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VOORWOORD
Bij een bespreking over de uitgave van een derde druk van het ,,Hjpndboek der Radiotechniek” bleek al spoedig, dat daarbij zulke ingrijpende
veranderingen in de inhoud zouden moeten worden aangebracht, dat van
een herziene uitgave moeilijk sprake kon zijn. Dit was de aanleiding om te
besluiten tot de uitgave van een geheel nieuw boek. Daarmede verviel
ook het bezwaar om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het bestaande
boek en werd een zekere vrijheid verkregen om de stof op geheel andere
wijze te behandelen. Dit komt vooral hierin tot uiting, dat er naast een
strenge bewijsvoering veel meer de nadruk is gelegd op de physische
achtergrond van de behandelde onderwerpen, wat ongetwijfeld zal bij
dragen tot een beter inzicht in de radiotechniek en de daarmede samen
hangende problemen.
Dit boek is op de eerste plaats bestemd voor lezers, die zich vertrouwd
wensen te maken met de wetenschappelijke grondslagen van de radio
techniek. Een noodzakelijk gevolg van deze opvatting omtrent de strek
king van dit boek is dan ook, dat er bij de lezer een zekere graad van ont
wikkeling wordt verondersteld en wel bekendheid met electrotechniek, de
wisselstroomtechniek in het bijzonder, en met de lagere wiskunde. Dit
neemt echter niet weg, dat ook onder hen, die uit liefhebberij de radio
techniek beoefenen, velen zullen worden gevonden, die hun kennis zullen
willen verdiepen. Terwille van deze categorie van lezers is in vele gevallen
de bewijsvoering in kleine letter tussen de tekst opgenomen, zodat ze deze,
zonder de draad te verliezen, bij eerste lezing kunnen overslaan.
De radiotechniek heeft, vooral in de toepassingen, in de laatste jaren
zulk een enorme omvang aangenomen, dat het noodzakelijk was bij de
samenstelling van dit boek bepaalde beperkingen in acht te nemen. Daartoe
werd des te gereder overgegaan, omdat verschillende onderwerpen öf als
verouderd konden worden beschouwd óf in andere boekwerken, waaraan
de schrijver heeft medegewerkt voldoende uitvoerig zijn behandeld. Het
laatste geldt in hoofdzaak voor de onderwerpen, welke betrekking hebben
op de berekening en constructie van onderdelen. In verband hiermede is
ook vermeden de nadruk te leggen op bepaalde constructies en schake
lingen, omdat dit vaak de punten zijn, waarover de inzichten zeer snel
kunnen wijzigen, zonder dat daardoor het wezen van de radiotechniek
verandert. Daarentegen is zeer veel zorg besteed aan het bespreken van de
fundamentele begrippen, waarop het gehele gebouw van de practische
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toepassing van de radiotechniek rust en waarmede iedere radiotechnicus
bekend moet zijn.
Het is een aangename taak op deze plaats dank te brengen aan allen, die
op enigerlei wijze hebben meegewerkt bij het tot stand komen van het
thans voor u liggende werk, hetzij door welwillende kritiek op de voor
gangers van dit boek, hetzij door het verstrekken van gegevens en nuttige
aanwijzingen. Zeer speciaal geldt deze dank de collega’s, die mij behulp
zaam waren bij het doorlezen van manuscript en drukproeven; de tekenaar
die met grote toewijding de figuren verzorgde en de uitgever, die geen
moeite heeft gespaard het uiterlijk een zo keurig mogelijk aanzien te
doen geven.
Hilversum, Voorjaar 1936

J. RooRDAjr.
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HOOFDSTUK I
KORTE HISTORISCHE INLEIDING
Het zal moeilijk vallen een tak van de technische wetenschap aan te
wijzen, die in korte tijd zulk een enorme vooruitgang heeft gemaakt en
die zo nauw met het dagelijkse leven van de moderne mens verbonden is,
als de radiotechniek. Vooral de radio-omroep heeft hiertoe veel bijgedragen.
Maar wanneer we de radiotechniek als geheel beschouwen, dan denken we
niet alleen aan de radio-omroep, maar ook aan de andere practische toe
passingen die minstens even belangrijk zijn. Dan denken we aan de
mogelijkheid om met bijna feilloze zekerheid met onze tegenvoeters te
kunnen telefoneren; dan denken we aan de belangrijke diensten, die het
verkeer op zee, zowel als in de lucht, buitengewoon betrouwbaar maken.
In een uurtje van overpeinzing denken we echter ook wel eens terug
aan de onderzoekers, die alleen om de wille van de wetenschap, hun
krachten inspanden om de natuur te begrijpen en te verklaren en die door
hun studieën en experimenten de basis hebben gelegd voor een nieuwe
techniek. Wat de radiotechniek betreft, moeten we dan de namen van
Maxwell en Hertz in ere houden. Zonder het mathematische genie van
James Clerk Maxwell en de daarop aansluitende proeven van Heinrich
Hertz zou Marconi er wellicht niet toe gekomen zijn om de laboratoriumresultaten toe te passen in de techniek van het overbrengen van berichten
over grote afstand. Maxwell, Hertz en Marconi zijn zonder twijfel de namen,
die onvoorwaardelijk verbonden zullen blijven met de radiotechniek.
Maxwell is de grondlegger van de electromagnetische theorie van licht
en warmtestraling; m.a.w. hij slaagde erin aan te tonen, dat licht en
warmte door de ruimte worden voortgeplant door een golfbeweging met een
electromagnetisch karakter. Een lichaam, dat licht uitstraalt, veroorzaakt
dus snelle veranderingen van de electrische en magnetische krachten in
het omringende medium, deze veroorzaken weer gelijksoortige verande
ringen, zodat de trillingen naar alle kanten worden voortgeplant. Deze
electromagnetische trillingen worden, wanneer ze het menselijk oog
treffen, waargenomen als licht.
Bovendien toonde Maxwell aan, dat het enige verschil tussen warmte
en lichtstraling hierin bestond, dat de wat mtestraling een electromagneti
sche straling is met een lagere frequentie dan de lichtstraling. Daaruit
voorspelde hij, dat er wellicht electromagnetische trillingen zouden be-
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staan met nog kleinere frequentie, hoewel hij natuurlijk niet kon voorzien
in welke vorm deze trillingen zich aan ons zouden voordoen. Deze lang
zamer trillingen werden in 1887 door Heinrich Hertz ontdekt en vormden
de grondslag voor de proeven van Marconi in de richting van de draadloze
telegrafie.
De proeven van Hertz zullen we niet beschrijven; in elk natuurkunde
boek worden ze uitvoerig behandeld. Alleen willen we memoreren, dat
Hertz door zijn proeven kon aantonen, dat de theorie van Maxwell vol
komen juist was. De voortplantingssnelheid van de golven klopte met de
voorspellingen, brekings- en terugkaatsingsverschijnselen deden zich
voor, zoals op grond van de theoretische overwegingen konden worden
verwacht. Hierbij tekenen we als bijzonderheid aan, dat Hertz bij zijn
proeven gebruik maakte van reflectoren. Deze methode, hoewel in andere
vorm, wordt tegenwoordig bij kortegolfzenders ook veelvuldig toegepast.
De door Hertz toegepaste methode voor het aantonen van elcctromagnetische trillingen was echter zeer ongevoelig en kon slechts voor
kleine afstanden worden gebruikt. Het duurde dan ook niet lang of ver
schillende onderzoekers, o.a. Branly en Lodge, gingen proeven nemen met
meer gevoelige detectoren. In het tijdvak van 1890 tot 1900 werden proe
ven genomen met de z.g. coherer. Deze bestond uit een glazen buisje,
waarin tussen metalen plaatjes een groot aantal metaaldccltjes waren opge
sloten. De metaalplaatjes waren verbonden met draadcindjes, die door
het glasbuisje waren gevoerd; het buisje was geëvacueerd. Worden de
draadeinden over een galvanometer verbonden met een batterij, dan zal
slechts een kleine stroom worden waargenomen. Worden echter electrische
trillingen door de coherer geleid, dan wordt de adhesie tussen de metaalkorrels groter en de stroom ne :mt toe. Wordt de coherer geschud, dan
raken de korrels weer los en de stroom neemt af tot de oorspronkelijke
kleine waarde. Om dit instrument dus te kunnen gebruiken voor het
aantonen van een aangehouden trilling moeten de metaalkorrels geregeld
worden losgetikt, waarvoor gebruikt werd gemaakt van een hamertje,
zoiets als een electrische bel.
Met een coherer nam Marconi ook zijn eerste proeven om op een afstand
van enige kilometers electrische trillingen waar te nemen. Een van de
belangrijkste resultaten van deze proefnemingen was dat het aarden van
één kant van de Hertz-oscillator en het uitbreiden van de andere tot een
verticale antenne de afstand, die kon worden overbrugd, aanmerkelijk
groter deed worden. In de zendantenne werden trillingen opgewekt door
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een electrische vonk; in de ontvangantenne werd de vonkenbaan ver
vangen door een coherer. Ook werd de galvanometer vervangen door een
telefoon, zodat de signalen hoorbaar werden gemaakt.
De methode van het opnemen van vonkbaan en detector in de antennes
bleek echter onvoldoende. Het was beter de trillingen in een afzonderlijke
trillingskring op te wekken en door een inductieve koppeling over te
dragen in de zendantenne. Ook de detector werd niet direct in de antenne
opgenomen, maar in een met de antenne gekoppelde trillingskring. De
hierop volgende belangrijke ontdekking was het afstemmen van de
kringen op de frequentie van de trillingen, die bij de experimenten werden
gebruikt. Dit kon worden verkregen door een juiste keuze van de afmetin
gen van de spoelen en de condensatoren.
Het was in 1901, toen Marconi met apparaten, ongeveer van dezelfde
vorm als zoeven beschreven, met een zendvermogen van ongeveer 20 kW
een verbinding tot stand bracht tussen New-Foundland en Cornwallis.
In de zender was in de trillingskring een vonkbaan opgenomen; de con
densator werd geladen door een inductor en wanneer de spanning hoog
genoeg was, sloeg de vonkbaan door en ontstond in de kring een trilling,
omdat de weerstand van de vonkbaan dan relatief klein is. Het aantal
trillingen per seconde kon worden ingestcld door verandering van de
antennekring en van de waarde van de capaciteit van de condensator. De
trillingen zijn gedempt, d.w.z. ze hebben een afnemende amplitude. De
tekens van het signaal bestaan uit series van deze gedempte trillingen b.v.
800 of 1000 per seconde, zodat bij ontvangst een toon van deze frequentie
in de telefoon hoorbaar is.
In de daarop volgende jaren tot ongeveer 1912 bewoog de ontwikkeling
van de techniek van de draadloze telegrafie zich hoofdzakelijk op het
gebied van de verbetering van de vonkzenders. Daarnaast begon echter
ook reeds de ontwikkeling van de zenders voor het werken met ongedempte
golven, die belangrijke voordelen hebben boven die met gedempte golven.
Op de eerste plaats wordt het antennesysteem bij ongedempt zenden veel
beter benut dan bij gedempt zenden. De antenne-isolatie moet berekend
zijn op de maximaal optredende spanningen. Bij gedempt zenden treedt
deze spanning slechts een kort ogenblik op. De gemiddelde bedrijfspanning
in de antenne moet dus bij gedempt zenden lager zijn, dan onder andere
omstandigheden toelaatbaar is. Dit bezwaar vervalt bij zenden met onge
dempte golven, omdat de antcnne-wisselspanning een constante waarde
heeft. Hetzelfde antennestelsel kan dus bij ongedempt zenden een hogere
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energie voeren en uitstralen dan bij gedempt zenden. Op de tweede plaats
kunnen de verliezen in de kringen van ongedempte zenders kleiner worden
gehouden, zodat de afstemming beter wordt.
In deze periode, zo ongeveer van 1912 tot 1918, werden de booglamplampzenders, uitgevonden door Poulsen en Pedersen, tot een hoge graad
van ontwikkeling gebracht, vooral door de Amerikaan Elwcll. Ook mogen
we de naam van onze landgenoot dr. de Groot, die op Malabar een boogzender bouwde voor de verbinding Holland-Indië, niet vergeten.
Eveneens werd grote aandacht besteed aan de constructie van machinezenders voor het opwekken van ongedempte golven. In dit verband
mogen de namen van Alexanderson, Latour en Goldschmidt worden ge
noemd. Tegelijk met de constructie van machinezenders werden ook ver
schillende systemen van frequentietransformatoren ontwikkeld, want de
hoogst bereikbare frequentie was, tenminste bij machinezenders, eigenlijk
nog aan de lage kant. Hoewel verschillende van de, in die tijden ontwikkelde
en gebouwde booglamp- en machinezenders nog in gebruik zijn en dus
een eervolle staat van dienst hebben, mogen we nu wel zeggen, dat deze
systemen van ongedempte zenders volkomen verdrongen zijn door de
lampzenders.
Ook de in die tijden ontwikkelde detectiemcthoden, zoals de kristaldetector, de magnetische detector, de sleepraddeiector e.d., zijn practisch
gesproken geheel verdrongen door de detecticmethoden, waarbij gebruik
wordt gemaakt van de eigenschappen van dc radiolampen, hoewel in de
laatste tijd voor bepaalde doeleinden gebruik wordt gemaakt van een metaal
gelijkrichter, die, wat de werking betreft, beschouwd kan worden als een
nieuwere vorm van de klasse van de z.g. contactdctectoren, waartoe ook
de kristaldetectoren moeten worden gerekend.
Hoewel het natuurlijk onmogelijk is een scherpe grenslijn te trekken
mogen we zeggen, dat de moderne radiotechniek de ontwikkelingsgang
begon met de invoering van de radiolamp. Wellicht ware het juister om te
zeggen, dat de moderne radiotechniek is de techniek van de toepassing van
de radiolamp. Daarbij is het niet eens noodzakclijk uitsluitend te verwijzen
naar de radiotechniek, want ook andere technische wetenschappen hebben
voor een groot deel hun tegenwoordige graad van ontwikkeling kunnen be
reiken door de toepassing van de radiolampen. Het grootste deel van dit
boek zal gewijd zijn aan de ontwikkeling van de moderne radiotechniek,
zodat hier zal kunnen worden volstaan met een zeer oppervlakkig overzicht
van enkele data uit de allereerste ontwikkelingstijd van de radiolamp.
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Wanneer we teruggaan tot het eerste begin van de ontdekkingen, die
uiteindelijk hebben gevoerd tot de constructie van de eerste radiolamp, dan
moeten we als eerste jaartal noemen 1773. In dat jaar maakte Du Fay
attent op het feit, dat geladen lichamen hun lading sneller verloren als
de temperatuur werd verhoogd. In 1873 constateerde Guthrie, dat een
tot gloeien verhitte ijzeren bol wel electrisch negatief kon worden geladen,
maar niet positief; bij hogere temperaturen kon noch een negatieve noch een
positieve lading op de bol worden gebracht.
In 1880 deden Elster en Geitel meer systematische proeven met een
verwarmd lichaam n.1. een verhittingsdraad, die met een proefplaat in een
glazen ballon was ingesmolten; de ballon kon worden geëvacueerd of van
een andere gasvulling worden voorzien. Elster en Geitel vonden dat de
metaaldraad een positieve lading op de proefplaat gaf, wanneer de draad
tot zwak roodgloeien werd verhit. Bij hogere temperaturen werd de lading
negatief en nam sterk toe met toenemende temperatuur. Kooldraden
gaven bij alle temperaturen een negatieve lading.
Edison deed in 1883 soortgelijke onderzoekingen op een enigszins
andere wijze. Hij bracht tussen de benen van een haarspeldvormige koolgloeidraad in een luchtledige lamp een plaat aan. De gloeidraad werd met
gelijkstroom gevoed. Werd de plaat over een galvanometer met de nega
tieve kant van de gloeidraad verbonden dan werd geen of zeer weinig
stroom waargenomen; bij verbinding met de positieve kant van de gloei
draad trad een stroom van enige mA op. Er werd geen verklaring van dit
verschijnsel gevonden, het bleef bekend onder de naam „Edison-effect”.
In 1889 deden Elster en Geitel een publicatie, waarin de aandacht werd
gevestigd op het feit, dat een buis met een hete en een koude electrode
een unilateraal geleidingsvermogen heeft.
Deze verschijnselen konden niet worden verklaard met behulp van de
toen geldende theorie van de electriciteit. Eerst na 1897 — toen J. J.
Thomson het bestaan van het electron aantoonde — kon de juiste ver
klaring van de waargenomen verschijnselen worden gegeven. Bij voort
gezette proeven bleek ook nog, dat de effecten des te sterker optraden
naamate de ballon sterker geëvacueerd was. Nadat prof. O. W. Richardson
een vacuum van 10 ' kwikdruk had bereikt, was hij in 1913 in staat om
aan te tonen dat het totale aantal electronen, dat door een gloeiende draad
wordt geëmitteerd, behalve van de materiaalconstanten, alleen afhankelijk
is van de temperatuur.
Door J. A. Fleming werd in 1904 voor het eerst gebruik gemaakt van
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deze „thermionische emissie”, zoals het door Richardson was genoemd.
De „Fleming-lamp” vertoont veel overeenkomst met de tegenwoordige
diode en werd ook voor overeenkomstige doeleinden gebruikt, n.1. voor
detectie.
Een belangrijke stap in de richting van de tegenwoordige radiolamp
werd in 1906 gedaan. In dat jaar voerde dr. Lee de Forest, behalve plaat
en gloeidraad, een derde electrode, het rooster, in. Dit was het begin van
de overweldigend snelle ontwikkeling, die de radiotechniek zou door
maken. Want behalve de verbeterde detectiemethode, die de Forest in
eerste instantie wist te bereiken, legde hij er ook de nadruk op, dat de
lamp kon worden gebruikt voor het versterken van zwakke electrische
trillingen. Maar die versterking kan ook, zoals Armstrong aantoonde,
weer worden gebruikt om met behulp van de lamp een trillingsgenerator
te maken. In dit verband mogen we de naam van A. Meissner, die in 1913,
ongeveer op dezelfde tijd als Armstrong, de eerste lampgenerator voor
ongedemptc trillingen maakte, niet vergeten. Sedertdien is de ontwikke
ling zo snel gegaan, dat het geen doel heeft, ja vrijwel onmogelijk moet
worden geacht, alle phasen van de radiotechniek en de personen, die daarin
een werkzaam aandeel hebben gehad, in een kort bestek samen te vatten.
In het voorgaande, uiteraard korte, historische overzicht zijn de namen
van enkele pioniers van de radiotechniek genoemd, namen, die voor geen
enkele radiotechnicus een onbekende klank mogen hebben. Voor een
verdere studie van de geschiedenis van de radiotechniek worde verwezen
naar: „The history of wireless telegraphy” door Blake.

HOOFDSTUK II
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Golfbeweging. De overbrenging van tekens met behulp van radiozend- en ontvanginstallaties wordt bewerkstelligd door middel van electromagnetische golven. Daar de eigenschappen van deze golven van
dezelfde aard zijn als die van andere golven, b.v. die in water, kunnen,
principieel gesproken, de hoofdeigenschappen van electromagnetische
golven worden afgeleid uit een studie van de golfbeweging in water.
Bij een golfbeweging wordt een evenwichtsverstoring van het ene naar
het andere punt van een elastische middenstof overgebracht, zonder enige
blijvende verplaatsing van de middenstof zelf in de richting, waarin de
evenwichtsverstoring zich voortplant. Wanneer bij A (fig. i) in een bak
met water, waarvan de oppervlakte in rust is voorgesteld door de lijn A’F,
een blokje hout neervalt, dan zal het
C
B
water bij A in een op- en neergaande
beweging komen. Deze evenwichts- X
verstoring zal zich naar B voortplan
\ ZE
D
ten, zonder dat er waterdeeltjes van A
Fig. i.
naar 13 worden bewogen, tenminste
wanneer de beweging niet zó heftig is, dat de golven „omkrullen”.
Een drijvertje, dat zich tussen A en B zou bevinden, zal niet in de richting
van A naar B bewegen, doch alleen een op- en neerwaartse beweging
maken. Hoe moeten deze verschijnselen worden verklaard ?
Alleen het waterdeeltje of enkele waterdeeltjes, die zich bevinden op
de plaats waar het neervallende blokje het water treft, zullen een beweging
naar beneden moeten maken. Water bestaat echter niet uit een verzame
ling van los van elkaar staande deeltjes, waarvan enkele in beweging kunnen
worden gebracht, zonder dat ook de andere een invloed van die beweging
ondervinden. Tussen de deeltjes bestaat een aantrekkende kracht, de
cohesie, en het gevolg daarvan is, dat de deeltjes niet onafhankelijk van
elkaar kunnen bewegen. De cohesie is eveneens oorzaak van de reactie,
die elke evenwichtsverstoring tracht tegen te werken, van de elasticiteit
dus. Om terug te keren tot het probleem van de golfbeweging: een naast
A gelegen deeltje zal a.h.w. worden meegesleurd, wanneer A gaat be
wegen; dat deeltje zal een volgend weer meenemen enz. De deeltjes
hebben echter ook traagheid, d.w.z. ze zullen trachten te volharden in de

Roorda, Radiotechniek 2

i8

ELECTROMAGNETISCHE STRALING

bewegingstoestand waarin ze verkeren. Het gevolg daarvan is, dat de
naast A gelegen deeltjes iets later zullen gaan bewegen en verderaf gelegen
deeltjes nog later. Tekenen we op een gegeven ogenblik de stand van de
waterdeeltjes, dan krijgen we een golflijn, zoals getekend in fig. i. Alle
deeltjes rondom A zullen in een trillende beweging geraken, maar het ene
na het andere, zodat het lijkt alsof de golven zich vanuit A in alle rich
tingen voortbewegen. Want een deeltje E, dat op het ogenblik van teke
ning juist in rust is zal een ogenblik later b.v. zijn grootste uitwijking naar
beneden hebben; het deeltje B zal dan de evenwichtsstand weer hebben
bereikt, terwijl D zijn grootste uitwijking naar boven zal hebben. Het is
alsof in dat tijdsverschil de golftop zich heeft verplaatst van B naar D.
De ontwikkelde, eenvoudige theorie veronderstelt dus, dat elk deeltje een
op- en neergaande beweging maakt, die door de cohesie van het ene op het
andere deeltje wordt overgebracht. Een meer uitgebreid onderzoek toont
echter aan, dat de beweging van elk deeltje veel ingewikkelder is. En wel, dat
elk deeltje een — in het eenvoudigste geval — cirkelvormige beweging rond
de evenwichtsstanduitvoert. Ook dit geval zullen we even nader beschouwen.
In fig. 2 is een voorstelling gegeven van de stand van de waterdeeltjes
op een bepaald ogenblik,
waarbij ook is aangegeven
hoe de banen van de deel
tjes A, B en C staan ten
voobtplahtihgsricmting
golfbcweghig opzichte van de golfbe
weging. Het deeltje A pasFig. 2- seert b.v. juist de lijn, die
de ruststand van het wateroppervlak voorstelt; A heeft een snelheid V\
naar beneden, dus loodrecht op de richting van de golfbeweging.
Het deeltje B, dat juist zijn hoogste stand heeft bereikt, heeft een
snelheid V2 in de voortplantingsrichting van de golfbeweging, ter
wijl het deeltje C in de laagste stand een snelheid V3 zal hebben,
tegengesteld aan die richting. Alle deeltjes, die aan de golfbeweging
deelnemen, volbrengen een cirkelvormige beweging en het hangt af van
de ogenblikkelijke bewegingstoestand van het deeltje, of er sprake is
van een golftop of -dal. De deeltjes, die zich bewegen in de richting van
golfbeweging bevinden zich op een golftop; bewegen ze zich tegengesteld
aan die richting, dan bevinden ze zich in een golfdal.
Wanneer het deeltje B wordt beschouwd, dan zie we, dat het een zekere
potentiële energie moet hebben, omdat het zich niet in de ruststand be-
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vindt. Maar ook, dat het kinetische energie heeft, omdat het zich beweegt.
Wordt nu alleen de kinetische energie in de richting van de golfbeweging
beschouwd, dan kan worden aangetoond, dat op elk ogenblik deze kine
tische energie gelijk is aan de potentiële energie. Dit wordt ook wel
duidelijk wanneer de posities B1 en B„ worden beschouwd. In B2 zijn
beide energieën negatief, in B± zijn beide gelijk aan nul. Op de weg van
B naar Bx heeft het deeltje dus zijn kinetische energie in de richting van
de voortplanting, evenals zijn potientiele energie wel verloren, maar deze
energie is overgedragen aan een volgend deeltje, dat daardoor in staat is
een ogenblik na B de golftop te bereiken. Op de weg van B± naar B2 krijgt
het deeltje van een ander deeltje, dat juist een golfdal heeft doorlopen,
weer de nodige energie om door het golfdal te komen, enz. Het gehele ver
schijnsel van de golfbeweging in water is dus een gevolg van het voort
durend overdragen van energie van het ene deeltje op het andere. In elk
deeltje afzonderlijk gaat de energie daarbij periodiek van de
ene vorm over in de andere. Ging nu deze energieoverdacht
zonder verliezen, dan zou de golfbeweging oneindig ver doorlopen. Door
de verliezen wordt de energie voortdurend kleiner, zodat de energievoorraad tenslotte uitgeput raakt en de golfbeweging zich slechts over een
eindige afstand kan voortplanten.
Dat de beweging der waterdeeltjes niet zuiver op- en neergaand is,
blijkt ook wel uit de beweging van een drijvertje, dat om zijn oorspronke
lijke ruststand regelmatig een heen- en weergaande beweging uitvoert in
de voortplantingsrichting van de golfbeweging.
Electromagnetische golven. De electromagnetische (e.m.) golven
vormen in het radioverkeer de schakel tussen zend- en ontvanginstallatie.
Zoals reeds volgt uit de naam hebben deze golven een electrisch, zowel als
een magnetisch karakter. De middenstof, waarin deze golven zich voort
planten, moet dus verband houden met electrische, zowel als met mag
netische verschijnselen. Het medium, waarin de e.m. golven — en het zijn
dan niet alleen die, waarvan in het radioverkeer gebruik wordt gemaakt —
zich voortplanten, de aether, is dan ook niet stoffelijk. De aether is een
hypothetische middenstof d. w.z. een middenstof, waarvan het bestaan nooit
is kunnen worden aangetoond, doch waarvan wordt aangenomen, dat hij
alomtegenwoordig is. De eigenschappen, die aan de aether worden toe
geschreven, berusten dan ook alleen maar op het feit, dat ze een verklaring
vermogen te geven van de waargenomen verschijnselen en dat er geen
verschijnselen bekend zijn, die in strijd zijn met die eigenschappen.
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Deze eigenschappen zijn: i) alomtegenwoordigheid, ook op plaatsen, die
stoffelijk leeg zijn; 2) elasticiteit, d.w.z. er is een zekere cohesie tussen
de deeltjes, waaruit de aether gedacht wordt te bestaan; 3) traagheid van
die deeltjes, dus de eigenschap om te volharden in de bewegingstoestand,
waarin ze verkeren.
Alle bekende electrische en magnetische verschijnselen kunnen worden
verklaard door aan te nemen, dat het evenwichtsverstoringen in de aether
zijn. De lijnen, langs welke de electrische of magnetische evenwichts
verstoringen in de aether gericht zijn, worden resp. electrische en
magnetische krachtlijnen genoemd. De ruimten, waarin electrische
of magnetische krachtlijnen bemerkbaar zijn, worden electrische en
magnetische velden genoemd. Een electrische lading is het centrum
van een electrisch veld, van waar de krachtlijnen radiaal uitgaan; dit veld
verplaatst zich met de lading. Een bewegende electrische lading komt
overeen met een electrische stroom en een electrische stroom is steeds
vergezeld van een magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen gesloten lijnen
vormen in een vlak loodrecht op de stroombaan; de richting van die kracht
lijnen is afhankelijk van de stroomrichting. Een electrische stroom gaat
dus steeds vergezeld van een electrisch en een magnetisch veld.
In het algemeen zullen we steeds kunnen waarnemen, dat electrische en
magnetische velden verbonden zijn met een bewegende electrische lading.
Maar bij e.m. golven hebben we te doen met electrische en magnetische
velden, die, in zekere zin, los van een electrische lading bestaan. De
electrische ladingen kunnen immers een geïsoleerde antenne niet verlaten
en toch is op grote afstand een e.m. golf waar te
nemen. Dit is een gevolg van het feit, dat een
evcnwichtstoring in de aether zich slechts, zij het
ook met een zeer grote, dan toch met een eindige
snelheid kan voortplanten (traagheid van de
aether!). Wanneer een electrische lading nu met
een grote versnelling beweegt, komen er in het
e.m. veld, dat met die lading is verbonden, „on
regelmatigheden” voor, die het karakter hebben
van een e.m. veld, dat los van een electrische
lading bestaat. Dit zullen we even nader beFig. 3studeeren aan de hand van fig. 3.
Wanneer een lading langzaam en met eenparige snelheid beweegt,
neemt het electrische veld op dezelfde ijze deel aan die beweging. De
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electrische krachtlijnen, die met de lading verbonden zijn verplaatsen
zich met eenparige snelheid evenwijdig aan zichzelf. Als een lading met
eenparige snelheid langs een draad van A naar B beweegt (zie fig. 3),
dan zal een krachtlijn naar een verafgelegen punt P dus worden verplaatst
van AP naar BP', waarbij AP en BP' evenwijdig zijn.
Is de beweging van de lading echter niet eenparig, maar b.v. versneld,
dan zal in dezelfde tijd, die anders nodig is om de afstand AB te door
lopen, een grotere afstand AC worden afgelegd. Wanneer de lading in
C is aangekomen zou de krachtlijn in de richting P de stand CP" moeten
hebben. Door de traagheid van de aether echter komt de verandering,
die samenhangt met de versnelling van de lading eerst later tot stand,
naarmate het beschouwde punt verder van de lading verwijderd is. Als
de versneld bewegende lading in C is aangekomen krijgen we dus b.v.
een krachtlijn van de vorm CQRP', d.w.z. over de afstand CQ heeft de
aether zich al kunnen aanpassen aan de veranderde bewegingstoestand
van de lading, verderop nog niet. De versnelde beweging geeft dus aan
leiding tot een „knik” in de krachtlijnen, want de beschouwing geldt
natuurlijk voor alle krachtlijnen, die met de lading samenhangen.
Door de versnelling van de lading ontstaat dus in het electrische veld
een storing, die zich met een zekere snelheid langs de krachtlijnen voort
plant. De knik in de krachtlijnen kan worden verklaard door aan te nemen
dat er, behalve de gewone krachtlijn QP", die zou moeten bestaan, nog
een andere krachtlijn loodrecht daarop werkzaam is (OS). Het deel QR
van de gestoorde krachtlijn is dan de resultante van de te zamen werkzame
krachtlijnen OP" en OS.
We komen dus tot de conclusie, dat een versneld bewegende (of ver
traagd, zoals gemakkelijk is af te leiden) lading aanleiding geeft tot het
ontstaan van andere krachtlijnen dan die normaal bestaan. Dit geeft
echter hetzelfde effect, alsof een lading zich met een eenparige snelheid
langs de krachtlijn bewoog. Daaruit volgt, dat er niet alleen een storing
in het electrische veld, maar ook, onvoorwaardelijk daarmede verbonden,
een storing van het magnetische veld (eveneens loodrecht op de richting
van de krachtlijn) met een zekere snelheid langs die krachtlijn voortbe
weegt. De storingen van het electrische en het magnetische veld moeten
dus ook onderling loodrecht staan.
Hier hebben wc dus te doen met het verschijnsel dat er een electromagnetisch veld bestaat, zonder dat er een bewegende lading is. Uit het
voorgaande volgt echter onmiddellijk dat dit e.m. veld alleen kan bestaan,
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wanneer het in beweging is. Tot deze conclusie zijn we gekomen door een
enkel ogenblik van de beweging van de lading te beschouwen. Maar
wanneer er sprake is van een niet-eenparige beweging van de lading
krijgen we een continue opeenvolging van e.m. storingen, waarvan de
grootte en richting telkens in overeenstemming zijn met de ogenblikkelijke
bewegingstoestand van de lading, waaraan ze hun ontstaan hebben te
danken. Aansluitend aan de reeds gegeven voorstelling van de aethcrtheorie n.1. dat electrische en magnetische velden niet anders zijn dan
verschuivingen van de aetherdeeltjes uit hun evenwichtstoestand, redu
ceren we alle verschijnselen tot bewegingen van aetherdeeltjes en hebben
dan ook direct een verklaring voor de voortplanting met eindige snelheid
uit de elasticiteit en de traagheid van de aether.
Beschouwen we nu het werkelijke geval van een niet-eenparige be
weging van een lading, n.1. een periodiek omkeren van de bewegings
richting zoals dat bij een wisselstroom plaatsvindt, dan volgt hieruit, dat
de aetherdeeltjes ook een periodische beweging om hun evenwichts
toestand moeten maken, maar, in een bepaalde richting gezien, alle na
elkaar; er is dus met betrekking tot de plaats een phaseverschuiving in de
bewegingstoestand van de aetherdeeltjes. In de aether ontstaat dus een
golfbeweging, die zich met een zekere snelheid voortplant. Vergeleken
bij de watergolven is de golfbeweging in de aether in zoverre verschillend,
dat de beweging van de aetherdeeltjes loodrecht staat op de voortplantingsrichting van de evenwichtsverstoring.
Het optreden van electromagnetische trillingen betekent uit
straling van energie in de aether, want een eens ontstane storing
plant zich voortdurend verder voort en geeft geen terugwerking op de
bewegingstoestand van de lading in de geleider. De e.m. trilling moet dus
wel worden onderscheiden van de verschijnselen, die in de directe nabij
heid van de stroomvoerende draad met betrekking tot de electrische en
magnetische velden optreden. Het magnetische veld in de directe nabij
heid van de geleider geeft bij verandering weer aanleiding tot electromotorische krachten in de geleider (zelfinductieverschijnselen), geeft dus
a.h.w. energie terug. Dan is er dus een voortdurende uitwisseling van
energie tussen veld en geleider. Dit veld wordt het inductieveld ge
noemd ter onderscheiding van het stralingsveld, waarvan de energie
wordt onttrokken aan de geleider, juister gezegd aan de stroom in de
geleider. De uitstraling van energie is groter naarmate de versnelling van
de bewegende lading groter is. In wisselstroomtermen betekent een grotere
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versnelling van de lading niets anders dan een hogere frequentie. Hieruit
volgt weer, dat er een zekere minimumwaarde van de frequentie van de
stroom in de geleider is, die zeker moet worden overschreden om te be
reiken dat het stralingsveld op een veel grotere afstand is waar te nemen,
dan het inductieveld. Deze minimumfrequentie, tenminste voorzover
practisch in het radioverkeer gebruikt, is ongeveer 12 500 c/s. Evenwel is
het in de tegenwoordige practijk geen uitzondering, wanneer frequenties
worden gebruikt van 50 millioen perioden per seconde.
Bij ontvangst van e.m. golven treden in de draad, die dient om in
aanraking te komen met die trillingen, de antenne — ook de draad of
het systeem van draden, door middel waarvan de trillingen worden uitge
straald wordt antenne genoemd — de verschijnselen eigenlijk in de omge
keerde volgorde op als zoeven werd beschreven. In het kort dit: op een
geleider, die in een electrisch veld wordt gebracht, wordt een lading ge
ïnduceerd. Daar in het geval van een e.m. golf de electrische veldcomponente onvoorwaardelijk verbonden is met een magnetische veldcomponente, heeft de laatstgenoemde geen reden van bestaan meer, wanneer
de electrische veldcomponente een lading heeft gevormd en dus niet meer
bestaat. De energie van de magnetische veldcomponente wordt dan om
gezet in bewegingsenergie van de geïnduceerde lading. In de ontvangantcnne wordt dus een wisselstroom gevormd, waarvan de frequentie
gelijk moet zijn aan die van de wisselstroom, die de oorzaak is van de uit
straling van energie.
De golflengte van een electromagnetische trilling. Zoals werd
uiteengezet is er een phaseverschuiving met betrekking tot de plaats tussen
de trillingstoestanden van verschillende aetherdeeltjes. Wordt nu een van
de veldveranderingen beschouwd, b.v. die van het electrische veld — die
van het magnetische veld is daarmee in phase —, en wordt op een gegeven
ogenblik de waarde van dat veld op verschillende plaatsen in dezelfde
richting vanuit de stralende geleider uitgezet, dan wordt een kromme ge
vonden als aangegeven door A in fig. 4. Wanneer een ogenblik later een
soortgelijke kromme (B) wordt bepaald, dan wordt gevonden, dat de
veldsterkteverdeling wel gelijk is gebleven, maar dat alle waarden a.h.w.
een eindje zijn verschoven in de voortplantingsrichting van de golf, b.v.
een afstandje C. Wordt dit onderzoek enige malen herhaald, dan zal worden
gevonden, dat de golf zich over een zekere afstand moet hebben voortge
plant, voordat de veldsterkteverdeling weer juist zo zal zijn als voorgesteld
door kromme A. Maar om deze toestand terug te krijgen moet de bewe-

ELECTROMAGNETISCHE STRALING

24

gende lading precies één periode hebben volbracht. Gedurende een pe
riode van de wisselstroom, die oorzaak is van de aethergolf, plant de golf
zich dus over een afstand /., de golflengte, voort. Deze golflengte
+
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Fig. 4.

is dus ook te definiëren als de afstand tussen twee aetherdeeltjes (in
dezelfde straiingsrichting genomen), waarvan de trillingstoestand 360° in
phase verschilt.
Noemen we v de voortplantingsnelheid van de e.m. golf, dan is het,
op grond van de voorgaande beschouwing, gemakkelijk in te zien dat:

»=;.ƒ; ..........................................

(1)

waarin Z de golflengte in m, ƒ de frequentie in c/s en v de voortplantings
snelheid in m/s.
De voortplantingsnelheid van aethergolven. Strikt genomen is
de snelheid, waarmede aethergolven zich voortplanten, alleen in een ab
soluut vacuum gelijk aan 300. io6 meter per seconde. Onder andere om
standigheden is de voortplantingsnelheid afhankelijk van de eigenschap
pen van het medium waarin de golf zich voortplant. Wanneer door V de
voortplantingsnelheid in het luchtledige wordt voorgesteld, kan worden
aangetoond, dat de voortplantingsnelheid in een ander medium gelijk is aan:

v=

V
pè

(2)

waarin de magnetische permeabiliteit, « de diëlectrische constante van
de middenstof is.
Daar voor lucht/z en e practisch gelijk zijn aan 1, is de voortplanting
snelheid in lucht dus gelijk te stellen met die in het luchtledige.

VOORTPLANTINGSNELHEID V. AETHERGOLVEN

25

In de gegeven formule voor de voortplantingsnelheid is geen reken
schap gegeven van de optredende verliezen, zoals hysteresis- en diëlectrische verliezen in het medium. Onder deze omstandigheden is de voort
plantingsnelheid dus uitsluitend afhankelijk van de magnetische en electrische constanten van de middenstof. Op grond van die eigenschappen
kunnen echter merkwaardige verschijnselen worden verklaard, waarvan
een enkele mag worden genoemd. Een golf plant zich langs de aardopper
vlakte voort. Nu zullen de aarde en de luchtlagen dicht bij de aarde in
het algemeen andere magnetische en electrische eigenschappen hebben,
dan de hoger gelegen luchtlagen en het gevolg daarvan is, dat de voort
plantingsnelheid op verschillende hoogten boven de aarde verschillend is.
Daardoor kunnen zeer eigenaardige ontvangstresultaten tot stand komen.
Voortplanting van aethergolven. Electromagnetische golven zou
den zich, theoretisch gesproken, tot in het oneindige moeten voortplanten.
I )at dit niet het geval is moet daaraan worden toegeschreven, dat elk aetherdeeltje dat in trilling komt a.h.w. het middelpunt is van een nieuw stra
lingsveld, zodat de energie per deeltje steeds kleiner wordt en ten slotte
onvoldoende om verdere deeltjes nog tot trilling te brengen. Wanneer
alleen deze invloed in aanmerking wordt genomen, kan het worden aan
getoond, dat de sterkte van de trilling omgekeerd evenredig is met de
afstand tot de antenne. Noemen we die sterkte A, dan is dus:
C
A = ~d'

(3)

waarin C een constante, afhankelijk van zender, antennesysteem en golf
lengte; d de afstand.
De sterkte van een golf op een bepaalde plaats kan worden uitgedrukt
óf door de sterkte van het magnetische veld óf door de sterkte van het
electrische veld. In een e.m. golf kan echter het ene niet zonder het andere
bestaan en tussen beide bestaat een zeer bepaalde verhouding. Het is
daarom in de radiotechniek de gewoonte geworden de sterkte van de
golf uit te drukken door de electrische veldsterkte in het beschouwde
punt. Langs een electrische krachtlijn bestaat een drijvende kracht, een
e.m.k., en daarom kan men rekenschap geven van de sterkte van een electrisch veld door de e.m.k. per eenheid van lengte langs de krachtlijn werk
zaam. Zo komt men tot de eenheid van electrische veldsterkte n.1.1 V/cm.
Voor radiodoeleinden blijkt deze eenheid echter een beetje te groot, zodat
men daar bij voorkeur rekent met de eenheid mV/m, die 10 -maal zo
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groot is. Om een idee te geven van de betekenis van deze grootheid, zij
vermeld, dat bij een veldsterkte van a mV/m in een geleider van b meter
lang in de richting van het veld een e.m.k. van a. b mV wordt geïnduceerd.
De juiste toepassing van dit begrip zal in het hoofdstuk over antennes
uitvoerig worden toegelicht, daar het op grond hiervan mogelijk is om te
berekenen hoe groot de e. m. k. in een ontvangantenne, die zich in een
stralingsveld bevindt, zal zijn.

HOOFDSTUK III
HET OPWEKKEN VAN ELECTRISCHE TRILLINGEN
Inleiding. Er werd reeds op gewezen, dat de uitstraling van energie
door middel van een geleider, waarin een wisselstroom vloeit, des te
groter is, naarmate de frequentie van de stroom hoger is. Het is dan ook
gewoonte om de wisselstromen, die oorzaak zijn van een belangrijke
energieuitstraling, aan te duiden met de naam hoogfrequente of
radiofrequente wisselstromen. Dit als tegenstelling met de laagfrequente wisselstromen, die geen of nagenoeg geen uitstraling van energie
veroorzaken. In de radiotechniek heeft het begrip „laagfrequent” echter
ook een speciale betekenis gekregen. Onder laagfrequente stromen worden
daar wisselstromen verstaan, waarvan de frequentie valt in het bereik van
de geluidsfrequcnties. Deze laagfrequente wisselstromen, die, in
dien omgezet in mechanische trillingen, als geluid zijn waar te nemen,
worden ook wel audiofrequent genoemd. In het vervolg worden deze
stromen resp. aangeduid door de afkortingen hf- en If-wisselstromen.
Een belangrijk deel van de radiotechniek houdt zich bezig met de
methoden van het opwekken van hf-wisselstromen. De frequentie van
deze stromen is echter zo groot, dat de uit de sterkstroomtechniek bekende
methoden voor het verkrijgen van hogere frequenties, n.1. het vergroten
van het aantal polen van een generator en het opvoeren van het toerental,
niet in aanmerking komen. Weliswaar zijn in het begin van de ontwikke
ling van de radiotechniek hf-machines geconstrueerd voor betrekkelijk
hoge frequenties (Alexanderson- en Goldschmidt-generatoren), maar
voor de tegenwoordig gebruikelijke hoge en ultrahoge frequenties komen
deze methoden helemaal niet meer in aanmerking.
De methoden voor het opwekken van hf-wisselstromen zijn andere.
Omdat die methoden veel overeenkomst vertonen met het opwekken van
mechanische trillingen en er zelfs duidelijke analogieën bestaan, wordt er
meestal gesproken van hoogfrequente trillingen in electrische
trillingskringen. De overeenkomst tussen mechanische en electrische
trillingen is dan ook aanleiding om de bespreking van de laatste te doen
voorafgaan door een mechanisch voorbeeld, n.1. de slingerbeweging.
Mechanische trillingen. In een punt A worde aan een snoer een ge
wicht P opgehangen (fig. 5). Onder invloed van de zwaartekracht zal de
slinger de stand AP aannemen; dit is de rust- of evenwichtstoestand.
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Wordt het gewicht nu in de stand S gebracht, waarbij het snoer gestrekt
wordt gehouden, dan is de evenwichtstoestand verstoord en het gewicht
zal trachten de oorspronkelijke stand P weer in te nemen. In de stand S
heeft het gewicht een zeker arbeidsvermogen van plaats t.o.v. de rust
stand. Wordt het nu in ó" losge
laten, dan zal het gaan bewegen om
de stand P weer in te nemen. Het
gewicht krijgt dus een zekere snel
heid. Is dc stand P bereikt, dan is
de potentiële energie nul geworden,
maar tengevolge van de verkregen
snelheid heeft het gewicht nu een
zeker arbeidsvermogen van bewe
ging of kinetische energie. Het ge
volg daarvan is, dat het niet in de
stand P 7.a\ blijven stilstaan, doch
verder zal bewegen b.v. tot in de
5stand R, waar dc kinetische energie
is uitgeput, doch weer een zekere potentiële energie voorhanden is.
Hetzelfde verschijnsel herhaalt zich nu in omgekeerde richting, zodat het
gewicht in een slingerende beweging om de ruststand P geraakt. Als
voorwaardc voor het ontstaan van de trilling geldt, dat aan
het systeem, dat dc trilling kan uitvoeren, een zekere hoe
veelheid energie wordt toegevoerd en dat deze gedurende
de trilling telkens onmiddellijk van de ene vorm in de
andere overgaat en omgekeerd. Deze voorwaarde, hoewel afgeleid
voor een eenvoudige mechanische trilling, geldt in principe voor elk
trillingsverschijnsel.
bleef deze energieomvorming voortdurend bestaan, m.a.w. waren er
geen oorzaken waardoor de energie, die oorspronkelijk werd toegevoerd,
op andere wijze dan voor de instandhouding van de trilling werd ge
bruikt, dan zou de trilling immer blijven doorgaan. In het genoemde
voorbeeld zou dan, na een gehele slingering, het gewicht weer terug
komen in de stand «S, daarna teruggaan naar R, enz. De trilling zou on
gedempt zijn, omdat de amplitude PS - RS constant zou zijn. In
werkelijkheid zijn er verschillende oorzaken, die beletten dat na één
slingering de stand 5 weer wordt bereikt. Er is de wrijvingsweerstand van
het snoer in het ophangpunt A te overwinnen, de luchtweerstand werkt
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de slingering tegen, enz. In die weerstanden wordt energie verbruikt.
Deze wordt onttrokken aan de voorraad energie, die aan het systeem werd
toegevoerd en wordt bij voortgezette slingering niet weer omgezet in een
vorm, die de trilling kan onderhouden. Het energieverlies voor de over
winning van verschillende weerstanden is daardoor oorzaak van het steeds
kleiner worden van de amplitude van de trilling, die dan ook gedempt
wordt genoemd.
Electrische trillingen. Het ontstaan van electrische trillingen is in
wezen soortgelijk. Daartoe wordt electrische energie aan een stroomkring,
waarin de gewenste vormveranderingen kunnen optreden, toegevoerd.
Een geladen condensator bevat een zekere hoeveelheid electrostatische
energie; een spoel, waarin een stroom loopt, omvat een magnetisch veld,
waarin een zekere hoeveelheid electrodynamische energie is opgehoopt.
Door een combinatie van een capaciteit ------en een zelfinductic moet het dus mogelijk
zijn een systeem te vormen, waarin de
electrische energie nu eens in de ene,
=T= C
L
dan weer in de andere vorm voorkomt in
voortdurende wisselwerking. Inderdaad
is deze toestand te bereiken, wanneer een
condensator tot ontlading wordt gebracht
over een zelfinductic. Bij een schakeling -------I
2
SCH.
als aangegeven in fig. 6, zal in stand 1
Fig. 6.
van de schakelaar de condensator C
worden geladen uit de batterij. Is de spanning van de batterij V volt
en is de capaciteit C farad, dan is de door de condensator opgenomen
energie gelijk aan | CV2. Wordt de schakelaar nu omgelegd in de stand 2,
dan ontlaadt de condensator over de zelfinductie L. De stroom in L
neemt, vanaf het moment van omschakelen, toe van nul tot een zeker
maximum ƒ, omdat er een magnetisch veld moet worden gevormd, waarin
dus een hoeveelheid energie wordt opgelegd. Stroom en magnetisch veld
hebben de grootste sterkte op het ogenblik dat de condensator geheel ont
laden is. Dan is de energie van de condensator nul geworden, maar de
energie van het magnetisch veld is dan maximum en gelijk aan JLZ2, als
L de zelfinductie in henry en I de stroom in ampère is. Vanaf dit ogenblik
zal de stroomsterkte gaan afnemen, maar de energie van het magnetisch
veld zal trachten de toestand te bestendigen. Het gevolg is dat er een
zelfinductiespanning ontstaat, waardoor de condensator weer wordt ge-
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laden, doch in tegengestelde zin als voorheen, zoals gemakkelijk uit de
zelfinductie-wetten is af te leiden. De condensator is weer geheel geladen,
als de stroom en het magnetisch veld weer nul zijn en hetzelfde ver
schijnsel treedt op in tegengestelde zin. Aan de primaire voorwaarde voor
het ontstaan van een trilling, n.1. de onmiddellijke omvorming van energie
van de ene vorm in de andere en omgekeerd, is dus voldaan. Bij deze
voortdurende omvorming van energie treedt in de kring een wisselstroom
op, waarvan kan worden aangetoond, dat hij sinusvormig is. Hier hebben
we dus te doen met een electrische trilling; de keten, waarin deze
trilling kan optreden is een electrische trillingskring.
Het is natuurlijk van belang, wanneer we van deze trilling de amplitude
en de frequentie kunnen bepalen. Deze berekeningen zijn zeer eenvoudig,
wanneer we aannemen, dat er geen verliezen optreden. Dan zijn de maxima
van beide energievormen gelijk aan elkaar, zodat we kunnen schrijven:

| C JZ2 = j L ƒ 2,
waaruit direct is af te leiden:
1/C

(4)

'-Gr

De amplitude van de optredende wisselstroom is dus constant en, be
halve door de laadspanning van de condensator, bepaald door de verhou
ding van capaciteit en zelfinductie van de trillingskring. De trilling is,
wanneer er geen verliezen optreden, ongedempt.
Verder is op elk ogenblik de stroom in de trillingskring dezelfde en de
spanning aan de condensator gelijk aan de spanning tussen de uiteinden
van de spoel. Aangenomen dat de cirkelfrequentie van de wisselstroom co
is en de ogenblikswaarde van de stroom z, dan is:
z
wLi= — ,
co C

waaruit volgt:
1
CO =

y/LC

dus

1

ƒ = ------ 7= c/s,
2.-tv L C

(5a)

(5b)

wanneer L in henry en C in farad worden uitgedrukt. Hieruit volgt, dat
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door een geschikte keuze van L en C elke gewenste frequentie kan worden
verkregen. Uit de veronderstelling, dat er geen verliezen optreden, volgt
dat er tussen stroom en spanning een phaseverschuiving van 90° moet be
staan, wat trouwens ook onmiddellijk is op te maken uit de beschouwing
over het ontstaan van de trilling.
In werkelijkheid zal op de zoeven besproken wijze nooit een onge
dempte trilling kunnen ontstaan, omdat elke stroomketen een zekere weer
stand heeft. In die weerstand wordt bij stroomdoorgang een deel van de
electrische energie in warmte omgezet. Deze warmte kan niet onmiddellijk
weer worden omgezet in een van de energievormen, die nodig zijn voor
het instandhouden van de trilling. Het gevolg is, dat bij iedere periode van
de trilling de amplitude kleiner wordt, totdat tenslotte alle energie, die
oorspronkelijk aan de kring werd toegevoerd in warmte is omgezet en
de trilling ophoudt. De trilling is gedempt. De analyse van een gedempte
trilling valt buiten de opzet van dit boek, zodat we moeten volstaan met
het vermelden van de resultaten van een theoretisch onderzoek.
Op de eerste plaats moeten we in aanmerking nemen, dat de weerstand
van de kring wel eens zo groot zou kunnen zijn, dat er helemaal geen
trilling optreedt, omdat alle energie reeds in de eerste halve periode in
warmte wordt omgezet. De condensatorontlading is dan aperiodisch
de trillingskring wordt dan ook (eigenlijk niet volkomen juist) aperiodisch
genoemd. Deze toestand doet zich voor, wanneer de weerstand R van de
kring een zodanige waarde heeft, dat:
7?2>

tL

(6)
C
waarin R in ohm, L in henry en C in farad moeten worden ingevuld. Is
R2 kleiner dan 4L[C, dan ontstaat een gedempte trilling. De stroom in de
trillingskring, uitgezet als een functie van de tijd, geeft dan een kromme
als voorgesteld in fig. 7. Tussen de op elkaar volgende stroomamplituden
in dezelfde richting bestaat dan steeds dezelfde verhouding; in fig. 7
is dus ABjCD = CD[EF = ... -1)
Het is gemakkelijk in te zien, dat de frequentie nu een andere waarde
moet hebben dan bij een ongedempte trilling met dezelfde waarden van
capaciteit en zelfinductie. Want door de aanwezigheid van weerstand in
de kring en het energieverlies, dat daarvan het gevolg is, wordt het tot
stand komen van het stroommaximum in de kring in zekere mate verx) Het moment van de eerste stroomamplitude is als nulpunt van de tijd
aangenomen.
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traagd. Het tijdsverloop tussen de opeenvolgende maxima van de condensatorlading en de kringstroom wordt dus ook groter, wanneer er
weerstand in de kring aanwezig is. Dit vinden we terug in de uitdrukking
3
6

A

Fig. 7voor de frequentie van de gedempte trilling, die bij gelijke waarden van
L en C kleiner is dan die van de ongedempte trilling. Er wordt n.1. ge
vonden, dat de frequentie van de gedempte trilling gelijk is aan:
I

• LC

4L1

(7)

waarin R, L en C resp. in ohm, henry en farad moeten worden ingevuld
om ƒ in c/s te krijgen.
De verhouding van de opeenvolgende amplituden, zowel van stroom als
van spanning, is constant, de logarithme van die verhouding dus ook.
Hieruit volgt, dat, als IY de eerste stroomamplitude is, de waarde van de
«de amplitude te berekenen is uit:
naT

,

(8)

waarin a = R 2L, de dempingsfactor, 7'de tijdsduur van één periode
en r de basis der natuurlijke logarithmen. Bedenkende dat T = l/f, dus
T = 2 n/co, kunnen we voor aT schrijven aT = :iRi<uL. Deze grootheid,
die bekend staat onder de naam „logarithmisch decrement van de trilling”,
kortweg decrement van de trilling (decrement = afname), en die aan
geduid wordt door de letter <5, wordt zeer vaak gebruikt om een eigen
schap van de trillingskring aan te duiden en wordt dan demping genoemd.
Handhaven we deze minder juiste begripsaanduiding, dan vinden we voor
de demping:
R
nR
<5 = — —
(*)
a> L
2
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De demping, waarvan we de getallenwaarde vinden door R, L en ƒ resp.
uit te drukken in ohm, henry en c/s, wordt gewoonlijk opgegeven in %.
Gedwongen electrische trillingen. In het voorgaande werd het
geval besproken van een trilling, die ontstaat wanneer na de toevoer van
energie de trillingskring aan zichzelf wordt overgelaten. De aard van de
trilling is daarbij geheel afhankelijk van de electrische grootheden van de
trillingskring, te weten weerstand, zelfinductie en capaciteit. Onder deze
omstandigheden spreekt men van een vrije trilling, waarbij frequentie
en demping uitsluitend afhankelijk zijn van de electrische eigenschappen
van de trillingskring. De frequentie van de vrije trilling wordt daarom vaak
de natuurlijke frequentie genoemd. Dit ter onderscheiding van de
eigenfrequentie, d.i. de frequentie van de vrije trilling bij een weerstandsloze kring, of van de ongedempte trilling, die met dezelfde waarden
van L en C zou ontstaan.
Meestal hebben we echter te doen met het geval, dat een trillingskring
a.h.w. van buiten af een trilling krijgt toegevoerd. Welke verschijnselen
zullen er dan optreden ? Of m.a.w. hoe is het gedrag van de trillingskring
ten opzichte van gedwongen trillingen? Radiotechnisch gesproken
is dit een van de belangrijkste vraagstukken, omdat er tegenwoordig practisch geen installaties meer worden gebouwd, waarin gebruik wordt ge
maakt van vrije trillingen in een trillingskring.
Wordt een trillingskring „aangestoten” door een gedempte trilling,
dan zijn de optredende verschijnselen nogal gecompliceerd, d.w.z. de
analyse is vrij moeilijk. Omdat deze toestand in de gebruikelijke apparaten
niet meer optreedt, tenzij ongewenst, zullen we in het kort de verschijn
selen, die daarmede gepaard gaan, even noemen. Bij het aanstoten van
een trillingskring door een gedempte trilling ontstaat naast de gedwongen
trilling, waarvan de frequentie overeenkomt met die van de aanstotende
trilling, een vrije trilling, waarvan frequentie en demping geheel worden
bepaald door de electrische grootheden van de trillingskring en de sterkte
afhankelijk is van die van de gedwongen trilling. Deze wordt meestal sterk
gedempt, zodat hij gauw ophoudt te bestaan, terwijl alleen de vrije trilling
overblijft. Een bekend geval van storing, n.1. de storingen door vonkzenders, is hierdoor te verklaren. Deze zenders werken met gedempte
trillingen en deze veroorzaken in de trillingskringen van een ontvanger
dus vrije trillingen, die de ontvangst van een ander station kunnen storen,
ook al is de ontvanger niet afgestemd op de frequentie van de vortkzender.
Wanneer de frequentie van de trillingskring overeenstemt met de freRoorda, Radiotechniek 3
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quentie van de gedwongen trilling, dan zal het gevolg zijn, dat de demping
van de ontstaande trilling kleiner is dan die van de aanstotende trilling.
Van groter belang is het onderzoek naar de verschijnselen, die optreden,
wanneer de kring wordt aangestoten door een ongedempte trilling. Dan
ontstaan een vrije gedempte en een gedwongen ongedempte trilling. Van
de eerste is de frequentie bepaald door de grootheden van de trillingskring,
van de tweede komt de frequentie overeen met die van de aanstotende
trilling. De vrije trilling sterft snel uit en alleen de gedwongen trilling
blijft bestaan, de sterkte daarvan wordt bepaald door de grootte van de
e.m.k. die in de kring wordt geïnduceerd en bovendien door de electrische
grootheden van de kring. Zoals we nog zullen aantonen is bij een gegeven
e.m.k. de stroom in de kring het grootste, wanneer de eigenfrequentie van
de kring overeenkomt met die van de aanstotende trilling. Wanneer deze
toestand optreedt, wordt er van resonantie gesproken. De frequentie,
waarbij deze toestand heerst, wordt resonantiefrequentie genoemd.
Het in resonantie brengen wordt afstemmen genoemd.
De resonantiefrequentie voor gedwongen ongedempte trillingen is,
strikt genomen, niet gelijk aan de eigenfrequentie van de kring, maar in
de practisch voorkomende gevallen is de afwijking zo gering, dat we beide
wel gelijk aan elkaar mogen stellen. Slechts wanneer de kring geen weer
stand zou hebben, is dit ook theoretisch volkomen juist.

HOOFDSTUK IV
DE EIGENSCHAPPEN VAN GESLOTEN
TRILLINGSKRINGEN
Inleiding. Gebruikte notatie. Onder gesloten trillingskringen ver
staat men kringen, die zo zijn geconstrueerd, dat de uitstraling van energie
als gevolg van de optredende trillingen tot een minimum is gereduceerd.
Dit wordt bereikt door de electrische grootheden als capaciteit en zelfinductie in een zo klein mogelijke ruimte te concentreeren; dit in tegenstel
ling met open trillingskringen, waarbij de capaciteit en zelfinductie over
een zo groot mogelijke ruimte zijn uitgebreid om op die wijze de uitstraling
van energie zo veel mogelijk te bevorderen. Open trillingskringen
of antennesystemen moeten worden gebruikt voor de uitstraling en
de ontvangst van e.m. golven; de bespreking daarvan zal worden
uitgesteld tot een later hoofdstuk. De gesloten trillingskringen ver
vullen in radiozend- en ontvanginstallaties zulk een belangrijke func
tie, dat de eigenschappen aan een ingaand onderzoek zullen moeten
worden onderworpen. Dat onderzoek zal betrekking hebben op het
gedrag t.o.v. gedwongen trillingen, omdat, zoals reeds werd gezegd,
in de moderne radiotechniek vrije trillingen niet meer of slechts
zelden worden toegepast.
Op de eerste plaats zal het onderzoek betrekking hebben op het be
palen van de resonantiefrequenties, want er moeten meerdere resonantiegevallen worden onderscheiden, n.1.:
stroomresonantie, waarbij de stroom in de kring maximum is;
spanningsresonantie, waarbij de over de capaciteit of zelfinductie
ontwikkelde spanning maximum is;
phaseresonantie, waarbij de phaseverschuiving tussen stroom en
spanning nul is.
In verreweg de meeste practische gevallen treden deze resonanties bij
dezelfde frequentie op, zodat er kan worden gesproken van de resonantiefrcquentie, maar bij kringen met relatief grote weerstand kunnen toch
verschillen optreden van dien aard, dat wel degelijk moet worden over
wogen welk resonantiegeval eigenlijk van invloed is.
Op de tweede plaats is het van belang te weten hoe de kring zich ge
draagt, wanneer er geen resonantie is, want een van de belangrijkste eigen
schappen van een trillingskring is het verschil in gedrag t.o.v. gedwongen
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trillingen van verschillende frequenties. Hiermede hangt b.v. de selecti
viteit van een ontvanger samen.
Om de te gebruiken afleidingen en formules zo eenvoudig en over
zichtelijk mogelijk te houden zullen, behalve de symbolische rekenwijze,
enige afkortingen worden gebruikt. Een korte inleiding tot de symbolische
rekenwijze is gegeven in appendix I. De afkortingen zijn de volgende:
f0 = eigenfrequentie; de hiermede overeenkomende cirkelfrequentie co0
is dus te berekenen uit co02 =

i

m = dekwaliteitsfactorvande kring; deze is te berekenen als m =

co0 L
R

’

deze factor wordt gebruikt als bepalende electrische grootheid van de
kring;
ter verdere vereenvoudiging van de formules worden nog ingevoerd:
CO
_

I

"o

’>

— = v, en i)----- = ff.

Bepaling van de resonantiefrequentie. Er zijn twee mogelijkheden
om met een condensator en een spoel een trillingskring voor gedwongen trillingen samen te stellen:
i° spoel en condensator kunnen in serie worden ge
schakeld; 2° spoel en condensator worden parallel ge
schakeld. In beide gevallen hebben we natuurlijk rekeL ning te houden met de weerstand, maar we begaan
E
geen grove fouten, wanneer we aannemen, dat de
weerstand uitsluitend in serie met de spoel staat. De
constructie van de condensatoren is tegenwoordig zo
RI geperfectioneerd, dat de verliezen te verwaarlozen klein
zijn vergeleken bij die van de beste spoelen.
i° Serieschakeling. Een e.m.k. e = E sin ut is aan
gesloten op een serieschakeling van een capaciteit C en
een zelfinductie ƒ, met weerstand A (ziefig. 8). De stroom in de kring is dan:
i = I sin (a> t + p),
waarin I = E/Z en Z = de impedantie van de kring, terwijl <p de phaseverschuivingshoek is. De impedantie van de kring is:

Z = R +j

a>L------ -

co C'

(10a)
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waarvoor met de bovengenoemde afkortingen ook kan worden geschreven:
Z = R(i + jm&) . (10b)

Het is nu gemakkelijk in te zien, dat de waarde van de stroomamplitude I
maximaal wordt als het imaginaire deel van de uitdrukking voor Z gelijk
aan nul is. Dit is het geval voor die frequentie, die = o maakt. Uit deze
voorwaarde vinden we zowel de frequentie waarbij stroomresonantie,
als die waarbij phaseresonantie optreedt, want de phaseverschuiving is
ook nul, wanneer het imaginaire deel van de symbolische uitdrukking voor
de impedantie nul is. Uit de voorwaarde /? = o wordt gemakkelijk afgeleid:
i
"rs = "rp = "O =

(11)

Vlc

Bij serieschakeling is de eigenfrequentie van de kring dus gelijk aan de
resonantiefrequenties voor stroom- en phaseresonantie.
De omwerking van de uitdrukking (10a) tot (tob) gaat als volgt. Voor de
reactantie kunnen we schrijven:

<oL-^ =
(üoi
— co
0 L (“--------- G

=eOoi
ci>o L (,')

CD CD0 ƒ> C /

\ (Oo

wc

X CD0

CDCD0 /

X

V '

Brengen we nu in de uitdrukking voor Z de waarde R buiten haakjes, dan is:
CD o L

Z = R + j (w L — — ) = R
co C)

R

(’-()}- R (i 4- j m

Voor de berekening van de frequentie waarbij spanningsresonantie
optreedt, gaan we als volgt te werk. De amplituden van de spanning over
de spoel resp. de condensator zijn gelijk aan:

El

E co L
= 1 co L =------------ -R(i+j>mff)

I
Er =---C
a>C
co L

Nu is -

<u0 L
R = m,, en

co

w0

EL =

E my
i +jm&

E
w CR (l + jmff)
I

“o “ E

a> C R

wR

en Ec = —

m
- —, zodat:

E m

V (1 + j m ff)

(12)

Uit deze formules moet nu worden afgeleid voor welke waarde van 7] de
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spanningen EL en Ec maximum worden, want dan zijn de frequenties,
waarbij spanningsresonantie optreedt, bekend. Met behulp van hogere
wiskunde kan worden aangetoond, dat deze frequenties resp. zijn:
| / 2 mmrL = "o

’ 2 m-—i
1/2 m-—1

01 rC = "0

(13)
(14)

De betekenis van de verschillende resonantiefrequenties is het gemak
kelijkst in te zien, wanneer de waarden van de kringstroom I en die van
de spanningen EL en Ec even als functie van de frequentie in krommen
worden uitgezet. Het verloop van die krommen en hun plaatsen t.o.v.
elkaar is geschetst in fig. 9, waarin
Ec I
de verschillende resonantiefrequen
Cl
ties duidelijk zijn te onderkennen.
Uit (12) kunnen we ook gcmakkelijk een inzicht krijgen in de
juiste betekenis van de factor ni.
Voor stroomresonantie moet im
mers
= o zijn, of >) •— 1. Maar
onder die omstandigheden is, vol
<x>rc GOr = (i)rs GJTL
gens (12) de verhouding van de
---------- ► CD
zelfinducticspanning tot de e.m.k.
Fig. 9.
gelijk aan m. Hoe groter de waarde
van deze factor, des te groter is bij een gegeven e.m.k. de span
ning, die bij stroomresonantie over de spoel (of over de conden
sator) wordt ontwikkeld. Vandaar dat deze factor, die niet constant is
voor een gegeven spoel (immers de resonantiefrequentie komt erin voor),
de naam kwaliteitsfactor heeft gekregen. Men treft in dit verband
ook de uitdrukking „opslingereffect” wel eens aan. Waar het bij moderne
spoelen helemaal geen zeldzaamheid is, dat de kwaliteitsfactor een waarde
heeft van 200 en meer, is het ook duidelijk, dat de verschillende resonantie
frequenties practisch gelijk kunnen worden gesteld met de eigenfrequentie
/0 van de kring, zoals reeds werd opgemerkt. In dit opzicht mag dan de
kwaliteitsfactor een ondergeschikte rol spelen, dit is niet het geval bij
beschouwingen van het gedrag van de kring buiten resonantie.
20 Parallelschakeling. Een stroom i = I sin wt wordt toegevoerd
aan een kring bestaande uit een parallelschakeling van een capaciteit C
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en een zelfinductie L met weerstand R (zie fig. io). De spanning, die over
de kring tussen de punten A en B wordt ontwikkeld is dan:
e = E sin (&> t
<p),
waarin: E = IZ, Z — impedantie van de kring cn<p = de phaseverschuivingshoek.
De impedantie Z bestaat uit de parallelschakeling van de capacitieve
reactantie Xc en de inductieve impedantie ZL. Wanneer Xc en ZL sym
bolisch worden geschreven is de impedantie Z te berekenen uit:

z=

(15a)

ZL + xc

Vullen we naar fig. io de waarden in en passen we de gebruikelijke
afkortingen toe, dan kunnen we hiervoor
c
ook schrijven:

Z

Rm
V

>" 'I — j
i + j rn,3

A

(15b)

Voor phaseresonantie moet worden vol
daan aan de voorwaarde, dat het imagi
naire deel van de uitdrukking voor Z nul 6
is; we vinden dan:

— i — m2

of:

C

(16)

ff — o

en daaruit volgt:

L

G-

R

i

In

B

I
= i-------- .

Fig.

m-

io.

De frequentie, waarbij phaseresonantie optreedt is dus bepaald door:
"rp

1/

1

= "o 1/ 1-------'
m-

(17)

Hieruit vinden we door invullen van de oorspronkelijke waarden ge
makkelijk:

L*
Bij deze frequentie treedt tegelijkertijd ook spanningsresonantie op,
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want wanneer de faseverschuiving nul is, is tevens de impedantie van de
kring, die dan ohms is, maximum, zodat bij een gegeven stroom maximale
spanning over de kring optreedt.
De omwerking van (15a) tot (15b) kan op de volgende wijze worden gemaakt.
De noemer is:

Zl 4- Xc = R 4- j co L---- J— = R 4- j
COC

(0 L------ —
COC

X

)

Deze vorm is gelijk aan (10a), zodat we voor de noemer (zie 10b) verkort
kunnen schrijven:
ZL + XC = R (I + j m /?)

De teller is:
Voor

Zl-Xc = (R + j a> L)

schrijven we: — =

en verder voor:

Dus:

R
coC

co0 C

’ ) - c

(

C

coc /

= w2L2 = R2

CO o ft

ft (üqL

(J) COq C

Zl.Xc =

-

. ft
— J -----

COC

= Rtmi
R2
R2 -

R2 m

V
Deze waarden in (15a) ingevuld heeft tot resultaat de vorm (15).

Deze uitdrukking is van de vorm:

a 4- j b

waarvan nu het imaginaire deel

moet worden berekend. Dit wordt als volgt gedaan:

+ jb

(a 4- j b) (c—j d)
c2 — (j d)2

ac—j2bd-\-jbc—j a d
c2 4- d2

ac + bd-\-j(bc
c2 4- d2

ad}

Wanneer het imaginaire deel nul moet zijn, krijgen we dus de voorwaarde:

bc — ad = o.
Deze stelling toegepast op (15) geeft de voorwaarde (16).

Evenals bij de serieschakeling is de frequentie, waarbij stroomresonantie in de trillingskring optreedt, in practische gevallen slechts weinig
verschillend van die, waarbij phaseresonantie optreedt, zodat we het onder
zoek naar stroomresonantie achterwege zullen laten. Trouwens bij de
waarden van m, waarmede we kunnen rekenen, zou het toch blijken dat
de onderscheiden resonantiefrequenties practisch gelijk zijn aan de eigenfrequentie van de trillingskring. Tenzij de weerstand een relatief hoge
waarde, dus de kring een kleine waarde van m heeft, — en dit geval komt
bij de in zenders en ontvangers gebruikelijke spoelen weinig voor —
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kunnen we zonder gevaar voor het maken van fouten, spreken van de
resonantiefrequentie en deze gelijk stellen met de eigenfrequentie van de
trillingskring. Dit komt dus hierop neer, dat we voor het berekenen van
de resonantiefrequentie de kringweerstand eenvoudig verwaarloozen.
De impedantie van een trillingskring in en buiten resonantie.
Bij het bepalen van de resonantiefrequentie hebben we reeds gezien, dat
er geen phaseverschuiving tussen stroom en spanning bestaat, wanneer er
resonantie is; de kring gedraagt zich onder die omstandigheden dus als
een weerstand. In resonantie is de impedantie van de kring dus zuiver ohms
1 Iet is van belang te weten, hoe groot die ohmse impedantie is. De berekening
daarvan is niet moeilijk, want daarvoor hebben we in de algemene uitdruk
king voor de impedantie slechts het imaginaire deel gelijkaannul testellen.
Voor de serieschakeling vinden we dan uit (tob), wanneer we het
imaginaire deel gelijk aan nul stellen:
Zrs = R........................................................ (19)

Hij resonantie in de serieschakeling is de resonantieimpedantie dus gelijk
aan de weerstand in de kring. Daar deze weerstand altijd kleiner is dan de
impedantie buiten resonantie volgt hieruit tevens, dat in resonantie de
stroom in de kring maximaal moet zijn, een feit, waarmede we reeds bekend
waren.
Ruiten resonantie is de impedantie óf inductief óf capacitief, afhankelijk
van het feit of de frequentie hoger of lager dan de resonantiefrequentie is.
Dit is gemakkelijk in te zien, wanneer de volgende redenering wordt
toegepast. In resonantie is de capacitieve reactantie van de kring gelijk
aan de inductieve; is de frequentie nu hoger dan de resonantiefrequentie
dan is de inductieve reactantie groter dan de capacitieve en zal de kring,
omdat de reactanties in serie staan, het karakter van inductieve impe
dantie aannemen, ook al is er nog een capaciteit aanwezig. Voor fre
quenties lager dan de resonantiefrequentie kan op dezelfde wijze worden
beredeneerd, dat de kring een capacitief karakter moet aannemen, ondanks
het feit, dat er een zelfinductie aanwezig is. Dit volgt ook uit de uitdruk
king (tob) voor de impedantie van de kring, welke formule ook de be
rekening van de equivalente zelfinductie of capaciteit mogelijk maakt.
De reactantie van de kring is volgens uitdrukking (tob) gelijk aan
R m ff; wanneer deze vorm positief is hebben we te doen met een inductieve
reactantie, is hij negatief dan met een capacitieve. Het teken wordt be
paald door het teken van ff, en dit is weer afhankelijk van het feit of voor
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de beschouwde frequentie groter of kleiner dan 1 is. Voor m
"o is t]
groter dan 1, ,3 dus positief en hebben we te doen met een iinductieve
reactantie; voor a> < m0 is >> kleiner dan i,,3 dus negatief en hebben we
te doen met een capacitieve reactantie. De waarden van de equuivalente
zelfinductie en capaciteit, L’ en C', zijn resp. te berekenen uit:
1

wZ' = R m .3 en

luC7

= —R

waaruit zonder moeite kan worden afgeleid:
L' = L

(20)

C' =

C
i—r

Voor de parallelschakeling vinden we uit de uitdrukking (15),
wanneer we deze eerst omwerken op de w ijze, zoals aangegeven op pag.
40, daarna het imaginaire deel gelijk aan nul stellen en de voorwaarde
voor resonantie invoeren:

R»i2.
•p

'' " J
-- Rnf,
»? (■? T m2 ff2)

waaruit we na omwerking en1 invullen van de oorspronkelijke waarden
vinden:
L
Zrn =
(21)
rp
RC
Deze waarde is de grootste, die voor de parallelschakeling kan optreden,
wat gemakkelijk uit (15) valt af te leiden, want de complexe breuk, die in
deze uitdrukking voorkomt, heeft voor waarden van i] + I steeds een waarde
kleiner dan 1, omdat in de teller in de eerste macht voorkomt, doch in de
noemer in het kwadraat (>n3 = /ƒ— 1). Dat Zrp de grootste waarde is,
die kan voorkomen, is volkomen in overeenstemming met het reeds
bekende feit, dat bij resonantie de spanning over de parallelkring maxi
maal is.
Buiten resonantie is de impedantie óf inductief óf capacitief, afhankelijk
van het feit of de frequentie lager of hoger is dan de resonantiefrequentie.
Dit is weer gemakkelijk op de volgende wijze te beredeneren. In reso
nantie zijn de capacitieve en inductieve reactantie gelijk aan elkaar. Is de
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frequentie nu hoger dan de resonantiefrequentie dan is de inductieve
reactantie groter dan de capacitieve. Maar de reactanties zijn nu parallel
geschakeld en de kleinste reactantie zal nu overwegend van invloed zijn op
de phaseverschuiving tussen stroom en spanning. Daaruit volgt dus, dat bij
een frequentie groter dan de resonantiefrequentie de kring het karakter
zal hebben van een capacitieve impedantie. Op soortgelijke wijze is ook te
beredeneren, dat de kring het karakter van een inductieve impedantie
moet hebben bij een frequentie lager dan de resonantiefrequentie. Na
tuurlijk is dit ook af te leiden uit de uitdrukking (15) voor de impedantie,
met behulp waarvan eveneens de waarde van de equivalente zelfinductie
cf capaciteit is te berekenen. Deze berekening kan zeer worden vereen
voudigd door in (15) de imaginaire waarde in de teller te verwaarlozen,
wat zonder gevaar voor grote fouten toelaatbaar is, wanneer in aanmerking
wordt genomen, dat de waarde van m van de orde van grootte is van
100 a 200. Werken we de vorm meteen om, zodat er geen imaginaire
grootheid meer in de noemer voorkomt, dan vinden we voor de impe
dantie de waarde:
1 —ƒmJ
.
J Z
I 4- m2 32

Omdat de waarde van /?, afgezien van het teken, steeds groter dan 1 is,
kunnen we, bij de grote waarde van m waarmede we rekening mogen
houden, in de noemer de factor 1 wel verwaarlozen en krijgen we dus:
R
R m

i

z=

1

Wanneer nu o> > a>0 is ,J positief; het imaginaire deel van de uitdrukking is
negatief en de kring draagt dus het karakter van een weerstand in serie
met een equivalente capaciteit C'. Deze is te berekenen uit:

1
<oC’

Rm ■

,3

’f
co C (>r

a>0L
^0

1I

—-

i)

V

<d0 dan is 3 negatief en het imaginaire deel dus positief. De kring
gedraagt zich als een weerstand in serie met een zelfinductie L', die is te
berekenen uit:
Is CD

CD L = ----

Rm
3

cd0

i

L

------ n
*1

CD L

i — »r
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Voor de equivalente waarden van capaciteit en zelfinductie vinden we in
dit geval:

—

(21)

—LI — V2

*
)

Een interessant geval doet zich nog voor, wanneer we eens onderzoeken
hoe groot bij resonantie de stroom is in elk van de takken van de parallel
schakeling. Daar de stromen in de capacitieve en inductieve takken
slechts weinig kunnen verschillen, kan b.v. even worden nagegaan hoe
groot de stroom in de capacitieve tak is. Deze blijkt, zoals is te vinden
door de spanning over de kring bij resonantie te delen door de capacitieve
reactantie bij de resonantiefrequentie, gelijk te zijn aan w-maal de stroom,
die aan de kring wordt toegevoerd. Hier hebben we dus te doen met het
merkwaardige geval, dat de kringstroom d.w.z. de stroom, die in de kring
circuleert, vele malen groter is dan de stroom, die aan de kring wordt toe
gevoerd. Dit verschijnsel, dat enigszins doet denken aan het geval van een
vliegwiel, dat met geringe energie op gang kan worden gehouden, wanneer
het eenmaal draait, is aanleiding geweest, dat een parallelkring vroeger
vaak met de naam „vliegwielkring” werd betiteld.
De resonantiekromme. In het bovenstaande werd wel afgeleid, dat
bij trillingskringen de stroom in een seriekring, resp. de spanning over een
parallelkring, bij een willekeurige frequentie lager moet zijn dan bij de
resonantiefrequentie, maar de waarden werden niet berekend. Een goed
overzicht van de stroom- resp. spanningswaarden in en buiten resonantie
krijgt men uit de z.g. resonantiekromme, dat is de grafische voor
stelling van stroom of spanning als functie van de frequentie. Gewoonlijk
worden deze krommen niet uitgezet met de werkelijke waarden van stro
men of spanningen, maar met de verhoudingen van de waarden bij wille
keurige frequenties tot die bij de resonantiefrequentie. Vaak wordt op de
schaal van de frequentie ook niet de werkelijke waarde van de frequentie
uitgezet, maar de afwijking t.o.v. de resonantiefrequentie, de verstemming. Voorlopig zullen we de eerste methode aanhouden en de stroomof spanningsverhouding uitzetten als functie van de frequentie. De reso
nantiekromme heeft ongeveer de vorm van de kromme in fig. n. Met
een gegeven spoel (en weerstand) en condensator is de kromme zowel voor
serie- als voor parallelschakeling geldig, zoals we direct zullen aantonen.
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De uitdrukking voor het berekenen van de waarden van de kromme,
de analytische formule i j i
voor de grafische voor- yd
stelling dus, is af te
1,0
leiden uit de uitdruk
kingen (tob) en (15)
voor de impedanties van
de kringen, waarbij in
(15) de imaginaire een
heid in de teller kan
worden verwaarloosd.
De stroomamplitude. 0,S
in de seriekring is bij
een willekeurige fre
quentie gelijk aan:
E
I
R (,1 +j mff)
In resonantie is ff - o,
dus:
0
—F
F2
E
Ir =
Fig.
R
Als uitdrukking voor de verhouding f//r vinden we dus:
E
1

mff)

I

E
R

Ir

I +j m ff

Daar we ons in dit geval slechts interesseren voor de absolute waarde van
deze verhouding en niet voor de phaseverschuiving, krijgen we voor de
formule van de resonantiekromme dus:
I

I
(22a)
I + m2 ff2
Voor de parallelschakeling vinden we met de vereenvoudigde uitdruk
king (15) voor de spanningsamplitude bij een willekeurige frequentie:
E=

■

ƒ R m2
l + jmp
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In resonantie is weer ,8 = o, zodat we vinden:

Er = ir »rwaaruit volgt:
E
Er

I R m2
iI -4+j m3
,1
IR
I R mm2

i
i -f- j m 3

Voor de formule van de resonantiekromme wordt dus eveneens gevonden:

E

I

Er

V 2 + „Fi2

(22 b)

Zoals reeds werd opgemerkt leveren beide gevallen dus hetzelfde resultaat
op wat de formule voor de resonantiekromme betreft.
De formule (22) voor de resonantiekromme kan gemakkelijk worden
omgewerkt tot een uitdrukking, waarin de verstemming zl ƒ voorkomt.
Daarvoor is het nodig de noemer even verder uit te werken, wat als volgt
kan worden gedaan:

3 = v~

1

- ('

v

oxr)

f) V,

Nu is ƒ—fr (of ook ƒ.—ƒ, wat principieel hetzelfde resultaat geeft)
gelijk aan zl ƒ. Wanneer d/echter klein is t.o.v. ƒ,. is fr/f practisch gelijk

aan i en kunnen we voor I -j- -- ook 2 schrijven, zodat we vinden:

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

(23)

Deze benadering is voldoende nauwkeurig voor radiofrequenties, wanneer
A f niet groter is dan ongeveer 10% van de resonantiefrequentie.
Met deze waarde van / kan dus voor (22) worden geschreven:
I

h

c.q.

\E\

|x| “

I

(24)

^y

Deze uitdrukking kan nog iets verder worden vereenvoudigd en heeft
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dan direct betrekking op de kringconstanten, wanneer de waarde van m
wordt ingevuld, daarbij bedenkende, dat de eigenfrequentie f0 gelijk is aan
de resonantiefrequentie fr, dus oj0 = 2nfr. Wordt dit in (24) ingevuld,
dan vinden we:
I

Tr

c.q.

i

£

2

.... (25)

I-7-2Ó.-12

Uit deze formule merken we op, dat de vorm van de resonantiekromme
als functie van de verstemming, alleen afhankelijk is van de verhouding
L/J? van de trillingskring. Als dus de weerstand van de kring, evenals de
zelfinductie, een constante zou zijn, zou de vorm van de resonantiekromme
als functie van de verstemming onafhankelijk zijn van de resonantiefre
quentie. Dit is niet het geval, omdat de weerstand, zelfs in vrij sterke mate,
afhankelijk is van de resonantiefrequentie. Dit punt komt nog wel nader
aan de orde.
De selectiviteit van een afgestemde kring. Uit de behande
ling van de verschijnselen in trillingskringen is gebleken, dat in deze
kringen stromen en spanningen, waarvan de frequentie verschilt van de
resonantiefrequentie worden verzwakt t.o.v. die, welke optreden bij
resonantie. Dit blijkt wel zeer duidelijk uit de resonantiekromme fig. n.
Door toepassing van trillingskringen, die in resonantie worden gebracht
met een bepaalde frequentie of, zoals ook vaak wordt gezegd, op een be
paalde frequentie worden afgestemd (vandaar ook de naam afstemkringen), is het dus mogelijk een bepaalde keuze, een selectie te maken uit
de stromen of spanningen van verschillende frequentie, die aan de kring
worden toegevoerd. Het vermogen om deze keuze scherper of minder
scherp te doen zijn, wordt de selectiviteit van de kring genoemd.
Zoals het hier gezegd wordt, is het begrip selectiviteit vrij vaag omschre
ven en kan daarom aanleiding zijn tot het ontstaan van misverstanden.
Het is daarom wenselijk dit begrip, door een goede formulering, een meer
concrete betekenis te geven. Bovendien moet die formulering van zodanige
aard zijn, dat daardoor een eenduidige getallenwaarde, die als vergelijkingswaarde kan dienen, is gedefinieerd. Dit kan moeilijk anders dan door
het begrip selectiviteit te beschouwen als een physische eigenschap van
de trillingskring, zonder zich daarbij te verdiepen in overwegingen of een
kring (c.q. een opeenvolging van kringen, zoals b.v. in een ontvanger)
in staat is onder bepaalde omstandigheden de ongestoorde ontvangst van
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een of ander station mogelijk te maken. Is de eigenschap van de kring
eenmaal goed gedefinieerd en voor uitdrukking in een getallenwaarde
vatbaar gemaakt, dan is tevens de mogelijkheid gegeven om later andere
omstandigheden te onderzoeken en dan conclusies te trekken met be
trekking tot de getallenwaarde, die onder gegeven omstandigheden moet
kunnen worden bereikt.
De selectiviteit is practisch door twee grootheden, die natuurlijk nauw
met elkaar in verband staan, goed te definiëren n.1. door de selectivi
teitsfactor en door de resonantiebreedtc. De definities van deze
grootheden luiden als volgt:
De selectiviteitsfactor van een kring is de verhouding van
de resonantiefrequentie tot de verstemming, die nodig is,
om de stroom in of de spanning over de kring te reduceren
tot 1/10 van de waarde bij resonantie.
De resonantiebreedte van een kring wordt gedefinieerd
als het verschil tussen de twee frequenties, waarbij de
stroom in of de spanning over de kring gelijk is aan i/io
van de waarde bij resonantie. J)
De waarden van de selectiviteitsfactor .S' en van de resonantiebreedte B
kunnen beide worden afgeleid uit de analytische uitdrukking (24) voor
de resonantiekromme als functie van de verstemming. Stellen we n.1.
I
gelijk aan 1/10, dan vinden we uit (24)gemakkelijk:

c-q-W

100

Verwaarlozen we nu de factor 1 in het eerste lid t.o.v. de factor 100 in het
tweede lid, dan is dus:
2 m

= 10

waaruit volgt:

A

d/

= 0,2 m

(26)

De selectiviteitsfactor is dus recht evenredig met de kwaliteitsfactor

x) De waarde 1/10 is betrekkelijk willekeurig gekozen. Elke andere waarde zou
natuurlijk ook kunnen dienen, maar de genoemde waarde is nu eenmaal aan
genomen, hoewel nog niet „genormaliseerd”, en er is geen enkele reden om
daarvan af te wijken.
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van de kring en in getallenwaarde gelijk aan 1/5 van de laatsgenoemde.
Uit de resonantiekromme fig. 11 is duidelijk, dat zowel door verstemming naar de kant van de hogere frequenties als naar de andere kant een
verzwakking van de stroom of de spanning tot op 1/10 van de waarde bij
resonantie kan worden bereikt. Daar het bij de berekening van de selectiviteitsfactor onverschillig is naar welke kant de verstemming wordt
gemaakt, volgt hieruit onmiddellijk, dat de resonantiebreedte gelijk moet
zijn aan 2 Af. Uit (26) wordt dus gevonden:

B=

5

= 10

m

(27)

Wordt de waarde van m vervangen door de oorspronkelijke grootheden,
waarbij dan in aanmerking moet worden genomen dat de resonantiefrequentie gelijk is aan de eigenfrequentie, dan wordt gevonden dat de
resonantiebreedte uitsluitend wordt bepaald door de verhouding van
weerstand en zelfinductie van de kring. Er wordt dan n.1. gevonden:
10
R
R
B= ----- . - = i,62
L
L

(28)

Is dus de selectiviteitsfactor, bij constant gedachte waarden van R en L,
afhankelijk van de resonantiefrequentie, n.1. recht evenredig daarmede,
onder dezelfde omstandigheden is de resonantiebreedte een constante.
Voor de practijk heeft deze uitspraak weinig waarde, want de weerstand
is nu eenmaal geen constante, zeker niet over een groot frequentiebereik
en dus is de resonantiebreedte ook frequentieafhankelijk door de weer
stand. Bij de beschouwingen over het ontwerpen van ontvangapparaten
zal de selectiviteit nog wel nader aan de orde worden gesteld.

Roorda, Radiotechniek 4

HOOFDSTUK V
GEKOPPELDE KRINGEN
Inleiding. Wanneer electrische trillingskringen op elkaar kunnen in
werken en er dus electrische energie van de ene kring in de andere kan
overgaan (en omgekeerd) spreekt men van gekoppelde kringen. Ge
koppelde kringen worden in radioinstallaties veelvuldig toegepast, zowel
in de ontvang- als in de zendapparaten. Bij de behandeling van de
eigenschappen van gekoppelde kringen zal, afhankelijk van het doel van
de toepassing van die kringen, de nadruk moeten worden gelegd op ver
schillende factoren n.1. de selectiviteit van gekoppelde kringen of de
energieoverdracht.
In de ontvangtechniek worden gekoppelde kringen hoofdzakelijk toe
gepast ter vergroting van de selectiviteit. Het ligt wel voor de hand, dat
twee trillingskringen, afgestemd op dezelfde frequentie, een scherpere
selectie mogelijk maken, dan met elk van de kringen afzonderlijk kan
worden bereikt. Vandaar de toepassing in ontvangtoestellen; maar niet
alleen ter vergroting van de selectiviteit, tevens ter verkrijging van een
gunstiger vorm van de resonantiekromme. Bij een enkele trillingskring
worden alle stromen of spanningen met frequenties, die van de resonantiefrequentie verschillen, verzwakt t.o.v. die bij de resonantiefrequentie. Dit
is, zoals nog zal worden besproken, niet gewenst bij telefonieontvangst,
wanneer er prijs op wordt gesteld onvervormde weergave te verkrijgen.
Dan is het nodig, dat over een klein frequentiebereik aan weerszijden
naast de resonantiefrequentie de stromen c.q. spanningen niet worden
verzwakt, terwijl voor frequenties buiten dat bereik de verzwakking zo
groot mogelijk moet zijn. De top van de resonantiekromme moet dus
a.h.w. worden afgeplat. Dit is bereikbaar door toepassing van gekoppelde
kringen, die (eigenlijk niet geheel juist) in de moderne ontvangtechniek
de naam bandfilters hebben gekregen.
In de zendtechniek moet bij gekoppelde kringen de nadruk op een
ander verschijnsel worden gelegd. Daar is het meestal van overwegende
betekenis een zo gunstig mogelijke energieoverdracht van de ene op de
andere kring tot stand te brengen, terwijl ook de onderdrukking van harmonischen vaak een belangrijk punt van overweging is bij het ontwerpen
van gekoppelde kringen voor zenders. In dit hoofdstuk zal de energie
overdracht worden onderzocht.
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Behalve de in het voorgaande hoofdstuk gebruikte notatie zal de nog te
definiëren koppelingscoëfficiënt k worden gebruikt. Daar we steeds met
twee gekoppelde kringen te doen hebben, zullen deze resp. de primaire
en de secundaire kring worden genoemd. De primaire kring krijgt on
afhankelijk de energie toegevoerd; in de secundaire kring is geen onaf
hankelijk bestaande e.m.k. werkzaam; de e.m.k. in de secundaire kring
ontstaat dus als gevolg van de verschijnselen in de primaire kring. De
grootheden, die betrekking hebben op de primaire en secundaire kringen
zullen resp. met de indices i en 2 worden aangegeven. Aansluitend aan de
practijk zullen de eigenschappen alleen worden onderzocht in de veron
derstelling, dat beide kringen afzonderlijk op dezelfde resonantiefrequentie zijn afgestemd.
Directe en indirecte koppeling. De primaire en secundaire kring
kunnen op twee verschillende manieren met elkaar worden gekoppeld:
i°. de kringen hebben een reactantie gemeenschappelijk;
2°. de kringen zijn verbonden door een reactantie.
In het eerste geval blijven de kringen niet afzonderlijk bestaan, wanneer
C2

C,

11

T

II—1
L2

L-(

h_____ I_____ r
Fig. 12.

de gemeenschappelijke reactantie wordt weggenomen; in het tweede
geval wel wanneer de koppelreactantie wordt verwijderd. Wanneer de
kringen een gemeenschappelijke reactantie hebben, zoals schematisch is
aangegeven in fig. 12, dan wordt er gesproken van directe koppeling.
In het tweede geval, schematisch aangegeven in fig. 13, heeft men te doen
met indirecte koppeling.
De mate van inwerking van de primaire kring op de secundaire kring
is vanzelfsprekend gegeven door de relatieve waarde van de reactantie,
die de koppeling tot stand brengt. Dit wordt tot uitdrukking gebracht
door de koppelingscoëfficiënt k, die als volgt is gedefinieerd.
De koppelingscoëfficiënt is gelijk aan de verhouding van de waarde
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van de koppelreactantie tot het meetkundig gemiddelde van de gelijk
soortige (vervangings-)reactanties van de gekoppelde kringen afzonderlijk.
De koppelingscoëfficiënt k is dus te berekenen uit:

,

xm
vX. x..

R = —

-

(29)

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

Hierin is Xm de waarde van de koppelreactantie en :zijn Xi en X2 resp. de
met de koppelreactantie gelijksoortige reactanties; van de primaire en
secundaire kringen.
Bij direct gekoppelde kringen is het duidelijk, dat X,n een deel is, zowel
Xm

L.

=F C,

Ca

La

Fig- 13-

van Xx als van X2. Voor indirecte koppeling is de interpretatie van formule
(29) nietzoeenvoudig; bij de behandeling van de indirecte koppeling zullen
we tevens aantonen op welke wijze dan de factor k moet worden berekend.
Bij het onderzoek van de gekoppelde kringen zullen op de eerste plaats
de resonantievoorwaarden en de grondformule voor de energieoverdracht
worden afgeleid en daarna enkele aanwijzingen worden gegeven voor de
toepassing van die formules. De uitvoerige behandeling van de toepassing
van de gekoppelde kringen zal verderop eerst kunnen plaatsvinden.
Omdat voor de verschillende soorten van koppeling een vrijwel uni
forme wijze van afleiding kan worden toegepast, zullen enkele gevallen
uitvoerig worden behandeld de andere meer beknopt.
Inductieve koppeling door wederzijdse inductie. Een van de
meest bekende koppelingsmethoden is de koppeling tussen twee trillingskringen door middel van de wederzijdse inductie M tussen de spoelen
van de primaire en secundaire kringen. Volgens definitie is de koppelingscoëfficiënt gelijk aan:
M
a> M
(30)
k=
. ü)L2

Vlxl2
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Aansluitend aan het practische gebruik van de kringen —- b.v. in de
anodekring van een lamp of aangesloten tussen antenne en aarde — zal
het geheel als parallelkring worden beschouwd (zie fig. 14), dus als een
parallelschakeling
P2
van Oj en de in O
M
ductieve tak ƒ,],
waarmede de se
cundaire kring is z
Ct
Li
Lz
4= c2
gekoppeld. Het
eerste deel van het
onderzoek zal dus obetrekking moe
ten hebben op de
F>g- >4equivalente impedantie, die in plaats van de inductieve reactantie van
de primaire kring moet worden gedacht om volledig rekenschap te geven
van de aanwezigheid van de secundaire kring. Dit kan op de volgende
wijze worden gedaan, zie fig. 15a. De stroom in Z,j zij Ilt die in de
secundaire kring /2. De stroom IT induceert door de wederzijdse inductie
.1/ een e.m.k.
in de secundaire kring en deze e.m.k. is natuurlijk
gelijk aan het spanningsverlies in die kring. In de gebruikelijke notatie
geschreven, is dus:
ja>MIx
L ^2
T J w2 ^2)

Maar ook de secundaire stroom induceert in de primaire kring een e.m.k.,
en deze is door de wederzijdse
.
inductie M gelijk aanjcuML- In
de spoel L1 werkt dus behalve
de primaire spanning El ook nog
___de e.m.k. jcoMI,. Voor de pri
Li
El
maire kring geldt dus:
E1 + j a>M I2 — I ijcoL-t

Uit de opgestelde vergelijkingen
moet de impedantie Zx = E1/I1
worden bepaald, wat gemakkelijk wordt gedaan door eliminatie van L.
Er wordt dan gevonden:
co2M2I1
= Ilja>L1
Ei
E« (1 + j ”'2 M

Fig. 15a.
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Zj =

waaruit volgt:

Ej _ .

I1

co2M2

r

= ja>L1 +
J~“1 ' R2 (i + j >n2p2)

De invloed van de secundaire kring kan dus volkomen in rekening
worden gebracht door in serie met de primaire een impedantie geschakeld
te denken, waarvan de waarde te berekenen is uit:
co2M2

^2 (-T +
Wanneer, zoals in de inleiding reeds werd aangegeven, LjCj = L2C2
is ook /ij = P2 of Pi = P2 = P- Dus:
Zj =ja>L14-

cu2M2(z —jm2P) __

R2(l+m^)

. w2M2m2/9
R2 (z + mj^2) ~ 3 M L1 —7 R., (z b m22P2)

Deze impedantie Zx kunnen we voorstellen door een serieschakeling van
een weerstand R en een zelfinductie L (zie fig. 15b). Verwaarlozen we in

p

> z

£|

>

z

C,

L

L

Fig. 15b.

Fig. 16.

het imaginaire deel de waarde z tegen >n.,2 fi2 en vullen we in: M2 =
k2L1L2, dan vinden we na uitwerken:

fz-^'
P ■

Z1 = R+j<dL = R2—------— - jc>Lï
I + m2- ft2
V

(zie fig. 15b).

Omdat Zj in de plaats van
uit fig. 14 komt, kunnen we dus het
schema fig. 14 vervangen en vereenvoudigen tot fig. 16, waarin:

r = Rt + R

=*l(-r+ r? k2 m1m2\
1 + m22 P2)

L = Li( Z-^A

p /
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De resonantiefrequentie is dus te bepalen uit:
I

= -----L C,
waaruit volgt:

<

i

cur2 =

ri k2

F-

1

cor

1

F

is natuurlijk gelijk aan 7], want we hebben te doen met een frew0
quentie, die voor elk van de kringen evenveel van de resonantiefrequentie
verschilt. Dus:
r] k2

Maar

rj2.

I—

= I
I

V----V
waaruit volgt:

1
rj2 —--------- 7

dus ook:

OJr =

i±k
<°0

V i ±k

(31)

Er zijn dus twee resonantiefrequenties, die beide verschillen van de
eigenfrequentie .
,
van de trillings- |-g-|
kringen, de ene is
groter, de andere
kleiner. De resonantiekromme zal
daarom in het al
gemeen de vorm
hebben, zoals ge
schetst in fig. 17,
d.w.z. er zal reso
nantie zijn met
twee verschillen
de frequenties. Bij
-------- CU
de toepassing van
aj°
gekoppelde krinFig. 17.
gen komt natuurlijk deze dubbele afstemming niet in aanmerking (kan b.v.
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bij frequentiemetingen aanleidinggeven tot fouten, wanneer de frequentiemeter te sterk met de kring wordt gekoppeld). Bij de toepassing in de
ontvangtechniek moeten de twee afstemmingen zeer dicht bij de eigen
frequentie liggen en dan wordt inderdaad een zekere afplatting van de top
van de resonantiekromme gevonden. Dit impliceert, dat in de practijk
de koppelingscoëfficiënt k steeds zeer klein moet zijn. In de practijk kan
dit gemakkelijk tot uitdrukking worden gebracht door het begrip top
breedte van de resonantiekromme, d.i. het verschil tussen de
frequenties, waarbij het systeem van gekoppelde kringen resonantie
vertoont. Dit kan ook worden uitgedrukt als: de topbreedte is het ver
schil tussen dekoppelfrequenties,d.w.z. de frequenties, waarbij het systeem
resonantie vertoont, ontstaan door de koppeling van de kringen. Voor de
topbreedte is gemakkelijk een uitdrukking af te leiden. Uit (31) volgt:

ƒ.!

fo_

en fr2 =

i—k

De topbreedte ƒ; is dus gelijk aan:

fl—frl

fo

fri.—fo

Omdat in practische gevallen steeds k

\/1 + k — \/1 — k

y/i — k2

i, kan voor y';

en

y/1 — k worden geschreven I ~ J k, resp. i — k, terwijl k2 t.o.v. i
kan worden verwaarloosd, zodat voor de topbreedte met goede benadering
kan worden geschreven:

ƒ/ = Vo

(32)

Een zeer belangrijke factor bij gekoppelde kringen is de in deprimaire
kring optredende equivalente weerstand of geïntroduceerde weer
stand door de aanwezigheid van de secundaire kring. Deze is in dit geval,
zoals werd afgeleid, in het algemeen gelijk aan:
li =

r)2 k2 nix m2

I + m22 (i2

In practische gevallen is nu k zo klein, dat de resonantiefrequenties samen
vallen met de eigenfrequentie van de kringen en kan dus als resonantievoorwaarde worden ingevoerd: rj — i en f) = o. In afstemming wordt
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dus de in de primaire kring geïntroduceerde weerstand gelijk aan:

R = Ryk2 in1 m2,
of, wanneer de oorspronkelijke waarden worden ingevuld:

R=

w02M2

(33)

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

De door deze geïntroduceerde weerstand opgenomen energie komt in
werkelijkheid in de secundaire kring terecht, zodat daaruit straks de voorwaarde voor gunstigste
C2
Cl
energieoverdracht kan
Oworden afgeleid.
Directe inductieve
Rz
Rf
koppeling (fig. 18).
Bij deze koppelingsLo
methode wordt de kop Z
peling tussen de beide
t-2
Li
kringen tot stand ge
bracht door de zelfinductie Lo, die een <>■
Fig. 18.
deel uitmaakt van beide
kringen. De zelfinductie van de kringen afzonderlijk is dus Lx -f- ^o>
resp. L2 -J- Lq. Hieruit volgt, dat voor de eigenfrequentie van de kringen
moet worden geschreven:

HF

"o2 =

Hl—i

(L2 — Lo) C2

(L1 + Lo) C,

en voor de koppelingscoëfficiënt:

k=

_________ Lo

(34)

V (-£>1 — Lq) (L2 ~r Lo)
Geheel overeenkomstig met de behandeling van het voorgaande geval,
berekenen we eerst, op de wijze, zoals onderstaand aangegeven, naar fig.
19, de vervangingsimpedantie van de koppelspoel, waarvan de weerstand
wordt verwaarloosd, en de secundaire kring. We vinden dan:

Z,= R +ja>L = R1

rf-k2 w/j m2

-j- j (o

1 T7n772 ~

7-o

(7-i 4" •^'o)

Vk2

~T
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Naar fig. 19 vinden we uit de parallelschakeling van Lo en de secundaire kring:

jo>L0

coC2.

Z. =

1

Lo + Lo^

•^2 + j

co L, o

Hiervoor schrijven we:

co (L2

— jco Loj

Lo) —

Zi =

co (L2 4- Lo)----- —-

(O C 2

waaruit na de invoering van m2 =

(L o t Lo)
^2

volgt:

co2 Lp2

Z2 = j ai L„ +

en na scheiding van de imaginaire en reële delen:
Z, =

<o2L02
. T
--------------------- ~ 1 co
R2 (Z + m22/?2)

T
L

<oL0 m2$
R. (z
+ m2- /?’)]

Gebruik makende van bovenstaande waarden voor k en co0 en de waarde
w0 (Li 4- Lo)
invoerende, kan deze uitdrukking worden omgewerkt tot:

mi =

Zi = R,

?;2 k2
mz2 +>ƒ£„- (L1 + Lo)^|
I + ?na2/?2

wanneer in het imaginaire deel van de noemer de factor i tegen m22 [32 wordt
verwaarloosd.
Van de primaire kant gezien, is dus het stelsel van gekoppelde kringen

Ci

C2

T—II—1

’----------- —If

o

e.

z,

Q

z

Lo

Li

o-

o-

Fig. 19.

Fig. 20.

te vervangen door het schema fig. 20. Het zal niet moeilijk vallen om aan
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te tonen, dat er resonantie is voor twee frequenties, de ene bepaald door de
waarden van L en Cx, de andere door de waarden van Lx + L en Cv De
eerstgenoemde komt niet in aanmerking, omdat deze practisch overeen
komt met een kortsluiting van het stelsel. De resonantiefrequentie moet
dus worden berekend uit de voorwaarde:

a>2 =

(Li+ 2,)^

waaruit, door invullen van de waarde voor L en uitwerken, volgt:
a>02

co* =------------------------------ -----------------------

{lx + L0 -(L! + Lo)
l

7] k2

p

C,

1

T

Deze voorwaarde is geheel gelijkluidend met die van het vorige geval,
zodat dus wordt gevonden:
cur =

en:

co0

(35)

Vl ±k

(36)

ƒ/ = kf0

Ook voor de in de primaire kring geïntroduceerde weerstand, die bij
resonantie de secunq|
q2
daire kring vertegen- ____________
n
woordigt, wordt gej
makkelijk gevonden:

R=

w02£q2

R2

. . . . (37)

Co
Z
Directe capaciL2
1
tieve koppeling (fig.
21). Bij deze koppelingsmethode wordt de
koppeling tussen de
Fig. 2i.
beide kringen tot stand
gebracht door een gemeenschappelijke capaciteit Co. De in de afzonderlijke
Cx Cqo
C2 Cq
kringen werkzame capaciteiten zijn dus resp. ----------—
——
rr en ——-—w—
'C1 -J<
C
2
+C0.
+ Co

__ 1

GEKOPPELDE KRINGEN

6o

Hieruit volgt, dat voor de eigenfrequentie van de kringen moet worden
geschreven:
Cj ; Co
c, + Co
"o2 = ,

Li C\ C(o

c2 c2 c0

en voor de koppelingscoëfficiënt:
Co________= 1/

k= -

/ Cj 4~ Op
CO C

C'o

C2 ~r~ Go

(38)

(C, + Co) (C, +Co)

CO C 2 Cq

Berekenen we eerst weer, naar fig. 22, de vervangingsimpedantie voor
koppelcondensator en de secundaire
C2
kring, dan vinden we daarvoor:
O-

II—1

I
co C.

z,

waarin m2 natuurlijk gelijk is aan:

Co

<o0 L2
/?.,

l2

Werken we dit verder uit, waar
bij dan in het imaginaire deel de
Fig. 22.
zelfde verwaarlozing wordt gemaakt
als reeds in de voorafgaande voorbeelden werd toegestaan, n.1. de
factor i tegen m22 /?2, dan vinden we:

o-

I
z1 = —
___
co2C02/?2(j 4- w22/92)

L I i 4-

co Co 1

c2
(C2+ c0)(^ — I)

Voor de capacitieve tak van de impedantie Z, die dan bestaat uit de serieschakeling van de capaciteit C1 en het reactieve deel van de impedantie
Z15 vinden we dan:

co C

of:

CO C;

I

I

i

c

C\

c;

_> ƒJ
cu Co r
I

_j___________ ^2

1 (c2 + c0) w-i)
c2_____

C0(C,

co) (r?2 - 7)
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De resonantiefrequentie is dus te berekenen uit:
1

a>2 = -Ly C

,

I

1

L~i

Ci

C2

1

CC~«
a

Co (C2 + Co) (;;■ l2 — I)

wat gemakkelijk is om te werken tot:
tor2

= "o2 ( 1 + Tf— iJ

Als resonantievoor waarde komt dus te voorschijn:
k2

Y}2 = i 4-

T]2 ---- I

Ilieruit wordt gevonden:
a>r = co0 \/1 ± k............................................. (39 )

De topbreedte van de resonantiekromme is in dit geval te berekenen uit:

1 k, — I — 2
1 k\1
*}> = /«{I J+ ~k-i-

ƒ< = /o { \/1 — k — v' 1
Dus evenals in de vorige gevallen:

f,= kf0 . (40)
Maken we de koppeling zeer zwak, zodat voor de resonantievoorwaarde
kan worden geschre
ven fi = O, dan vin<>
o C
den we voor de bij
b
resonantie in de pri
maire kring geïntro
a
duceerde weerstand,
die de secundaire
kring vertegenwoor
« D
e>
digt:

T

T

I

I

Fig. 23.

R = - —----- ..(41)
^Ca2R2
De transformatie van een indirecte koppeling tot een gelijk
waardige directe koppeling. Bij de indirecte koppeling heeft het
netwerk van reactanties, dat de verbinding tussen de beide kringen be
werkstelligt, in het algemeen de vorm, zoals geschetst in fig. 23, waarbij
A en B, resp. C en D de aansluitingen zijn van de resterende delen van
de primaire en secundaire kringen. Het kan nu worden aangetoond, dat
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het netw'erk fig. 23 kan worden vervangen door een equivalent netwerk
van de vorm, geschetst in fig. 24, zonder dat daardoor de werkingstoestand
van de beide kringen verandert. Bij gelijke belastingsimpedantie tussen
de punten C en D
X
•J
moeten beide scha
kelingen
dus dezelf
A o<• C
de impedantie tussen
de punten A en B
vertonen en omge
z
keerd. Eveneens
moeten de impedanties tussen A en C
O O
E>
voor beide netwerken
F'g- 24- gelijk zijn, wanneer
bij beide tussen A en B, resp. CenD gelijke impedanties zijn aangesloten.
Uit deze drie voorwaarden zijn drie vergelijkingen bepaald, waardoor
x, y en z kunnen worden uitgedrukt in a, b, en c. Deze drie vergelijkingen
worden zeer eenvoudig, wanneer de volgende belastingsgevallen worden
aangenomen, wat toelaatbaar is, omdat de vervanging geldt voor elke
willekeurige belasting:
i°: CD in beide netwerken open d.w.z. onbelast;
2°: AB „
30: AB en CD in beide netwerken open.
Voor de drie genoemde gevall en wordt dan afgeleid:

}

T

I

zAB = -aa +- b++ c
„

x+z

£(« + *) = y + z
a + bZ~

b (a 4- c)
ZAc = a + b + c

= X

Hieruit lossen we op:

bc
ab
x =------ -——; y = —--------- ;
a +
- b +c
a + b +- c

ac

~ = a + b + c .... (42)

Met behulp van deze z.g. „ster-driehoek-transformatie” kunnen we
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dus een geval van indirecte koppeling omwerken tot een gelijkwaardig
geval van directe koppeling en dan de bij de behandeling van de directe
koppeling gevonden conclusies toepassen. Een enkel voorbeeld daarvan is
het volgende.
Indirecte capacitieve koppeling (fig. 25). Volgens de in de vorige
Co

Hf
Oz

c.

c2 =t=
L2

L,

Fig. 25.

paragraaf ontwikkelde theorie moet de schakeling fig. 25 kunnen worden
vervangendoordie vanfig. 26. De waarden van C/, C2'en C0'moetenwenu
berekenen door toepassing van de formules (42). Voor C/vinden we dan:
I

1
I

co Cr

CO

Cj'

co Cr

co Co

Co

I
0) C2

en voor C2 en Co' twee gelijksoortige vergelijkingen. Werken we deze
uit, dan vinden we:
CT Co -f- CT C2 + C2 Co
C1' =
C2~
Ci co

Co' =
C2' =

Cj C2 — C2 Cq
C~o

Ci Co + Cx C2 + C2 Co

cT”

Gebruik makende van deze waarden en van de reeds afgeleide for-

b
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mules voor de directe capacitieve koppeling vinden we gemakkelijk:

eigenfrequentie:
M 2—_________ ^2 + Co_________ _ _________ Ci+ Co_________
W° ” L. (C\ Co + CT C2 + C2 Co) ~ l2 (C\ c0 + cT c2 + C2 Co)
C
koppelingscoëfficiënt: k = —■
,,.
V (Cx + co) (C2 + Co)

(43)

in de prim. kring geïntroduceerde weerstand:
7? =______________ _________________

&V^(c1c0+ crc2± c2c„y-

(44)

Het rnag, na de voorafgaande voorbeelden, wel worden aangenomen dat
de manier van onderzoek van de eigenschappen van gekoppelde kringen
voldoende uitvoerig is behandeld om verder geen moeilijkheden op te

c!

c;

4

il—1

R<

c;
Li

Fig. 26.

leveren. De toepassing van gekoppelde kringen in ontvang- en zendtechniek zal nu nog aan een korte beschouwing worden onderworpen.
De selectiviteit van gekoppelde kringen. Het ligt voor de hand,
dat twee afgestemde kringen een grotere selectiviteit zullen hebben dan
elk van de kringen afzonderlijk. Wanneer we echter de selectiviteitsfactor
van een stelsel van kringen willen weten, dan moeten we deze factor geheel
opnieuw afleiden, want voor een stelsel van kringen moeten we deze factor
natuurlijk ook weer baseren op een verzwakking in de verhouding 1 op 10.
De berekening van de selectiviteitsfactor voor een stelsel van meerdere
afgestemde kringen zullen we eerst ter hand nemen onder de uitdrukke
lijke voorwaarde, dat de kringen niet op elkaar terugwerken; de volgende
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afleiding geldt dus niet voor gekoppelde kringen, maar b.v. voor kringen,
die door versterkerlampen van elkaar zijn gescheiden en daarom geen
reactie op elkaar uitoefenen. Uit de gegevens, die we voor deze niet op
elkaar terugwerkende kringen vinden, kunnen we dan afleiden hoe de
toestand wordt gewijzigd, wanneer de kringen gekoppeld zijn, dus wel op
elkaar terugwerken.
Hebben we te doen met twee kringen, resp. met kwaliteitsfactoren mY
en m2, dan geldt voor beide kringen de uitdrukking (24) voor de ver
zwakking bij een zekere verstemming A f. De totale verzwakking na het
passeren van beide kringen is natuurlijk gelijk aan het product van de
individuele verzwakkingen. Uit dit product moeten we nu S=frlAf
berekenen voor de waarde van zl ƒ, die de totale verzwakking gelijk aan 10
maakt. De sclectiviteitsfactor .S' moet dus worden berekend uit:
1

1

I
of uit:

+ 4 "i2

lz—-(70

2

IO

100 =

In deze uitdrukking zijn in het tweede lid de factoren 1 zeker belangrijk
kleiner dan de andere en kunnen dus worden verwaarloosd, waarmede we
als benaderde waarde voor S vinden:

S2 = 2 ],/

m2

(46)

10

wanneer we door de index 2 even aangeven, dat de selectiviteit is be
rekend voor een stelsel van twee opeenvolgende afgestemde kringen.
Op dezelfde wijze redenerende en dezelfde verwaarlozingen makende,
vinden we voor een stelsel van n opeenvolgende kringen voor de benaderde waarde van de selectiviteit:

Sn= 2

. m2 .... mn

(47)

10

Deze benadering is nog vrij ruw, hoewel er duidelijk uit blijkt dat de
selectiviteit evenredig is met het meetkundig gemiddelde van de selectiviRoorda, Radiotechniek 5
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teitsfactoren van de achtereenvolgens werkende kringen. Volgens Beatty
(zie „Wireless Engineer”, Juli 1930) kan de selectiviteitsfactor van een
stelsel van n kringen beter worden benaderd door:
ijn
Sn = 0,2 (2n — j) [m1. m2 .... mn] ' ........................ (48)

die echter hetzelfde algemeen verband tussen de totale selectiviteits
factor en de individuele kwaliteitsfactoren van de kringen vertoont.
Wanneer de kringen op elkaar terugwerken, zoals dat bij gekoppelde
kringen het geval is, dan kunnen we voor de berekening van de selcctiviteitsfactor ook weer gebruik maken van de boven afgeleide formules, mits
we er maar voor zorgen, dat de terugwerking van de secundaire kring,
die tot uiting komt door een weerstandsverhoging van de primaire kring,
in acht wordt genomen bij het vaststellen van de kwaliteitsfactor van de
primaire kring. Door de koppeling krijgen we dus a.h.w. eerst een ver
kleining van de selectiviteitsfactor van de primaire kring, maar deze af
name wordt meer dan goed gemaakt door de invloed van de selectiviteits
factor van de secundaire kring. 1 Iet netto resultaat is als regel, dat door de
toepassing van gekoppelde kringen een vergroting van de selectiviteit
tot stand komt. Het uitwerken van bepaalde voorbeelden, waarvoor in het
voorgaande voldoende gegevens zijn afgeleid, kan wel aan de lezer worden
overgelaten, omdat dit geen moeilijkheden zal opleveren.
Bandfilters. In de moderne ontvangtechniek worden veelvuldig ge
koppelde kringen toegepast. Op de eerste plaats omdat daardoor een ver
groting van de selectiviteit wordt bereikt. Een vergroting van de
selectiviteit zonder meer kan echter, zoals in de inleiding tot dit
hoofdstuk reeds werd aangegeven, bij telefonieontvangst oorzaak zijn
van vervorming van de weergave, reden waarom het gewenst is de
top van de resonantiekromme zo mogelijk af te platten. Daarom wordt
de koppeling tussen de kringen niet maar willekeurig ingesteld, maar op
een zodanige waarde, dat de selectiviteit zo hoog mogelijk wordt opge
voerd, terwijl tevens de top over het gewenste frequentiebereik naast de
resonantiefrequentie wordt afgeplat. In dit geval wordt het stelsel van
gekoppelde kringen een bandfilter genoemd.
In het algemeen zal het berekenen van een bandfilter voor een bepaalde
resonantiefrequentie geen moeilijkheden opleveren, want men kan de
topbreedte eenvoudig gelijk stellen met de breedte van het frequentie
bereik, dat ongehinderd moet worden doorgelaten. Daardoor is dan de
koppelingscoëfficiënt tussen de beide kringen gegeven. Wanneer verder
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bekend is bij welke frequenties naast de resonantiefrequentie een ver
zwakking van 1 op 10 moet optreden, en dat is gewoonlijk ook gegeven,
dan zijn de dimensies van de kringen dus verder te berekenen. Deze
berekeningen worden vrij eenvoudig wanneer, zoals gebruikelijk is, de
primaire en secundaire kring van het bandfilter precies gelijk aan
elkaar worden gemaakt. Het realiseeren van de berekende dimensies is
dan verder een kwestie van constructie, waarop we hier niet verder
zullen ingaan, omdat het elders in dit boek nog uitvoerig ter sprake
komt.
Het beschreven procédé komt echter alleen in aanmerking, wanneer
het gaat om bandfilters voor een enkele frequentie, b.v. voor bandfilters
in de tussenfrequentversterker van een superheterodyne ontvanger of
voor bandfilters in een ontvanger, die steeds op hetzelfde station is
afgestemd, zoals een controleontvanger voor een omroepzender. De
kwestie van het ontw’crpen van bandfilters wordt gecompliceerder voor
een ontvanger voor een groot frequentiebereik, waarbij dan bij
elke willekeurige afstemming zo mogelijk dezelfde topbreedte moet
worden verkregen. Natuurlijk zou dit kunnen worden gedaan door de
koppelingen tussen de kringen variabel te maken, maar daarmede zou
de gebruiker van het toestel voor de moeilijkheid worden gesteld om bij
elke afstemming zelf de juiste bandbreedte in te moeten stellen, zonder
gebruik te maken van de hulpapparaten, die hiervoor nodig zijn. Het be
hoeft geen betoog, dat dit een minder gewenste toestand is, die de
fabrikant liever zal vermijden. Buiten dat is een en ander in strijd met de
heersende opvattingen om een gebruiksapparaat zo eenvoudig mogelijk
in de bediening te maken. Daarmede komt men echter voor het pro
bleem te staan om bandfilters te maken, die, ongeacht de resonantie
frequentie, practisch dezelfde bandbreedte hebben. Dit is niet te
bereiken door toepassing van gekoppelde kringen, die slechts op één
manier gekoppeld zijn; daarvoor moeten zogenaamde gemengde koppe
lingen worden toegepast. Om dit in te zien zullen we even de topbreedten van de verschillende koppelingsmethoden, die reeds werden
besproken, met elkaar vergelijken, waarbij dan zal worden aange
nomen, dat er steeds gelijke primaire en secundaire kringen worden
toegepast.
Bij invullen van de waarden van de kringconstanten in de formules
voor de topbreedte, waarbij dan wordt aangenomen: L± = L2 = L en
Cj = C2 = C, vinden we voor de verschillende gevallen:
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ind. kopp. m. wederz. ind.

f' = —
2 71 Ly/TC

directe inductieve kopp.

fi = —
2 71 {L

indirecte capac. kopp.

f'= 2—
71

directe capac. kopp.

__
+Z,0)V/(E + Z,0)'c

___________ C.______________

Vz. C(C+ co)(2 co+ C)

1/
___ £___
1 L C, (C + C.)

Aangenomen, dat C de variabele capaciteit in elk van de kringen is,
dan zien we zonder enige moeite uit de bovenstaande uitdrukkingen
voor de topbreedte, dat deze bij kleiner wordende waarde van C
toeneemt voor alle koppelingsmethoden, behalve voor de directe capacitieve koppeling, waar met afnemende waarde van C ook de topbreedte
afneemt.
Hieruit valt echter onmiddellijk af te leiden welke weg moet worden
ingeslagen om te komen tot een systeem van gekoppelde kringen, waarvan
de topbreedte constant of althans veel minder afhankelijk is van de af
stemming van de kringen, dan bij enkelvoudige bandfilters het geval is.
Een van de eerste bandfilters met nagenoeg constante topbreedte, die als
normaalproduct op de markt kwamen, was b.v. geconstrueerd met een
gecombineerde inductieve koppeling door wederzijdse inductie en een
directe capacitieve koppeling. Daarbij wordt de verandering van de top
breedte bij verandering van de afstemming als gevolg van de inductieve
koppeling geheel of gedeeltelijk gecompenseerd door de verandering
in tegengestelde zin als gevolg van de directe capacitieve koppeling.
Principieel gesproken kan dus door combinatie van verschillende
koppelingsmethoden steeds een constante topbreedte van een afstembaar bandfilter worden benaderd. Een enkel voorbeeld, dat van
het gemengde capacitieve bandfilter zal even uitvoeriger worden be
sproken.
De gemengde capacitieve koppeling is voorgesteld infig. 27; deafstemcondensatoren zijn aangegeven door C, de indirecte koppeling wordt door
C\ tot stand gebracht, de directe door C2.
Door toepassing van de ster-driehoek-transformatie kan het schema
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van fig. 27 worden omgevormd tot het equivalente schema fig. 28, waarin:

C' =2 c+ C1
ct' = 2 C + C2/Cj
Omdat C'j afhankelijk is van de waarde van C, d.i. van de waarde van
de afstemcondensator, kunnen we de schakeling met gemengde capacitieve koppeling dus
Ci
opvatten als een di
recte capacitieve
koppeling met variaC
=T= C
hele koppelcondenL
sator. We moeten nu •" )O
nog even nagaan of
r—’
c» =r=
de combinatie het
|
gewenste effect zal
----kunnen geven. Bij
Fig. 27.
kleiner wordende C,
c'
C’
dus groter wordende
frequentie, neemt de
__
waarde van de koppelcapaciteit, be
C’> =T=
staande uit de serie
L
schakeling van C/
c2 =4=
en C2, af, volgens
bovenstaande trans
formatieformules
Fig. 28.
sneller, dan de waar
de van de afstemcapaciteit. Volgens (38) neemt dan de koppelingscoëfficiënt ook af. We krijgen dus inderdaad, dat de topbreedte, die
door de toename van de resonantiefrequentie groter zou moeten wor
den, door de afname van k weer kleiner wordt. Bij keuze van ge
schikte waarden voer de koppelingscapaciteiten Cj en C2 moet het dus
mogelijk zijn bij benadering een constante topbreedte over een groot
afstembereik te krijgen.
Berekeningen hierover zijn uit de aard der zaak vrij gecompliceerd.
Het heeft betrekkelijk weinig waarde daarop nader in te gaan, want in de
practijk zou blijken dat berekeningen met verwaarlozing van de kringweerstanden niet nauwkeurig genoeg zijn, terwijl het uiterst moeilijk is

—------- II---------------- 1

4
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de kringweerstanden, die frequentieafhankelijk zijn volgens zeer gecom
pliceerde wetten, in de berekening op te nemen. In vele gevallen zal het
ontwerpen van een bandfilter met constante bandbreedte over een groot
frequentiebereik dan ook moeten bestaan uit experimenteel werk, voor
afgegaan door een benaderende berekening. De voorafgaande beschou
wingen moeten dan ook meer worden beschouwd als dienende om
aan te tonen dat en hoe er een principiële oplossing van het probleem
mogelijk is.
De energieoverdracht bij gekoppelde kringen. Bij de verschil
lende soorten van koppeling is steeds aangegeven welke weerstand de
secundaire kring in afstemming in
I
de primaire kring vertegenwoordigt.
o—
De in deze geïntroduceerde of geR transponeerde weerstand opgenomen
energie komt in werkelijkheid in de
secundaire kring terecht. Wanneer
R ( wc dus weten hoe groot de stroom is
die de primaire kring opneemt ofhoe
C!
groot de spanning over de primaire
kring is, dan kunnen we ook vastL stellen, hoe groot de koppeling moet
worden gemaakt om de energie in
de secundaire kring zo groot moge
lijk te doen zijn, om de energieoverodracht dus zo gunstig mogelijk te
Fig. 29.
maken.
Dit zullen we bij wijze van voorbeeld even uitwerken voor de inductieve
koppeling door middel van wederzijdse inductie, de koppelingsmethode
die in zenders veelvuldig wordt toegepast en ook zeer doelmatig is, zoals
we nog zullen zien. Voor dit geval zullen we aannemen dat de primaire
kring een stroom I opneemt en nagaan bij welke koppeling de grootste
energie aan de secundaire kring wordt overgedragen. Noemen we de
getransponeerde secundaire weerstand R, dan moeten we eerst, naar het
schema fig. 29 nagaan, hoe groot de stroom
in de inductieve tak van
de primaire kring is. Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangetoond is
= nil, wanneer m de kwaliteitsfactor van de primaire kring is. Deze
moet nu natuurlijk worden berekend voor de weerstand, die werkelijk
in de kring werkzaam is, dus voor de primaire weerstand RY in serie met
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de getransponeerde weerstand R. Dus is m —

den we voor de stroom 1^.

I1 =

Ri+ R

Daarmede vin-

wo -^i

Rt + R

De energie, die door de secundaire kring wordt opgenomen, is nu gelijk
aan Zj2 . R en dus vinden we voor die energie, wanneer we de waarden
vcor a>0 en R uitdrukken in de kringconstanten
2^

«o

1

L, Cx

en R —

w02M2\
R,2 /

cn uitwerken:

(”)■
iv2 = I2R

"o Li ' 2

,Rl + R.

= Z2 z?.

(R1R2 + tu02M2)2

___ (gr___

2 (7?! R2 — co2 M2)2 + 4RlR2 <o2 M2

Uit de laatstgenoemde formule zien we duidelijk dat de secundaire
energie afhankelijk is van de koppeling en dat deze energie maximaal is,
wanneer R1 . R2 = o>02 M2. Het feit, dat de factor M ook in de teller
voorkomt, verandert niets aan deze conclusie, want bij afwijking van M
van de optimale waarde, naar welke kant ook, neemt de noemer sneller
toe dan de teller. De voorwaarde voor maximale energieoverdracht is
heel gemakkelijk onder woorden te brengen, wanneer we die voorwaarde
schrijven in de vorm:
a>02Mr2:
- = *i
R2
of in woorden: maximale energieoverdracht treedt op wanneer de kop
peling zo wordt gekozen, dat de getransponeerde weerstand gelijk is aan
de primaire weerstand.
Op soortgelijke wijze kunnen voor de andere koppelingsmethoden ook
de optimumvoorwaarden voor de berekening van de koppelingscoëfficiënt,
waarbij maximale energieoverdracht naar de secundaire kring plaats vindt,
worden afgeleid.
Bij) de meer uitvoerige beschouwingen over de zenders zullen we nog
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zien, dat de problemen in werkelijkheid iets ingewikkelder zijn, omdat
de stroom, die door de primaire kring wordt opgenomen, niet onafhan
kelijk is van de koppeling, zoals in het bovenstaande voorbeeld werd
aangenomen. Dit neemt echter niet weg, dat er toch een gunstigste
waarde voor de koppeling bestaat, waarbij de secundaire energie maxi
mum is.

HOOFDSTUK VI
THEORIE DER RADIOLAMPEN
In het algemeen zal de technicus, die zich bezig houdt met de toe
passing van de radiolampen, zich meer interesseren voor het hoe, dan
voor het waarom van de werking van deze onderdelen. Een grondige
kennis van de physische verschijnselen, die zich b.v. in de kathode van
een radiolamp afspelen, is voor het gebruiken van de lamp niet van pri
mair belang. De technische toepassing en het doelmatige gebruik van een
lamp zijn van veel groter belang en deze kunnen worden bestudeerd, zonder
tot in de finesses van het physische gebeuren in een lamp af te dalen. Niette
min mag vaneen radiotechnicus worden verwacht, dat hij, zij het dan ook in
grote trekken, bekend is met de grondslagen van de theorie van de electronenemissie, waarvan dan ook een kort exposé zal worden gegeven.
Electronenemissie. Naar de opvattingen van de moderne electriciteits leer zijn alle electrische verschijnselen te verklaren met behulp van
de electronentheorie. De electronen worden geacht te zijn de kleinste
electrische ladingen, die bestaanbaar zijn; de lading is negatief en gelijk
aan 1,6 . io” coulomb.
De moderne atoomtheorie heeft verder een duidelijk verband gelegd
tussen stof en electriciteit, waardoor verschillende verschijnselen kunnen
worden verklaard, o.m. het wezen van de electronenemissie, die bij
de werking van radiolampen zulk een belangrijke rol speelt. Een stoffelijk
atoom is opgebouwd uit een kern van positieve electriciteit, het proton,
waaromheen, in een bepaalde groepeering, electronen bewegen. Onder
normale omstandigheden is een atoom electrisch neutraal, maar het is
mogelijk het evenwicht in een atoom te verstoren, door electronen uit het
atoomverband weg te nemen. Maar het lukt niet alle electronen uit een
atoom los te maken; steeds blijft de kern plus enkele electronen, samen de
nucleus vormende, over. Van een atoom bepaalt de samenstelling van
de nucleus de stoffelijke eigenschappen, terwijl de electronen, die betrek
kelijk los in het atoomverband staan, de electrische eigenschappen be
palen. Bij electrisch goede geleiders is het aantal electronen, dat gemakke
lijk uit het atoomverband kan worden losgemaakt zeer groot; bij slechte
geleiders en isolatoren zeer klein. J)
t) Deze voorstelling van zaken is niet geheel in overeenstemming met de resul
taten van de nieuwste proefnemingen op het gebied van de atoomphysica, maar
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In geleiders treedt een regelmatige uitwisseling van electronen tussen
de atomen onderling op. Op elk ogenblik zijn er dus een groot aantal
electronen „vrij” in hun beweging in de relatief grote ruimten tussen de
atomen. Is er nu geen uitwendige kracht aanwezig dan bewegen de elec
tronen zich in alle mogelijke richtingen en het resultaat zal zijn, dat er
geen electronenverschuiving of -beweging in een bepaalde richting op
treedt. Dit wordt anders, wanneer er tussen twee punten van de geleider
een potentiaalverschil bestaat. Dan krijgen we in de richting van de lagere
naar de hogere potentiaal een electronenbeweging: een electrische stroom.
Daarbij treden geen stoffelijke verschijnselen op, want de electronen zijn
onderling precies gelijk en het atoom behoudt dus dezelfde eigenschappen
bij de verwisseling van electronen.
De beweging van de „vrije” electronen is aan een zekere wettelijkheid
gebonden en gehoorzaamt aan soortgelijke wetten als de beweging van
gasmoleculen. Door toepassing van die wetten is Richardson erin geslaagd
een formule voor de electronencmissie af te leiden.
De vraag of de vrije electronen ook uit de geleider kunnen treden doet
zich vanzelf voor. Onder normale omstandigheden niet, want als een vrij
electron de grenslaag van het materiaal bereikt, dan wordt de verdeling
van de krachten ook zodanig, dat het een versnelling naar binnen krijgt.
De grenslaag kan dus niet worden doorbroken, tenzij de snelheid van het
electron zo groot is, dat de tegenwerkende kracht kan worden overwonnen.
Omdat een electron in een electrisch veld een versnelling krijgt en na
doorlopen van een zeker spanningsverschil een bepaalde snelheid heeft
verkregen, wordt de kritische snelheid, die nodig is voor het doorbreken
van de grenslaag van het materiaal, vaak gedefinieerd in de vorm van een
spanningsverschil, de z.g. uittreedspanning. Wanneer een electron
de snelheid heeft, die het zou krijgen bij het doorlopen van de uittreed
spanning, kan het door de grenslaag heenbreken.

De kritische snelheid kan als volgt worden berekend. Wanneer de lading van
het electron q is dan wordt bij het doorlopen van een spanningsverschil V een
arbeidsvermogen qV opgenomen. Is de massa van het electron nu m en bereikt
het de snelheid v, dan is het arbeidsvermogen ±tnv2. Dus qV = \mv2, waaruit
volgt v = (2qV/m)i. De verhouding q/m is voor electronen, die zich bewegen
met een snelheid kleiner dan de voortplantingsnelheid van het licht bekend en
constant. Wordt deze constante ingevuld dan vinden we: v = 6.107 (yuoit)i cni/s.
een beschouwing hierover zou te ver voeren en valt buiten de strekkingj van dit
boek. Het gaat hier om het verkrijgen van een inzicht in de verschijnselen, niet
om een preciese kennis van het feitenmateriaal.
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Onderstaand geven we een tabelletje van uittreedspanningen (die niets
hebben uit te staan met de gloeispanningen van radiolampen) en de daar
mede overeenkomende uittreedsnelheden van enkele bekende gloeidraad(kathode-)materialen.
Materiaal

Wolfram
Platina
Koolstof
Thorium
Calciumoxyde
Mengsel v. barium- en strontiumoxyden

Uittreedspanning
volt

Snelheid
cm/s

4,52
4.4°

1,28.IO8

1,26. IO8

4,10

I.2I.IO8

3.4°
3-3°

1,11.108

2,30

9, XO.IO7

1,09.10”

Het uittreden van electronen kan op verschillende wijzen tot stand
worden gebracht. De technisch toegepaste methoden voor het verkrijgen
van electronenemissie zijn, tenminste voorzover het de radiolampen
betreft, slechts weinige, waarvan ook nog een, die niet doelbewust wordt
toegepast, maar die op de koop toe moet worden genomen. De bedoelde
methoden zijn:
i°. De emissie door verhitting van het materiaal, de z.g. thermionische emissie, die in vrijwel alle radiolampen wordt toegepast.
2°. De emissie als gevolg van een bombardement door snel bewegende
electronen op een metaaloppervlak, de z.g. secundaire emissie,
een verschijnsel, waarmede in radiolampen onder omstandigheden
rekening moet worden gehouden.
30. De emissie onder inwerking van een electromagnetische straling;
hiervan wordt gebruik gemaakt in de foto-electrische cel, waarin elec
tronenemissie ontstaat onder invloed van opvallend licht.
Zoals gezegd is de thermionische emissie de vrijwel uitsluitend toege
paste methode bij de radiolampen en daarom zullen we bij deze methode
een ogenblik langer stil blijven staan.
Thermionische emissie. Het uittreden van electronen uit een verhit
materiaal vertoont in wezen veel overeenkomst met de verdampingsverschijnselen bij vloeistoffen. Daarbij bepalen temperatuur en druk onder
meer het aantal moleculen, dat per eenheid van oppervlakte en van tijd
van vloeibare in gasvormige toestand overgaat. Evenzo bepalen tempera
tuur en spanning bij emissieverschijnselen het aantal electronen, dat per
cm2 en per seconde van de kathode in het vacuum van de lamp overgaat.
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Plaatsen we een positief geladen geleider of anode in de nabijheid
van de emitterende gloeidraad of kathode, dan zullen de uitgetreden
electronen zich van de kathode naar de anode bewegen onder invloed van
het zo gerichte electrische veld. Door het wegtrekken van de electronenwolk om de kathode, die door de negatieve lading het uittreden
van electronen belet, krijgen andere electronen gelegenheid uit de kathode
te treden. Er ontstaat dus bij een blijvende positieve anodespanning
een regelmatige electronenstroom van kathode naar anode en door de
polariserende batterij terug naar de kathode (anodestroom). Bij ver
hoging van de anodespanning zullen steeds meer electronen aan deze
beweging deelnemen, totdat de grenswaarde van het emitterend vermogen
is bereikt. Verdere verhoging van de anodespanning doet de electronen
stroom niet meer toenemen; de verzadigingstroom is bereikt. De
anodespanning, waarbij dit gebeurt, is de verzadigingspanning. Zo
lang deze niet is bereikt, wordt een groter of kleiner deel van de uit
getreden electronen door de negatieve lading van de electronenwolk rond
om de kathode weer in het emitterende lichaam teruggedrongen.
Voor het berekenen van de verzadingstroom zijn verschillende formules
afgeleid, o.a. door Richardson. Deze formules geven de verzadiging
stroom per cm2 van het emitterende oppervlak als functie van de absolute
temperatuur. Een zeer overzichtelijke formule, die door toepassing van de
wetten der thermodynamica op de electronenemissie kan worden afgeleid,
geeft het verband tussen de verzadigingstroom, de absolute temperatuur
van de kathode en de uittreedspanning. Deze formule voor de verzadi
gingstroom in ampère per cm2 luidt:
Is = 60 T2 e

b
1'

(49)

waarin b = i,i6.io4.Vu, als Vu de uittreedspanning in volt is en s de
basis van de natuurlijke logarithmen. Uit deze formule — die overigens
voor de gebruiker van de lampen een veel kleinere waarde heeft dan voor
de constructeur — volgt, dat de anodestroom, na het bereiken van de
verzadigingstroom, alleen groter kan worden gemaakt door de temperatuur
van de kathode te verhogen, dus door verhoging van de gloeispanning,
tenminste voorzover dit zonder gevaar voor de lamp kan geschieden.
Twee-electrodenlamp of diode. Worden in een glazen buis een
gloeidraad, die tot een voldoend hoge temperatuur kan worden verhit
cm electronenemissie te verkrijgen, en een plaat ingesmolten, dan kunnen
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zich de volgende verschijnselen voordoen, wanneer we de plaat een posi
tieve spanning ten opzichte van de gloeidraad geven.
Op de eerste plaats worde aangenomen, dat de buis slechts ten dele
geëvacueerd is, dat daarin dus nog een belangrijk aantal moleculen aan
wezig is. De geëmitteerde electronen zullen onder invloed van de positieve
lading van de plaat in de richting van die electrode gaan bewegen. Daarbij
zullen ze tegen de gasmoleculen botsen en wanneer de snelheid maar
groot genoeg is uit de moleculen weer electronen vrij maken, zodat er
ionen, d.z. moleculen, die een of meer electronen hebben verloren,
worden gevormd. Er treedt z.g. stootionisatie op. De ionen, die een
positieve lading hebben, zullen in de richting naar de gloeidraad gaan
bewegen. Een electrische stroom, gedragen door ionen en electronen, zal
dcor de buis gaan van plaat naar gloeidraad en alleen in die richting. Zou
b.v. de spanning van plaat t.o.v. gloeidraad van richting omkeren, dan
zou de stroom door de lamp ophouden. Wel zou de bewegingsrichting
van ionen en electronen omkeren, maar de ionen, die traag zijn t.o.v.
de electronen, zouden de plaat niet snel genoeg kunnen bereiken en op
hun weg daarheen voor het grootste deel moleculen vormen, omdat ze
gelegenheid hebben zich weer met electronen te combineren. Er is dus
slechts eenzijdige stroomdoorgang mogelijk. Dit principe wordt toe
gepast in de ge 1 ijkrichters voor het omzetten van wisselstroom in
pulserende gelijkstroom, o.a. in de kwikdampgelijkrichters, die
tegenwoordig veelvuldig in de voedingsystemen voor zenders worden
toegepast.
De verschijnselen, die in een gasgevulde buis optreden, zijn echter
betrekkelijk inconstant. Is het gewenst een zeer stabiele werking te
hebben, dan is het noodzakelijk de buis zóver te evacueren, dat er practisch geen mogelijkheid meer voor het optreden van stootionisatie is.
Een goed vacuum, zoals tegenwoordig bij de radiolampen wordt tcegepast, heeft een gasdruk van 10 3 atmosfeer of minder. Bij deze lampen is
de stroom door de lamp uitsluitend een electronenstroom.
Het zou voor de hand liggen om aan te nemen, dat alle electronen
zich naar de plaat zouden bewegen, zodra deze een positieve lading t.o.v.
de kathode zou hebben. We hebben reeds uiteengezet, dat dit niet het
geval is. Bij kleine plaatspanningen is de stroom klein; deze neemt toe
bij grooter wordende spanningen, om bij het bereiken van de verzadigingspanning constant te worden. De stroom neemt echter niet lineair
met de spanning toe; het verloop is ongeveer zoals voor drie verschillende
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temperaturen (T1

T2

T3) geschetst is in fig. 30. Volgens Langmuir
kan, wanneer de verzadigingstroom
nog niet is bereikt, de stroom wor
den berekend uit:
4 = KVf........... (50)
T2

waarin K een constante is, die be
paald wordt door de inwendige con
structie van de lamp d.w.z. door de
vorm en afmetingen van de elecT 1 troden, en Va de anodespanning.
Het feit, dat de anodestroom bij
het positief worden van de anode
Va niet direct gelijk is aan de verzadi
gingstroom is te verklaren uit het
Fig. 30.
optreden van het ruimteladingseffect. In fig. 31 is schematisch aangegeven met welke verschijnselen
rekening moet worden gehouden. Anode en kathode vormen samen
een condensator en wanneer de anode een positieve spanning krijgt
t.o.v. de kathode dan ontstaat tussen de electroden een electrisch veld.
Bij de diode bevinden zich in de ruimte tussen anode en kathode
electronen die a.h.w. het electrische veld van de anode kunnen onder
scheppen, zodat de invloed van de lading van de anode niet tot op
de kathode merkbaar is, vooral niet als de anode, bij lage spanning,
slechts een zwak veld opwekt. Onder deze omstandigheden zullen de
electronen, die zich dicht bij de kathode bevinden,
Va
niet onder invloed van de anodespanning komen en
f
CS
dus ook geen deel uit kunnen maken van de anode
stroom. Dit is in fig. 31 b.v. het geval met de electronen a en b. Door de electronenwolk rondom
de kathode is er een z.g. ruimtelading aanwezig
tussen anode en kathode en deze belet dat alle geemitteerde electronen onder invloed van de anode
Anode
KATHODE
spanning komen, tenzij deze groot genoeg is om het
ruimteladingseffect te overwinnen wat het geval is,
Fig. 31.
wanneer de verzadigingspanning is bereikt.
De formules van Langmuir en Richardson zijn afgeleid voor dioden,
maar met enige modificatie is de formule van Langmuir ook van toe
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passing voor drie- en meerelectrodenlampen. De formules zijn echter
afgeleid op theoretische overwegingen en er zijn dan ook verschillende
factoren, die aanleiding geven tot afwijkingen. Door vele proefnemingen
zijn voor de meeste gevallen de correcties op de formules wel bekend
geworden.
De genoemde afwijkingen worden door de volgende verschijnselen te
voorschijn geroepen. De gloeidraad van een lamp wordt door middel van
een electrische stroom verhit. Wanneer de gloeidraad tevens kathode is
(direct verhitte kathode) dan zal er dus langs de kathode een zeker spanningsverlies optreden; de spanning van de anode t.o.v. de kathode is dan
niet over de gehele lengte dezelfde. Het electrische veld tussen anode en
kathode is dan niet regelmatig verdeeld en de electronenbeweging dus
ook niet. Bovendien ondervindt de electronenbeweging invloed van het
magnetische veld van de gloeistroom. Het optreden van het eerstge
noemde effect is de reden, dat bij direct verhitte kathoden alle spanningen
worden beschouwd t.o.v. de negatieve kant van de gloeidraad. Moderne
lampen hebben echter meestal een opzichzelfstaand emitterend lichaam
(equipotentiaalkathode), dat indirect wordt verhit door een afzon
derlijke gloeidraad, die dan ook zonder gevaar voor bijkomstige effecten
door wisselstroom kan worden gevoed, wat bij direct verhitte kathoden
meestal nog niet zo heel zeker is.
Een tweede belangrijke oorzaak voor afwijkingen van de formules is
gelegen in het feit, dat de bewegingsenergie van de electronen bij botsing
op de anode wordt omgezet in warmte. Deze warmteontwikkeling kan
zo groot zijn, dat bij lampen van groter vermogen een speciale koeling
van de anode moet worden toegepast. De verhitte anode straalt warmte
uit, waardoor de kathode op een hogere temperatuur komt. De verzadigingstroom wordt dan ook hoger, zodat de formule van Richardson voor
dit effect moet worden gecorrigeerd. Ook kan het voorkomen, dat bij
extreme verhitting van de anode het materiaal gaat vergassen, zodat het
vacuum van de lamp kleiner wordt en de formule van Langmuir niet
meer juist is. Een lamp, waarvan het vacuum niet voldoende hoog is,
wordt „zacht” genoemd. Bij een zachte lamp kan stootionisatie optreden
en de werking is dan niet meer normaal, zoals die van een „harde”
lamp. Ionen zijn gewoonlijk gekenmerkt door een karakteristieke kleur,
zodat bij een zachte lamp die kleur duidelijk is waar te nemen, wanneer
stootionisatie optreedt. Bij radiolampen is die kleur blauwachtig, zodat
van een zachte lamp ook vaak wordt gezegd: „de lamp blauwt”. Blauwen
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van een lamp moet in elk geval worden voorkomen en behalve inrichtingen
in de lamp om eventueel ontwikkelde gassen zo goed mogelijk te absor
beren, wordt daarom voor elke lamp ook opgegeven hoever de ver
hitting van de anode mag worden opgevoerd. Het aan de anode afgegeven
vermogen is te berekenen uit de electronenstroom (anodestroom) en het
spanningsverschil tussen anode en kathode. Dit vermogen heet de
anodedissipatieof het anodeverlies. Voor het bedrijfszeker werken,
dus b.v. voor het voorkomen van blauwen, mag de anodedissipatie een
zekere waarde niet overschrijden; de maximaal toelaatbare anodedissipatie
is dus een maat voor de temperatuur, boven welke de anode niet straffeloos
mag worden verhit. Hierdoor wordt tevens het vermogen, dat onder
omstandigheden door de lamp kan worden verwerkt, bepaald.
Naast de mogelijkheid van ,,zacht” worden kan te grote verhitting
van de anode ook electronenemissie, de secundaire emissie, ten
gevolge hebben. Door de secundaire emissie kan bij bepaalde lamptypen
onder omstandigheden de anodestroom zelfs van richting omkeren en
het zal wel duidelijk zijn, dat dan de formule van Langmuir zeker niet
meer van toepassing is.
Uit de beschouwingen over de diode volgt, dat de lamp bijzonder
geschikt is voor gelijkrichting. Er kan immers slechts een stroom door
gaan van de anode naar de kathode. Op de verschillende toepassingen
van de diode komen we nog terug.
De drie-electrodenlamp of triode. Bij een diode, waarvan de
kathode op een constante temperatuur wordt gehouden, is de anode
stroom uitsluitend afhankelijk van de anodespanning t.o.v. de kathode. 1)
Doordat de anodestroom slechts een functie is van één variabele, want
de kathodetemperatuur wordt niet als zodanig beschouwd, is het aantal
gebruiksmogelijkheden van de diode vrij klein. Dit aantal neemt enorm
toe, zodra het getal variabelen, dat van invloed is op de anodestroom,
groter wordt. Dit wordt bereikt door meerdere electroden, dan alleen de
anode, invloed op de electronenstroom te doen uitoefenen of ook, zoals
tegenwoordig eveneens practisch wordt toegepast, door de electronen
stroom onder invloed van een magnetisch veld te brengen. In het eerste
geval spreekt men in het algemeen van meer-electrodenlampen, in
het tweede geval van magnetrons. In dit hoofdstuk zullen we ons bezig
In het vervolg zal de toevoeging „t.o.v. de kathode” worden weggelaten,
en spreken we dus kortweg van anodespanning, roosterspanning, enz., daarbij
bedoelende, dat deze spanningen gerekend worden t.o.v. de kathode.
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houden met een bespreking van de algemene principes, want een gedetailleerde bespreking van de verschillende lamptypen en hun speciale eigenschappen komt beter tot zijn recht bij de
toepassing van de lampen voor verschillende
functies.
Bij de drie-electrodenlamp of triode
wordt de anodestroom, behalve door de anode- ■*
spanning, mede geregeld door de spanning
van een derde electrode, het rooster, dat
AFVTAHO
tussen de kathode en de anode wordt aan
KATHODE AKOOE.
gebracht. De normale vorm van het rooster
Fig. 32.
is een metalen netwerk of spiraal rond de
kathode aangebracht. De electronen moeten op de weg van kathode naar
anode het rooster passeren en dus is het mogelijk door de spanning van
het rooster invloed uit te oefenen op de electronenstroom. De roosterspanning is n.1. van invloed op de spanningsverdeling in de lamp en dus
op de electronenstroom.
Een inzicht in de spanningsverdeling in de lamp kunnen we krijgen
door de figuren 32 en 33 te bestuderen.
O
Fig. 32 geeft de spanningverdeling tussen
anode en kathode in een diode weer. Als er
O. «
—O o
geen electronen tussen anode en kathode
O«'
aanwezig waren, zou de spanningsverdeling
zeer regelmatig zijn; de potentiaal zou even
O-«'L
BOO/TER KATHODE, redig met de afstand tot de kathode toe
ANODE
nemen, zoals voorgesteld door de gestip
pelde lijn. Door het aanwezig zijn van de
ruimtelading zal de potentiaal echter niet
meer evenredig zijn met de afstand tot de
kathode en ongeveer verlopen zoals door de
getrokken lijn is aangegeven. In fig. 33 is
tezamen met een doorsnede door de lamp
hetzelfde geschetst voor de potentiaalver
1
T
1
, AF/TAND ;AF/T
deling in een triode. Heeft het rooster een
AN. H
R.K.|
spanning gelijk aan de gemiddelde ruimte,AF/T. AN. KATH.i
ladingspanning op de plaats van het rooster,
Fig. 33dan zal door het rooster geen invloed
worden uitgeoefend op de potentiaalverdeling tussen anode en kathode.
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Dit is voorgesteld door de lijn b, identiek met de getrokken lijn in
de vorige figuur. Krijgt het rooster een positieve lading t.o.v. de ruimtelading dan wordt de potentiaalverdeling natuurlijk ook een andere en
zal b.v. kunnen worden voorgesteld door de lijn a in fig. 33. Door de
lading van het rooster zullen nu ook electronen door het rooster worden
aangetrokken. Een electron a b.v. dat zonder roosterlading niet buiten
de ruimteladingsfeer zou zijn gekomen, gaat nu bewegen in de richting
van het rooster en komt in de positie a'. Hier wordt het aangetrokken
door de ladingen van anode en rooster. De resultante van die krachten is
volgens tekening zo, dat het electron langs het roester naar de anode zal
gaan. Andere electronen kunnen in de positie b komen en zullen dan
ongetwijfeld naar het rooster gaan. Een positieve lading van het rooster
t.o.v. de ruimtelading zal dus resulteren in een grotere electronenstroom
naar de anode, terwijl tevens een electronenstroom naar het rooster zal
optreden. Niettegenstaande de anodespanning gelijk is gebleven, wordt
de anodestroom dus groter, terwijl tevens roosterstroom optreedt.
Het blijkt dus dat de positieve roosterlading het ruimteladingseffect
a.h.w. verkleint, waardoor de anodestroom toeneemt.
Een negatieve roosterlading zal, op deze wijze beschouwd, het ruimte
ladingseffect vergroten en de anodestroom dus verkleinen bij gelijkblij
vende anodespanning. De potentiaalverdeling zal in zo’n geval ongeveer
zijn als aangegeven door kromme c in fig. 33.
De constanten van een triode. Bij trioden is de anodestroom dus
afhankelijk van de spanningen van rooster en anode. Een anodestroomverandering zal dus op twee verschillende wijzen kunnen worden ver
kregen. Eerstens kan de roosterspanning constant worden gehouden en
door een anodespanningsverandering A va een anodestroomverandering
J ia worden verkregen. Op de tweede plaats kan de anodespanning con
stant worden gehouden en door een roosterspanningsverandering A vg
dezelfde anodestroomverandering A ia tot stand worden gebracht,
Het blijkt nu dat bij de gebruikelijke tri oden de anodespanningsverandering voor het bewerkstelligen van een bepaalde anodestroomverandering veel groter moet zijn dan
de roosterspanningsverandering voor het verkrijgen van dezelfde anodestroomverandering. De verhouding van de anodespannings- tot de roosterspanningsverandering voor het verkrijgen van
dezelfde anodestroomverandering wordt de versterkingsfactor (g)
van de triode genoemd. Dus:
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d Va

g = ——— voor dezelfde A ia
d Vg

(51)

De versterkingsfactor is afhankelijk van de afmetingen van de electroden
van de triode. Dit kan als volgt worden aangetoond. Willen rooster- en
anodespanningsveranderingen dezelfde invloed op de electronenstroom
uitoefenen, dan moeten de ladingsveranderingen door de genoemde
spanningsveranderingen op de kathoae geïnfluenceerd, gelijk aan elkaar
zijn. Worden deze ladingsveranderingen A q genoemd en zijn de capaci
teiten van anode en rooster t.o.v. kathode resp. Cali en
dan moet dus
worden voldaan aan de voorwaarde:
zl q — Gak

Va = Ggk A Vg

Bovendien moet worden voldaan aan de voorwaarde A va
zodat we vinden:
_

Ggk

s ~ cak

(52)

De versterkingsfactor van de lamp is dus gelijk aan de verhouding van
de capaciteiten van anode en rooster t.o.v. de kathode. Deze capaciteiten
nu zijn afhankelijk van de afmetingen en de onderlinge afstanden van de
electroden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de constructie van
lampen. Bij gegeven afmetingen en afstand van kathode en anode, dus
bij gegeven Cok, wordt de versterkingsfactor van de lamp bepaald door
de afmetingen en de afstand van het rooster tot de kathode. Blijft dus de
afstand tussen rooster en kathode gelijk, dan neemt de versterkingsfactor
toe, wanneer de oppervlakte van het rooster toeneemt. Bij een spiraal
vormig rooster zou dit betekenen, dat het aantal windingen per lengteeenheid groter moet worden gemaakt om de versterkingsfactor groter
te maken. In het algemeen kan worden gezegd, dat bij gelijkblijvende
afmetingen van anode en kathode, de versterkingsfactor groter is naar
mate het rooster fijner is, dus met kleinere mazen of met meer windingen
wordt uitgevoerd.
Bij een triode zijn steeds rooster- en anodespanning gelijktijdig werk
zaam, doch bij gegeven waarden van deze spanningen is slechts één
waarde van de anodestroom bestaanbaar. De invloed van beide spanningen
samen op de anodestroom kan worden voorgesteld door aan te nemen, dat
er geen roosterspanning werkzaam is en de anodespanning een even
redige verandering te laten ondergaan, zodat de anodestroom toch weer
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dezelfde waarde heeft. Deze ,,gecorrigeerde” anodespanning, waarmede
dus eigenlijk de triode wat de anodestrocm betreft gereduceerd wordt tot
een equivalente diode, wordt de stuurspanning genoemd. Met de
zelfde beperkingen als bij de diode werden aangevoerd is dan met de
zoeven gedefinieerde stuurspanning ook de formule van Langmuir (50)
van toepassing voor de berekening van de anodestroom van een triode
zodat we kunnen schrijven:
Ia = K. E“';,
wanneer we door Vsl de stuurspanning aangeven, terwijl K een constante is, die wordt bepaald door de constructie en afmetingen van de
lamp.
De stuurspanning Vsi is gemakkelijk te berekenen, wanneer de anode
spanning Va en de roosterspanning Vg zijn gegeven. Dc invloed van een
roosterspanningsverandering op de anodestroom is immers "-maal zo
groot als die van een gelijke anodespanningsverandering. Nemen we
dus de roosterspanning Vg weg, of juister gezegd, reduceren we deze tot
nul, dan moeten we dus de anodespanning met een bedrag gVq vermeer
deren om de oorspronkelijke waarde van de anodestroom terug te krijgen.
Hieruit volgt dat de stuurspanning gelijk moet zij n aan de anodespanning
plus "-maal de roosterspanning. Voor een triode wordt de formule van
Langmuir dus:
Ia = K(Va+g. V,)

(53)

Deze formule is slechts van gering practisch belang, omdat er altijd
afwijkingen voorkomen en ook omdat de toepassing op de berekening
van schakelingen met lampen vrij lastig is. Daarbij kan men beter uitgaan
van de actuele waarden van de anodestroom als functie van de stuur
spanning zoals die vastgelegd zijn in de karakteristieken van de lamp.
Voor de bespreking van de lampconstanten leent de formule (53) zich
echter zeer geschikt. Uit die formule lezen we b.v. dat de anodestroom o
is wanneer de term Va + g . Vg gelijk nul is. Bij een gegeven anode
spanning kunnen we dus de anodestroom gelijk aan nul maken door de
roosterspanning gelijk aan —Valg te maken (of nog kleiner want de
anodestroom kan niet van richting omkeren). Hieruit volgt een methode
voor het bepalen van de versterkingsfactor. Bij een gegeven anodespanning
wordt het rooster een zodanige negatieve spanning gegeven, dat de anode
stroom net gelijk aan nul is. De versterkingsfactor is dan gelijk aan het
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quotiënt van de waarden van de gegeven anodespanning en de ingestelde
negatieve roosterspanning voor net reduceren van de anodestroom op nul.
De invloed van de roosterspanning op de anodestroom bij een gegeven
anodespanning wordt uitgedrukt door het begrip steilheid (S). De
steilheid van de lamp geeft aan hoe groot de anodestroomverandering per
volt roosterspanningsverandering is bij constant gehouden anode
spanning; deze factor wordt uitgedrukt in ampere per volt (4/F). We
krijgen dus:
„ _ -4 ia
ö -- ------- voor Va = constant
(54)
Zl va

Volgens (53) is de anodestroom evenredig met de wortel uit de derde
macht van de stuurspanning en daaruit volgt dus dat de steilheid geen
constante kan zijn.
De anodestroom is eveneens afhankelijk van de anodespanning. Hiervan
wordt rekenschap gegeven door de inwendige weerstand (/?,). De
inwendige weerstand is gelijk aan de anodespanningsverandering in volt
per ampere anodestroomverandering, wanneer de roosterspanning con
stant wordt gehouden. We krijgen dus:
4 va
------ voor V„ = constant
(55)
R,
zl la
Evenmin als de steilheid is de inwendige weerstand een constante over
het gehele geldigheidsbereik van de uitdrukking (53). In de meeste practisch voorkomende gevallen worden de werkingscondities van de lamp
echter zo gekozen, wordt de lamp zodanig ingesteld, dat versterkingsfactor, inwendige weerstand en steilheid als constanten kunnen worden
beschouwd.
Worden de definities van de lampconstanten naast elkaar gesteld
als volgt:
Zl va
S = -7- voor In = constant,
zl va
d ia
S = — - voor Va = constant,
zl v0
zl Va
Ri = —— voor Va = constant
Zl la

dan is het gemakkelijk in te zien, dat:
g = R. • 5

(56)
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Deze formule voor het onderling verband tussen de lampconstanten staat
bekend onder de naam inwendige lampenformule van Barkhausen. Door deze uitdrukking is bij een bepaalde stuurspanning het
verband tussen de drie lampconstanten gegeven. In de formule moeten
de bepalende grootheden in ohm, volt en ampere worden ingevuld.
De karakteristieken van een triode. Voor de practijk heeft de
formule van Langmuir betrekkelijk weinig waarde. Ten eerste, omdat het
een benaderingsformule is en ten tweede, omdat het werken met die
formule tot nogal gecompliceerde berekeningen voert. Willen we met
enige mate van zekerheid het gedrag van een lamp in een bepaalde schake
ling bestuderen, dan is het nodig, dat we het gedrag van de betreffende
lamp zo nauwkeurig mogelijk kunnen vaststellen. Hiervoor maken we
meestal gebruik van de karakteristieken van de lamp, dat zijn de
grafische voorstellingen van het verband tussen de verschillende groot
heden, die van invloed zijn op de werking van de lamp. Voor dit doel
worden twee typen van karakteristieken, die natuurlijk niet onafhankelijk
van elkaar kunnen zijn, gebruikt. Dat zijn de anodestroom-anodespanningskarakteristieken en de anodestroom-roostcrspanningskarakteristieken. De eerstgenoemde geven het verband aan
tussen de anodestroom en de anodespanning bij constant gehouden roosterspanning; de tweede het verband tussen de anodestroom en de roosterspanning bij constant gehouden anodespanning. Volgens de definities
vg.
kunnen de eersten dus worden
Ia
gebruikt voor de bepaling van
1
de inwendige lampweerstand,
de tweeden voor het bepalen van
Vcj 2
de steilheid; beide kunnen ze
dienen voor de bepaling van de
versterkingsfactor. Door een
bundel karakteristieken, van welk
A
type dan ook, zijn de eigenschap
pen van een lamp volkomen beRZ'
- paald.
S>
o
R C
Va A. De anodestroom-anodespanningskarakteristieken, opgeF’®'
nomen bij constante roosterspanning. Twee van deze karakteristieken zijn voorgesteld in fig. 34,
n.1. bij twee verschillende roosterspanningen Vgl en Vg2. Uit deze
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karakteristieken kan op de eerste plaats worden afgeleid, dat Vg2 een
kleinere (c.q. een meer negatieve) waarde moet hebben dan Vgl, omdat
bij de karakteristiek voor Vg2 de anodestroom bij een hogere waarde van
V„ nul wordt, dan bij de karakteristiek voor V,n. Kennelijk moet Vgl = o
zijn, omdat voor die roosterspanning de anodestroom nul wordt bij Va = o.
Hieruit volgt dus ock, dat V,J2 negatief moet zijn. De waarde van de
anodespanning, die overeenkomt met het lijndeel OR, gedeeld door de
waarde van Vg2 geeft volgens de formule van Langmuir de versterkingsfactor.
Verder kunnen de I„ — K„-karakteristieken worden benut om de in
wendige weerstand R, te bepalen. Bij gelijkblijvende roosterspanning
worden voor twee verschillende waarden van V„ de bijbehoorende anodestromen afgelezen. Het verschil van de spanningen in volt, gedeeld door
het verschil van de stromen in ampere, geeft de inwendige weerstand in
ohm. Zuiverder is echter de volgende methode. Voor een punt A op een
karakteristiek, dus voor een bepaald werkingspunt van de lamp, moet de
inwendige weerstand worden bepaald. Daartoe wordt in A een raaklijn
aan de karakteristiek getrokken, en de loodlijn AB neergelaten. Het stuk
CB op de 1%-as bepaalt dan de spanningstoename, die nodig is om de
stroomtoename BA te verkrijgen. Worden CB en BA resp. in volt en
ampère afgelezen, dan is dus:
R
'

CB (volt)
BA (amp.)

Uit de figuur blijkt dan ook, dat de inwendige weerstand geen constante
kan zijn, wat ook reeds de conclusie uit de formule van Langmuir was.
Meetkundig gesproken is de inwendige weerstand de cotangens van de
hoek, die de raaklijn aan de karakteristiek met de K^-as maakt. De waarde
van de gezochte weerstand is natuurlijk niet gelijk aan de waarde van die
cotangens, want we moeten de schaal van de assen ook in aanmerking
nemen. We zullen echter zien, dat de meetkundige voorstelling zeer ge
makkelijk is bij het afleiden van bepaalde eigenschappen. We zien b.v.
onmiddellijk dat de hoek, die de raaklijn met de Ua-as maakt voor ver
schillende werkingspunten verschillend is, zodat de waarde van Ri ook
veranderlijk moet zijn. Evenwel is er een groot deel van de karakteristieken
waarvoor ƒ?, practisch constant is en voor deze „rechte gedeelten” van
de karakteristieken geldt dus dat de anodestroomverandering recht even
redig met de anodespanningsverandering is. De plaatsen, waar R, merk-
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baar van deze constante waarde in het rechte deel begint af te wijken,
worden de „knieën” van de karakteristiek genoemd.
B. De anodestroom-roosterspanningskarakteristieken, opgenomen bij con
stante anodespanning. Voorbeelden van deze karakteristieken zijn ge
schetst in fig. 35. Op de eerste plaats kan uit deze karakteristieken worden
afgelezen hoe groot de versterkingsfactor is door voor een zekere waarde
van de anodespanning vast te stel
Val
Ia
len bij welke waarde van de nega
tieve roosterspanning de anodeVa 2
stroom nul wordt. Verder conclu
deren we uit dc figuur, dat de
P,
anodespanning UaI groter moet zijn
dan Pa2, omdat bij de eerstge
noemde de anodestroom nul wordt
R,
bij een grotere negatieve rooster
spanning dan voor Va2Omdat de karakteristieken een
beeld geven van het verband tussen
de roosterspanning en de anode
stroom,
kan de steilheid dus worden
c e> o
+
bepaald. Op soortgelijke wijze als
Fig- 35behandeld voor de bepaling van de
inwendige weerstand, wordt voor het werkingspunt A de steilheid be
rekend door middel van de raaklijn AC en de loodlijn AB. Dan is:

s

(amP-)
CB (volt)

Meetkundig gesproken is de steilheid dus de tangens van de hoek, die de
raaklijn in het werkingspunt met de K,-as insluit. Daaruit volgt ook weer,
dat de steilheid afneemt, wanneer het werkingspunt in de buurt van de
knie van de karakteristiek wordt gekozen, terwijl er ook een groot deel
van de karakteristieken practisch als recht kan worden beschouwd, dus
een constante steilheid vertoont.
Uit de ƒ„—V„ karakteristieken kan ook nog op andere wijze, dan boven
werd aangegeven, de versterkingsfactor worden bepaald. Wanneer vanuit
een punt O van de karakteristiek voor Va2 de anodespanning toeneemt tot
Ujj dan neemt de anodestroom toe tot de waarde gegeven door het
punt P. Om nu de anodestroom weer terug te brengen tot de waarde Q
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(= R in de richting van ƒ„), moet de roosterspanning worden verkleind
met een bedrag, voorgesteld door QR. Hieruit volgt:

a
g

Kn —
QR (volt)

C. Ideale karakteristieken. In het voorgaande is geconstateerd dat
noch R,, noch 5 constant zijn. Daar echter een toename van Rt vrijwel
gelijktijdig en ongeveer in dezelfde mate optreedt als een afname van S
is de versterkingsfactor nagenoeg constant. Wel niet volkomen, want bij
zeer lage anodespanningen is g gewoonlijk ook kleiner, maar over het
algemeen wordt er geen grote fout gemaakt door de versterkingsfactor
als een constante aan te nemen. Indien ook de andere factoren constant
waren, dan zouden de karakteristieken rechte lijnen moeten zijn, parallel
aan elkaar en besloten tussen de lijnen, die overeenkomen met nul anodestroom en de verzadigingstroom van de lamp. De hellingshoeken van die
lijnen zouden resp. bepalen de inwendige weerstand en de steilheid van
de lamp. In het vervolg zullen deze karakteristieken, waarbij g, Ri en S
constant worden aangenomen, worden aangeduid met de naam ideale
karakteristieken.
De in het voorgaande behandelde karakteristieken zijn de statische
karakteristieken, d.w.z. ze hebben betrekking op statische toestanden,
waarbij de spanningen op zeer bepaalde waarden worden ingesteld en de
stroom dus constant is. Bij practisch gebruik van de lampen zijn de toe
standen echter dynamisch, d.w.z. stromen en spanningen zijn aan
voortdurende veranderingen onderhevig. Op welke wijze de bestudering
van dynamische toestanden kan worden gebaseerd op de statische karak
teristieken zal in de volgende hoofdstukken worden aangetoond.
Roosterstromen. De formules van Langmuir en Barkhausen gelden
alleen dan wanneer de roosterspanning negatief is. Is het rooster positief
(soms ook bij zeer kleine waarden van de negatieve roosterspanning) dan
zullen door de roosterlading ook electronen worden opgenomen en krijgen
we dus een roosterstroom in de keten tussen de kathode en het rooster.
In de lamp wordt deze stroom gedragen door een deel van de electronen,
die door de kathode worden geëmitteerd. Dit blijkt zeer sterk, wanneer de
werkingstoestand van de lamp zodanig is, dat de verzadigingstroom nage
noeg is bereikt. De voor de roosterstroom nodige electronen worden dan
aan de anodestroom onttrokken en deze neemt dan bij toenemende roos
terspanning niet meer toe, maar af. Dit effect is des te sterker naarmate de
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anodespanning lager is. Hieruit volgt dus ook, dat bij gelijkblijvende
positieve roosterspanning de roosterstroom toeneemt bij afnemende

1,. I«rI5

' V<J2 «CofVT

Va=Vg2_

V<x

Fig. 36-

anodespanning of m.a.w., dat de roosterstroom bij lagere anodespanning
relatief hoger is. In vele gevallen kan de formule van Barkhausen echter
zonder bezwaar worden gebruikt, daar de roosterstromen — indien ze
optreden — van de orde van grootte van 1/1000 van de anodestroom zijn
en dus gevoegelijk kunnen worden verwaarloosd. Dit blijkt trouwens ook
uit de karakteristieken, waarvan het ,,rechte deel” in het gebied van de
positieve roosterspanningen ook nog ,,recht” is, behalve bij zéér lage
anodespanningen.
Ook op andere wijze, dan boven werd behandeld, kunnen rooster
stromen ontstaan; daarmede hebben we bij moderne lampen met meer
dan een rooster rekening te houden. Als gevolg van de verhitting van de
anode door de botsing van de aankomende electronen kan secundaire
emissie van electronen door de anode ontstaan. Wordt er nu met hoge
positieve roosterspanning gewerkt (en speciaal als de roosterspanning
groter dan de anodespanning wordt), dan worden de secundaire elec
tronen door het rooster opgenomen en krijgen we dus te doen met een
electronenstroom, die de normale anodestroom tegenwerkt. Onder om
standigheden kan de anodestroom dan zelfs van richting veranderen dus
van kathode naar anode gaan vloeien. Nemen we, bij een grote positieve
waarde van de roosterspanning een Ia—Va karakteristiek op, dan vinden
we, dat met van nul af toenemende anodespanning de anodestroom eerst
toeneemt tot een zeker maximum, daarna afneemt en zelfs negatief kan
worden, om na het doorlopen van een zeker minimum weer toe te nemen
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totdat de verzadigingstroom nagenoeg wordt bereikt. Een en ander is
voor twee verschillende positieve roosterspanningen voorgesteld in fig. 36.
Wordt bij het opnemen van deze karakteristieken tevens de roosterstroom
gemeten, dan wordt gevonden, dat de som van rooster- en anodestroom
constant is en gelijk aan de verzadigingstroom. De totale door de lamp
opgenomen stroom I1 is dus constant.
Onder de genoemde omstandigheden is er dus een deel van de Ia—Va
karakteristiek met de bijzondere eigenschap, dat Ia afneemt met toe
nemende waarden van V„. Het anode-kathode gedeelte van de lamp ver
toont dan een z.g. negatieve weerstand, vertoont dus de eigenschap
dat er een zekere energie wordt vrijgemaakt, inplaats van dat er energie
wordt opgenomen. Zulk een negatieve weerstand kan nu worden gebruikt
om het effect van een werkelijke weerstand, van een positieve weerstand,
ongedaan te maken. Schakelen we n.1. een negatieve weerstand parallel
aan een trillingskring, dan kunnen we in die trillingskring ongedempte
trillingen tot stand brengen, doordat de invloed van de positieve weer
stand wordt tegengewerkt en ten slotte geheel kan worden overwonnen.
Het zal niet moeilijk vallen om aan te tonen, dat een trillingskring, be
staande uit zelfinductie L, capaciteit C en weerstand R, zich volkomen
reactief gedraagt, dus als weerstandsloos moet worden beschouwd, als
parallel aan de capaciteit een negatieve weerstand van de waarde L/CR
wordt geschakeld (tenminste voor de resonantiefrequentie). Voor het op
wekken van ongedempte trillingen met behulp van een triode is deze
eigenschap door A. W. Huil toegepast in de z.g. dynatronschakeling,
schematisch aangegeven in fig. 37. In deze vorm wordt de schakeling
practisch weinig toegepast; we geven —
deze schakeling echter, omdat de andere
triodeschakelingen voor het opwekken/C2?
van ongedempte trillingen in zeker op-___
zicht hieruit zijn af te leiden.
Het principe van de triode als
versterker. In verreweg de meeste ge
vallen berust de practische toepassing
van de radiolampen op het gebruik
maken van de eigenschap, dat een roosFig. 37terspanningsverandering een belangrijk grotere anodestroomverandering
tengevolge heeft dan een anodespanningsverandering van dezelfde waarde.
Wanneer dus een anodestroomverandering wordt gebruikt om een span-
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stand te brengen, dan zal deze verandering veel
dan de roosterspanningsverandering, die daarvan
is. De triode kan dus worden gebruikt om een
tot stand te brengen, maar dan zijn we genoodzaakt
om in de anodekring van de
lamp een zekere impedantie
op te nemen, waarover, als
ea gevolg van de anodestroomZa
verandering een evenredige
spanningsverandering op
treedt. We krijgen dus een
schakeling te beschouwen als
Va
aangegeven in fig. 38, waarin
Fig. 38.
Va en Vg de batterijspanningen voorstellen om de triode in het gewenschte werkingspunt in te
stellen (de glocispanningsbattcrij, die natuurlijk ook nodig is, is niet
aangegeven). Tussen de positieve klem van Va en de anode van
de lamp is een impedantie Z(i, de anode- of plaatkringimpedantie,
opgenomen. Tussen de roosterspanningsbatterij en het rooster den
ken we een spanningsbron opgenomen, die eventueel een spannings
verandering Cg kan geven. Wanneer er nu een roosterspanningstoename eg optreedt zal het gevolg daarvan zijn, dat er een anodestroomtoename ia optreedt. Deze stroomverandering geeft echter in de impe
dantie een spanningsverandering ea — ia . Za en wel in deze zin, dat de
anodespanning met dit bedrag wordt verkleind. De anodestroomverandering ia wordt dus bewerkt door een roosterspanningsverandering
4- eg en een gelijktijdig optredende anodespanningsverandering — ea.
Wanneer de lamp nu in het rechte deel van de karakteristiek werkt (en
we zullen later zien, dat in de practische schakelingen deze toestand steeds
wordt nagestreefd), dan kunnen we van elk van de veranderingen de in
vloed op de anodestroom bepalen, want de invloed van de roosterspan
ningsverandering op de anodestroom is deze, dat de stroom met een bedrag
Sey verandert, terwijl de stroomverandering tengevolge van de anodespan
ningsverandering gelijk is aan
De totale anodestroomverandering is
natuurlijk gelijk aan de som van de afzonderlijke veranderingen. We krij
gen dus de anodestroomverandering ia te berekenen uit de vergelijking:

ningsverandering tot
groter kunnen zijn,
de primaire oorzaak
spanningsversterking

1
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Q
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Voeren we voor ea de waarde i„ . Z„ in, dan vinden we uit deze vergelijking gemakkelijk:
ia = ~

SerJ

I

Door vermenigvuldigen met Rt en toepassen van de formule van Barkhausen volgt hieruit:

. ____ g^__

‘a

R, + za

(57)

Uit (57) zien we, dat de verandering van de anodestroom ook had kun
nen worden berekend door aan te nemen, dat in de anodekring, bestaande
uit de serieschakeling van de inwendige lampweerstand en de plaatkringimpedantie, een e.m.k. geg werkzaam is. Dit is volkomen in overeen
stemming met de definitie van de versterkingsfactor van de lamp, n.1.
dat een roosterspanningsverandering
hetzelfde resultaat heeft als een
anodespanningsverandering, die °-maal zo groot is. Dit resultaat wordt
in de practijk meestal zó toegepast, dat we voor het berekenen van de
stroom- en spanningsveranderingen in de plaatkring van een lamp meestgl
gebruik maken van een z.g. vervangingsschema, waarin deze toestand tot
uitdrukking wordt gebracht. Het vervangingsschema van fig. 38 is ge
schetst in fig. 39. Hierbij merken we op, dat de spanningsbronnen geheel
zijn weggelaten. Deze zijn voor de berekening
j---------------------1
als zodanig ook niet van invloed, maar bepalen
p
'
natuurlijk wel de waarden van ƒ?,- en g, die we Qi
D'
moeten gebruiken, omdat deze samenhangen
Z«
met het werkingspunt van de lamp. Hierop
komen we nog terug.
De inwendige lampcapaciteiten. Tot nu
toe hebben we ons alleen maar bezig gehouden
Fig. 39met de werking van de lamp voorzover deze
wordt bepaald door rooster- en anodespanningsveranderingen. Dat is na
tuurlijk volkomenjuist, zolang we de lamp op zichzelf beschouwen en er
ons geen rekenschap van geven, dat deze veranderingen ontstaan door
de lamp daartoe met andere kringen te verbinden. In dit geval hebben
we er dan rekening mee te houden, dat er tussen de verschillende electroden van de lamp ook nog capaciteit bestaat, zodat de verschillende

ï
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kringen door die z.g. inwendige lampcapaciteiten op elkaar kunnen
inwerken, waardoor de resultaten van het geheel wel eens geheel anders
kunnen zijn, dan we zouden verwachten,
wanneer we de lamp zuiver als electronenCag =f=
buis beschouwen.
In een practische schakeling moeten we
4= Cak
de lamp eigenlijk voorstellen, zoals aan
gegeven in fig. 40, dus met de roosterGjk =fe=
kathode-capaciteit
de anode-kathodecapaciteit C„,t en de anode-rooster-capaF’8' 40
citeit C„9 nog tussen de verschillende

electroden aanwezig. Vooral de capaciteit
kan een belangrijke in
vloed uitoefenen op de werking van de lamp, omdat deze capaciteit
een indirecte capacitieve koppeling tussen de rooster- en anodekring tot stand brengt. De berekening van de anodestroomtoename
ia als gevolg van een roosterspanningstoename eQ zou dus eigenlijk moeten
plaatsvinden naar het schema fig. 41, waarbij aangenomen is, dat de
capaciteit C„/( deel uitmaakt van
en bovendien, dat er geen roosterstroom optreedt, welk verschijnsel schematisch zou moeten worden aan
gegeven door een equivalente weerstand parallel aan
Het uitwerken
van het probleem zullen we voor het ogenblik achterwege laten, maar het
is duidelijk, dat vooral de capaciteit CaQ, die per slot van rekening de
koppeling tussen anode- en roosterkring tot stand brengt, van invloed
moet zijn op de waarde van de ancdestroomverandering, die uiteindelijk
tot stand komt.
Lampen met meer dan één rooster. Hoewel de trioden een uitgebreid toepassingsgebied heb
ben gevonden, zijn daarnaast
----verschillende andere lamptypen
ontwikkeld met eigenschappen,
die in de trioden niet of slechts
/A.
Za
Qjk
ten dele tot uitdrukking konden *’
worden gebracht. Deze nieuwere
lamptypen onderscheiden zich
van de trioden door een groter
K
aantal electroden, die in de vcrm
Fig. 41.
van roosters tussen kathode en
anode worden aangebracht, of doordat er eigenlijk meerdere lampen
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met een gemeenschappelijke kathode in dezelfde ballon worden aange
bracht. Van enkele lamptypen met meerdere roosters zullen we hier de
hoofdeigenschappen bespreken, terwijl de zeer speciale lampen voor
bijzondere doeleinden zullen worden behandeld bij de apparaten, waarin
ze worden toegepast of waarvoor ze zijn ontwikkeld.
Als eerste voorbeeld willen we de dubbelroosterlamp of de lamp
met ruimteladingsrooster noemen. Bij deze lampen is tussen het
eigenlijke rooster, dat in het vervolg stuurrooster zal worden genoemd,
en de kathode een tweede rooster, dat een positieve spanning van de orde
van grootte van de anodespanning krijgt, aangebracht. Dit rooster heeft
ten doel de niet voor de anodestroom gebruikte electronen, die dus de
ruimtelading vormen, weg te nemen. Denken we n.1. een ogenblik het
stuurrooster weggenomen, dan krijgen we de toestand als geschetst in
tig. 36, d.w.z. anodestroom en stroom naar het ruimteladingsrooster zijn
samen gelijk aan de emissie van de kathode. De anodestroom is nu verder
afhankelijk van de spanning op het stuurrooster en dus controleert de
stuurroosterspanning gelijktijdig de beide stromen, terwijl er geen ruimteladingseffect meer optreedt. Het gevolg daarvan is, dat de dubbelroosterlampen bij veel kleinere anodespanning dezelfde constanten vertonen,
dan bij trioden eerst bij veel hogere anodespanning kunnen worden
bereikt. De dubbelroosterlampen worden tegenwoordig nagenoeg niet
meer als zodanig gebruikt. Wel vindt men ze nog in andere schakelingen,
waarbij het ruimteladingsrooster voor andere doeleinden wordt gebruikt,
toegepast (b.v. als „modulateur bigrille” in oudere systemen van superheterodyne ontvangtoestellen van Franse oorsprong).
De schermroosterlampen, waarbij tussen het stuurrooster en de
anode een tweede rooster, het schermrooster, is gemonteerd, hebben
een veel uitgebreider toepassing gevonden. Het schermrooster, dat op
een constante positieve spanning wordt gehouden, belet in zekere mate
de terugwerking van de anodespanningsveranderingen op de anodestroomverandering als gevolg van een stuurroosterspanningsverandering.Dezez.g.
anodeterug werking is des te kleiner naarmate de versterkingsfactor
groter is, zoals blijkt uit de op pag. 92 gegeven afleiding. We kunnen n.1.
schrijven:
„
z
«a
'
R = S (
l a — ^£g
Ëg
SRV
g'
waarin eQ en ea de gelijktijdig optredende stuurrooster- enanodespanningsveranderingen zijn. Nu kan bij trioden g wel groter worden gemaakt door
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het rooster zeer fijn uit te voeren, maar bij een gegeven steilheid houdt
dit tekens in, dat het ruimteladingseffect zeer groot wordt, dus dat er
relatief hoge anodespanningen zouden moeten worden gebruikt om de
gewenste eigenschappen werkelijk tot hun recht te brengen. Het gebruiken
van een schermrooster heeft een gemakkelijke oplossing mogelijk gemaakt.
In principe ziet een schermroosterlamp er uit als geschetst in fig. 42.
Tussen het stuurrooster tiende anode a
is hit schermrooster g2, dat een posi
tieve spanning Vg2 krijgt, aangebracht.
De berekening van de stuurspanning,
die dus de invloed van de gezamelijk
*5'
werkende spanningen op de anodeV<5’
stroom voorstelt, is nogal gecompli
ceerd, maar de volgende uiteenzetting
moge de stand van zaken duidelijk
Va
maken. Kathode, stuurrooster en
schermrooster vormen a.h. w. een triode;
Fig. 42.
door de spanningen van de electroden
van deze „inwendige triode” wordt bepaald hoeveel electronen door
het stuurrooster worden doorgelaten. Het stelsel stuurrooster, scherm
rooster en anode kan nu als een tweede triode worden beschouwd, die
werkt met de electronenstroom, die door het stuurrooster wordt doorge
laten. Zó beschouwd hebben we dus eigenlijk te doen met een „serieschakeling” van twee trioden, waarvan de tweede echter geen ruimte
ladingseffect vertoont, omdat alle electronen, die door het stuurrooster
worden doorgelaten in de anodestroom worden opgenomen.
De berekening van de stuurspanning loopt nu als volgt. Noemen we
de versterkingsfactor van de eerste inwendige triode gls en de spanning
van het schermrooster om bij afwezigheid van de anodespanning dezelfde
waarde van de anodestroom te geven P”92, dan is de stuurspanning dus:
11

„
.
= Vgl

V'.21
S is

Maar K'ff2 is niets anders dan de „stuurspanning” van de tweede in
wendige triode met de spanningen Vg2 en Ki- Noemen we de versterkings
factor van deze tweede triode gsa, dan vinden we dus voor V'a2:

V'.'J2

— ^02

1

Vu_
gsa
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en we vinden dus voor stuurspanning van de schermroosterlamp:

= Kn

Va
S IS

(58)

Sis • Ssa

Aannemende, dat de schermroosterspanning constant wordt gehouden
— wat in de practijk steeds het geval is — kunnen we uit deze formule
voor de stuurspanning de volgende conclusies trekken:
i°. Wanneer als versterkingsfactor van de lamp wordt aangenomen de
verhouding van de anode- en stuurroosterspanningsveranderingen, die
dezelfde anodestroomverandering geven, dan is deze g gelijk aan het
product van de versterkingsfactoren van de inwendige trioden en kan dus
zeer hoog worden opgevoerd door^js of gsa of beide hoog te maken.
2°. De steilheid van de lamp wordt bepaald door de constructie van het
stuurrooster; een grof rooster geeft onder overigens gelijkblijvende om
standigheden een grotere steilheid, maar tegelijkertijd een kleinere ver
sterkingsfactor. Om dus bij een schermroosterlamp een gunstig compro
mis te sluiten tussen steilheid en versterkingsfactor moet de eerste triode
met een vrij grof rooster worden uitgevoerd, wat tevens met zich mee
brengt, dat (grls een relatief lage waarde moet hebben.
3°. Voor het bereiken van de gewenste grote waarde van^ moet dus gsa
zo groot mogelijk zijn. Dit kan echter zonder bezwaar, omdat in de tweede
triode geen ruimteladingseffect aanwezig is, zodat het schermrooster zeer
fijn kan worden uitgevoerd, zonder dat deze constructie het gebruik van
een hoge anodespanning met zich meebrengt.
De naam schermrooster wordt verklaard, wanneer we ook eens even de
invloed van dit rooster op de inwendige
<52
a
capaciteiten van de lamp nagaan. Voor
-------- |j|.
de schermroosterlamp krijgen we dan
het schema fig. 43 te beschouwen en we
zien dat tussen de platen van de oor
Za
spronkelijke anoderoostercapaciteit een
plaat wcrdt gelegd, die een constante
spanning heeft, dus een statische af
scherming vormt. Het gevolg is dan ock,
k
dat de resulterende waarde van Cao bij
Fig. 43schermroosterlampen zeer klein is. Welke
betekenis dit voor het practische gebruik van de lamp heeft zullen we
verderop nog wel zien.
Roorda, Radiotechniek 7
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In de voorafgaande beschouwingen is een verwaarlozing gemaakt. Er
Vgi = CON/TANT *s n ‘- geenaandacht geschcn>V,»
Vgz= CON/TANT ken aan de secundaire emis
I /
sie, die bij de grote positieve
schermroosterspanning tot
\/
bijkomstige effecten aanlei
1
ding kan geven. In depractijk
I
worden deze wel vermeden
I
door een gunstige keuze van
J
de spanningen, maar daar
--- -- Va
door is het gebruik van de
Fig. 44.
schermroosterlamp natuurlijk
in meerdere of mindere mate gelimiteerd. De secundaire emissie van
de anode zal dan aanleiding geven tot ongewenste toestanden, wan
neer de schermroosterspanning hoger is dan de anodespanning. Dit
blijkt zeer duidelijk, wanneer wij bij constante stuurrooster- en
schermroosterspanningen een Ia—Va karakteristiek opnemen. Een
voorbeeld van een dergelijke karakteristiek is geschetst in fig. 44.
Uit die karakteristiek blijkt, dat er bij anodespanningen lager dan de
schermroosterspanning een deel van de karakteristiek een negatieve
weerstand vertoont en dat de lamp dus in bepaalde schakelingen als dy-

Ia

Vgz = CON/TANT
Vqi tCON/TANT

r

’ Va

V,l

---- - Va
Fig. 45-

natron kan werken. Deze mogelijkheid is ongewenst en dus zijn er maat
regelen genomen om het effect te onderdrukken. Dit is tot uitvoering
gebracht in de penthoden, waarin tussen het schermrooster en de
anode een z.g. vangrooster is aangebracht, dat op kathodespanning
of lager wordt gehouden. In fig. 45 is een penthode met het vangrooster
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op kathodespanning geschetst en is tevens het verloop van een Ia—Va
karakteristiek bij constante stuur- en schermroosterspanning aangegeven,
Bij de tegenwoordige constructie van penthoden wordt het vangrooster
meestal naar buiten gevoerd, zodat er nog een electrode ter beschikking
is om de anodestroom te regelen. De toepassing hiervan zullen we elders
in dit boek nog wel behandelen.
Zoals reeds werd opgemerkt zullen de speciale meerroosterlampen als
de hexode, de heptode, of pentagrid, de octode en anderen behandeld
worden tegelijk met de schakelingen, waarin ze toepassing hebben ge
vonden en waarvoor ze eigenlijk speciaal zijn ontwikkeld.

HOOFDSTUK VII
DE RADIOLAMP ALS VERSTERKER
Inleiding. In de radiotechniek worden de electrische trillingen in
twee vrij scherp gescheiden, soorten verdeeld, de laagfrequente en de
hoogfrequente trillingen. In de versterkertechniek komt dit ook tot uiting
door de onderscheiding van laagfrequent- en hoogfrequentversterkers, die wezenlijk verschillend zijn ingericht, omdat aan zeer ver
schillende eisen moet worden voldaan. In een enkel opzicht geldt voor
alle versterkers dezelfde eis, n.1. dat de versterking vervormingsloos
moet geschieden, d.w.z. dat de versterkte trillingen getrouwe reproducties
moeten zijn van de onversterkte. Aan deze eis wordt bij de verschillende
soorten versterkers op zeer verschillende wijze voldaan, omdat de frcquentiebereiken zo veel uiteenlopen. Bij If-versterkers moet de eis van
getrouwe reproductie gelijktijdig voor alle frequenties in het bereik van
30 tot 10 000 c/s worden vervuld; bij hf-versterkers is het frequentiebereik procentueel veel kleiner en wordt de eis dus relatief veel minder
zwaar en gemakkelijker te vervullen. Op welke wijze dit wordt bereikt
zal in het volgende uitvoeriger worden uiteengezet.
De versterkers worden ook nog op andere wijze onderverdeeld, n.1. in
spannings- en e nergie vers te r ke rs. In het eerste geval is het de be
doeling de verhouding van de anodespanningsverandering tot de roosterspanningsverandering zo groot mogelijk te maken. Bij energieversterkers
is het de bedoeling om bij een gegeven roosterwisselspanning in de anodeketen van de lamp een zo groot mogelijke wisselstroomenergie te ont
wikkelen. In wezen is er tussen spannings- en energieversterking geen
verschil, doch we zullen zien, dat het verschil meer van invloed is op de
dimensionering van de impedantie in de anodeketen van de lamp.
Een andere indeling, die betrekking heeft op de instelling van het
werkingspunt van de lamp, is de verdeling van de versterkers in klasse-A,
klasse-B en klasse-C versterkers. Deze classificatie kan als volgt
worden omschreven. Bij een klasse-A versterker is de werkingstoestand van de lamp zo gekozen, dat op elk ogenblik de verandering van
de anodestroom recht evenredig is met de verandering van de roosterspanning; bij een sinusvormige roosterwisselspanning treedt dus een
anodestroomverandering op, die op elk ogenblik van de periode recht
evenredig is met de roosterspanningsverandering. Bij een klasse-B
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versterker is de verandering van de anodestroom slechts gedurende de
helft van de roosterwisselspanningsperiode recht evenredig met de
roosterspanningsverandering. Als overgang tussen de genoemde versterkerklassen kan de klasse-A/B versterker worden ingelast, waarbij
gedurende een deel groter dan de helft van de periode van de roosterwisselspanning de proportionaliteit tussen de anodestroom- en rooster
spanningsverandering bestaat. Bij een klasse-C versterker bestaat
de proportionaliteit tussen de anodestroom- en roosterspanningsveranderingen slechts gedurende een kleiner deel dan de halve periode van de
roosterwisselspanning.
De juiste betekenis van deze versterker-classificatie zal verderop uit
voerig worden behandeld. We willen hier volstaan met de vermelding dat
voor If-versterkers alleen klasse-A versterkers in aanmerking komen en
in bijzondere schakelingen klasse-A/B en klasse-B versterkers. Voor hfversterkers komen in het algemeen alle klassen in aanmerking, terwijl in
enkele speciale gevallen geen klasse-C versterkers kunnen worden toege
past.
Algemene beschouwingen over versterkers. Bij de bestudering
van de lamp in de diverse functies zal de aandacht in hoofdzaak worden
besteed aan de wisselstroomverschijnselen. Ofschoon hierdoor de indruk
zou kunnen worden gewekt, dat de spanningen, die nodig zijn om de
lamp te doen werken, van ondergeschikt belang zijn, is dit geenszins
het geval. Voor de werking van de lamp is het nodig, dat er een zekere
anode- en roosterspanning aanwezig zijn, behalve natuurlijk de gloeispanning. Met betrekking tot de rooster- en anodespanning merken we
op, dat de waarden van steilheid en inwendige weerstand afhankelijk zijn
van de waarden van deze spanningen, zoals in het vorige hoofdstuk reeds
werd uiteengezet. Omdat tijdens de werking van de lamp in een of andere
functie rooster- en anodespanning aan voortdurende veranderingen onder
hevig zijn, zullen we de spanningen, die van de batterijen of het voedingsysteem worden betrokken en die dus constant worden verondersteld,
resp. de roostervoorspanning Vgo en de anoderustspanning Vao
noemen. Door deze spanningen wordt de instelling van het werkingspunt van de lamp, gekenmerkt door de anoderuststroom Iao,
bepaald. Voor de verschillende eisen, die we aan de versterker stellen
en bij de beoordeling van de wijze, waarop aan deze eisen wordt voldaan
moeten we natuurlijk de instelling van de lamp in aanmerking nemen.
Daar Va0 en Kso gelijkspanningen zijn moeten de uitwendige rooster-
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anodeketens zo zijn geconstrueerd, dat ze gelijkstroom doorlaten. Wanneer
dit voor de anodeketen niet in orde is, kan de lamp niet werken. Maar
wanneer de roosterketen „open” is, d.w.z. wanneer het rooster voor ge
lijkspanning van de kathode geïsoleerd is, dan treden er opmerkelijke
verschijnselen op. Van de ruimtelading zullen enkele electronen op het
rooster een negatieve lading vormen, waardoor de anodestroom afneemt.
Door de toenemende ruimtelading zal ook de negatieve lading van het
rooster toenemen, zodat het effect cumulatief is en het rooster uiteindelijk
een zo grote negatieve lading krijgt, dat er geen anodestroom meer kan
bestaan: de lamp „slaat dicht”. Daar de isolatie tussen rooster en kathode
nooit absoluut kan zijn, zal de negatieve lading van het rooster weglekken
en op een gegeven ogenblik zal de lamp weer gaan werken. Bij een open
roosterketen krijgen we dus een intermitterend werken van de lamp, wat
vanzelfsprekend niet gewenst is.
In het algemeen zullen we bij spanningsversterking de meeste
aandacht besteden aan de versterking, hoewel bij hf-versterkers ook de
kwestie van de selectiviteit aan de orde moet worden gesteld. Onder de
versterking v1 van de lamp zullen we verstaan de verhouding van de
anodespanningsverandering tot de roosterspanningsverandering, die daar
van de oorzaak is. Omdat we als regel een sinusvormige roosterspanningsverandcring zullen aannemen, kunnen wc de versterking van de lamp ook
definiëren als de verhouding van de anodcwisselspanning tot de roosterwisselspanning. Omdat als regel een spanningsversterkerlamp wordt ge
volgd door een andere lamp en er tussen de anode van de eerste lamp en
het rooster van de volgende lamp een of ander circuit voor de transmissie
van de wisselspanning van anode op rooster moet zijn opgenomen, zal de
versterking per trap, d.i. de verhouding van de .-^oosterwisselspanningen
van op elkaar volgende lampen, een andere waarde hebben dan de ver
sterking van de lamp.
De versterking van de lamp is recht evenredig met de versterkingsfactor
en met de z.g. schakelfactor ƒ, die er rekenschap van geeft op welke
wijze, in welke schakeling de lamp wordt gebruikt. Dus

v1 = g.f............................................. (59)
Het onderzoek van de spanningsversterking zal dus in hoofdzaak moeten
bestaan in het onderzoek van de eigenschappen van de schakelfactor.
De versterking per trap kan worden uitgedrukt als:
Vi = g-f- A>

(60)
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waarin A voorstelt de verhouding van de anodewisselspanning tot de
roosterwisselspanning van de volgende lamp, zodat door A het gedrag
van het transmissienetwerk tussen anode en rooster van opeenvolgende
lampen is vastgelegd. Onder omstandigheden zal dus naast het onderzoek
van de schakelfactor ƒ ook het onderzoek van de transmissiefactor A
moeten plaatsvinden en in vele gevallen er mee moeten samengaan.
De algemene vorm van de schakelfactor ƒ kan worden afgeleid uit
formule (57) bij fig. 38. Een roosterspanningsverandering ea geeft in de
impedantie Z„ in de anodeketen van de lamp een stroomverandering:
la =

geü
Ri 4- Za

(57)

Deze anodestroomverandering geeft in de impedantie Za een spanningsverandering iaZa en dit is tevens de anodespanningsverandering en. Dus:

—

g^Zg

(61)

Ki + Zg

Volgens definitie vinden we dus:

Zg

= 7g = g - Ri + za........

(62)

zodat we voor de schakelfactor de algemene uitdrukking:

T

/=

Zg

(63)

Ri “F Zg

vinden.
Inplaats van het vervangingschema fig. 39
kan soms met voordeel gebruik worden ge
maakt van het vervangingschema fig. 46,
o-------------waarin de lamp, voor het beoordelen van
de condities in de anodeketen, vervangen
i=
is gedacht door een stroombron, die een
Fig. 46.
constante stroom S . eg levert in de pa
rallelschakeling van de inwendige weerstand Ri en de uitwendige
anodeketen met impedantie Za. Uit de figuur leiden we gemakkelijk af:
Z<x

Oi

ea

I

ea -- SCg .

Ri Za

Ri + ^g

104

Dus:

DE RADIOLAMP ALS VERSTERKER
V1 = -a = SR,
= s----- Z‘
ea
‘R, + Za = g
SR, + Za

Beide vervangingschema’s geven dus hetzelfde resultaat.
Bij energieversterking heeft de verhouding van de anodewisselspanning tot de roosterwisselspanning een ondergeschikte betekenis.
Hierbij is de kwaliteitsfactor van de lamp, die de verhouding van
het door de uitwendige anodeketen opgenomen vermogen tot het kwadraat
van de roosterwisselspanningsamplitude aangeeft, maatgevend. Daar bij
energieversterking in de anodeketen een zeker vermogen moet worden
opgenomen, kunnen we voor dit geval aannemen, dat de impedantie Za
bestaat uit een weerstand Ru. Noemen we nu de amplitude van de roos
terwisselspanning Ea, dan is de amplitude van de anodewisselspanning,
die zich over de weerstand R„ ontwikkelt volgens (61) gelijk aan:

E

_ gEaRu

“

Rt + Ru

en de amplitude van de anodcwisselstroom volgens (61):

Ia =

gEy

~r Ru

Het door de weerstand R.u opgencmen vermogen is dus:
Ru
Wu = iEaIa =
.
(Ri+R,,)-

(64)

Het is nu de bedoeling om Ru een zodanige waarde te geven t.o.v. Rt
dat Wu maximaal wordt. Dit is voor de uitdrukking (64) het geval als
R, = Ru, waarmede we vinden:

Wu max
,.
o
(65)
----TTo----- = l»S- S. . .
E"o
Voor het berekenen van de maximale waarde van _ Ru__ gaan we als volgt
(Ri + RuyRu
=
Ru
te werk:
(Ri+ Ruy
(Ri — Ru)2 + 4 Ri Ru
Deze waarde is maximaal voor Ri = Ru> want wanneer Ri niet gelijk is aan Ru
verandert de noemer meer dan de teller, zodat voor Ri = Ru de waarde van de uit
drukking altijd kleiner is dan

wat de maximale waarde is.

We zien dus, dat de verhouding van het afgegeven vermogen tot het kwa
draat van de amplitude van de roosterwisselspanning recht evenredig is
met het product van versterkingsfactor en steilheid van de lamp. Dit pro-

r
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duet noemt men wel de kwaliteitsfactor van de lamp. De factor 1/8 volgt
uit de voorwaarde R, = Ru. We zullen echter nog zien, dat deze voor
waarde lang niet onder alle omstandigheden als voorwaarde voor maxi
male energieafgifte kan worden gehandhaafd. Maar dit heeft dan tot
resultaat, dat er een andere factor inplaats van 1/8 te voorschijn komt,
waardoor natuurlijk de algemeenheid van het betoog niet wordt geschaad
en de consequentie kan worden gehandhaafd.
Bij de voorafgaande beschouwingen hebben we de lamp zuiver als
electronenbuis opgevat. Maar we moeten ook rekening houden met de
inwendige capaciteiten, omdat deze ook van invloed zijn. We kunnen
n.1. wel aannemen, dat er een zekere roosterwisselspanning is, maar in de
practijk hebben we er ook rekening mede te houden, hoe deze tot stand
moet komen en moeten we dus weten hoe groot de ingangsimpedantie
van een lamp is. De ingangsimpedantie is de impedantie, die we tussen
rooster en kathode moeten denken ter vervanging van de lamp en de daar
mede verbonden ketens. Bij beschouwingen over de versterking van een
lamp in een trap van een versterker (als onderdeel van een z.g. „cascadeschakeling” van lampen) maakt de ingangsimpedantie van de tweede
lamp deel uit van de anodeketen van de eerste lamp en moet dus in aan
merking worden genemen.
De ingangsimpedantie moeten we bepalen door de schakeling van fig41 uit te werken. Dit kan als volgt
Ig
Cag
worden gedaan (zie fig. 47). In fig.
*
47 is Zj de parallelschakeling van
de eigenlijke anodekringimpedan- |
tie Z„ en de inwendige lampcapaciteit Cait. De ogenblikswaarden van
stromen en spanningen zijn door
pijlen aangegeven, terwijl wordt
aangenomen, dat we te doen hebben °
met een sinusvormige roosterwisF’S- 47selspanning met amplitude E,r De richting van /j bepalen we door aan
te nemen, dat °Ea niet alleen stroom levert in Zj, maar ook in de
serieschakeling van C9/, en Cag. De ingangsimpedantie Z,} moeten we nu
bepalen uit:
Et,
lo’

1

J

waarin Ig natuurlijk mede door de stroom

wordt bepaald.
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Voor het stelsel kunnen we nu de volgende vergelijkingen neerschrijven
door toepassing van de wetten van Kirchhof op de schakeling fig. 47:
f

Jh

+

-

Cgk

OJ Cq(j

Ia + Ir =

1
Ri

Ia Zr

Ia Zr)

CgEg

Elimineren we uit deze vergelijkingen /, en I„ en bepalen we
vinden we:

Eg/lrj, dan

I + j oj Cag Z
Cg /{

I + j oj

(66)

cagz + ^Q + gZ)
O-gk V

waarin

Ri + Zr

Het karakter van de ingangsimpedantie Za is dus niet vast te stellen, zo
lang de anodekringimpedantie Za, dus Z, niet nader is gespecificeerd.

Wanneer we aannemen, dat Zg bestaat uit een parallelschakeling van een weer
stand Rg en een capaciteit Cg en dat Z = R + jX, dan kunnen we uit (66)
af leiden:
(R co Cag)2

Rg= -

)

Cag

Cg — Cgk

! _|_

(f — X co Cag)2

Cag (i + g
?DR\_gX
-)
(I—Xo> Cag)
Ri /
Ri

CO Cag

Cgk

i + g_R ) (I — Xo> Cag) H

g X R CO Cgg

Rj

Rj

(Ra) Cag)- + (l—Xo) Cag)2

Bedenkende dat X de waarde van het reactieve deel van de impedantie Z is,
dus dat X zowel positief als negatief kan zijn, zien we dat de waarde van Rg onder
omstandigheden negatief kan zijn, dus dat de ingangsimpedantie geen energie
opneemt maar afgeeft. Dit kan aanleiding geven tot zeer ongewenste effecten.
Bij If-versterkers b.v. kan daardoor een grens worden gesteld aan de bereikbare
versterking; gaat men boven die grens uit dan gaat de versterker als generator
werken en zelf trillingen opwekken („fluiten”, „piepen”).

HOOFDSTUK VIII
LAAGFREQUENTVERSTERKERS
(Klasse-A versterkers)

Vervorming in If-versterkers. De If-versterkers worden gebruikt
om electrische trillingen, die evenredig zijn met geluidstrillingen, te ver
sterken. Men zou deze versterkers dus ook geluidsversterkers kunnen
noemen, hoewel in aanmerking moet worden genomen dat de versterkers,
die in de televisie worden gebruikt om de stroomimpulsen, die bij het af
tasten van het beeld ontstaan, op de vereiste sterkte te brengen, ook nog
onder de If-versterkers worden gerekend. De hoofdeis, die aan deze ver
sterkers moet worden gesteld, is, dat de trillingen onvervormd worden
versterkt, zodat de trillingen aan de ingang en aan de uitgang van de ver
sterker alleen maar in sterkte verschillen, doch overigens volkomen gelijk
vormig zijn. Een sinusvormige trilling moet dus sinusvormig blijven, alleen
de amplitude moet worden vergroot.
Geluidstrillingen en beeldstroomimpulsen zijn echter verre van sinus
vormig. Maar de harmonische analyse leert, dat niet-sinusvormige tril
lingen kunnen worden ontbonden in een aantal sinusvormige, die gelijk
tijdig werkzaam zijn en die, afhankelijk van de oorspronkelijke trillingsvorm, bepaalde sterkteverhoudingen t.o.v. elkaar hebben, terwijl de
frequenties van de componenten veelvouden zijn van een zekere grondfrequentie, die meestal ook de frequentie is van de sterkste componente
of grondtrilling. De componenten, waarvan de frequenties veelvouden
zijn van die van de grondtrilling worden de harmonischen genoemd. Deze
harmonische analyse berust niet alleen op een wiskundig bewijs, maar
het kan met moderne apparaten inderdaad worden aangetoond, dat een
samengestelde trilling het resultaat is van de samenwerking van meerdere
gelijktijdig werkzame sinusvormige trillingen.
Bij het bestuderen van de If-versterkers behoeven we ons dus niet te
verliezen in het onderzoek van het gedrag t.o.v. verschillende gecompli
ceerde trillingsvormen, maar we kunnen volstaan met het onderzoek voor
sinusvormige trillingen. Alleen moeten we dan natuurlijk in aanmerking
nemen, dat de versterker zich voor een groot aantal frequenties precies
eender moet gedragen, zodat alle componenten van een complexe trilling
in dezelfde mate worden versterkt, want als dat niet het geval is, kan de
trillingsvorm aan de uitgang van de versterker nooit het duplicaat op
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vergrote schaal zijn van de trilling aan de ingang. De If-versterkers moeten
dus een zeker frequentiebereik hebben, d.w.z. voor alle frequenties
binnen een bepaald bereik dezelfde versterking geven.
Voor geluidsversterkers moet dit frequentiebereik lopen van ongeveer
30 tot 10000 a 14000 c/s, want anders kan er, zoals zeer uitgebreide onder
zoekingen hebben aangetoond, nooit sprake zijn van onvervormde weer
gave van muziek met de grote verscheidenheid van trillingsvormen, die
daarin kunnen voorkomen. Voor de onvervormde weergave van stroomimpulsen, van welke aard ook, zal het frequentiebereik als regel nog veel
uitgebreider moeten zijn.
Van een ideale versterker zou de frequentiekarakteristiek, dat is
de grafische voorstelling van de versterking als functie van de frequentie
een rechte lijn, evenwijdig aan de frequentie-as, moeten zijn, tenminste
voor het gewenste frequentiebereik. Is dit niet het geval, dan spreken we
van lineaire vervorming. Hiermede bedoelen we te zeggen, dat in het
gewenste frequentiebereik niet alle frequenties in dezelfde mate worden
versterkt. Gewoonlijk wordt in versterkers, zelfs in versterkers, die het
ideaal zeer sterk benaderen, wel een kleine lineaire vervorming toegestaan,
omdat het practisch onmogelijk is om het gebruik van onderdelen, waar
van de werking frequentieafhankelijk is en die dus lineaire vervorming
veroorzaken, te vermijden. De mate van vervorming mag dan echter
zekere grenzen niet overschrijden; bij geluidsversterkers streeft men er
b.v. naar om de vervorming zo klein te houden, dat het door de meest
geoefende of kritische luisteraar niet is waar te nemen.
Behalve de lineaire vervorming kunnen er echter ook nog andere soorten
van vervorming optreden n.1. de niet-lineaire vervorming, de
amplitude vervorming en de phase vervorming. De eerstgenoemde
soorten hebben hun ontstaan te danken aan de aanwezigheid van onder
delen, die niet-lineair werken, d.w.z. waarvan de electrische waarde of de
werking afhankelijk is van de stroom of de spanning, waarbij ze worden
gebruikt. Een voorbeeld van niet-lineair werken hebben we in een smoorspoel of transformator met ijzerkern, waarvan de zelfinductie afhankelijk
is van de stroom, die door de spoel gaat. Een ander voorbeeld is de lamp,
waarvan de inwendige weerstand, zoals we weten, afhankelijk is van de
rooster- en de anodespanning. Het gevolg van het gebruik van deze nietlineair werkende onderdelen kan zijn: i° dat de trillingsvormen aan inen uitgang van de versterker niet gelijkvormig zijn; 2° dat de versterking
een functie van de ingangspanning is, d.w.z. dat de versterking onder
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overigens gelijkblijvende omstandigheden afhankelijk is van de grootte
van de ingangspanning. Deze soorten van vervorming worden resp. nietlineaire en amplitudevervorming genoemd. Van phasevervorming spreken
we als de phaseverhoudingen, zoals die bestaan tussen de componenten
van de ingangspanning, niet meer aanwezig zijn in de uitgangspanning.
Als de versterker niet-lineaire vervorming veroorzaakt blijft een sinus
vormige spanning dus niet sinusvormig en worden er dus harmonischen
van de oorspronkelijke trilling geproduceerd. Bij geluidsversterkers kan
dit zeer onaangenaam zijn, omdat er dan trillingen worden gevormd, die
in het origineel niet aanwezig zijn, en daardoor kan het karakter van de
muziek worden gewijzigd en de toon van bepaalde instrumenten onher
kenbaar worden verminkt. Van de mate van niet-lineaire vervorming
wordt rekenschap gegeven door de distorsiefactor, dat is de verhou
ding van de effectieve sterkte van de gevormde harmonischen samen tot
de sterkte van de oorspronkelijke trilling. Noemen we A1 de amplitude
van de grondtrilling of eerste harmonische, A2 de amplitude van de tweede
harmonische, die dus de dubbele frequentie heeft, A3 de amplitude van
de derde harmonische, enz. dan vinden we voor de distorsiefactor, uit
gedrukt in %:
4 . ,00

+ ^n2 o/o

(67)

Evenals bij de lineaire vervorming kan de niet-lineaire vervorming nooit
geheel worden vermeden, maar er wordt toch zorg gedragen, dat de
distorsiefactor zekere waarden niet overschrijdt. De toelaatbare waarde
van deze factor hangt meestal samen met het doel van de versterker.
Amplitudevervorming kan alleen worden vermeden door een gunstige
dimensionering van de onderdelen van de versterker. De niet-lineaire
werking van de gebruikte onderdelen mag bij de amplitudewaarden, die
bij normaal gebruik van de versterker optreden, natuurlijk nog niet hin
derlijk zijn. Deze voorwaarde hangt direct samen met de maatregelen, die
nodig zijn voor het onderdrukken van de niet-lineaire vervorming.
Phasevervorming is eigenlijk een direct gevolg van het feit, dat tril
lingen van verschillende frequentie ook verschillende tijden nodig hebben
om de versterker te doorlopen. In het algemeen is de phasevervorming
in versterkers niet in die mate aanwezig, dat we ons daarover bezorgd
behoeven te maken. Phasevervorming speelt b.v. wel een belangrijke rol
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in zeer lange telefoonkabels, waarin de ,,looptijden” van trillingen van
verschillende frequentie belangrijk kunnen uiteenlopen, zoveel, dat er
rekening mede moet worden gehouden en dat er apparaten moeten wor
den toegepast om de phasevervorming te compenseren.
In verband met de verschillende soorten van vervorming kunnen we
de bestudering van de If-versterkers splitsen in twee gedeelten. Eerstens
kunnen we aannemen dat de amplituden van de trillingen zo klein zijn,
dat de niet-lineaire en de amplitudevervorming geheel buiten beschou
wing kunnen blijven en er alleen aandacht behoeft te worden geschonken
aan de mogelijkheid van lineaire vervorming. Wanneer dit het geval is,
kunnen de versterkers analytisch worden onderzocht. Zijn de amplituden
van de trillingen daarentegen zo groot, dat er reden is om de aanwezigheid
van niet-lineaire vervorming te vermoeden, dan kunnen we de problemen
beter grafisch uitwerken, omdat de niet-lineaire werking meestal slechts
door zeer gecompliceerde formules kan worden weergegeven en de analyse
dan uiterst moeilijk zo niet geheel on-uitvoerbaar is. Beide methoden
zullen we achtereenvolgens behandelen. Daarbij willen we direct op
merken, dat bij het ontwerpen of vooruit berekenen van een versterker
gerust gebruik kan worden gemaakt van de analytische methode, die we
eerst zullen ontwikkelen, doch dat daarna steeds een nader onderzoek
naar de niet-lineaire vervorming moet worden gedaan, tenzij de trillingen
zo zwak zijn, dat we die mogelijkheid gerust buiten beschouwing
kunnen laten.
Weerstandsversterkers. Bij weerstandsversterkers ligt indeanodeketen van de lamp
C
een weerstand en
■ih
wordt de koppeling
tussen deze anodeketen en de roosterBi
Ra
keten van de volgen
de lamp tot stand
E<J
gebracht door een
combinatie van een
condensator en een
Fig. 48.
tweede weerstand. In
principe is het schema aangegeven in fig. 48. Uit deze figuur zien we on
middellijk waarom het nodig is de condensator C op te nemen tussen
de anode van de ene en het rooster van de tweede lamp. We kunnen n.1.
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de positieve spanning van de anode niet op het rooster van de volgende
lamp zetten en willen toch de anodewisselspanning op dit rooster over
brengen. Een oplossing vinden we in de toepassing van een scheidingsof roostercondensator, die het rooster voor de anoderustspanning
isoleert. Om te voorkomen, dat de roosterkring „open” blijft moet dan
een z.g. lek weerstand Rr worden toegepast.
Voor de berekening van de versterking van de lamp kunnen we in eerste
instantie gebruik maken van het verC
vangingschema fig. 49. Deze bereke||
ning kunnen we in twee delen splitJ
J
J
sen. Naar de opzet van de schakeling
H
H
H
is het de bedoeling, dat de condensa1
Q«
tor de wisselstromen ongehinderd zal
doorlaten, dus dat de reactantie van
de condensator klein is t.o.v. de
weerstand Rv Bij een juiste keuze van
Fig. 49C en R1 kan hieraan voor een zeer
groot frequentiebereik worden voldaan, maar voor zeer lage frequenties
zal deze voorwaarde niet altijd kunnen gelden.
Voor de hogere frequenties bestaat de uitwendige anodeketen dus
practisch uit de parallelschakeling van R(l en Aj en kan de versterking
van de lamp dus worden berekend uit:
Ra Ry_

Ra 4- R,
«1 = g • -

R,+

RaR,

= s-

Ra Ü!

Ri (Ra + *1) + Ra Ri

(68)

Ra + R\

De versterking is dus afhankelijk van Ra en RT beide. Daar we Rr min
of meer noodgedwongen moeten gebruiken en de parallelschakeling van
twee weerstanden een weerstand geeft, die altijd kleiner is dan de kleinste,
zullen we
steeds veel groter maken dan Ra, zodat de versterking in
hoofdzaak wordt bepaald door de waarde van Ra. Nemen we R± = nRai
dan volgt uit (68) voor de schakelfactor:

ƒ=
of ook:

n Ra ___
(n -{- i)Ri + nRa

R

ƒ=

Ri+R

(68a)
(68b)
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waarin:

n + 1

Rg R1

_

Ra ~ Rr

Berekenen we naar (68b) de waarden van ƒ als functie van R/Ri, dan zullen
we vinden, dat deze slechts weinig toeneemt, wanneer R/Ri groter dan 4
wordt gemaakt, zoals uit onderstaand tabelletje volgt.
Het heeft dus weinig zin om R/R, groter dan 334
te maken, want boven deze waarden neemt ƒ relatief weinig
Tabel
toe met de toename van R/R,. Voor de dimensionering van
R/R,' ƒ
weerstandsversterkers is het dan ook gebruikelijk om R
gelijk te maken aan 334 maal R, en dan n zo te kiezen,
1
o,5°
dat we geschikte waarden voor Ra en RY krijgen, d.w.z.
0,67
2
waarden, die gemakkelijk te realiseren zijn. Uit het voor
o,75
afgaande blijkt wel, dat we deze waarden niet in idem
4 0,80
zoveel decimalen nauwkeurig behoeven te berekenen, om
6 0,86
dat ƒ practisch niet verandert met kleine veranderingen
8 0,89
van R/Ri.
10
o,9°
Voor de lage frequenties moet nu de invloed van de
scheidingscondensator C nog in rekening worden gebracht.
Dit wordt gedaan door de versterking bij lage frequenties te vergelijken
met de versterking voor de hogere frequenties, waarvoor de invloed van
de condensator kan worden verwaarloosd. Noemen we ft de schakelfactor voor de lage frequenties, dan kunnen we ons dus een oordeel
vormen over de invloed van C door de verhouding van ƒ/ tot ƒ, berekend
naar (68b), vast te stellen. We vinden dan:

ƒ
ƒ

ft,)
Z/ (Z + R
t) _ Z (7? H /<)
li/ (ft + ft,) “ R(Z + Ri)
R/(R^Ri)

waarin Z gelijk is aan de impedantie van de parallelschakeling van Ra en
de serieschakeling /an C1 en
(zie fig. 49).
Maar voor de beoordeling van de juiste stand van zaken interesseert ons
de versterking van de lamp minder dan de versterking per trap. Voor de
hogere frequenties is de versterking per trap gelijk aan de versterking van
de lamp, de transmissiefactor is dus gelijk aan I. Voor de lagere frequen
ties is A[ echter kleiner dan I, want we moeten Ai berekenen uit
de spanningsdeling, die over C en ftj plaats vindt. Het is duidelijk, dat:

A=

R,
Rr-jX
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wanneer X de waarde van de reactantie van de condensator C voor de
betreffende frequentie is.
We moeten dus uitwerken:
ft At

fA

z (R + R.)

R,

R (Z + Rt) ’ R, —jX

Hieruit vinden we bij benadering voor de absolute waarde:
fAt

fA
I
De afleiding van deze formule loopt als volgt:
z _ Ra (Rt—jX)
Ra + Rt— jX
Dus:

ft A± = ________ Ra (R, —jX) (R + Rj)________ -Ri
R {Ra (R, — j X) + Rt (Ra + Rt — jX)} ' Ri ~fX
ƒA

r{r„

Ra Ri (R ~r Rj)________________
Rt + R, (Ra + Rt) — jX (Ra + R.)}

Hieruit volgt na deling door Ra + Ri en invoeren van R =
flAp
fA

waarin r =

(R + R.)

(r + r.—

RoJ-^Ri x \

Ra + Rf

/

Ra Ri
Ra ~r Ri

.x

z-j-

(Rg + R,) (R + R.)
Ra + Rt

De waarde van r verschilt voor practische gevallen, waarin R en Ra nagenoeg
gelijk aan elkaar zijn, zeer weinig van Rlt zodat de bovengenoemde benadering
kan worden aangehouden.

Noemen we p de verhouding waarin de laagste toon, die we in aan
merking willen nemen, mag worden verzwakt en vullen we voor X de
waarde z/co C in, dan vinden we uit (69) voor de waarde van C:
■

C = -------- ------------ F
cu Ri -\/ z —- p2

Roorda, Radiotechniek S

(70)
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Nemen we als laagste frequentie 31,8 c/s (o, = 200) dan vinden we
uit (70):
5000 P
PF
C =----- ----- P---------- F =
200
^iV j —p2
V I — p~

Met behulp van deze formule kunnen we 1de volgende tabel berekenen, die
dus geldt voor een laagste frequentie van ongeveer 30 c/s.
Tabel
C in u F
MQ

0,05
0,10
0,25
0,50
1,00

0,96

°,97

0,98

0,06

o,34
0,17
0,068

0,03
0,015

0,034
0,017

0,40
0,20
0,08
0,04
0,02

0,49
0,25
0,10
0,05
0,025

p = 0,95 !
0,3°
0,15

De waarden van p zijn zeer hoog gekozen, omdat de tabel voor een
enkele trap van de versterker geldt. Schakelen we meerdere trappen in
cascade, dan moeten de verschillende waarden van p natuurlijk met elkaar
worden vermenigvuldigd. Voor n achter elkaar geschakelde trappen, elk
met een versterking/, van de lage tonen, is de totale versterking van de lage
C

i------- ------- Hh------- 1------Cak=^=

Ra

«i

c<i

g Eg

Fig. 50.
aan
p".
Hiermede
moet bij de berekening van de dimensies
tonen dus gelijk
van de trappen van de versterker rekening worden gehouden.
Tot dusver hebben we aangenomen, dat de trap weerstandsversterking
volkomen kon worden voorgesteld door het vervangingschema fig. 49. In

WEERSTANDSVERSTERKERS

"5

werkelijkheid is dit niet het geval. Parallel aan Ra staat de inwendige
lampcapaciteit C(l/t en parallel aan Rt staan de weerstand Ra en de capa
citeit C,Jt die de ingangsimpedantie van de volgende lamp voorstellen.
Het juiste vervangingschema zou er dus moeten uitzien als aangegeven
in fig. 50. Voor If-versterkers kunnen we Rrj gewoonlijk wel verwaar
lozen, omdat de waarde zeer groot is t.o.v. Rlt terwijl voor Cg bij benade
ring kan worden geschreven:
Cg = Cgk + Cag (2 + tij),

J.

waarin Cgl!, Cag en v j betrekking hebben op de tweede lamp. De waarde
voor C„ varieert voor trioden van ongeveer 50 tot 150 pF; Crlk is meestal
ook een zeer kleine waarde. Hieruit volgt,
dat de invloed van C„/; en Cg eerst bij
hogere frequenties merkbaar wordt. Bij
deze frequenties is de invloed van C niet
e
Ci
meer merkbaar, zodat het schema fig. 50
kan worden vereenvoudigd tot fig. 51,
waarin Cj de waarde voorstelt van de
parallelschakeling van Cak en Crj, dus
Fig. 51.
Cj = C„it + Cg. We zien hieruit, dat in
dit geval de versterking van de lamp gelijk is aan de versterking per trap,
zodat we voor de hoge frequenties het gedrag kunnen voorstellen doorƒ,/ƒ.
Voor de schakelfactor leiden we uit fig. 51 gemakkelijk af:

5p

I

fn =

R
Ri + R + j a> C\ R Ri

en daarmede:
R
Ri + R+jeo C\ R R^

ƒ

R

R, + R
Ri + R + j a> Cl R Ri

rT+~r

I

Noemen we deze verhouding p1 en drukken we deze uit in de absolute
waarde dan vinden we:
_________ Ri + R__________
(71)
Pi =
V(Ri + R)2 + ^CXR R&

De waarden van R en R, moeten dus zo worden gekozen, dat bij een ge
geven waarde van de hoogste frequentie en een bekende waarde van C\
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nog een zekere waarde van pr kan worden bereikt. Werken we dit uit dan
vinden we:
/
R, R
Vj — ?i2
R~+~R
ƒ>! c\
Wanneer we dus het gedrag voor hoge frequenties in aanmerking nemen,
zijn we niet meer vrij in de keuze van /?, m.a.w. de versterking van de trap
wordt beperkt door de eisen, die we voor de versterking van de hoge tonen
stellen. Dit is ook de reden, dat weerstandsversterking niet voor hfversterking in aanmerking kan komen: de dimensionering van de trap
zou zo ongunstig worden, dat er practisch geen versterking meer optreedt.
Versterkers met smoorspoelkoppeling. De impedantie in deano
dekring van een versterkerlamp behoeft niet te bestaan uit een weerstand.
In sommige gevallen bestaat zelfs bezwaar tegen een weerstand, omdat
dan slechts ten koste van een hoge spanning van de anodevoedingsbatterij
de gunstigste instelling van de lamp kan worden verkregen. Het kan dus
van voordeel zijn een anodekringimpedantie te gebruiken, die een lage
weerstand heeft. Dit wordt toegepast in versterkers met smoorspoelkoppeling, waarbij in de anodekring een smoorspoel is opgenomen in plaats
van een weerstand.
C
Het principeschema
!
van een dergelijke
versterkertrap is geH
I-1 schetst in fig. 52, die
Pi
L
kan worden afgeleid
uit fig. 48 door de
weerstand Ra te ver
vangen door de zelfFig. 52.
inductie L. Natuur
lijk zijn ook hier de scheidingscondensator C en de lekweerstand Rx voor
de volgende lamp noodzakelijk.
Aangenomen, dat, evenals bij de weerstandsversterker, de waarde van
de lekweerstand zeer groot is t.o.v. de reactantie van de smoorspoel en dat
we de invloed van de eigen weerstand van de smoorspoel en die van de
scheidingsconcensator kunnen verwaarlozen, vinden we voor de schakelfactor gemakkelijk:
a> L
(73)
VrF+ {ojLY

-------- !--- IH
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Hieruit zien we dat de versterking frequentieafhankelijk moet zijn, omdat
de reactantie van de spoel niet constant is. Er kan dus lineaire vervorming
worden verwacht en we zullen moeten onderzoeken of deze door de dimensionering van de versterkertrap ook kan worden onderdrukt. Het lijkt
inderdaad erger dan het is. In fig. 53 is een grafiek uitgezet van de schakelfactor/als functie van de verhouding coLjRi, waaruit we zien, dat de schakelfactor practisch niet meer toeneemt,
als aiLIRi groter dan 4 wordt. Daaruit
volgt dus, dat we voor de laagste fre
quentie, die we in aanmerking willen
nemen (30 c/s), de waarde vandezelfinductie L zo moeten kiezen, dat de
reactantie minstens gelijk is aan 4-maal
de inwendige lampweerstand Rt. Voor
de hogere frequenties is de schakelfactor dan practisch gelijk aan die bij
tuL
de laagste.
Rl
7
I 2 5 4
De berekening van de scheidingsFig- 53condensator en lekweerstand kan op
dezelfde wijze worden uitgevoerd als bij de weerstandsversterkers werd
uiteengezet. Voor smoorspoelkoppeling kan de daar gegeven tabel worden
aangehouden.
Wanneer we nu het gedrag bij de hogere frequenties gaan onderzoeken
moeten we daarbij in aanmerking nemen, dat de spoel een zekere eigencapaciteit heeft, die evenals de inwendige lampcapaciteiten mede van in
vloed is. De windingen van de spoel vormen n.1. kleine capaciteiten t.o.v.
elkaar en de gezamenlijke werking van die wikkelingscapaciteiten kan
worden voorgesteld door een capaciteit parallel aan de spoel. Deze moet
dus nog bij de capaciteiten Cat{ en Cg worden gevoegd. Het geheel zal dus
parallelresonantie op een zekere frequentie vertonen en bij deze fre
quentie is de impedantie zeer hoog om voor lagere en hogere frequenties •
weer af te nemen. Dit kan echter geen kwaad, zolang de impedantie maar
groter blijft dan q-imTal de inwendige lampweerstand. Om echter de
schakelfactor over een zo groot mogelijk frequentiebereik zo constant
mogelijk te houden zullen we er echter toch naar streven de eigencapaciteit
van de spoel zo klein mogelijk te houden om de resonantiefrequentie een
hoge waarde te geven.
Dit streven loopt parallel met andere overwegingen voor de constructie
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van de smoorspoel. We zullen n.1. in de meeste gevallen smoorspoelen
moeten gebruiken met een zelfinductie van de orde van grootte van
100 henry. Om deze hoge zelfinductie te bereiken zijn we genoodzaakt
de spoelen met een ijzerkern uit te voeren en dit brengt met zich mede,
dat de zelfinductie afhankelijk wordt van de waarden van de wissel- en
de gelijkstroom door de spoel. Het laatste is minder erg, omdat de gemid
delde waarde van de gelijkstroom voor een gegeven lamp constant is en
dit kan in het ontwerp van de smoorspoel worden verwerkt. Daarbij is men
hoofdzakelijk op experimenteel werk aangewezen, hoewel er enkele me
thoden bestaan om bij benadering smoorspoelen met gelijkstroomvoormagnetisatie te berekenen. Blijft dus over de invloed van de wisselstroom.
Voor de schakelfactor is dit niet erg, wanneer de zelfinductie maar boven
een zekere minimumwaarde blijft. Maar we moeten hier bedacht zijn op
niet-lineaire vervorming als gevolg van de zelfinductieveranderingen. Nu
blijkt de zelfinductie minder afhankelijk te zijn van de gelijk- en wissel
stroom door de wikkeling als we de kern voorzien van een luchtspleet en
als we de afmetingen — mede als gevolg hiervan — groter nemen. Voor
het verminderen van de niet-lineaire vervorming zullen we dus zeer ruim
gedimensioneerde kernen nemen. Dit brengt tevens met zich mede, dat
het aantal windingen relatief kleiner kan zijn en hiermede wordt- dan ook
bereikt dat de eigencapaciteit van de spoel kleiner wordt. Een verdere
verkleining van de eigencapaciteit kan dan nog worden verkregen door het
toepassen van een speciale wikkelmethode b.v. door de spoel in schijven
te wikkelen.
Moge dus het bepalen van de benodigde zelfinductie niet zo moeilijk
zijn; het constructieve ontwerp van de smoorspoel is des te gecompli
ceerder, vooral omdat men daarbij als regel is aangewezen op het ver
richten van veel experimenteel werk, tenzij men op een gegeven moment
over zoveel practische gegevens beschikt, dat het maken van een construc
tieve berekening met voldoende nauwkeurigheid kan worden verricht.
Versterkers met transformatorkoppeling. Bij versterkers met
transformatorkoppeling wordt de roosterkring van de tweede lamp in
ductief gekoppeld met de anodckring van de voorgaande lamp. Bij If-versterking wordt hierdoor de mogelijkheid verkregen om de versterking per
trap groter dan de versterkingsfactor van de lamp te maken, wat bij de
andere koppelingsmethoden niet mogelijk is.
In principe is de transformatorkoppeling geschetst in fig. 54, waarin
een transformator met ijzerkern, die voor If-versterking moet worden
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gebruikt, is aangegeven. De wisselstroom in de primaire van de trans
formator, die in de anodekring van de eerste lamp is opgenomen, indu
ceert een e.m.k. in de se
cundaire en als gevolg hier
van ontstaat een wissel
spanning over de ingangsimpedantie van de tweede

Ê

lamp.

TT

Eg1
Het vervangingschema
van deze koppelingsmethoFig. 54.
de is aangegeven in fig.
55. Naar dit schema zullen
Rj
we de versterking per trap
II
berekenen, aangezien het
M
weinig zin heeft de schakelfactor alleen te bestuderen. In deze figuur is Rx
Lj Cz —
Lt
de som van de inwendige
lampweerstanden de weer
stand v,an de primaire wik
keling van de transforma
Fig. 55tor. R2 is de weerstand van
de secundaire wikkelingen C2 de som van de eigen capaciteit van die wikke
ling en de ingangscapaciteit van de volgende lamp; de ingangsweerstand
van die lamp (R,,) wordt verwaarloosd. De spanning E,J2 staat over de
capaciteit C2. De berekening voeren we op de volgende wijze uit.
Op pag. 54 berekenden we bij fig. 15 dat de equivalente impedantie
van de transformator met de secundaire belasting gelijk is aan:

Zx = ja>

co2 M2

1

Ez (z +ƒ m.2 T»)

Volgens fig. 55 is de stroom in de primaire van de transformator:

, = SEgi
1
Ei + ^
De secundaire stroom berekenen we dan uit:

j a> M

= I, R2 (z + j >n2 j82)
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en de spanning Eg2 uit:
Egï —

I2

j a> C2

Elimineren we uit de laatste twee uitdrukkingen I2 en vullen we bovenstaande waarde voor IY in, dan vinden we:

—

_________ g Eal M_________
-^2 ^2 (J 4~ 7 m2 Pi) C^l + ^1)

Vullen we in deze uitdrukking de waarde voor Zx in en lossen we op
naar Eg2fEgl = z>/, dan vinden we na uitwerken:

v, =-----------------*2 c2 (RY +

gM

co2M2

a>Lr m2 p2 -4- j RY m2 fi2 4- j ai LY)

In deze uitdrukking kunnen we in de noemer de term RY in het reële
gedeelte verwaarlozen. Met deze verwaarlozing en invullen van de groot
heden:
1

O)

I

(o.,~ =--------- , P2 = n —; »? = —; ?«i

2

l2 c2

v

O)2

rt

M = k "\/L1 L„ en m2 =

vinden we, door teller en noemer te delen door LY:

, 1/^

g k 'I l
~ry

2>( =
7 — (Z

F) r/2 — j

I

tj

-- V
mY

Nu zijn de zelfinducties Aj en Z,2 recht evenredig met de kwadraten van
de windingsgetallen
en n2 van de transformator. De verhouding u van
de secundaire en primaire windingsgetallen noemen we de transformatieverhouding. Verder is bij een transformator met ijzerkern de koppelingsfactor k nagenoeg gelijk aan 1 (0,97 a 0,99). De waarde 1 — k2 wordt bij
transformatoren de spreidingscoëfficiënt a genoemd. Voeren we deze
grootheden in en schrijven we meteen de versterking per trap in de
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absolute waarde, omdat we ons niet voor de phaseverschuiving interesseren, dan vinden we:

=

_____

(-+-JV

{l — a ’?2)2+(—

\m1

(74)

m2/ )

Omdat de waarde van de factor tj afhankelijk is van de frequentie, volgt
uit (74) dat de versterking niet voor alle frequenties dezelfde is. Maar we
kunnen de verschillende grootheden toch wel zo bepalen, dat vt over
het gewenste frequentiebereik binnen zekere grenzen constant is. Dit is
uit een nadere analyse van de uitdrukking (74) af te leiden.
Er zijn twee bijzondere frequenties aan te wijzen, waarbij de uitdruk
king (74) een eenvoudige vorm aanneemt. Ten eerste is dat de resonantie
frequentie, bepaald door:
I

I

------- ’7

I

m

(74a)

Daaruit volgt:

rf -

m2
-}- m2

Deze waarde is kleiner dan i. In het resterende deel van de noemer komt
de term
rj2 voor, waarin a zeer klein is, n.1. van de orde van grootte
van o,oi a 0,03. De term a ?/2 kan dus voor de resonantiefrequentie wor
den verwaarloosd t.o.v. z, zodat we voor deze frequentie vinden:
•Vlr = gU

(74b)

d.w.z. dat de versterking gelijk is aan het product van de versterkingsfactor van de lamp en de transformatieverhouding.
Deze waarde geldt practisch voor een zeer groot frequentiebereik aan
weerszijden van de resonantiefrequentie. Naar de kant van de lagere
frequenties is het de waarde van de term
die de grootte van de afwij
kingen van (74b) bepaalt, naar de kant van de hogere frequenties de
waarde van m2. Door een geschikte keuze van de resonantiefrequentie to2
van de secundaire kring en van de kwaliteitsfactoren van primaire en
secundaire voor deze frequentie kan de voorwaarde (74b) voor oen groot
frequentiebereik (ongeveer 100—5000 c/s) worden gehandhaafd.
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Een tweede bijzondere frequentie waarbij de versterking een eenvoudige uitdrukking geeft vinden we uit de voorwaarde:
(74c)
i — a rj2 = o..........................
i

v2 = -a

waaruit volgt:

Deze frequentie wordt dus bepaald door de spreidingscoëfficiënt en wordt
daarom de frequentie van de spreidingsresonantie genoemd. Voeren we
deze waarde in en verwaarlozen we de term a/
in de noemer, dan
vinden we voor de versterking bij de spreidingsresonantie:
m-, m2 (J
Vis = gu------- •- ui 2

(74d)

Wanneer de frequentie van de spreidingsresonantie binnen het frequentiebereik van de versterker valt, zullen we de versterking gelijk aan gu
willen maken. Bij een bekende waarde van o kan dit worden bereikt door
m1 en w2 de juiste waarden te geven. Daar, zoals we zullen zien, m1 be
paald is door de voorwaarde, dat de zeer lage tonen niet te veel verzwakt
mogen worden weergegeven, komen we tot het besluit, dat de instelling
van de juiste waarde van de versterking bij de spreidingsresonantie moet
worden gevonden door de waarde van m2.
Voor de zeer lage frequenties is rj zeer klein en kunnen we dus in de
uitdrukking voor de versterking verschillende termen verwaarlozen. Voor
de lage tonen vinden we dan voor de versterking:
Vu =

gu

1 +7
)
V/ 7
'«17

2

(74e)

De versterking van de lage tonen wordt dus bepaald door de verhouding
van
t.o.v. L1 en wanneer we voor de laagste frequentie, die we willen
beschouwen, de gewenste versterking vaststellen kunnen we de primaire
zelfinductie berekenen. Maar de waarde
telt ook mee voor de ver
sterking bij de spreidingsresonantie, zodat we door verandering van wx
ter verbetering van de versterking van de lage tonen de weergave van de
hoge tonen mede beïnvloeden. Dit blijkt b.v. uit de krommen van fig. 56,
waarin voor een gegeven transformator bij verschillende waarden van mx
de waarde vrfgu is uitgezet als functie van de frequentie. De frequentie-
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schaal is logarithmisch gekozen, omdat het anders zeer moeilijk is het
frequentiebereik van 50—10000 c/s in een redelijke ruimte onder te
brengen. Uit deze krommen zien we, dat vergroting van m1 de weergave
van de lage tonen verbetert, maar ook de spreidingsresonantie sterker tot
uiting doet komen. Verkleining van m1 benadeelt zowel de weergave van
de lage als van de hoge tonen.
Het ontwerp van de transformator kunnen we op de volgende over
wegingen baseren. De resonantiefrequentie van de secundaire kring worde
ongeveer gekozen als het meetkundig gemiddelde van de hoogste en
laagste frequenties, die in aanmerking worden genomen. Voor de uiterste
frequentie van 30 en 10000 c/s wordt dit dus ongeveer 500 a 600 c/s
Vt

_________ _____ _____

sƒ
1,2

1 o

o.e ------

■1

L, CORRECTE WAARDE
TC GROOT
TE KUEIH

21:

0,6

o.A

©,2

° 26

J_ L
200

500

------------ L/‘

5oo

looo

2 000

2oooo

Fig. 56.

(co, ongeveer 3200 a 3800). Nu is C2 bepaald door de constructieve moge
lijkheden van de transformator en door de ingangscapaciteit van de
volgende lamp en varieert voor verschillende constructies van 100 tot
250 pF. Door de keuze van co, en C, is nu ook E, bepaald. Uit de toelaat
bare verhouding van vt[ en vlr en de gegeven waarde van Rlt bepaald
door de inwendige lampweerstand en de geschatte weerstand van de
primaire (1000 a 2000 ohm), bepalen we nu Lt, zodat ook de transformatieverhouding is bepaald uit L„ en Lv Voor een gegeven lamp kunnen we
dus niet een willekeurige transformatieverhouding aannemen. Bovendien
is m1 nu ook bekend en kunnen we m2 bepalen uit de versterking bij
spreidingsresonantie (a kiezen tussen 0,01 en 0,03).
Bij de constructie van de transformator gelden dezelfde overwegingen
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als aangevoerd bij de If-smoorspoelen. Hierbij is ook weer veel experi
menteel werk te verrichten.
De instelling van de lamp. Bij de voorafgaande beschouwingen
is verondersteld, dat we te doen hebben met kleine roosterwisselspanningen, n.1. zo klein, dat het deel van de karakteristiek, waarmede rekening
is te houden, practisch recht is. Hieruit mogen we echter niet concluderen,
dat de instelling van de lamp willekeurig kan worden gekozen.
Op de eerste plaats is het van belang het gedeelte van de lampkarakteristiek waar de kromming zeer sterk is, dus waar de anodestroom de waarde
nul zeer dicht benadert, te vermijden, want juist daar moet al met zeer
kleine roosterwisselspanningen worden gewerkt, willen we er zeker van
zijn, dat het gebruikte deel van de karakteristiek als recht mag worden
aangenomen. Bovendien zouden we dan in het deel van de karakteristiek
zitten, waar de steilheid klein, de inwendige weerstand groot en de ver
sterking dus relatief klein is.
Aan de andere kant moeten we ook voorkomen, dat gedurende een ge
deelte van de periode van de roosterwisselspanning roosterstroom op zal
treden. Want daardoor zou de voorafgaande lamp, die de roosterwissel
spanning moet leveren, gedurende een gedeelte van de periode met een
andere waarde van anodekringbelasting werken — het optreden van roos
terstroom kan schematisch worden voorgesteld door het aanwezig zijn
van een extra weerstand— dan gedurende de rest van de periode en onder
die omstandigheden zal een oorspronkelijk sinusvormige spanning niet
sinusvormig blijven, in.a.w. er zal niet-lineaire vervorming optreden.
Deze wensen we te voorkomen en dus zullen we maatregelen moeten
nemen, dat er geen roosterstromen kunnen optreden.
Er zijn dus twee grenzen gegeven, waartussen de instelling van de lamp
moet worden gekozen: i° mogen we niet te dicht bij het punt komen waar,
bij een gegeven anodespanning, de anodestroom nul wordt; 20 mag de
roosterspanning niet positief worden. De gemakkelijkste instelling is nu
deze, dat we de lamp een negatieve roosterspanning geven, zodat we onge
veer halfweg tussen de grenswaarden werken. Daar de anodestroom nul
wordt voor een negatieve roosterspanning gelijk aan V(lolg> kiezen we
voor de instelling dus een negatieve voorspanning ongeveer gelijk aan
Vaol2g- Daarmede wordt dan behoorlijk aan de veronderstelde voor
waarden voldaan.
De grafische behandeling van versterkerproblemen. Op pag. 11 o
werd reeds de opmerking gemaakt, dat we de versterkerproblemen beter
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grafisch kunnen oplossen, zodra er sprake is van trillingsamplituden van
zodanige waarde, dat er reden is om aan te nemen, dat er niet-lineaire
vervorming zou kunnen optreden. Deze grafische behandeling is geba
seerd op de volgende redenering: het gedrag van een radiolamp kunnen we
I
|
grafisch voorstellen door een bundel
r~ ‘
karakteristieken, het gedrag van een of
H Ia. andere schakeling is door een kromme
Vo°
p
evengoed grafisch voor te stellen als
H R
p
door een formule; wanneer nu de beide
I
cE
grafische voorstellingen, mits op deEg
V
|
zelfde schaal getekend, worden gecom*
bineerd in één figuur, kunnen we uit
1 IL” 57'
die figuur weer afleiden hoe de scha

I

ê

keling zich onder bepaalde omstandigheden zal gedragen.
Nemen we om te beginnen als voorbeeld de eenvoudige schakeling van
fig. 57, waarbij in de anodekring van de lamp een weerstand R is opge
nomen, terwijl de lamp werkt met een anodespanningsbatterij van V volt
en een negatieve roosterspanning van V0o volt. Onder die omstandig
heden neemt de lamp een anodestroom Iao en is de anodespanning Vao =
V — I„a R. Hoe bepalen we nu Iao en Va0. Er zit weinig anders op dan
een grafische voorstelling te maken, omdat we geen analytische uit
drukking voor de anodestroom van de lamp hebben.
Van de lamp hebben we b.v. een bundel Ia — Va karakteristieken, voorgesteld in fig. 58. In deze
karakter istieken-bundel moe
ten we nu ook door een gra
fiek het gedrag van de weer
stand R voorstellen.We weten,
dat in een weerstand het span
ningsverlies recht evenredig
met de stroomsterkte is. W an- Ia.
/
/
/I /
neerde lamp dus geen anode
/
/
/
stroom zou nemen, zou de
Va
V
Vao
anoderustspanning gelijk zijn
Fig. 58.
aan de batterijspanning. De
waarde F op de z>a-as is dus een punt van de gezochte grafiek voor de weerstand. Aan deandere kant zou de anodestroom ook een zó grote waarde I kun
nen hebben, dat de spanning V net voldoende is om het spanningsverlies
O
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in R te dekken; de anoderustspanning zou dan nul zijn. Dit zou dus gelden
voor een anodestroom gelijk aan I = V/R. Zetten we deze waarde op de
za-as uit, dan hebben we dus een tweede punt van de grafiek voor R.
Maar omdat stroom en spanningsverlies in een weerstand recht evenredig
zijn moet de grafiek voor R een rechte lijn zijn en deze kunnen we dus
door de twee gevonden punten trekken, zodat èn de grafieken voor de
lamp èn de grafiek voor de weerstand in één figuur zijn verenigd.
Bij de gegeven negatieve roosterspanning Vgo wordt het gedrag van
de lamp voorgesteld door de betreffende Ia — Va karakteristiek. De ge
zochte waarden van Iao en Va0 moeten zowel met deze karakteristiek in
overeenstemming zijn, als met de grafiek voor de weerstand R. Het
snijpunt van de karakteristiek voor — Vso en de lijn voor de weerstand R
voldoet alleen aan deze voorwaarde, zodat de gezochte waarden gegeven
zijn door dat snijpunt.
Verandert nu de roosterspanning, b.v. doordat behalve de voorspanning — Vg0 ook nog een roosterwisselspanning met amplitude EtJ wordt
aangelegd, dan kunnen we uit de figuur voor elke willekeurige waarde
— K/o + eg van de roosterspanning de bijbehorende waarden van Ia en Va
vaststellen als het snijpunt van de betreffende lampkarakteristiek en de
grafiek voor R. Punt voor punt kunnen we dus de waarden voor de anode
stroom en -spanning bepalen en daaruit b.v. vaststellen of deze groot
heden al of niet sinusvormig met de roosterspanning veranderen. Kortom
het gedrag van de schakeling is volledig uit de grafische voorstelling af te
leiden. Gewoonlijk is het daarvoor niet nodig de veranderingen punt voor
punt na te gaan, maar kunnen we, zoals nog zal worden aa:ingetoond, al
heel veel vinden door de bestudering van de amplituden van de trilling
in de anodekring.
In de meeste gevallen, waarbij we te doen krijgen met grote amplituden
van rooster- en anodespanning, zal de belasting van de lamp, hoewel
bestaande uit een zuivere weerstand (of zich voor wisselspanningen ge
dragende als een zuivere weerstand) niet direct in de anodekring zijn op
genomen en dus practisch geen invloed kunnen uitoefenen op de instelling
van de lamp. Bij eindlampen van versterkers, die de energie moeten af
geven aan een luidspreker of een systeem van luidsprekers, is de belasting,
die we als een weerstand denken, door middel van een uitgangstransformator met de anodekring gekoppeld, zoals schematisch is aangegeven in
fig. 59. Deze transformator heeft op de eerste plaats het volgende doel:
in het algemeen zal de belastingsweerstand R niet de waarde hebben,
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waarbij de lamp onder de gegeven omstandigheden het maximale wisselstroomvermogen kan afgeven en moeten we door toepassing van de
transformator de weerstand R
aan passen op de lamp, d.w.z.
de optimum belastingstoestand
van de lamp zien te bereiken.
Daarnaast bereiken we door toe- [
passing van de uitgangstransfor- Eg
mator, dat de instelling lamp ï
(behoudens de weerstand van de
Fig. 59.
primaire van de transformator)
onafhankelijk is van de belasting en dus practisch uitsluitend wordt be
paald door de waarden van de rustspanningcn Vgo en Va0 (= Va = batterijspanning). Bovendien komt de belasting van de lamp niet onder ge
lijkspanning te staan, zodat naast de wisselstroom niet de anodestroom
van de lamp behoeft te worden gevoerd.
Veronderstellen we voorlopig, dat we te doen hebben met een ideale
transformator, d.i. een verliesvrije transformator zonder spreiding, met
een transformatieverhouding 11 (verhouding van het secundaire tot het
primaire windingsgetal) dan kunnen we gemakkelijk aantonen, dat de
transformator met de secundaire belasting vervangen kan worden gedacht
door een wisselstroomwecrstand Ru = R/u2 in de anodekring van de
lamp;.een weerstand dus, die alleen van invloed is, wanneer er stroomverandcringen optreden.
De primaire van de transformator neme een zekere wisselstroom I\ op en
daardoor zij de stroom in R gelijk aan I2. Het vermogen I22 . R wordt dus door de
stroom lx aan een denkbeeldige weerstand Ru afgegeven. Dus kunnen we zeggen:
ƒƒ . Ru = I2- . R
In een ideale transformator is echter de verhouding van de primaire en de
secundaire stroom omgekeerd evenredig met de transformatieverhouding, dus:

lx : I2 = u : I
Elimineren we uit de beide vergelkijingen de verhouding

: -G, dan vinden we:

Ru = R/u2

Voor de behandeling van de eigenschappen van de lamp moeten we nu
deze weerstand Ru grafisch voorstellen in de bundel landkarakteristieken.
De grafiek van Ru is natuurlijk weer een rechte lijn, want de verandering
van de spanning over Ru is recht evenredig met de stroomverandering. In
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de bundel Ia — Va karakteristieken is het werkpunt van de lamp gegeven
door Vao en Vgo. Door dit punt P (zie fig. 60) moet de grafiek voor Ru
gaan, want wanneer er geen
roosterwisselspanning is, gel
den de door dat punt bepaalde
/
waarden Ia0 en Vao = V.
/
Bij spannings- en stroom/
/
/
veranderingen komt nu
/\p/
/
/
Ru in het geding. Neemt
Toto
/
de roosterspanning b.v. af
/ [ /
met een bedrag zl vgy dan
—--------- - wordt de anodestroom met een
Vao -2 V
Vai
Vat .
.
.. . . .
,
,
Va,
bedragdz(i kleiner endeanode60.
spanning neemt dus toe met
een bedrag A ia . Ru. Door toepassing van de volgende redenering vinden
we nu een tweede punt voor de constructie van de grafiek voor Ru.
Wanneer de anodestroom zou afnemen tot nul, zou de anodespanning
toe moeten nemen met een bedrag Iao.Ru en zou dus moeten worden:
Val = Vao + Iao . Ru. Het punt op de ^a-as, overeenkomende met de
waarde Pal moet dus een punt zijn van de gezochte grafiek, zodat deze
bepaald is door het werkpunt P en het punt Val op de ï?a-as van de lamp.
In fig. 60 zien we nu het geval geïllustreerd, dat de ogenblikswaarde van de anodespanning groter kan zijn dan de batterijspanning,
waarmede de lamp werkt. Bij een weerstand direct in de anodekring is
dit niet mogelijk, zoals uit fig. 58 is te zien.
Dynamische karakteristieken. Bij een gegeven anodekringbelasting, anode- en roosterrustspanning kunnen we uit de grafische voor
stelling in de ia — va karakteristieken ook een karakteristiek afleiden voor
de ogenblikswaarden van de anodestroom als functie van de oogenblikswaarde van de roosterspanning. Zulk een grafische voorstelling noemt
men een dynamische karakteristiek van de betreffende lamp. Het
zal uit het voorgaande wel duidelijk zijn, dat men nooit kan spreken van
de dynamische karakteristiek van een lamp, omdat elke wijziging van de
belasting of van de instelling van de lamp een andere dynamische karakte
ristiek geeft. Daarom moet men bij een dynamische karakteristiek ook
steeds opgeven voor welke instelling en belasting deze geldt. Een voor
beeld is gegeven in fig. 61. De in deze figuur voorgestelde dynamische
karakteristiek geldt voor een triode. De grafiek is een flauw gebogen lijn,
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zodat we uit de beschouwing van deze karakteristiek reeds kunnen beslui
ten tot de aanwezigheid van vervorming, omdat de anodestroom niet
precies evenredig met de roosterspanning verandert. De karakteristiek
kan worden voorgesteld door een analytische
ia(r»A')
uitdrukking van de tweede graad, omdat de be
naderende rechte lijn de kromme in twee punten
snijdt. De dynamische karakteristiek van een
triode kan analytisch worden voorgesteld door:
Vao=

L

Aio

1

+ bv/ ............ (75)

Ru; 7ooo Q,
P

waarin
de verandering van de roosterspan
ning t.o.v. Va0 voorstelt en a en b constanten
van de lamp voor de gegeven instelling en be
lasting zijn.
Het verloop van de Ia — Va karakteristieken
van een penthode is heel anders als dat van Vg
O
een triode. Een voorbeeld is gegeven in fig. 62,
waarin ook reeds de grafiek voor een zekere
F'8' 6l'
belastingsweerstand is getekend. Leiden we uit fig. 62 de dynamische
karakteristiek voor de gegeven belasting af, dan vinden we de kromme
fig. 63, die een kenmerkend verschil vertoont met fig. 61. De benaderende
rechte lijn snijdt in dit geval de kromme in drie punten; de analy
tische uitdrukking voor /„ als functie van de roosterspanningsverandering
,jV moet daarom een term van de derde macht vertonen. Door onder
zoek is gebleken, dat men
voor de dynamische karak
X/cj j = 2oo V.
teristiek van een penthode,
wanneer men niet te veel
afwijkt van de optimum
belastingsweerstand, kan
schrijven:

ia = lao + ava + cv/ (76)
waarin va de roosterspanningsverandering is en a en
o
c constanten voor debetrefFig. 62.
fende lamp en belasting.
Uit de uitdrukkingen (75) en (76) kunnen gemakkelijk uitdrukkingen
Roorda, Radiotechniek 9
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voor de distorsiefactor worden afgeleid. Deze kunnen worden uitgedrukt
in de constanten, die in de betreffende formules voorkomen. Deze kunnen
weer worden bepaald door uit de dynamische karakteristieken twee waarde(.< a) Paren van Ia en V(j a^ te lezen en ’n de be
treffende vergelijkingen in te vullen, zodat er
een stelsel van twee vergelijkingen met twee
onbekenden (n.1. de constanten van de analy
tische uitdrukking) ontstaat, dat gemakkelijk is
Vclo • 5oo V.
Vg/= 2 00 V. /
op te lossen. Deze weg wordt echter zelden ge
Ra 44oooQ/
volgd, omdat er een meer eenvoudige methode
/P
bestaat, die we nog zullen afleiden. Deze
methoden zijn echter slechts dan betrouwbaar»
wanneer de distorsiefactor, dus het percentage
van de harmonischen, niet groter is dan onge
veer 10%. Valt het bedrag groter uit, dan zal
o
een nauwkeuriger onderzoek moeten worden
Fig., 63.
toegepast.
Berekenen we uit (75) de distorsiefactor voor een triode, dan zullen we
vinden, dat de niet-lineaire vervorming bestaat uit het optreden van de
tweede harmonische en dat het percentage van deze harmonische t.o.v.
de grondtrilling gelijk is aan:
b Erj . 100 %

d2= i a

(77 >

wanneer E(J de amplitude van de sinusvormige roosterwisselspanning is.
Voor de penthode vinden we uit (76), dat de vervorming bestaat uit
het optreden van de derde harmonische en dat het percentage van deze
harmonische t.o.v. de grondtrilling gelijk is aan:

d3 =

CE°2
4« + 3^2

■ 100 %

(78 >

In beide gevallen is de vervorming dus afhankelijk van de amplitude
van de roosterwisselspanning en neemt toe met die amplitude. Een on
toelaatbare grote vervorming kan dus worden gereduceerd door met
kleinere roosterwisselspanning te werken; het door de lamp in de anodeketen afgegeven vermogen neemt dan natuurlijk ook af.
De afleiding van de uitdrukkingen (77) en (78) kan op de volgende wijze plaats
vinden. Aangenomen, dat we werken met een sinusvormige roosterwisselspanning
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met amplitude Eg, dan kunnen we voor de roosterspanningsverandering schrijven:
Vg = Eg sin co t,

en voor de anodestroom:

ia = lao + aEq sin co t + bEg- sin2 co t
Nu is: 2 sin2 co t = I — cos 2 co t, zodat we kunnen schrijven:
ia = lao + J bEg2 -|- aEg sin cd t — £ bEg2cos 2 co t.

De term | bEg2 stelt een constante anodestroomtoename voor, die ontstaat naast
de grondtrilling met amplitude aEg en de tweede harmonische daarvan met am
plitude
bEg2. Delen we deze amplituden op elkaar en vermenigvuldigen met
100, dan vinden we de uitdrukking (77).
Op soortgelijke wijze vinden we voor de penthode:
ia = lao + aEg sin co t + cEg3 sin3 co t.

Nu is:
dus:

4 sin3 cd t — 3 sin

ia = lao + (aEg +

cd

l — sin 3 co t,

cEg3) sin co t — | cEg3 sin 3 co t.

Er treedt dus geen anodestroomtoename op. Het is verder niet moeilijk om
hieruit de uitdrukking (78) af te leiden.

De grafische bepaling van de distorsiefactor. Voorzover we
rekening hebben te houden óf met het optreden van de tweede harmoni
sche bij trioden óf met dat van de derde harmonische bij penthoden, kan
de distorsiefactor ook gemakkelijk uit de Ia — Va karakteristieken met in
getekende belastingsgrafiek worden afgeleid. Bij het optreden van de
tweede harmonische blijkt dat de amplitude van de anodestroom naar de
ene kant groter is dan naar de andere. Bij het optreden van de derde har
monische echter, zullen we vinden, dat de amplituden naar weerskanten
wel even groot zijn, maar dat op de ogenblikken, waarop overeenkomstig
de ogenblikswaarden van de roosterwisselspanning de anodestroomverandering gelijk zou moeten zijn aan de helft van de amplitude, dit niet
het geval is. Deze waarnemingen geven ons de mogelijkheid de distorsie
factor in beide gevallen zuiver grafisch te bepalen.
Voor de bepaling van de distorsiefactor d2 gaan we dan als volgt te
werk (zie fig. 64). We noemen Ia max en Ia mjn de ogenblikswaarden
van de anodestroom op de momenten, dat de roosterwisselspanning de
amplitude Eg doorloopt. Volgens de uitdrukking (76) hebben we dan:
Ia

max = lao + “Erj + bE,2

Ia mm — lao

— aEg 4- bEg-
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Lossen we uit deze vergelijkingen a en b op en vullen we de gevonden
waarden in de uitdrukking (77) in, dan vinden we:
1
< Ia max + Ia min — 2la0
«2=1------Ia
,------~.-------- --max

. 100 % =

■*a min

max
lao)
\^ao
Ia min)
n/
= i^------7---------- —T---------------------- • ^OO%.

*a max

*a min

Uit fig. 64 zien we echter gemakkelijk in, dat de stroomverschillen in de
bovenstaande uitdrukking evenredig zijn met de lengten van de delen,
die door de betreffende karakteristieken op de belastingskarakteristiek wor
den afgesneden. Noemen we de lengten van deze delen resp. /j en Z2,
dan kunnen we ook schrijven:
■ IOO %

(79)

Hiermede is het probleem van de bepaling van de distorsiefactor dus
la
zuiver grafisch ge
maakt, want door
<ƒ>
middel van de meting
van twee lengten en
Ia Max
daaropvolgende zeer
eenvoudige bereke
ning kunnen we de
distorsiefactor voor
de tweede harmoni
sche bepalen.
Ia MiH
Op overeenkoms
Vao
Va
tige wijze kunnen we
Fig. 64.
voor de bepaling van
de distorsiefactor door de derde harmonische te werk gaan (zie fig. 65).
We vinden dan voor Ial en Ia2 met behulp van de uitdrukking (76):

Ial=Iao +

O

Ia max = lao 4" a^g 4“ C^g

Lossen we nu uit deze vergelijkingen a en c op en vullen deze in (78) in,
dan vinden we:
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|

Li mux

^ai “F -4x2

=1

max

^ai)

(Jatnax —Au)

2lao

(41

• ioo % =
Iqo)

4- 2 (Ial—Iao)

• ioo %

De stroomverschillen zijn weer evenredig met de lengten van lijndelen,
zoals uit fig. 65 te zien is en we vinden voor de derde harmonische:
1-2. ~

dz — i

• ioo %

Z2

(80)

Naar (79) of (80) berekend kunnen we negatieve waarden vinden, maar
dat is alleen een aanwijzing voor de onderlinge phaseverschuiving van de

IctMAX

lal

4

IcLO

_Vq.'/iE<3

Va o

Va

Fig. 65.

grondtrilling en de betreffende harmonische. De verhouding van de
sterkten, waarom het hier gaat, is de overeenkomstige positieve waarde.
Voor het snel toepassen van de formules (79) en (80) kunnen we, voor
een gegeven percentage harmonischen ook de verhouding
vooruit
berekenen en de belastingsweerstand of de roosterwisselspanningsamplitude zo kiezen, dat deze verhouding niet wordt overschreden. Gewoonlijk
beschouwt men een distorsiefactor van 5 % nog als juist toelaatbaar.
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Berekenen we voor dit percentage de toelaatbare verhouding van de lijndelen, dan vinden we:
voor de 2de harmonische lY .l2= 11 : 9;
,,
,, 3de
,,
Zx : Z2 — 11 : 8.

Voor een distorsie van 10 % worden deze verhoudingen:
voor de 2de harmonische Z1 : Z2 = 4 : 3.
,,
>> 3de
,,
Zi : Z2 = 2 : 1.
Voor het toepassen van de bovenontwikkclde grafische methoden voor
de bepaling van de distorsiefactor moet natuurlijk in aanmerking worden
genomen, dat deze methoden alleen juist zijn voor betrekkelijk kleine waar
den van de distorsie, b.v. tot ongeveer 10 %. Is men er niet zeker van dat
of alleen de tweede of alleen de derde harmonische aanwezig is of over
heerst, dan moet een uitvoeriger harmonische analyse worden toegepast
op de kromme, die het verloop van de anodespanning of -stroom voorstelt.
Gegevens hiervoor vindt men in een Appendix.
De optimum belasting van een energieversterker. Wanneer
we de lamp opvatten als een zuivere generator met een inwendige weer
stand Rt, dan zouden we maximale energie in een uitwendige belastingsweerstand Ru krijgen, wanneer Ru — R, zou worden gemaakt, zoals op
pag. 104 bij de uitdrukking (65) reeds werd aangetoond.
Onder bepaalde omstandigheden, d.w.z. als de lamp maximale energie
moet afgeven bij een gegeven roosterwisselspanning, die kleiner is dan de
maximaal toelaatbare, is de genoemde voorwaarde eveneens van kracht.
Het maximale afgegeven vermogen is dan volgens (65):
max

' g ■ S.Ef.
O

Willen we echter bij de maximaal toelaatbare roosterwisselspanning —
die aan de ene kant beperkt wordt door de voorwaarde, dat die spanning
niet mag worden vervormd door het optreden van roosterstroom en aan
de andere kant, doordat de laagste ogenblikswaarde van de roosterspanning de anodestroom slechts gedurende een enkel ogenblik nul mag
maken — een zo groot mogelijk vermogen in de anodekring afgeven, dan
kan voor een triode worden aangetoond, dat daarvoor de belastingsweerstand gelijk moet zijn aan:
Ru = 2Rh

(81)
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tenminste, wanneer we bij een gegeven waarde van de anoderustspanning
Va0 een willekeurige instelling van de lamp kunnen kiezen. Dit is aan te
tonen met behulp van fig.
zo
66, als we aannemen, dat de
lamp ideale karakte-^
ristieken heeft. In de fig.
is OD de ideale karakte
ristiek voor V(J — o en
stelt DB een belastingskarakteristiek voor, die dus
zo moet worden gekozen,
dat het werkingspunt P van
de lamp precies halfweg
tussen B en D komt te
liggen, als B en D resp.
liggen op de fa-as en op de
Va
karakteristiek voor V(J — O.
AD stelt dus het dubbele
Fig. 66.
van de anodestroomamplitude voor en AB het dubbele van de anodespanningsamplitude, zodat deoppervlakte van de driehoek ADB evenredig is met het afgegeven vermogen.
I Iet kan nu worden bewezen, dat dit vermogen maximaal is, wanneer
OA — ja, m.a.w. wanneer de anodespanningsamplitude gelijk is aan de
helft van de waarde van de anoderustspanning.

5

' op de
' volgende
' wijze
’’
De oppervlakte van
Het bewijs is meetkundig
te gewen.
’
de driehoek is gelijk aan J| AD . AB. Met de aanduidingen uit fig. 66 vinden we:
AD = OA tg a = (a — x) tg a
j AB = x

Dus: opp. ADB —

(« — x) tg a

Nu is x variabel en het oppervlak is dus maximum wanneer x (fl—x) een
maximum is. Dit is het geval voor een waarde van x, gelijk aan | a, zoals we
gemakkelijk kunnen controleren door X waarden te geven, die een bedrag p groter
of kleiner zijn dan j a en te vergelijken met de waarde van de uitdrukking voor
x = j a. Voor’ x = j a vinden we: x (a — x) = J a- en voor x = J a ± p:
x (a — x) = (| a ± ƒ>) (a — | a =F ƒ>) = J a~ — p-. De laatste waarde is dus in
alle gevallen kleiner dan die voor x = j a.
Deze stelling op het gegeven probleem toegepast geeft het bovenvermelde
resultaat.
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OA

r, ™
n
AB
OA
= evenredig met Rt. Maar cotg ft =
= 2^ - =

2 cotg a, terwijl cotg fi evenredig is met Ru. Uit de bovenvermelde voor
waarde volgt dus dat de optimale belastingsweerstand Ru gelijk aan twee
maal de inwendige weerstand R, moet zijn. Onder die omstandigheden
krijgt men dan in het ideale geval maximale energie in de plaatkring bij
de maximaal toelaatbare roosterwisselspanning.
Met behulp van fig.
o
ta
67 is aan te tonen, dat
A*
A?b
men voor een gegeven
instelling van de lamp
A*
eveneens maximale
energie in de anodeA<
kring krijgt bij de maxi
maal toelaatbare roos
/P
O‘y
terwisselspanning, als
A
men Ru = 2/?, maakt.
Dit is weer gemakkelijk
/
1
1
meetkundigaante tonen
I
met behulp van drie
Vao
Va
o
hoek O'DP.
Fig. 67.
Uit een vergelijking
van de figuren 66 en 67 volgt onmiddellijk, dat voor een gegeven
triode bij een bepaalde anodespanning het eerst behandelde geval
het gunstigste is, omdat daarbij ongetwijfeld de grootste amplituden
van anodestroom en -spanning kunnen worden bereikt. Daarbij
moeten we natuurlijk de negatieve roosterspanning zo kiezen, dat
inderdaad aan de vooropgezette voorwaarden wordt voldaan. Voor het
punt B, fig. 66, geldt echter, dat bij een anodespanning va = 3/2 Vao en
een roosterspanning — 2 Vg0 de anodestroom nul moet zijn. Dan moet
dus de stuurspanning van de lamp nul zijn, of:

3/2 Vao — 2gVgo = o,

waaruit volgt:
3V.l0

(82)
4g
Omdat de roosterwisselspanningsamplitude E,, gelijk is aan V,JÖ en
V<J0 =
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Ru = 2 Rb kunnen we, met behulp van de uitdrukking (64), ook het
afgegeven vermogen berekenen. We vinden:
Wu mai

x- D

16 Ri

1
S TZ 2
1
z •
• ^ao

16
7ó g

(83)

Het is echter de vraag of deze toestand kan worden gerealiseerd, want
het is best mogelijk dat bij de gekozen waarde van Vao en de daardoor
bepaalde waarde van Vgo de anoderuststroom Ia0 een zodanige waarde
heeft, dat de toelaatbare anodedissipatie wordt overschreden en de lamp
dus niet straffeloos in die instelling kan worden gebruikt. Dan zijn we
genoodzaakt om de waarde van Vgo anders te kiezen en kunnen we dus
niet meer verwachten, dat de toestand even gunstig is als we voorheen
aangenomen hadden, hoewel de optimumwaarde van de belastingsweerstand dan evengoed nog gelijk is aan 2 R,.
Een punt, dat ons ook interesseert is het nuttig effect van de anodekring van de lamp, d.i. de verhouding van het afgegeven wisselstroomvermogen tot het opgenomen gelijkstroomvermogen. Dit zullen we eveneens
berekenen voor de gunstigste toestand, geschetst in fig. 66. De gemiddelde
waarde van de anodespanning is Vao, die van de anodestroom Iao, het
opgenomen gelijkstroomvermogen is dus:

Wt = Iao . Vao
Verder is reeds aangetoond, dat de anodespanningsamplitude gelijk is
aan jVao, terwijl de anodestroomamplitude gelijk is aan Iao. Het in Ru
afgegeven vermogen is dus:
Wu = 1 Iao . i Vao = 74 Iao ■ Vao-

Hieruit volgt, dat het nuttig effect in de anodekring gelijk is aan:
W
V = ..." ■ -roo % = 25 %
Wi

Het verschil tussen het opgenomen en het afgegeven vermogen Wd,
moet door de lamp worden gedissipeerd. Dit bedraagt bij de volle be
nutting van de toelaatbare roosterspanningsamplitude 75% van het op
genomen vermogen en indien er geen roosterwisselspanning is, het volle
opgenomen vermogen. Hieruit volgt, dat we de lamp nooit zo mogen
instellen, dat in de rusttoestand de maximaal toelaatbare anodedissipatie
wordt overschreden.
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De waarde van de anoderuststroom voor de gunstigste instelling is ook
te berekenen en wel uit:

lao = ~ + SVg0
Met behulp van de waarde van Fso, gegeven door (82), vinden we dan:
T —*ao

4

(84)

T)

Hiermede zijn dus voor een triode met geïdealiseerde karakteristieken
alle voor de gunstigste instelling benoodigde gegevens bekend.
la

Vg = o

P

loco

1

I

n1
1
O

Vao

Va

Fig. 68.

Voor penthoden zouden de geïdealiseerde karakteristieken moeten
worden voorgesteld door rechte lijnen evenwijdig met de u^-as (zie
fig. 68). Bij een gegeven anoderustspanning Va0 zouden we dus de belastingskarakteristiek zo moeten kiezen, dat de anodespanning varieert
van o tot 2Vao en de anodestroom tussen o en 2lao. Daaruit volgt, dat de
gunstigste belastingsweerstand dan gelijk moet zijn aan Ra = V,l0/Ia0 en
dat het nuttig effect van de anodekring gelijk moet zijn aan 5°%Voor de practijk hebben de bovenstaande beschouwingen en afleidingen
slechts betekenis, indien men ze gebruikt voor een benaderende bereke
ning van de te gebruiken waarden van de belastingsweerstand, de nega
tieve roosterspanning enz. Want in werkelijkheid hebben we nooit
met ideale lampen te maken en moeten de instellingen en berekeningen
worden gebaseerd op de werkelijke karakteristieken.
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Op de eerste plaats moeten we dan rekening gaan houden met de moge
lijkheid van niet-lineaire vervorming. Vervormingsloos kan een lamp nooit
werken, dus gaan we uit van het standpunt, dat de distorsiefactor een
zekere waarde niet mag overschrijden. Verder weten we, dat onder de
gunstigste omstandigheden een bepaalde waarde van het nuttig effect
van de anodekring niet kan worden overschreden en stellen we ons dus
op het standpunt, dat we zeker het grootste afgegeven vermogen zullen
verkrijgen, wanneer het opgenomen vermogen zo groot mogelijk wordt
gemaakt. Dit betekent, dat de lamp wordt ingesteld in een werkingspunt,
waarbij in de rusttoestand het maximaal toelaatbare vermogen wordt gedissipeerd. Bovendien zal de toestand des te gunstiger zijn naarmate de
anoderustspanning het grootste is, zodat we voor die spanning de maxi
maal toelaatbare kiezen. Hierbij zij opgemerkt, dat onder de maximaal
toelaatbare anodespanning wordt verstaan de maximaal toelaatbare waarde
van de gelijkspanningscomponente van de anodespanning; de ogenblikswaarden van de anodespanning mogen dus gerust hoger zijn dan de
maximaal toelaatbare anodespanning. De instelling van de lamp is dus
op grond van deze overwegingen volkomen vastgelegd. Bij de bepaling
van de optimum waarde van de belastingsweerstand moet nu verder reke
ning worden gehouden met de mogelijkheid van het optreden van nietlineaire vervorming. Hiervoor is een grafische analyse van het gedrag van
de lamp bij verschillende waarden van de anodekringbelasting noodzake
lijk. Dit kan op de meest overzichtelijke wijze zo worden gedaan, dat bij
een aangenomen maximale waarde van de distorsiefactor (gewoonlijk
5 %) het afgegeven vermogen en de maximaal toelaatbare roosterwisselspanning in krommen worden uitgezet als functie van de belastingsweer
stand Ru. De kromme: voor het afgegeven vermogen vertoont dan bij een
bepaalde waarde van Ru een maximum en deze waarde is de gezochte
optimum waarde van de belastingsweerstand, die we dus steeds zullen
trachten te benaderen.
Dat we naast de kromme voor het afgegeven vermogen ook die voor de
maximaal toelaatbare roosterwisselspanning uitzetten heeft niet alleen ten
doel om vast te stellen hoe we de aan de eindlamp voorafgaande versterker
moeten dimensioneren, doch ook om enkele conclusies te kunnen trekken
ten aanzien van de betreffende lamp, wanneer we de belasting variabel
veronderstellen. Want in vele gevallen zal een eindlamp niet met een
constante belasting werken. Nemen we b.v. het geval van belasting door
een luidspreker. Deze is van zeer vele factoren afhankelijk, maar we
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kunnen wel aannemen, dat in het algemeen de equivalente belastings
weerstand van een luidspreker toeneemt met de toonfrequentie. Het is
dan natuurlijk wel de moeite waard om te onderzoeken hoe de betreffende
eindlamp daarop zal reageren en of er, behalve de verandering in het af
gegeven vermogen, ook nog rekening moet worden gehouden met andere
factoren. We willen dit aantonen door de genoemde krommen voor
roosterwisselspanning en vermogen voor een triode en voor een penthode
eens te vergelijken.
Een stel van dergelijke krommen voor Ea max en IVU van een triode
zijn in fig. 69 aangegeven. Uit de kromme voor Wu constateren we onWu

Ecj Max.

5 60--------Eg Max?

2

2o

I

j7

Wu

5 000

ioooo

16ooo

Zoooo

26ooo

60000

66000

Qu

Fig. 69.

middellijk, dat Ru = 6000 ohm de optimum belastingsweerstand van
de betreffende lamp is en uit de andere grafiek, dat daarbij de toelaatbare
roosterwisselspanning gelijk is aan 25 volt. Bovendien lezen we uit de
krommen af, dat bij belastingsweerstanden groter dan 6000 ohm Wu wel
afneemt, maar dat Eg max steeds 25 volt blijft. Maken we de belastings
weerstand echter kleiner dan de optimum waarde, dan neemt Wu ook
weer af, maar we vinden tevens, dat ook de toelaatbare roosterwissel
spanning afneemt. Hieruit volgt dus, dat de laagst voorkomende waarde
van Ru tevens bepaalt hoe groot Eg max mag zijn, om het optreden van
ontoelaatbare vervorming te voorkomen. Daardoor is dan ook Wa voor
de hogere waarden van Ru bepaald en deze moet noodzakelijkerwijze lager
zijn, dan maximaal is te bereiken, omdat we niet met de voor die waarden
van Ru geldende toelaatbare roosterwisselspanning mogen werken. Nemen
we dan ook een luidspreker als belasting van de triode, dan zullen we
vinden, dat de lage tonen relatief sterker zullen worden weergegeven, maar
tevens, dat de lage tonen eerder zullen worden vervormd dan de hoge,
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omdat voor de lage tonen (als daarbij de optimum waarde naar de lage
kant wordt gepasseerd) de toelaatbare roosterwisselspanning eerder zal
worden overschreden.
Beschouwen we daarentegen de krommen voor een penthode, zoals aan
gegeven in fig. 70, dan zijn de consequenties heel anders. Zowel de toe
laatbare roosterwisselspanning als het afgegeven vermogen doorlopen een
maximum bij het passeren van de optimum waarde van de belastings
weerstand. Dit brengt dus met zich mede, dat bij afwijkingen van de op
timale waarde van /?„, naar welke kant ook, zowel het afgegeven vermogen
als de toelaatbare roosterwisselspanning afnemen. Gebruiken we de penWu.

Ecj Max.

2,4pf2---------2

1o----------

1

5

E^Mjx

/

J_____

Wu

I__
5ooo

toooo

Itöooo

2oooo

2Booo

ioooo

?>5ooo 4oooo

I

~

46ooo

Fig. 70.

thode met een luidspreker, waarvan de belastingsweerstand nog al binnen
wijde grenzen varieert, dan zal dit tengevolge hebben (door de begrenzing
van Eg max bij de hoogste tonen) dat de hoge tonen relatief sterker worden
weergegeven. Verder is het gemakkelijk in te zien, dat de penthode de
beste resultaten zal opleveren, wanneer de belastingsveranderingen
zeer klein zijn, zoals b.v. het geval is bij electrodynamische luid
sprekers.
Resumerende kunnen we voor triode en penthode in het algemeen de
volgende gebruiksmogelijkheden aangeven.
Hebben we te doen met grote belastingsveranderingen, dan verdient
het gebruik van een triode de voorkeur. Met het oog op de mogelijkheid
van vervorming verdient het dan tevens aanbeveling de triode met boven
aanpassing te laten werken, d.w.z. de belastingscondities zo te kiezen,
dat de waarde van Ru steeds groter is dan de optimum waarde van de
belastingsweerstand. Het afgegeven vermogen wordt dan wel kleiner dan
onder de gunstigste omstandigheden kan worden bereikt, maar deze
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concessie weegt wel op tegen het voordeel, dat steeds de maximaal toe
laatbare roosterwisselspanning kan worden gebruikt.
Zijn de belastingsveranderingen
— I2
klein, dan verdient de penthode de
voorkeur, omdat het nuttigeffect van
de anodekring groter is (gemiddeld
P ongeveer 30%), zodat eventueel kan
1-2
Z
worden volstaan met een kleinere
lamp. Zijn de belastingsverande
ringen evenwe
verdient het bij de penthode aanbeF‘g' 7*’
velingom met onderaanpassing'
te werken, d.w.z. de condities zo te kiezen, dat de belastingsweerstand
steeds kleiner is dan de optimum waarde. Dit is duidelijk uit de krommen
fig. 70 af te leiden; de toelaatbare roosterwisselspanning is in geval van
onderaanpassing relatief groter dan bij bovenaanpassing.
De uitgangstransformator. In verreweg de meeste gevallen zal de
werkelijke waarde van de belastingsweerstand niet gelijk zijn aan de
gewenste waarde van de belastingsweerstand t.o.v. de lamp. In dat geval
moet een uitgangstransformator worden gebruikt. Op pag. 127 werd reeds
uiteengezet op welke wijze de transformatieverhouding voor een ideale
transformator kon worden berekend. Deze verhouding 11 van het aantal
secundaire tot het aantal primaire windingen is:

/A
A

(85)

Hoewel dit een belangrijk gegeven is voor de transformator moeten we
er echter ook rekening mede houden,
o-Lt
dat de transformator in werkelijk7VA
heid nooit ideaal kan zijn, d.w.z.
'
'
dat de primaire zelfinductie, vooral
bij lage frequenties een zekere in
Ru.
U,
vloed zal doen gelden en dat bij
de hoge frequenties de spreiding
een woordje meespreekt in het
gedrag van de transformator (zie oook pag. 119 e.v.). De werkelijke
Fig. 72.
belasting van de lamp is voorgesteld door het schema fig. 71.

■

DE UITGANGSTRANSFORMATOR

ï43

EI et kan nu worden aangetoond, dat het schema fig. 71 equivalent
is met het schema fig. 72, waarin o despreidingscoëfficiënt en Ru = Rfu2.
Voor fig. 71 kunnen we de volgende verge- Pi,
lijkingen opstellen:

Ru

L,

L\ 4" ƒ w MI2 — Ii j co Lx

9 £3

j co MIX = ƒ 2 (R + j w -^2)

L_

Z = F1//1

Fig. 73a.

Elimineren we nu 72 en voeren we de op pag. 120 gedefinieerde waarde van o
in, dan vinden we:
R
coLx— g(ü2Lxu2
Z =
tl -

Daar de tweede term in de teller alleen bij hoge frequentiess in aanmerkingkomt en bij die frequenties co Lx zeer groot is t.o.v. R/u2,
dan kunnen we voor Z ook schrijven:

R

Ri

R

3 Eg
Fig. 73b.

Z=

j oiLr
---- Fƒ o co Li
R
— + J ™ Ll
u-

Nu is R/u~ = Ru en we zien gemakkelijk in, dat deze
uitdrukking ook de impedantie van de schakeling fig.
72 voorstelt.

Voor de gemiddelde frequenties is zowel de invloed van de term a Lx
als die van de term Lx van te verwaarlozen betekenis, zodat alleen Ru
overblijft. Voor de lage frequenties moeten we
echter de waarde van L, in aanmerking nemen
en voor hoge frequenties die van a Lv Voor de
drie genoemde frequentiebereiken kunnen we
dus het door Ru opgenomen vermogen bereke- Rj_

nen c.q. vergelijken met behulp van de vervangingsschema’s fig. 73, a, b en c. Wanneer
we dan vaststellen welk verlies bij de hoogste,
<
resp. de laagste frequentie nog toelaatbaar
Fig. 73c.
wordt geacht, kunnen we berekenen hoe groot
en a mogen zijn bij een gegeven Ru en A, van de lamp en hebben we
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dus de nodige gegevens voor het ontwerp van de transformator. Stellen
we b.v. vast dat bij de uiterste frequenties de spanning over Ru een waarde
p (p < 1) van de spanning bij gemiddelde frequenties mag hebben, dan
vinden we naar fig. 73 eerst:

Ruj <0 1 L j
Ea = gEa

Ri Ru + {Ri + Ru) j “i Et

Eb = gE,j

Ec = gE,j

Ru
Ri + Ru

Ru
Ri + Ru + j a

ex

waarin (Oj en co2 resp. overeenkomen met de laagste en hoogste frequentie.

Nu is:
_
= E±
Eb~P
Eb’

waaruit we vinden (in absolute waarden, die hier alleen van belang zijn)
_ Ri Ru
L1 - R, + Ru

___ P___

R, + Ru V1—P2

g

(86a)

COj V1 —p-

=------------- •------------co 2 y. 1
p

(86b)

Het constructieve ontwerp, waarbij verschillende factoren in aanmer
king moeten worden genomen (die reeds bij If-smoorspoelen en -trans
formatoren werden genoemd), zullen we hier verder buiten beschouwing
laten. Alleen merken we nog op, dat de wikkelingsweerstanden van
primaire en secundaire zijn verwaarloosd, zodat we bij het construeren
van de transformator deze weerstanden ook inderdaad zo laag moeten
houden, dat de verwaarlozing toelaatbaar is.

HOOFDSTUK IX
HOOGFREQUENTVERSTERKERS
(Klasse-A, -B en -C versterkers).
Inleiding. De problemen, die bij hoogfrequentversterkers aan de orde
komen zijn van geheel andere aard, als die bij laagfrequentversterkers uit
voerig werden besproken. Bij If-versterkers moet een zeer groot frequentiebereik gelijkmatig en zonder distorsie kunnen worden verwerkt.
Dit is bij hf-versterkers niet het geval. Slechts een enkele frequentie of een
zeer klein frcquentiebereik behoeft te worden versterkt. Hieruit volgt
dan ook, dat we bij hf-versterkers, speciaal de hf-versterkertrappen, die in
ontvangers worden gebruikt, niet uitsluitend op de spanningsversterking
per trap zullen letten, maar tevens op de selectiviteit. Daarbij zullen we
bemerken, dat de versterking en de selectiviteit tegenstrijdige voorwaarden
eisen, zodat er als regel een zo gunstig mogelijk compromis moet worden
gesloten. Voor ontvangers krijgen de hf-versterkers gewoonlijk zulke kleine
spanningen te verwerken, dat we ze als klasse-A versterkers kunnen be
schouwen en dus de problemen op de basis van vervangingschema’s kun
nen bestuderen.
Dit is niet het geval voor hf-versterkers, die in zenders worden gebruikt.
Het probleem van de selectiviteit raakt daar geheel op de achtergrond
en dus kunnen we daarbij volledige aandacht schenken aan de versterking
per trap en het zo effectief mogelijk gebruiken van de lampen. De aard
van de problemen bij hf-versterkers voor zenders is dus geheel anders als
die voor hf-versterkers voor ontvangers. Op de eerste plaats worden in
zenders de hf-versterkers niet als klasse-A versterkers gebruikt, omdat het
nuttig effect van de anodekring bij die klasse van versterkers veel te on
gunstig is. In zenders worden de hf-versterkers meestal in klasse-C in
stelling gebruikt en in bijzondere gevallen als klasse-B versterkers. Dit
houdt verband met het feit of de betreffende trap zuiver ongedempte tril
lingen krijgt te verwerken of trillingen, waarvan de amplitude veranderlijk
is (gemoduleerde trillingen), waarbij dan de eis wordt gesteld, dat de amplitudeveranderingen in hun juiste proporties moeten worden versterkt.
Zoals reeds op pag. ioi werd aangegeven is bij klasse-B en -C verster
kers de anodestroomverandering slechts gedurende een gedeelte van de
roosterwisselspanningsperiode evenredig met de roosterspanningsverRoorda, Radiotechniek 10
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andering. Hieruit volgt dus, dat de anodewisselstroom sterk vervormd is
t.o.v. de roosterwisselspanning. Op welke wijze onderdrukken we nu de
vervorming van de anodewisselspanning ? Eenvoudig door toepassing van
een trillingskring, afgestemd op de frequentie van de roosterwisselspan
ning (of soms op een veelvoud daarvan, wanneer de hf-versterker tevens
als frequentieverveelvoudiger wordt gebruikt) in de anodeketcn van de
lamp. Door een anodestroomverandering worden in deze kring trillingen
ingeleid, die ongedempt (of in bijzondere gevallen evenredig met de
amplitude van de roosterwisselspanning) worden gehouden, doordat op
gezette ogenblikken, n.1. wanneer de lamp gedurende een gedeelte van
de periode geen stroom opneemt, energie aan de kring wordt toegevoerd.
De afgestemde kring in de anodeketen van de lamp zorgt er dus voor, dat
de anodewisselspanning evenredig met de roosterwisselspanning is, niet
tegenstaande het feit, dat de anodestroomveranderingen daarmede nietevenredig zijn gedurende een gedeelte van de periode. Ook voor klasse-A
hf-versterkers is dit natuurlijk een belangrijke eigenschap, wanneer de
roosterwisselspanningen eens zo groot mochten worden, dat de lamp niet
meer lineair werkte.
De klasse-A hoogfrequentversterker. Evenals bij If-versterkers
zullen we bij hf-versterkers ook steeds de anodekring zo zien te dimen
sioneren, dat de lamp zo goed mogelijk aan het gestelde doel voldoet. Be
schouwen we in dit verband eerst nog even de weerstandsversterker, dan
vinden we onmiddellijk het nadeel, dat deze methode op generlei wijze
bijdraagt tot de selectiviteit van de versterker. Dit tezamen met het feit,
dat een weerstandsversterker ook uit een oogpunt van versterking (zie
pag. 116) niet in aanmerking komt, sluit deze koppelingsmethode voor
hf-versterking practisch volkomen uit.
De smoorspoelkoppeling schijnt in dit opzicht beter. Volgens (73)
zal n.1. de versterking van deze trap in elk geval voor hoge frequenties
wel aan de eisen kunnen voldoen, zelfs met betrekkelijk geringe waarden
van de smoorspoel in de anodekring. Schijnbaar heeft deze methode nog
het nadeel van niet bij te dragen tot de selectiviteit. Dat zou per slot van
rekening niet zo ernstig zijn, want daarin zou op andere wijze kunnen
worden voorzien. Maar nu komt een andere eis naar voren, n.1. dat de
versterking voor verschillende frequenties, voor verschillende afstem
mingen van de ontvanger dus, zo mogelijk even groot zal zijn. Ogen
schijnlijk kunnen we daaraan ook voldoen, wanneer we er maar voor zor
gen, dat c/j L voor de laagste frequentie, die we in aanmerking willen
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nemen, nog maar groter is dan 4/^, (zie pag. 117). Een smoorspoel heeft
echter altijd een zekere wikkelingscapaciteit en vertoont dus resonantie
op een zekere frequentie. Het gevolg daarvan is, dat zeer moeilijk kan
worden voldaan aan de eis van gelijkmatige versterking voor verschil
lende frequenties, want bij en in de buurt van de resonantiefrequentie
van de smoorspoel is de anodekringimpedantie het grootst en neemt voor
andere frequenties snel af. Een en ander brengt met zich mede, dat in hfversterkers slechts zelden smoorspoelkoppeling wordt gebruikt, tenzij
men juist wil bereiken, dat in een bepaald gedeelte van het frequentiebereik, dat bestreken moet worden, de versterking groter is, dan elders
in het bereik.
Uit deze beschouwingen over de smoorspoelkoppeling is eigenlijk reeds
logisch af te leiden op welke wijze de genoemde bezwaren kunnen worden
overwonnen. Eenvoudig door parallel aan
de spoel een variabele condensator aan te
brengen en daarmede de kring telkenmale
in resonantie te brengen met de frequentie,
die moet worden overgedragen. Hiermede
komen we op de hf-versterker met
afgestemde anodekring, in ons land
veelal Koomans-schakeling genoemd, waar
van het principeschcma in fig. 74 is aanFig. 74.
gegeven. Deze schakeling zullen we uitvoerig onderzoeken, omdat vele
andere schakelingen tot deze kunnen worden gereduceerd. De schake
lingen met bandfilters (gekoppelde kringen) b.v. zijn alle terug te
voeren tot de schakeling fig. 74, zoals in
I = ƒ Eg
hoofdstuk V uitvoerig werd besproken.
O------------------Voor een overzichtelijke behandeling, zowel
van de versterking als van de selectiviteit,
zullen we voor dit geval voor het vervangingc
ftc
schema van de lamp niet gebruiken een
R
e.m.k. in serie met de inwendige weerstand,
maar de inwendige weerstand parallel den
ken aan de anodekringimpedantie en het
Fig. 75geheel gevoed denken door een constante
stroom, gelijk aan SEg (zie fig. 46 en de afleiding op pag. 103). Daarmede krijgen we dus het vervangingschema fig. 75. De berekening van
de versterking van de lamp bij resonantie van de anodekring is nu al zeer
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eenvoudig, want dan is de impedantie van de trillingskring ohms en
gelijk aan LfCR. Deze impedantie staat parallel aan R„ zodat de stroombron belast is met een ohmse impedantie:

R,. L/CR

Zres

R, + L/CR

De anodewisselspanning is dus:
R, . I. ( R

Ea = l.Zres = SE,

/. CR

R

De versterking is dus:
V

Ea
Eg

= SR.
SR,

L/CR

L/CR
— = g ------------- ——
L/CR = g
ö /< + L/CR

Ri

(87)

Hieruit volgt, dat de versterking deste groter zal zijn, naarmate de
ohmse impedantie LjCR groter is t.o.v. de inwendige lampweerstand.
Letten we dus alleen op de versterking dan zouden we kunnen zeggen,
dat bij een gegeven trillingskring de versterking relatief groter wordt,
naarmate we een lamp met kleinere inwendige weerstand nemen.
Beschouwen weechter de selectiviteit van de lamp met afgestemde anodekring, dan komen we tot een andere conclusie. Hierbij is het zeer gemak
kelijk — trouwens ook voor verdere beschouwingen — om de weerstand Rh
die parallel aan de kring staat, vervangen te denken door een weerstand R' in
serie met de inductieve tak van de trillingskring. Het is n.1. aan te tonen,
dat de invloed van de parallelweerstand R[ dezelfde is als die van een
serieweerstand R' in de inductieve tak, wanneer:

R' =
o-

Z

Ri.

C=4=

<o02£o2

L

R,

CR,

Het bewijs voor deze stelling kan op de volgende wijze worden geleverd. Gebruik makende
van de in hoofdstuk IV aangegeven notatie
vinden we voor de impedantie van de in fig. 76
voorgestelde schakeling, waarin de spoel weerL standsloos is verondersteld:
Ri
Z= —

o-

Fig. 76.

(88)

(

Ri —j
■
'

w0

\

)

RuR ~j

L.-

(JJq L,

ff

tv o L

jr_

1 + R

In de noemer kunnen we nu de term I tegen de rest verwaarlozen en vinden
dan voor Z‘.
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R.-J^

Voor de schakeling, die in fig. 77 is voorgesteld, hebben we (zie pag. 43):
z
R' _ .R' m = R' _ .o)q
_L
o
—j

r

3 ,5 _ fl-

3 &

Beide uitdrukkingen voor de impedantie Z moeten
nu gelijk aan elkaar zijn. Hieruit volgt, omdat de
reëelc en de imaginaire delen dan onderling gelijk
Z
aan elkaar moeten zij n:
R, =
w0 L

Q’
C =T=

L

R'

r- L

o

0

Fig. 77-

Wanneer we nu uit de tweede vergelijking 3 oplossen en in de eerste vergelijking invullen vinden wc het bovenvermelde resultaat voor de gelijkwaardigheid
van beide kringen n.1.:
L
(°o~ Lo~
R'
Ri ~ ~ CRi

l iet omgekeerde van de stelling gaat natuurlijk ook op, n.1. dat we de
spoclweerstand R' vervangen zouden kunnen denken door een weerstand
parallel aan de kring. Deze weerstand zou dan de
o-----waarde LI CR' moeten hebben.
De weerstand Rt uit fig. 75 kunnen we dus ook
E'
vervangen door een weerstand R ' = LICRl in serie
R
met de spoel en inplaats van fig. 75 krijgen we
C =^=
dan het vervangingschema fig. 78 . Bij resonantie
1- wordt de impedantie van deze kring:
o-

-

7
Fig. 78.

rcs

L
L/C
__
_ -____ 1_____
C(R + R')
R + L/CRt

Berekenen we hiermede de versterking, dan vinden we dezelfde uitkomst
als uitgedrukt door (87). De vervanging van de parallelweerstand Ri door
de equivalente serieweerstand R' in de inductieve tak is dus in alle op
zichten te aanvaarden.
Met betrekking tot de selectiviteit, juister gezegd, tot de selectiviteitsfactor, volgt hieruit, dat de selectiviteit van de lamp met de anodekring
samen in elk geval kleiner moet zijn, dan die van de kring alleen, omdat
de kwaliteitsfactor van de kring kleiner wordt als gevolg van de door de
lamp geïntroduceerde weerstand. Gaan we nu na op welke wijze we de
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verkleining van de kwaliteitsfactor zo klein mogelijk kunnen houden,
dan moeten we er voor zorgen, dat de geïntroduceerde weerstand zo klein
mogelijk is. Bij een gegeven anodekring (dus L en C gegeven) is dit het
geval, wanneer Az zo groot mogelijk wordt genomen.
Nemen we nu bij een gegeven anodekring èn de versterking èn de
selectiviteit in aanmerking dan moeten we een compromis zoeken tussen
de volgende tegenstrijdige eisen: i° om de versterking relatief zo groot
mogelijk te houden moeten we Rt klein houden; 2 om de selectiviteit zo
groot mogelijk te houden moeten we 7?z groot houden. Bij het nemen van
een beslissing in een bepaald geval, moeten we dus op de eerste plaats
vaststellen aan welke van de factoren, de versterking of de selectiviteit,
de grootste betekenis zal moeten worden toegekend.
Het geval van een gegeven anodekring komt echter practisch zelden
voor. In de practijk zullen we meestal te doen krijgen met het volgende
geval: met een gegeven spoel en een variabele condensator moet een zeker
frequentiebereik worden bestreken, welke overwegingen zullen we nu
moeten laten gelden om een zo goed mogelijk compromis te sluiten tussen
versterking en selectiviteit ? Het lastige bij de beantwoording van die
vraag is, dat we nu ook nog rekening moeten houden met de frequentieafhankelijkheid van de hf-weerstand van de spoel.
Beschouwen we eerst de versterking, dan moeten we, bij een gegeven
waarde van L, onderzoeken, op welke wijze de grootheid LI CR met de
frequentie verandert, om daaruit met behulp van de uitdrukking (87) te
besluiten tot het verloop van de versterking met de frequentie. Wanneer
de kringweerstand R constant zou zijn, was dit probleem zeer eenvoudig
op te lossen, want, omdat C omgekeerd evenredig met het kwadraat
van de frequentie verandert, zou LICR recht evenredig met het kwadraat
van de frequentie moeten veranderen. De versterking zou dus met toe
nemende frequentie moeten toenemen. Maar de kringweerstand R neemt
toe met toenemende frequentie en compenseert dus voor een deel de
toename van L/CR als gevolg van de verandering van C, zou zelfs de
verandering van LICR geheel opheffen, wanneer de toename evenredig
met het kwadraat van de frequentie was. Wat de hf-weerstand van de
spoel betreft, is de toename van R bij moderne, goed geconstrueerde
spoelen zeker niet evenredig met het kwadraat van de frequentie — het
werkelijke verloop is niet gemakkelijk in een eenvoudige functie van de
frequentie uit te drukken — zodat als regel LICR, en daarmede de versterking toe zou moeten nemen met de frequentie.
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We mogen echter niet vergeten, dat de kringweerstand R niet uitslui
tend bestaat uit de hf-spoelweerstand, maar dat de kring als regel ook
nog belast zal zijn, b.v. door de ingangsimpedantie van een volgende
lamp. Wat het reactieve deel van deze impedantie betreft, kunnen we
aannemen, dat dit door de afstemming van de kring wordt gecompen
seerd, zodat alleen het ohmse gedeelte van deze impedantie overblijft.
Deze weerstand staat parallel aan de kring en kan dus in rekening worden
gebracht door een equivalente weerstand in serie met de inductieve tak
van de kring. Deze equivalente weerstand is dan echter, zoals reeds werd
aangetoond, evenredig met het kwadraat van de frequentie. Het gevolg
daarvan is, dat de impedantie van de kring niet zal toenemen met de
frequentie — zoals het geval zou zijn, wanneer alleen de hf-spoelweer
stand in aanmerking zou worden genomen — maar in het algemeen zal
afnemen met toenemende frequentie. De versterking zal dus in practische
gevallen afnemen met toenemende frequentie.
Met betrekking tot de selectiviteit kunnen we na het voorafgaande kort
zijn. Met toenemende frequentie neemt de selectiviteit af. Dit kunnen we
het gemakkelijkst aantonen door even de bandbreedte van het stelsel te
berekenen, wanneer we behalve de inwendige weerstand van de lamp ook
nog de weerstandscomponente Rd van de ingangsimpedantie van de
volgende lamp in aanmerking nemen. Noemen we de totaalweerstand r,
dan is deze dus gelijk aan:

r = R +

o>o2A2

+

a>02L<~u
Rd
Rd

Volgens uitdrukking (28) is de bandbreedte nu:
B

5 2' = _5
71 L

71

£ + CUq2 L

R^i)}

en het is aan geen twijfel onderhevig of B neemt toe met toenemende fre
quentie. De selectiviteit neemt dus af met toenemende frequentie.
Het is dus niet mogelijk om met een afgestemde anodekring en met een
enkele spoel over een groot frequentiebereik een constante versterking of
een constante selectiviteit te behalen; dit kan slechts worden benaderd
over een klein gedeelte van het frequentiebereik.
De hf-versterkers met gekoppelde kringen of met bandfilters behoeven
we niet stuk voor stuk te behandelen, want zoals in hoofdstuk V uitvoerig
is besproken, we kunnen deze schakelingen, zowel wat de versterking als
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wat de selectiviteit betreft, geheel terugbrengen tot de equivalente enkel
voudige parallelkring. Bij het verder uitwerken van de berekeningen
moeten we echter wel acht slaan op de volgende bijkomende omstandig
heden: i° de invloed van de inwendige lampweerstand moet in rekening
worden gebracht door een equivalente serieweerstand in de inductieve
tak van de primaire kring; 2° de weerstandscomponente van de ingangsimpedantie van de volgende lamp moet in rekening worden gebracht
door een equivalente serieweerstand in de inductieve tak van de secundaire
kring en wordt dus ook in de primaire kring geïntroduceerd. Met deze
toevoegingen kan dan het gehele probleem worden uitgewerkt op de wijze
zoals in het hoofdstuk over de gekoppelde kringen uitvoerig is behandeld.
Middelen ter vermindering van de invloed van R, en Rj.
Het spreekt vanzelf, dat er schakelingen zijn uitgewerkt met het doel
de invloed van de inwendige lampweerstand Rt of van de belastingswecrstand Rd zo mogelijk te verkleinen. In principe komen deze schakelingen
hierop neer, dat men door
A
een geschikte transformatie,
hetzij door middel van een
hf-transformato
O
C2
Eg2
den wikkelingen, hetzij door
R2
een hf-autotransformator, de
e3’
verhouding van de bepalende
1
ogrootheden zo gunstig moge
Fig. 79lijk tracht te dimensioneren.
Daarbij kunnen we echter reeds van te voren vaststellen, dat de gun
stigste resultaten slechts voor een enkele frequentie of voor een klein
frequentiebereik kunnen gelden, zodat het middel evengoed nog het
zoeken naar een compromis betekent, zij het dan ook een compromis, dat
over het algemeen gunstiger kan uitvallen, dan bij een afgestemde kring,
direct in de anodeketen van de lamp opgenomen. Dit kan in het kort op
de volgende wijze worden aangetoond.
Op pag. 120 werd voor de schakeling fig. 79 afgeleid:

V‘

^2

__________ gM

E01

R2 C2 (-T + j"'2&) (^1+^1)

Voeren we nu in: Rt = Rr en beschouwen we het resonantiegeval, dus
fl2 — o, dan vinden we:

MIDDELEN TER VER MINDERING INVLOED R, EN Rd
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Vt =----------------------------------------------

R2 C2

co Lx

waarin R2 natuurlijk niet de spoelweerstand alleen voorstelt, maar de
totale weerstand die op de secundaire kring betrekking heeft. In practische
gevallen kan de imaginaire term worden verwaarloosd en kunnen we
door et»2 = ijL2C2 te stellen gemakkelijk af leiden:
\Z
(89)
vt = g .a

a2 Rt + Z'

waarin a = L.JM en Z = L2fC2R2.
Deze uitdrukking wijst er op, dat we fig. 79 zouden kunnen vervangen
door fig. 80, d.w.z. dat wc de secundairkring opgenomen zouden kunnen
denken in de anodeketen van een lamp,
.
... . .
,
. .
..
a
waarvan de steilheid «-maal en de inwendige o--------- --------------------weerstand «2-maal zo groot zijn als die van
de werkelijk gebruikte. Daar we a gemakke
Lz
lijk groter dan 1 kunnen maken, is het
cx2Pi'
mogelijk, dat we zowel aan versterking als
R2
aan selectiviteit winnen.
I letzelfde resultaat kunnen we bereiken,
door de spoel op het ifa-de gedeelte van ohet aantal windingen vanaf de anodekant af
^°‘
te takken. In dit geval kunnen we de koppelingsfactor tussen de spoeldelcn op 1 stellen en is de wederzijdse inductie dus te berekenen uit:
L
M2 = L. -,

«-

want de zelfinducties zijn evenredig met het kwadraat van de windingsgetallen. Daarmede vinden we dan voor de afgetakte anodekring eveneens
de uitdrukking (89).
Hiermede winnen we wel in selectiviteit en onder omstandigheden ook
in versterking, maar de frequentieafhankelijkheid blijft bestaan. Voor elke
frequentie is er een gunstigste waarde van a aan te wijzen, b.v. wanneer we
op de versterking letten is deze maximum, als:
a2 Ri = Z = L2/C2 R2

De mogelijkheid om op deze wijze voordeel te behalen moet dus voor
elk geval afzonderlijk worden onderzocht.
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Klasse-B en klasse-C versterkers. Uit de beschouwingen over
de energieafgifte van de klasse-A versterkers in het vorige hoofdstuk is
het wel duidelijk geworden, dat deze versterkers een bijzonder ongunstig
anodekringrendement hebben. Het spreekt vanzelf, dat onder deze om
standigheden de klasse-A versterkers bij voorkeur niet zullen worden
gebruikt, indien het niet strikt noodzakelijk is. Nu is in de inleiding tot
dit hoofdstuk reeds aangegeven, dat voor hf-versterkers niet een gelijk
vormigheid tussen roosterwisselspanning en anodestroomverandering be
hoeft te bestaan om toch gelijkvormigheid tussen rooster- en anodewisselspanning te verkrijgen. Hiervan wordt dan ook gebruik gemaakt bij hfversterkers, waarbij het van belang is een zo groot mogelijk afgegeven
vermogen te verkrijgen met een zo groot mogelijk nuttig effect in de
anodekring, zoals b.v. bij hf-versterkers voor zenders. Dit wordt bereikt
door de lampen in klasse-B of -C schakeling te gebruiken. In aansluiting
op de reeds gegeven definities (zie pag. ioi), die betrekking hadden op de
instelling van de lamp, zullen we hier de juiste definities van deze schake
lingen geven, omdat daaruit onmiddellijk de gebruiksmogelijkheden
kunnen worden afgeleid.
Een klasse-B versterker is een versterker, die op zodanige wijze werkt,
dat het in de anodekring afgegeven vermogen evenredig is met het kwa
draat van de amplitude van de roosterwisselspanning.
Een klasse-C versterker is een versterker, die op zodanige wijze werkt,
dat binnen bepaalde grenzen het in de anodekring afgegeven vermogen
recht evenredig is met het kwadraat van de anoderustspanning.
Bij beide klassen van versterkers wordt het gewenste effect bereikt,
door de lamp zo in te stellen, dat slechts gedurende een gedeelte van de
periode van de roosterwisselspanning anodestroom optreedt, zodat de
lamp a.h.w. stootsgewijze anodestroom opneemt. Bij klasse-B versterkers
is de duur van deze stroomstoten gelijk aan een halve periode van de
roosterwisselspanning, bij klasse-C versterkers korter dan een halve pe
riode. Dat onder deze omstandigheden bij een sinusvormige rooster
wisselspanning of -excitatie toch een sinusvormige anodewisselspanning
tot stand komt, wordt bereikt door toepassing van een anodekring, die
afgestemd is op de frequentie van de roosterexcitatie en die een zeer kleine
impedantie vertoont voor de gelijkstroomcomponente en de harmonischen
van de anodestroomstoten. Hieruit volgt, dat de anodekringimpedantic
voor trillingen met de frequentie van de roosterwisselspanning en dus ook
voor de anodestroomveranderingen, die daarvan het gevolg zijn, ohms is,
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dus door een weerstand Ru kan worden voorgesteld. Het onderzoek van
de klasse-B en -C versterkers kan dus grafisch plaatsvinden op de wijze,
die in het vorige hoofdstuk voor de klasse-A versterkers werd uitgewerkt.
Klasse-B hoogfrequentversterkers. Bij botonderzoek van een lamp
als klasse-B versterker zullen we moeten beginnen met uit de gegeven
statische karakteristieken voor een bepaalde anodespanning, in de meeste
gevallen de maximaal toelaatbare, en voor een aangenomen anodekringimpedantie Ru de dynamische karakteristiek als functie van de roosterspanning te bepalen. Of liever, we zullen dit moeten doen voor ver
schillende waarden van Ru om de gunstigste dynamische karakteristiek
te vinden, d.w.z. die, welke over het grootste gedeelte van de z^-as,
dat gerust tot in het gebied van de positieve roosterspanningen mag wor
den beschouwd, practisch lineair verloopt. Want we zullen zien, dat aan
de gestelde eis voor klasse-B versterkers alleen kan worden voldaan, wan
neer gedurende de halve periode, dat er anodestroom is, de anodestroomveranderingen evenredig zijn met de roosterspanningsveranderingen. Dat
we niet van een gegeven waarde van Ru uitgaan vindt zijn oorzaak hierin,
dat we naderhand door de dimensionering van de grootheden van de
anodekring altijd wel de gewenste waarde tot stand kunnen brengen.
Aangenomen, dat de beste dynami
sche karakteristiek is gevonden, zoals
‘a
b.v. is geschetst in fig. 81. Deze ver
toont dan een vrij groot lineair ge
deelte en is in de buurt van ia = O en
bovenaan gekromd; de krommingen
zijn resp. het gevolg van het niet plot
seling overgaan van de anodestroom
in de waarden o of van de verzadigingstroom. De roostervoorspanning
Vcjo &<g MAX
wordt nu ingesteld op de waarde, die
Fig. Si.
zou moeten gelden, als de karakte
ristiek zuiver een rechte lijn was; het werkingspunt is dus P, overeen
komende met een kleine waarde van de anodestroom op het ogenblik, dat
de roosterexcitatie de waarde nul doorloopt (de statische waarde bij ont
breken van roosterexcitatie is iets hoger!). Deze kleine stroom is echter
van zo ondergeschikt belang, dat er practisch als regel geen rekening mede
behoeft te worden gehouden.
Uit de kromme lezen we verder af, dat de maximale amplitude van de
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roosterexcitatie, naar aanleiding van het boven opgemerkte, is gegeven
door het punt O, waar de dynamische karakteristiek merkbaar van het
lineaire verloop begint af te wijken. Of deze waarde EtJ max ooit zal kunnen
worden gebruikt, is afhankelijk van factoren, die we verderop zullen
beschouwen. Wanneer de amplitude van roosterexcitatie kleiner is dan
Eg max is het verloop van de anodestroom van de lamp dus gedurende
een halve periode sinusvormig, terwijl de anodestroom gedurende de
andere helft van de periode nul is. Passen we de harmonische analyse toe
op een pulserende gelijkstroom van dit karakter, dan vinden we, dat de
gelijkstroomcomponente gelijk is aan i/ti van de maximale waarde Ia max
van de anodestroomstoot, terwijl de eerste harmonische een amplitude
heeft, die gelijk is aan de helft van Ia max. Omdat de maximale waarde van
de anodestroom evenredig is met de amplitude Eg van de roosterexcitatie,
zijn dus de gemiddelde anodestroom en de eerste harmonische van de
anodestroom ook evenredig met Eg. Noemen we Ia de amplitude van
eerste harmonische van de anodewisselstroom, dan is het door de anodekring opgenomen vermogen (dus het door de lamp afgegeven vermogen)
gelijk aan ^Ia2Ru, dus inderdaad evenredig met het kwadraat van de
amplitude van de roosterwisselspanning. Het uit de batterij opgenomen
vermogen is gelijk aan de anodespanning V(l0 maal de gemiddelde anode
stroom Iam
mi en is dus evenredig met de amplitude van roosterexcitatie.
Het nuttig effect van de anodekring, de verhouding van het af
gegeven tot het opgenomen vermogen, is dus bij een klasse-B ver
sterker evenredig met de amplitude van de roosterexcitatie,
tenminste wanneer we de kleine anoderuststroom bij nul excitatie buiten
beschouwing laten. Het nuttig effect is gelijk aan:

i Ir

Tl =-------------- • 100 %
Ia,nVao

Maar Ia — i Ia max

Cïl lam

I

max*

zodat we voor t] ook kunnen

71

schrijven:
rj = 4

Ia Ru

-------- . IOO %
Vao

In deze uitdrukking is Ia Ru = Ea, de amplitude van de anodewisselspanning, die dus ook evenredig is met de amplitude van de roosterexci-
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tatie, zodat voor het nuttig effect van de anodekring kan worden geschreven:
7T

r‘

Erl

4' Ko

•

ioo

%

(90)

In het theoretisch ideale geval is Ea = Va0, zodat het nuttig effect van
een klasse-B versterker de theoretische waarde 25 21 = 78,54 % nooit kan
overschrijden. Practisch is het nuttig effect van een klasse-B hf-versterker
zelden hoger dan ongeveer 70 %.
Een interessante bijzonderheid doet zich nog voor, wanneer we de
anodedissipatie van de lamp eens gaan bestuderen. Het opgenomen ver
mogen II', is recht evenredig met de amplitude van de roosterexcitatie en
kan dus worden voorgesteld door 1% = p. Eg, waarin p een constante is.
Het afgegeven vermogen Wu is evenredig met E,2, en kan dus worden
voorgesteld door Il-'u = q . Eg-, waarin q een constante is. Voor de anode
dissipatie vinden we dus:

= p . Eg — q . Eg2,
een functie van Eg, maar niet een lineaire. Onderzoeken we nu voor welke
waarde van Ea de anodedissipatie maximaal wordt, dan blijkt dit het
geval te zijn voor een waarde Egl, bepaald door:
^1 =

2
2?

Daar rj = —" . 100% vinden we dat r] voor de waarde 'Esl gelijk is aan
W‘
50%, waaruit dus volgt, dat de maximale anodedissipatie zal optreden
bij die waarde van de roosterexcitatie, waarbij het nuttig effect van de
anodekring van de lamp 50% is. Hieruit volgt dus ook, dat we bij een
klasse-B versterker bij het maximaal bereikbare nuttig effect de lamp nooit
zó mogen instellen, dat de anodedissipatie dan de maximaal toelaatbare
waarde heeft, tenzij we er zeker van zijn, dat de lamp steeds met de
maximale roosterexcitatie werkt en dus onder de conditie van maximaal
nuttig effect. Daar we echter in een zender een klasse-B hf-versterker
niet anders zullen gebruiken dan juist met een variabele roosterexcitatie
(gemoduleerde hf-versterkertrap) moeten we dus zó instellen, dat de
maximaal toelaatbare anodedissipatie nooit zal worden overschreden.
Voor Tj = 50% mag W, dus de waarde 2 Wa max niet overschrijden en
wanneer we dan met een maximale waarde
— 70% rekening houden,
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mag de uiterste waarde van het opgenomen vermogen de waarde 2,8
IU,, mar niet overschrijden.
Klasse-C hoogfrequentversterkers. Naar de gegeven definitie
moet de klasse-C hoogfrequentversterker voldoen aan de voorwaarde, dat
het afgegeven vermogen over een groot bereik evenredig met de anoderustspanning verandert bij constant gehouden roosterexcitatie. Daar de
dynamische karakteristiek van een lamp bij een gegeven roostervoorspanning en anodekringbelasting verschuift met de waarde van de anoderustspanning — in het ideale geval even
Va.
wijdig met zichzelf — moeten we nu onder
zoeken op welke wijze de anodestroom hier
/ai
op reageert. In fig. 82 zijn enkele van die
geïdealiseerde dynamische karakteristieken
voor verschillende anodespanningen ge
schetst. Bovendien is een halve periode van
de roosterwisselspanning met amplitude Eg
en met roostervoorspanning Vgo aangegeven.
v3 * Uit deze figuur zien we duidelijk, dat de tijd,
gedurende welke de lamp anodestroom zal
opnemen, kleiner wordt, naarmate de anodespanning kleiner wordt genomen. Het is
duidelijk, dat daarmede de eerste harmo
nische van de anodestroom en ook de gemid
delde waarde van die stroom kleiner moeten
Fig. 82.
worden. Om hieraan te voldoen moeten èn
Vgo èn E(J zodanig worden gekozen, dat in het bereik van de gewenste
veranderingen van Va de eerste harmonische van de anodestroom telken
male evenredig is met de betreffende anodespanning. Het uitvoerige
onderzoek naar de consequenties van deze eis betekent, het maken
van een ingewikkelde wiskundige analyse, die hier niet kan worden ge
geven, maar waarvan de gang slechts kan worden aangegeven als inleiding
tot de resultaten, die uiteindelijk worden gevonden.
Aangenomen, dat de dynamische karakteristieken rechte lijnen zijn, dan
zijn de anodestroomveranderingen evenredig met de roosterspanningsveranderingen, zolang er anodestroom optreedt. We kunnen dus ook on
derzoeken hoe groot de gelijkspanningscomponente en de eerste harmo
nische van de roosterspanning zijn voor dat gedeelte van de periode, dat
er anodestroom optreedt. Noemen we die tijdsduur
(zie fig. 83), dan
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is de maximale roosterspanningsverandering, die we in aanmerking
hebben te nemen, gelijk aan E'. Voor deze spanningstoot met amplitude
E' en van de tijdsduur tt moet nu een harmonische analyse worden toe
gepast. Deze analyse brengt dan aan het licht, dat aan de gestelde voor
waarde bij benadering kan worden voldaan, wanneer bij de maximale
anodespanning de tijd
niet groter is dan TI4, als T de tijdsduur van
een periode is. Dit betekent dus, dat de lamp gedurende een kwart
periode van de roosterexcitatic anodestroom mag opnemen. Bovendien
blijkt uit dit onderzoek, dat onder de genoemde voorwaarden de ver
houding van de gelijkstroomcomponente en de eerste harmonische van de
stroomstoot nagenoeg constant is en bij kleiner wordende duur van de
stroomstoot in het geval van geïdealiseerde karakteristieken varieert
tussen 1,9 en 2,0. Hieruit volgt, dat bij een klasse-C versterker het
nuttig effect van de anodckring practisch constant moet
zijn. Het opgenomen ver
mogen is evenredig met de
anodespanning en met de
gemiddelde waarde van de
anodestroom en is dus, om
dat de laatste weer even
redig is met de anodespan
ning, evenredig met het
kwadraat van de anode
spanning, terwijl het afge
Fig. 83.
geven vermogen eveneens
evenredig is met het kwadraat van de anodespanning. Practisch ligt het
nuttig effect van de anodekring meestal in de buurt van 80%, hoewel
theoretisch veel hogere waarden moeten kunnen worden bereikt, maar
dan zijn de waarden van opgenomen en afgegeven vermogen relatief zo
klein, dat deze instellingen practisch niet in aanmerking komen.
Roosterstromen. Bij de besproken hf-versterkers is het niet nood
zakelijk de roosterexcitatie een zodanige waarde te geven, dat rooster
stromen worden vermeden. Wanneer deze echter gedurende een gedeelte
van de periode optreden wordt de lamp, die de excitatie levert, extra
belast en dit kan aanleiding zijn, dat de excitatie niet meer sinusvormig
blijft. Op zichzelf is dit niet zo erg, want de aanwezigheid van een afge
stemde anodekring is voldoende waarborg voor het onderdrukken van de
op die wijze ontstaande harmonischen. Maar de verhouding tussen de
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gemiddelde anodestroom en de eerste harmonische van de anodestroom
wordt daardoor ongunstiger, vaak in die mate, dat de betreffende verster
ker niet meer aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij klasse-B versterkers
zal de evenredigheid tussen de stroom in de trillingskring en de roosterexcitatie verloren gaan bij grotere waarden van de excitatie, terwijl bij
klasse-C versterkers de evenredigheid tussen de anodespanning en de
kringstroom bij kleinere waarden van de anodespanning (waarbij de
roosterstromen relatief het sterkste zijn) gevaar loopt. De invloed van de
roosterstroom op de vorm van de roosterwisselspanning moet dus worden
onderdrukt. Dit wordt verkregen door de kring, die de roosterexcitatie
levert, in zodanige mate door een weerstand te belasten, dat de extra
belasting door het optreden van roosterstromen practisch van geen
betekenis meer is.
Een en ander heeft natuurlijk ten gevolge, dat de trap, die de rooster
excitatie van de betreffende versterkertrap moet leveren, in staat moet zijn
om de verliezen, die in deze belastingsweerstanden optreden, te leveren.
Het gevolg daarvan is, dat de verhouding van de trillingsenergie in de
anodekring van de versterkerlainp tot de trillingsenergie in de roosterkring
van die lamp begrensd is. Deze verhouding, die de energieversterking
van de hf-trap wordt genoemd, is, wat uit het voorgaande wel duidelijk
zal zijn, van zo vele factoren afhankelijk, dat het niet mogelijk is bepaalde
waarden te noemen. Meestal zal, uit economische overwegingen, een zo
groot mogelijke energieversterking worden nagestreefd, maar op grond
van dezelfde overwegingen is het ook zeer goed mogelijk, dat men beter
uit kan komen door een zo groot mogelijk nuttig effect van de anodekring
in te stellen ten koste van de energieversterking van de lamp. Dit pro
bleem heeft dus verschillende aspecten, die in elk geval afzonderlijk dienen
te worden onderzocht.
Voorzover dit verband houdt met het onderzoek van de roosterstromen
moet dan natuurlijk ook gebruik worden gemaakt van de dynamische
roosterstroomkarakteristieken, want de ogenblikswaarden van de rooster
stroom worden bepaald door de ogenblikswaarden van roosterspanning
en anodespanning beide. Het bepalen van deze dynamische roosterstroom
karakteristieken uit de statische kan op dezelfde wijze plaats vinden als uit
voerig voor de dynamische anodestroomkarakteristieken werd behandeld.
Genereerneiging van hf-versterkers. In verreweg de meeste ge
vallen wordt de roosterexcitatie van een hf-versterker direct of indirect
betrokken van een afgestemde roosterkring. In principe kan de schakeling
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van een hf-versterker dus worden voorgesteld door fig. 84. Door de aanc
wezigheid van de roosteranodecapaciteit Ca9 bestaat
er echter een terugwerking
van de anode- op de roosterkring. Laten we nu eens een
Ls ogenblik aannemen, dat beide
kringen, onafhankelijk van de
Li
Ci =r=
lamp, precies op dezelfde fre
quentie zijn afgestemd. Zoals
Fig. 84.
op pag. 106 is afgeleid, zal
dan als gevolg van de werking van de rooster-anodecapaciteit Cag
schijnbaar een capaciteit CrJ parallel aan de roosterkringcapaciteit komen
te staan. De roosterkring zal dus door die capaciteit Cg op een kleinere
frequentie zijn afgestemd, dan de anodekring L2C2. Maar onder deze
omstandigheden — de anodekring gedraagt zich dan t.o.v. de resonantiefrequentie van de roosterkring inductief — zal de weerstand Rg, die door
de terugwerking eveneens parallel aan de roosterkring komt te staan, een
negatieve waarde hebben en dus zal de totale werkzame weerstand van de
roosterkring kleiner worden. De demping van de trillingen in die kring
zal dus ook kleiner worden. Onder omstandigheden, wanneer de negatieve
weerstand Rg maar voldoende groot is, kan die demping nul worden en
kunnen er dus in de roosterkring ongedempte trillingen bestaan. Dit be
tekent echter, dat in het stelsel van trillingskringen verbonden door mid
del van de lamp, als geschetst in fig. 84, onafhankelijke trillingen kunnen
bestaan, m.a.w. dat het stelsel trillingen kan opwekken, trillingen kan
genereren. Of deze genereerneiging van de hf-versterkers werkelijk
aanleiding zal geven tot het ontstaan van hf-trillingen is afhankelijk van
de dimensionering van de trillingskringen en vooral van de grootte van
Cag. Wanneer voor de hf-versterkerlamp een triode wordt gebruikt is
deze genereerneiging meestal wel aanwezig en dit sluit in, dat er maat
regelen zullen moeten worden genomen om dit ongewenste effect te
onderdrukken. Want het is de bedoeling van een hf-versterkertrap om
alleen te versterken, dus de trillingen in de roosterkring in versterkte
mate in de anodekring te reproduceren. In beide kringen worden
dus gedwongen trillingen gewenst. Maar wanneer in de trap zelf tril
lingen worden opgewekt, onafhankelijke trillingen dus, dan wordt aan
de primaire voorwaarde van de hf-versterkertrap niet meer voldaan.
Roorda, Radiotechniek 11
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Naast de mogelijkheid van het optreden van onafhankelijke trillingen
in een hf-versterkertrap moet nog een ander effect worden beschouwd,
dat evenwel minder ernstige gevolgen met zich meebrengt. Dat is de
z.g. doorstraling van de lamp. De genereerneiging ontstaat doordat
de lamp werkelijk als versterker werkt. Maar wanneer de lamp niet als
zodanig werkt, b.v. wanneer de kathode niet verhit is en de anodespanning uitgeschakeld is, terwijl er toch voor hf-trillingen (b.v. door
middel van een condensator, die gewoonlijk aanwezig is) een verbinding
bestaat tussen de anodekring en de kathode, is de roosterkring nog steeds
over de inwendige lampcapaciteit Cag met de anodekring gekoppeld. Als
gevolg daarvan zullen er in de anodekring trillingen optreden, wanneer in
de roosterkring trillingen aanwezig zijn. Dit wordt doorstraling genoemd
en dit effect is natuurlijk ook aanwezig, wanneer de lamp normaal als
versterkcrlamp wordt gebruikt. Het gevolg van deze doorstraling is, dat
er niet volledig kan worden voldaan aan de eisen, die voor klasse-B en
klasse-C versterkers zijn vastgelegd n.1. dat de door de lamp in de anode
kring afgegeven energie resp. evenredig is met de amplitude van de
roosterexcitatie of met de waarde van de anodegelijkspanning.
Beide effecten, de genereerneiging en de doorstraling ontstaan door
de werking van de rooster-anodecapaciteit. Het is dus voor een goede
werking van hf-versterkers noodzakclijk, dat deze invloed wordt opge
heven of tegengewerkt.
Principe van neutrodynisatie. De middelen ter opheffing van de
ongewenste invloed van de rooster-anodecapaciteit kunnen het gemakke
lijkst worden overzien, wanneer de aandacht speciaal op de doorstraling
wordt gevestigd. Dan krijgt het probleem n.1. de vorm van het onderzoek
naar een schakeling, waarbij twee kringen die door een capaciteit, Cag,
zijn verbonden, doch niet op elkaar kunnen
CciC|
inwerken. Een oplossing voor dit probleem
is aangegeven in fig. 85, waarin Zg en Za
resp. in algemene vorm de rooster- en anodekring voorstellen, gekoppeld door de inwen
Zcx
dige lampcapaciteit Cag. Om deze koppeling
z9
onwerkzaam te maken kan de anodekring
Cn
j
b.v. worden afgetakt en de aftakking met het
---- ene einde van Zg worden verbonden. Het
Fig. 85.------------------vrije einde van Za wordt daarna over een
condensator Cn met het andere einde van Zg verbonden. De condensa-
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toren Cag en C
C„ri en de beide delen van Za vormen nu een brugschakeling
(een Wheatstonebrug voor wisselstroom) en door Cn te regelen kan de
toestand zó worden ingesteld, dat er van energieoverdracht van ZfJ naar
Za geen sprake kan zijn. Aan
deze voorwaarde wordt b.v.
voldaan door Za in het mid
den af te takken en Cn = Cag
te maken.
I Iet onwerkzaam maken van
de inter-electrode capaciteit
Cn
C(l(J wordt neutrodynise♦ Va
ren genoemd, de daarvoor
Fig. 86.
noodzakelijke condensator Cn
is de neut rod ynecon densator. Naar het principe van fig. 85 kan
daarvoor b.v. gebruik worden gemaakt
Ccioj
van de schakeling fig. 86. De anodevoeding wordt op de anodekringspoel af
getakt; voor hf-trillingen kan dit punt
door middel van een condensator steeds
Zot op kathodepotentiaal worden gebracht,
Z3
zodat het alleen nog maar nodig is het
vrije uiteinde van de anodekring over de
condensator Cn met het rooster te ver
binden om de schakeling voor neutro
Cn
dynisatie gereed te hebben.
Fig. 87.
De in fig. 86 geschetste methode wordt
vaak „neutrodynisatie vanuit de: anodekring” genoemd. Het is echter niet
noodzakelijk deze methode toe
te passen, er kan ook worden
geneutrodyniseerd vanuit de
voorafgaande roosterkring. In
principe is dit voorgesteld in Lfig. 87. Daarbij is de rooster- k
kring afgetakt en wordt, ge- F
t
+ Va
zien vanaf Za, met behulp van
Cn
Cn een brug voor Z(J gemaakt.
Fig. 88.
In practische uitvoering kan

F

n

ZT

— F-

deze methode de vorm aannemen van fig. 88, waarin de aftakking van de
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roosterkring op de capacitieve arm van die kring is gemaakt, wat prin
cipieel — omdat we te doen hebben met hf-trillingen — natuurlijk ge
lijkwaardig is met aftakking op de inductieve arm.
Neutrodynisatie is nog op verschillende andere wijzen tot stand te
brengen, maar in de practijk wordt meestal een van de geschetste metho
den gebruikt.
Schermroosterlampen. Een andere methode om de genereerneiging
van een hf-versterker te onderdrukken of om de doorstraling te voor
komen is natuurlijk het onderdrukken van het effect als zodanig door
verkleining van de directe oorzaak, de rooster-anodecapaciteit. Dit prin
cipe is toegepast in de schermroosterlampen (zie pag. 95—97), waarbij
de werkzame rooster-anodecapaciteit door invoering van een schermrooster tot de kleinst mogelijke waarde is teruggebracht, zodat genereer
neiging en doorstraling tot beneden toelaatbare waarden zijn gereduceerd.
Door de uiterst geringe anodeterugwerking, die daardoor in deze lampen
aanwezig is, wordt tevens het voordeel verkregen, dat met relatief kleinere
roosterexcitatie kan worden gewerkt, zodat, in het algemeen gesproken,
met schermroosterlampen een grotere energieversterking per trap kan
worden verkregen dan met trioden. Een en ander maakt dat het gebruik
van schermroosterlampen, waar mogelijk, de voorkeur zou moeten hebben
boven het gebruik van trioden.
Niettemin mogen we de minder gunstige eigenschappen, verbonden
met het gebruik van schermroosterlampen, niet verbloemen. Deze zijn in
hoofdzaak een gevolg van de secundaire emissie van schermrooster en
anode. Zoals reeds werd besproken, verdeelt de kathodestroom, d.i. de
stroom, die overeenkomt met de door de kathode geëmitteerde electronen,
zich in een schermroosterstroom en een anodestroom, waarbij de ver
deling bij benadering wordt bepaald door de relatieve waarden van scherm
rooster- en anodespanning. Door de botsing van electronen tegen scherm
rooster en anode worden uit deze electroden secundaire electronen losge
maakt, die natuurlijk van invloed zijn op de waarden van schermroosteren anodestroom. Heeft de anode een belangrijk hogere positieve spanning
dan het schermrooster, dan wordt de secundaire emissie van dit rooster
bij de anodestroom gevoegd met het gevolg, dat de schermroosterstroom
zeer laag wordt en zelfs negatief kan worden, terwijl de anodestroom
een relatief hoge waarde krijgt. Wanneer omgekeerd het schermrooster
een hogere positieve spanning heeft dan de anode, dan zal de anodestroom
een kleine of negatieve waarde hebben, terwijl er een sterke schermrooster-
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stroom optreedt. Het negatief worden van de stromen, d.w.z. het om
keren van de stroomrichting, is daaruit te verklaren, dat in het algemeen
bij de botsing van een electron tegen een electrode daaruit meerdere
electronen zullen kunnen worden vrijgemaakt. Bij zeer lage anodespanning zal langzamerhand een gebied worden bereikt, waarin de secundaire
emissie minder wordt, zodat de anodestroom zal toenemen bij afnemende
anodespanning (negatieve weerstand!), terwijl bij nog lagere anodespanningen de anodestroom weer afneemt met de anodespanning.
Als gevolg van de secundaire emissie kunnen dus onstabiliteiten op
treden in de werking van de lamp en deze willen we natuurlijk gaarne
vermijden. Daartoe moeten we voorkomen, dat de ogenblikswaarde van
de anodespanning kleiner kan worden dan de schermroosterspanning,
zodat practisch de toelaatbare amplitude van de anodewisselspanning be
paald is door het verschil tussen anodegelijkspanning en schermrooster
spanning. Het noodzakelijke gevolg daarvan is, dat het nuttig effect van
de anodekring van een schermroosterlamp relatief laag is. Bovendien is de
instelling van de lamp voor maximaal afgegeven vermogen, dus de dimensioncring van de anodekring, mede in verband met de zoeven besproken
effecten, zeer kritisch en moet dus met uiterste zorg geschieden, omdat
anders gemakkelijk de maximaal toelaatbare waarden van anode- en
schermroosterdissipatie worden overschreden.
Hoogfrequentpenthoden. De invloed van de secundaire emissie van
schermrooster en anode in de schermroosterlampen kan worden onder
vangen door een derde rooster tussen schermrooster en anode aan te
brengen en dit rooster of met de kathode te verbinden of een vaste poten
tiaal t.o.v. de kathode te geven. Dit derde rooster, dat vangrooster of
rem rooster wordt genoemd, belet de secundaire electronen, die aan de
anode worden gevormd, naar het schermrooster te gaan, wanneer het
laatste een hogere spanning heeft dan de anode, terwijl de primaire
electronen, die met grote snelheid aankomen, practisch niet worden ge
hinderd. Door middel van het vangrooster wordt dus de belangrijkste
oorzaak van het beperken van het afgegeven vermogen bij schermrooster
lampen onwerkzaam gemaakt.
De hoogfrequentpenthoden hebben daardoor de reeds genoemde voor
delen van de schermroosterlampen zonder de minder gewenste eigen
schappen daarvan. Bij gebruik van een hf-penthode is neutrodynisatie
overbodig en we hebben eveneens het voordeel, dat met een betrekkelijk
lage roosterexcitatie kan worden volstaan. Omdat echter de anodewissel-
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spanning nu niet meer begrensd is door het verschil van anode- en schermroosterspanning zijn het afgegeven vermogen en het nuttig effect van de
anodekring veel groter dan bij schermroosterlampen, zodat een veel
grotere energieversterking per trap kan worden verkregei Daarbij komt
nog — en hierdoor komt de invloed van het vangrooster eerst recht tot
uiting — dat de schermroosterstroom in belangrijk kleinere mate afhankelijk is van de anodespanning en daaruit volgt weer dat de instelling
van een hf-penthode veel minder kritisch is dan die van een schermroosterlamp.
Frequentie-verveelvoudiging. De anodestroom van een hf-versterker is verre van sinusvormig, hoewel periodisch. Deze stroomstoten
kunnen worden ontbonden in een gelijkstroomcomponente en een reeks
van harmonische trillingen, waarvan de eerste of grondtrilling dezelfde
frequentie heeft als de roosterwisselspanning. Inplaats van nu de anode
kring in resonantie te brengen met de grondtrilling kunnen we ook af
stemmen op een van de harmonischer! en op die wijze in de anodekring
een trilling krijgen met een frequentie, die een veelvoud is van de fre
quentie van de roosterwisselspanning.
1 Iet kan nu worden aangetoond, dat met trioden de gunstigste resultaten
worden

rkregen als er gedurende het

2 n

-de gedeelte van de periode

van de roosterexcitatie anodestroom optreedt, wanneer n het ranggetal
van de harmonische is. Het nuttig effect van de anodekring is echter be
trekkelijk klein en neemt
sterk af met toenemend rang
getal van de harmonische,
zodat het practisch alleen zin
heeft om frequentie -verdub
beling of -verdrievoudiging
f
toe te passen.
De min of meer ongunstige
resultaten van frequentieverdubbeling of -verdrievoudi
ging met trioden zijn daaraan
♦ Vcu
toe te schrijven, dat de anodeFig. 89.
wisselspanning, die de 2- of
3-voudige frequentie van de roosterwisselspanning heeft, de stuurspanning vrij ongunstig beïnvloedt. Daardoor is de tijdsduur van de werking
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van de roosterwisselspanning op de anodestroom dan ook beperkt tot de
reeds genoemde waarden. Bij schermroosterlampen en hf-penthoden
echter is de invloed van de anodewisselspanningop de stuurspanning veel
geringer en voor frequentieverveelvoudiging kunnen deze lampen dan
ook beter worden gebruikt dan trioden.
Voor frequentieverdubbeling kan, voor alle lamptypen, een belangrijk beter effect worden bereikt door de in fig. 89 geschetste schakeling
met twee lampen te gebruiken, waarmede bereikt wordt, dat in de anodekring bij elke periode van de trilling met de dubbele frequentie een stroom
stoot in de juiste richting optreedt, omdat de lampen alternerend werken.
Deze schakeling wordt wel de ,,schakeling voor natuurlijke frequentie
verdubbeling” genoemd.
Klasse-B laagfrequentversterkers. Voor If-versterking kunnen ook
klasse-B versterkers worden gebruikt. Bij sinusvormige roosterexcitatie
geeft een klasse-B versterker onder ideale omstandigheden een anode-'
stroomimpuls, die gedurende de halve priodevan het optreden eveneens
sinusvormig is. Wanneer we dus twee lampen, ingesteld voor klasse-B
versterking, alternerend laten werken, en de twee halfsinusvormige
stroomstoten kunnen combineren, zodat ze elkaar aanvullen, dan verkrijgen we weer
sinusvormige tril
lingen. Dit wordt
bereikt door toe
passing van een
R
balansschake -Van
ling, in princi
pe aangegeven in
fig. 90.
Natuurlijk moe
ten in deze schakclinggelijkelamFig. 9°pen worden gebruikt. Aan deze voorwaarde kan, althans voor kleinere
vermogens, tegenwoordig gemakkelijk worden voldaan door gebruik te
maken van duo-trioden, dat zijn a.h.w. twee trioden in een ballon en
met een gemeenschappelijke kathode werkend, die speciaal voor dit doel
zijn geconstrueerd. Voor de lampen moet op de bekende grafische wijze
de gunstigste belastingweerstand worden bepaald, zodat voor de halve
periode, gedurende welke elke lamp werkt, de vervorming zo gering
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mogelijk is, tenminste niet boven de als toelaatbaar aangenomen waarde
komt. De aandacht moet hierbij speciaal op het optreden van de derde
harmonische zijn gericht. Is nu voor elke lamp, de optimum belastingweerstand Ru vastgesteld, dan moet, omdat de lampen alternerend werken,
elke transformatorhelft aanpassing geven tussen Ru en R (zie fig. 90).
Voor elke transformatorhelft moet de transformatieverhouding dus gelijk
zijn aan (R/Ru)^ zodat we voor de transformatieverhouding u van de
secundaire wikkeling tot de gehele primaire wikkeling vinden:

|

R

" = i f/r

(91)

zodat de gehele transformator a.h.w. aanpassing moet geven tussen de
werkelijke belastingsweerstand R en 4-maal de optimum belastingsweerstand voor klasse-B versterking van de gebruikte lampen.
Bij deze versterkingsmethode is het niet noodzakelijk roosterstromen
te vermijden, mits men er maar voor zorgt, dat de transformator, die de
roosterexcitatie moet leveren secundair voldoende belast is, zodat het
optreden van roosterstroom geen vervorming van de excitatiespanning
tengevolge heeft. En de voorafgaande lamp moet natuurlijk in staat zijn
om het vermogen, dat onder deze omstandigheden voor de roosterexci
tatie wordt vereist, te leveren.
Hoewel bij grotere waarden van de roosterexcitatie de vervorming in
een klasse-B versterker vrij klein is, blijkt bij kleinere waarden, dus bij
zwakke signalen, de vervorming meestal te groot te zijn. Om deze reden
en ook om practische redenen, n.1. het automatisch verkrijgen van
negatieve roostervoorspanning, maakt men tegenwoordig veel gebruik
van de z.g. klasse-AB If-versterkers, dat zijn balansversterkers
naar het principeschema fig. 90, maar waarbij de negatieve roosterspanning op een zodanige waarde is ingestcld, dat bij kleine roosterexcitatie
de lampen als zuivere klasse-A versterker werken, terwijl bij grotere
excitatie de lampen geleidelijk overgaan naar de klasse-B instelling. Op
deze wijze worden de voordelen van beide versterkerklassen a.h.w.
verenigd.
Bij deze overgang wordt de aanpassing natuurlijk ook gewijzigd, omdat
de uitgangstransformator dezelfde wikkelverhouding blijft houden. Het
is de moeite waard om even na te gaan of dit ook tot ongewenste conse
quenties zou kunnen voeren. Wanneer de lampen als klasse-A versterkers
werken moet elke lamp een optimum anodekringbelasting hebben van
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Rua. In dat geval echter leveren de lampen gedurende de gehele periode
elk de helft van het vermogen in de weerstand R. Noemen we Ia de
wisselstroomamplitude in elke anodekring en I de amplitude van de
stroom in R, dan is dus:
ƒ 2

ƒ2

Rua =iR'
waaruit volgt, omdat uA = Ia : I,

..“a _iCE

(92)

2Rua

Dit in tegenstelling met de door (91) uitgedrukte verhouding voor klasse-B
versterking:

uB = i |
RuB

Omdat echter voor dezelfde lamp RUA gewoonlijk een grotere waarde
moet hebben dan RuD, kan voor klasse-AB versterkers de uitgangstransformator voor de klasse-A instelling worden berekend zonder dan ernstig
gevaar te lopen voor grove afwijkingen van de aanpassing, wanneer de
versterker bij grotere roosterexcitatie als klasse-B versterker gaat werken.

I

HOOFDSTUK X
DE RADIOLAMP ALS TRILLINGSGENERATOR
Dempingsreductie door terugkoppeling. De vrije trillingen in
een trillingskring worden gedempt door de weerstand van de kring.
Ongedempte trillingen kunnen worden opgewekt, wanneer de werking
van de kringweerstand kan worden opgeheven. Met behulp van een triode
kan deze toestand worden verwezenlijkt. Wanneer energie uit de anodekring van een lamp wordt teruggevoerd naar de roosterkring, waardoor
het rooster een extra roosterwisselspanning krijgt, die daarna versterkt
weer in de anodekring terugkomt en daar de spanningsvermindering als
gevolg van de demping vermindert, dan is principieel de mogelijkheid
gegeven om het effect van de demping geheel op te heffen en de trillingen
in de anodekring dus ongedempt te maken. Dit wordt terugkoppeling
van de anode- op de roosterkring genoemd en daardoor is dus principieel
de mogelijkheid gegeven om dempingsreductie te verkrijgen. Wordt
de dempingsreductie zo hoog opgevoerd, dat er in de betreffende kring
ongedempte trillingen ontstaan, dan zegt men dat het stelsel oscilleert
of trillingen genereert. Onder deze omstandigheden zal bij inschakelen
van de lamp, waardoor in de trillingskring een vrije trilling wordt op
gewekt, deze trilling voldoende zijn om de ongedempte trilling te doen
ontstaan. De volgende analyse moge een en ander verduidelijken.
Lampgenerator voor sinusvormige trillingen. Een veel ge
bruikte schakeling om de lamp te doen
oscilleren is aangegeven in fig. 91. De
anodekring bestaat uit een trillingskring
M
met een spoel met zelfinductie L en
weerstand R en een condensator met capaL
=±= c citeit C. De terugkoppeling wordt ver
R
kregen door in de roosterkring een spoel
op te nemen, die met de anodekringspoel
is gekoppeld, zodat een wederzijdse in
ductie M tussen beide spoelen aanwezig
is. Daardoor wordt, als gevolg van de
Va
stroom in de anodekringspoel, een roos
Fig. 9iterwisselspanning E opgewekt. Nemen
we nu aan, dat er zuiver sinusvormige trillingen worden opgewekt,
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dus dat de lamp zuiver als klasse-A versterker werkt, dan kunnen
we inplaats van fig. 91
□ cc
het vervangingschema fig.
1
--------1
92
beschouwen, waarin In
I
I
i
1 de amplitude van de anoI
i
I dewisselstroom is, die zich
Pi
I
I
I
I over spoel en condensator
1I □.
! c —1^2 1 in de delen IY en /2 splitst,
I
1 terwijl E de door de
l
I
R
i
( stroom Ix en de weder1 zijdse inductie M opge
ld
wekte amplitude van de
roosterwisselspanning is.
'<J~'
Voor dit vervangingschema
kunnen de ulgende vergelijkingen worden opgesteld:

r

E—jcoM^
Ia =

gE_

R, + z

z= JiZ^
'
Zx + Z,
Ii : Ia = Z„ : (Zx + Z2)
Z, = R + j m L

Z., = —j/co C

Elimineren we uit de eerste vier vergelijkingen E en

Ia =

gj co M Ia
Ri + Z

dan vinden we:

Z.,
Zi + Z2

Als voorwaarde voor het bestaan van de ongedempte trillingen vinden we:
(A, + Z) (Zj + Zo) = gjco mz,
Na invullen van de waarden voor Z, Zx en Z., vinden we:

„ „
L
M
i +~c~S~q

(co L

I

R

co C

co C

= O

Daar zowel het reële als het imaginaire deel gelijk aan nul moeten zijn
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voor het voldoen aan deze gelijkheid, vinden we dus twee voorwaarden,
waaraan moet worden voldaan voor het bestaan van ongedempte tril
lingen n.1.:
L
M

RiR+

g~C^°
1

R,

(1) L

CD C

R
---- 77 = 0
CD C

Uit de eerste voorwaarde kan de vereiste waarde van de wederzijdse
inductie M worden berekend, terwijl de tweede voorwaarde in staat stelt
om de frequentie van de trillingen te berekenen. We vinden:
Ri RC + L
(93)
M=
S

(!) =

ƒ</

(94)

worden berekend, is bij de
Hoewel de wederzijdse inductie M nu kan
'
afleiding stilzwijgend aangenomen, dat de teruggekoppelde spanning E
de juiste phase heeft t.o.v. de anodewisselspanning. Dit kan natuurlijk
altijd worden verkregen door de roosterkringspoel op de juiste wijze te
verbinden.
Bij de uitdrukking voor de frequentie (94) merken we nog op, dat de
verhouding R/R, gewoonlijk zeer klein is t.o.v. r, zodat de frequentie van
de trilling practisch gelijk is aan de eigenfrequentie van de trillingskring.
Bij de bovenstaande afleiding is gevonden, dat de waarde van Ia niet
van invloed is, omdat deze waarde bij het elimineren uitvalt. Daaruit zou
volgen, dat de anodewisselstroom elke willekeurige waarde kan aan
nemen. In de practijk is dit niet het geval, omdat er beperkende factoren
aanwezig zijn. Voor een sinusvormige anodewisselstroom kan de waarde
van de anodestroom niet langer dan een enkel ogenblik nul zijn. Aan de
andere kant kan de verzadigingstroom van de lamp niet worden over
schreden en mag de anodestroom niet langer dan een enkel ogenblik
gelijk aan de verzadigingstroom zijn, wanneer we sinusvormige trillingen
willen handhaven.
Nemen we het nulworden van de anodestroom als begrenzende factor
aan en noemen we de gemiddelde anodestroom Iao, dan is dus Ia = Iao.
Is de gemiddelde anodespanning (batterijspanning) Va0, dan hebben we
ongetwijfeld de gunstigste toestand, wanneer de amplitude van de anode-
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wisselspanning Ea gelijk is aan Vao. Het door de trillingskring opgenomen
vermogen is dan:

wu = 14 Va = ilao va0
Het opgenomen vermogen is echter W, = Iao Va0. Onder deze omstan
digheden is het nuttig effect van de anodekring dus:

Wu
11 = ÜF ■ 100 %
Wi

50 %

Verwaarlozen we in (94) de waarde R/Ri dan is de impedantie van de
anodekring Z = L/CR en dit moet dus gelijk zijn aan: Eafla = VaoIIao.
Maar wanneer de lamp lineair werkt, en dit is noodzakelijk voor het
opwekken van sinusvormige trillingen, dan is Vaol^ao =
De anodekringimpedantie moet dan dus gelijk zijn aan de inwendige lampweerstand.
Is de verzadigingstroom Is de begrenzende factor en is Iao de gemiddelde
anodestroom, dan is de amplitude van de anodewisselstroom Ia — Is—IaoWe krijgen dan het grootste afgegeven vermogen, wanneer Ia = ±IsenEa = VaoHet nuttig effect is dan eveneens 50°/0.

Wanneer de lamp dus zó wordt gebruikt, dat er zuiver sinusvormige
trillingen worden opgewekt, dan is het nuttig effect van de anodekring
hoogstens 50 %, practisch dus zeker kleiner, afgezien nog van de grote
moeilijkheid om de werkingstoestand van de lamp op de gewenste wijze
in te stellen, omdat de karakteristieken van een lamp slechts over een klein
gedeelte practisch lineair zijn. In de practijk wordt een lampgenerator
dan ook zelden — en dan speelt het nuttig effect gewoonlijk geen rol —
gebruikt voor het opwekken van sinusvormige trillingen, d.w.z. voor
trillingen, waarbij èn de anodestroom èn de anodespanning sinusvormig
veranderen. Wanneer we deze voorwaarde laten voor wat ze is, kan het
nuttig effect van de generator ook belangrijk hoger zijn dan 50 %.
Generator met niet-sinusvormige anodewisselstroom. Voor
de bovenstaande analyse is aangenomen, dat de lamp als zuivere klasse-A
versterker werkte. Wanneer de anodewisselstroom niet-sinusvormig ver
andert, dan werkt de betreffende lamp als klasse-B of als klasse-C ver
sterker. Het onderzoek van deze gcneratorschakelingen is analytisch zeer
moeilijk, zodat we dit achterwege zullen laten en er een grafisch onderzoek
voor in de plaats zullen stellen. Vooraf zullen we echter enige belangrijke
eigenschappen bespreken.
Op de eerste plaats moet worden vastgesteld welke phaseverhouding
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tussen rooster- en anodewisselspanning bestaat. Een roosterspanningstoename heeft een anodestroomtoename tengevolge en dus, als gevolg
van het spanningsverlies in de anodekringimpedantie, een anodespanningsvermindering. Bij een genererende lamp gedraagt de trillingskring zich
als een zuivere weerstand, zodat er een phaseverschuiving van i8o° be
staat tussen anodestroom- en anodespanningsverandering. Rooster- en
anodewisselspanning moeten dus ook i8o° in phase zijn verschoven. De
maximale waarde van de roosterspanning en de minimale waarde van de
anodespanning treden dus gelijktijdig op.
Afgezien van het kleine nuttig effect bij het genereren met sinusvormige
anodewisselstroom is er nog een ander argument voor het toelaten van
een niet-sinusvormige anodewisselstroom. In het gunstigste geval wordt
bij sinusvormige anodewisselstroom de helft van het opgenomen vermogen
in trillingsenergie omgezet, de andere helft wordt door de lamp gedissipeerd. Houden nu om een of andere reden de trillingen op te bestaan, dan
moet het gehele door de spanningsbron geleverde vermogen door de lamp
worden gedissipeerd en dit kan tengevolge hebben, dat de toelaatbare
anodedissipatie wordt overschreden, wat beschadiging van de lamp met
zich mee kan brengen. Deze toestand, n.1. dat bij nict-genereren een
grotere anodestroom wordt opgenomen, komt vaak voor bij lampen, die
met betrekkelijk lage anodespanning en zonder negatieve roostervoorspanning werken (b.v. een detectorlamp met terugkoppeling). Bij kleinere
zendlampen kan het dan ook voorkomen, dat de anode bij niet-genereren
rood- tot wit-heet wordt als gevolg van te grote anodedissipatie.
Het middel om hieraan te ontkomen en tevens om het nuttig effect
te vergroten is, de lampen te laten werken met een negatieve roostervoorspanning. Bij een gegeven anodespanning wordt de gemiddelde
anodestroom daardoor kleiner en dus ook het opgenomen vermogen. Maar
het nuttig effect neemt toe, zodat de afgegeven trillingsenergie niet kleiner
behoeft te worden. Deze toestand is dan ook daardoor gekenmerkt, dat
bij genereren een grotere anodestroom wordt opgenomen, dan bij nietgenereren, zodat de lamp geen gevaar loopt, wanneer om een of andere
reden het genereren ophoudt (de lamp ,,afslaat”).
Onder de genoemde omstandigheden zal de lamp slechts gedurende
een gedeelte van de periode anodestroom opnemen. Om de gemiddelde
anodestroom, en daardoor dus het door het gehele stelsel uit de stroom
bron opgenomen vermogen, voldoende groot te maken, zal de lamp ge
durende het resterende deel van de periode een relatief sterke stroomstoot
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moeten opnemen. Daartoe zal het nodig zijn het rooster gedurende korte
tijd positief te maken, maar om te voorkomen, dat hierdoor een sterke
roosterstroom zal optreden en dus een vrij groot vermogen in de roosterkring zal worden verbruikt — dit moet als verlies worden beschouwd,
omdat het aan de trillingskring wordt onttrokken — is het gewenst, dat
de minimum waarde van de anodespanning zeker niet kleiner wordt, dan
de op dat ogenblik
la
heersende waarde
T—nX-T
van positieve roos
28o
terspanning. Daaruit
2Go
volgt, dat de ampli
/
24o
tude van de anode22o
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ning aangenomen).
KV
Het onderzoek van
Fig. 93de lamp als generator
gaat dan als volgt. Gegeven zijn de Ia—Va karakteristieken en de
maximaal toelaatbare waarden van anodespanning en -dissipatie. Anodespanning en -dissipatie zijn echter veranderlijk, zodat de gemiddelde
waarden, die gedurende een periode van de trilling optreden de ge
geven maximale waarden niet mogen overschrijden. Als voorbeeld
zullen we de lamp nemen, waarvan de karakteristieken in fig. 93 zijn
voorgesteld en waarvan de maximaal toelaatbare anodespanning 10 kV
is en de maximaal toelaatbare anodcdissipatie 250 W. Bij de maximale
anoderustspanning Vao wordt nu de negatieve roosterspanning Vgo
zó gekozen, dat de anodestroom zeer klein is en de toelaatbare anodedissipatie zeker niet wordt overschreden. Dit is b.v. het geval bij Vao =
10 kV en V(J0 = — 300 V, waarbij Iu0 = 10 mA, de anodedissipatie
dus 100 W.
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De amplitude van de anodewisselspanning wordt nu b.v. aangenomen
op 0,9 Kno, terwijl wordt verondersteld, dat deze wisselspanning sinus
vormig is. Het verloop van de anodespanning gedurende een periode kan
dan worden vastgesteld (zie fig. 94). Nu moet verder worden onderzocht
of deze anodewisselspanning kan worden verkregen zonder dat de lamp
in een ongunstige werkingstoestand komt, d.w.z. met een behoorlijk
nuttig effect en zon
Va
KV
der overschrijding
19
16
van de toelaatbare
<7
anodediss ipatie.
16
\/
15
Daartoe nemen we
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5
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1
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gegeven, wanneer we
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• 1
| ~r • I ~T
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o
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'/ ROO/T C R / PA N N I HG /
phase verschuiving
- 600
Z1
VERANDERING J
-fa»
van 1800 moet be
-7*»
staan tussen rooster
Fig. 94.
en anodewisselspanning. Op verschillende ogenblikken van de trillingsperiode kunnen
nu de op die momenten heersende waarden van rooster- en anodespanning en dus ook de daarmee corresponderende waarden van
de anodestroom uit fig. 93 worden afgelezen. Daar de anodekringbelasting practisch gelijkwaardig met een weerstand is, kunnen we bij de
bepaling van de anodestroomwaarden, tenminste van de benaderde
waarden, veel gemak hebben van de belastingskarakteristiek, die in de
bundel lampkarakteristieken kan worden ingetekend (zie fig. 93). Van
deze belastingskarakteristiek zijn door de aanname van de amplituden van
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rooster- en anodewisselspanning en van de instelling van het werkingspunt twee punten bepaald.
De gedurende een periode optredende ogenblikswaarden van de
anodestroom zijn in fig. 95 voorgesteld. De gemiddelde waarde van de
anodestroom, dat is dus de stroom, die door de anodespanningsbron
moet worden geleverd, kan nu worden berekend. Daartoe verdelen we de
periode in n (b.v. 12) ge
wa
lijke tijdsdelen, bepalen de
69o
600
som van de waarden van
de op die ogenblikken op
tredende anodestromen l&o
4oo
(het tijdstip t = o wordt
hierbij niet meegeteld) en I2*>
delen deze som door n.
2ao
Voor het aangenomen
loo
voorbeeld vinden we dan
M

I

gein

Ê

= s-i = 68m A. De
12

T/4

■
Vi

WATT

T

Fig. 95.
batterijspanning Va0
10 kV, zodat het door de batterij geleverde vermogen W, = 680 W is.
Omdat we van ogenblik tot ogenblik de waarden van anodespanning en
-stroom weten, kunnen we dus ook de ogenblikswaarden van de anodedissipatie wd bepalen. We vinden dan een kromme als aangegeven in
fig. 95. Op dezelfde wijze als voor het berekenen van de gemiddelde
waarde van de anodestroom is aangegeven, kunnen we ook de gemiddelde
waarde van de anodedissipatie Wd bepalen. We vinden dan voor de aan2325
genomen werkingstoestand van de lamp Wad =
— = 194 W.

Het opgenomen vermogen IV, en de anodedissipatie zijn nu bekend,
zodat het aan de trillingskring afgegeven vermogen W„ — IV, — I'K; kan
worden berekend. Dit is dus 486 W. Het nuttig effect voor de aangenomen
werkingstoestand is dus:

Wu
IV,

o/
/0

486
680

■n = ------ . IOO °/n = ------ . IOO % = 71,5 %

'

Het nuttig effect is dus zeer behoorlijk, terwijl de toelaatbare anodedissipatie niet wordt overschreden. Er kan nu voor een andere werkingstoestand verder worden onderzocht of er misschien een nog gunstiger
Roorda, Radiotechniek 12
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instelling kan worden gevonden. Het is daarbij niet noodzakelijk, dat de
instelling zo wordt gekozen, dat er een kleine anoderuststroom optreedt,
de anodestroom mag voor de instelling ook nul zijn (klasse-C instelling).
De dimensionering van de anodekring. Door het veronderstellen
van een bepaalde werkingstoestand van de lamp kunnen we dus volledig
onderzoeken of er aan bepaalde gestelde voorwaarden kan worden voldaan.
Door de dimensionering van de trillingskring in de anodeketen van de
lamp en de wederzijdse inductie tussen rooster- en anodekringspoel moet
er nu voor worden gezorgd, dat de veronderstelde werkingstoestand
werkelijk wordt verkregen.
De anodekring is afgestemd op de eerste harmonische van de anodewisselstroom, zodat er voor de hogere harmonischen practisch slechts een
zeer kleine impedantie in de anodeketen voorhanden is. De vereiste
anodekringimpedantie kan dus worden bepaald als het quotiënt van de
aangenomen waarde van de anodespanningsamplitude en de amplitude van
de eerste harmonische van de anodestroom. De harmonische analyse van de
anodestroom kan b.v. worden gemaakt met behulp van de in Appendix II
gegeven formules. Voor het behandelde geval vinden we dan voor de am
plitude van de eerste harmonischeIal = j2 mA. De vereiste anodekringimpedantieZ,, = Ea/Ial is dus voor het gegeven geval gelijk aan 17300 ohm.
Voor de verdere berekening van de waarden van de anodekring dienen
we nu op de eerste plaats te weten hoe groot de in de kring aanwezige
weerstand R is. Deze bestaat als regel in hoofdzaak uit de in de kring
geïntroduceerde weerstand en voor een klein deel uit de in de kring zelf
noodzakelijk aanwezige verliesweerstand. De weerstand R kunnen we
natuurlijk ook schattenderwijs aannemen en er dan naderhand voor zorgen
(b.v. door inductieve koppeling van de werkelijk aanwezige belastingsweerstand met de trillingskring), dat de geschatte weerstand ook werkelijk
aanwezig is. Verder moeten we natuurlijk de frequentie weten. Met behulp
van de formules: Za — LjCR en <o2 = i/LC kunnen dan de vereiste
waarden van L en C worden berekend.
Om de wederzijdse inductie M tussen rooster- en anodekringspoel te
berekenen gaan we als volgt te werk. Practisch wordt de amplitude van de
anodewisselspanning Ea door de amplitude I van de kringstroom over de
zelfinductie L ontwikkeld. De amplitude I is dus te berekenen uit: 1 =
Ea/a> L. Bovendien is de amplitude Eg van de roosterwisselspanning gegeven en deze moet gelijk zijn aan: Eg = a> MI. Daaruit volgt: M = EJ
a> I = LEgIEa. Practisch heeft het natuurlijk weinig betekenis deze weder-
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zijdse inductie nauwkeurig te berekenen, daar de juiste waarde van de
terugkoppeling toch experimenteel wordt ingesteld. Voor het ontwerpen
van de spoelen kan men volstaan met benaderde waarden van zelfinductie en wederzijdse inductie.
Vooral voor de bepaling van de constructieve gegevens van de conden
sator kan het van belang zijn de kringstroom te kennen. Deze kan snel
op de volgende wijze worden bepaald. Het door de trillingskring opge
nomen vermogen is Wt = \EaIal. Dit vermogen wordt door de weer
stand R opgenomen, zodat de effectieve waarde van kringstroom te be
rekenen is uit: Wt = Z/,.2 . R.
De afgetakte trillingskring. Het zal uit de voorafgaande beschou
wingen wel duidelijk zijn geworden, dat voor het bereiken van een zo
gunstig mogelijke werkingstoestand een bepaalde anodekringimpedantie
wordt vereist. Nu zullen zich vaak gevallen voordoen, dat de trillingskring
gegeven is, dus de anodekringimpedantie, en dat deze niet de waarde heeft,
die gewenst wordt. De vereiste anodekringimpedantie kan dan echter
worden verkregen door de anode van de lamp af te takken op de trillings
kring. In principe krijgen we dan het schema fig. 96. Zoals op pag. 153
werd aangetoond is de anodekringimpedan
tie dan gelijk aan Zja-, wanneer Z = L/CR
en de spoel op het l/a-de gedeelte van de
anodekant is afgetakt.
c
In de meeste gevallen zal a groter dan 1
moeten zijn, maar het is ook goed mogelijk,
dat a kleiner dan 1 zal moeten worden ge
kozen. Dit betekent dan, dat de spoel niet
Fig. 96.
moet worden afgetakt, maar dat de anode
van de lamp moet worden aangesloten op een verlengstuk van de spoel
van de trillingskring.
Bij aftakking van de anode op de trillingskring zal ook de voorwaarde
voor de koppeling tussen rooster- en anodespoel door een andere vorm
moeten worden uitgedrukt. De anodewisselspanning staat nu n.1. niet
meer over de gehele anodekringspoel, terwijl de wederzijdse inductie
tussen beide spoelen afhankelijk is van de waarde van de gehele spoelen.
Met deze aanwijzing zal het niet moeilijk vallen voor de waarde van de
wederzijdse inductie M af te leiden:
L
M=a
Ea
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waarin Eg en Ea resp. de amplituden van rooster- en anode wisselspanning
voorstellen.
Gebruik van roostercondensator en lekweerstand. Wordt het
werkingspunt van de lamp zó gekozen, dat er feitelijk in klasse-B of
klasse-C instelling wordt gewerkt, dan zal de lamp bij inschakelen niet
gaan oscilleren, omdat de anodestroomverandering te klein zal zijn om een
voldoende roosterspanningsvcrandering op te wekken. Voor het „aan
lopen” van de trillingen zou de negatieve roosterspanning kleiner of nul
moeten zijn dan de voor het werkingspunt aangenomen waarde, vooral
wanneer de lamp bij verlaagde anodespanning zou worden ingeschakeld.
De verandering van de roostervoorspanning tijdens het aanlopen van
de trilling kan echter automatisch worden verkregen door gebruik te
maken van een roostercondensator en een lekweerstand. Dit is schema
tisch voorgesteld in fig. 97. In de roosterkring wordt een condensator
met capaciteit C opgenomen en paral
lel daaraan — of tussen rooster en
kathode, wat in principe hetzelfde is —
c
_
—L- een weerstand R van passende waarde.
De capaciteit C moet een zodanige
waarde hebben, dat de in de roosterR___ 3
geïnduceerde spanning practisch
J — spoel
ook tussen rooster en kathode werkFiv. 97.
r-x
1 •
111
zaam is. De werking van de lekweer
stand is als volgt te verklaren. Gedurende een deel van de roosterwisselspanningsperiode is het rooster positief en zal er een roosterstroom op
treden. Daardoor wordt de roostercondensator geladen en deze kan slechts
over de lekweerstand worden ontladen. De ontlading gaat echter veel
langzamer dan de lading, zodat door de lekweerstand feitelijk gedurende
de gehele periode een stroom optreedt als gevolg van de werking van
het systeem roostercondensator-lekweerstand. Deze stroom gaat van ka
thode naar rooster, zodat het rooster een negatieve spanning t.o.v. de
kathode moet hebben. Neemt nu tijdens het „aanlopen” van de trillingen
de amplitude van de roosterwisselspanning toe, dan zal ook de rooster
stroom toenemen, zodat de roosterspanning ook automatisch op een
grotere waarde (negatief) wordt ingesteld en een nieuwe evenwichtstoe
stand wordt bereikt.
De waarden van roostercondensator en lekweerstand zouden kunnen
worden berekend, omdat door de aangenomen werkingstoestand van de
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lamp ook het verloop van de roosterstroom kan worden bepaald. De
gemiddelde waarde van de stroom door de lekweerstand is echter mede
afhankelijk van de dimensionering van roostercondensator en lekweerstand
t.o.v. elkaar, zodat de berekening vrij gecompliceerd wordt. Bovendien
weet men als regel uit ervaring vrij goed te schatten welke waarden van
R en C ongeveer in aanmerking komen en buiten dat kan men sneller even
de meest geschikte waarden experimenteel bepalen.
Het gebruik van roostercondensator en lekweerstand brengt met zich
mede, dat men beveiligingsmaatregelen voor de lamp zal moeten nemen,
want wanneer nu om de een of andere reden de trillingen ophouden te
bestaan — wanneer de lamp ,,afslaat” — valt ook de negatieve roosterspanning weg en zal de lamp vrij zeker een zo grote anodestroom op
nemen, dat de toelaatbare anodedissipatie wordt overschreden. Deze be
veiliging van de lamp zou b.v. hierin kunnen bestaan, dat men een vaste
negatieve roostervoorspanning aanlegt van een zodanige waarde, dat bij
inschakelen de trillingen zullen „aanlopen”, terwijl de toename van de
negatieve roosterspanning voor het bereiken van de juiste waarde voor
het werkingspunt wordt verkregen door de toepassing van een rooster
condensator en lekweerstand.
Verschillende schakelingen voor trillingsgeneratoren. Be
halve door middel van de uitvoerig in het voorgaande behandelde schake
ling kan op verschillen---------------de andere wijzen terug
koppeling tot stand
worden gebracht. En
kele bekende methoden
zullen we hier principieel behandelen met
weglating van de schakelelementen, die niet
wezenlijk bijdragen tot
het ontstaan van de tril--------------lingen, zoals b.v. roosFig. 98.
tercondensatoren, lekweerstanden enz.
In fig. 98 is het Meisznerschema aangegeven, een van de oudste
schakelingen voor het opwekken van trillingen met behulp van een lamp.
De spoelen Li in de anodekring en Lz in de roosterkring zijn niet direct
gekoppeld, doch door middel van de trillingskring CL2Lr De door Lx

ê
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bij het inschakelen in die trillingskring opgewekte trilling is gedempt,
doch door de koppeling met de roosterspoel L3, wordt door middel van
~ de lamp een extra
stroomverandering in
L
de juiste phase in L2 en
♦ daardoor dempingsreductie verkregen.
Een andere methode
om de lamp tot geneRi
“reren te brengen is
=7= C,
a.h.w. een variant op
L,
het boven uitvoerig be
handelde systeem. In
Fig- 991
1
1
plaats van in de anodeketen wordt de afgestemde trillingskring in de roosterkring opgenomen,
de terugkoppelspoel in de anodeketen, zooals aangegeven in fig. 99.
Deze methode van dempingsreductie wordt zeer veel toegepast in ont
vangtoestellen om de demping in de roosterkring van een als detector
geschakelde lamp te verkleinen.
Terugkoppeling kan ook worden verkregen door van de trillingskring
een deel op te nemen in de roosterketen, een ander deel in de anodeketen.
Dit kan op twee verschillende wijzen worden gedaan, n.1. door de zelfinductie van de trillingskring in twee delen te splitsen of door de capaciteit
van die kring in twee delen te splitsen en de zo verkregen delen resp. op
te nemen in de anode- en in de roosterkring. Schematisch zijn deze me
thoden voorgesteld door de figuren 100 en 101. Het schema fig. 100 staat
bekend als het Hartleyschema, ook
wel aangeduid met de naam driepuntschakeling. Het schema fig.
Li
101 wordt het Collpitsschema ge
c
noemd of ook wel de capacitieve
driepuntschakeling.
Op velerlei wijzen kunnen van
de beschreven principes varianten
worden afgeleid, doch het zal on
Fig. 100.
nodig zijn deze alle stuk voor stuk te
bespreken. Evenmin zullen we ons bezighouden met het uitwerken van
de voorwaarden voor genereren en de analyses voor het nuttig effect enz.

j

HET CONSTANT-HOUDEN VAN DE FREQUENTIE

Het gegeven voorbeeld moge voldoende worden geacht om, natuurlijk
met de ter zake dienende veranderingen, een analoge afleiding voor andere
schakelingen te maken.
De besproken systemen werken alle
c.
met een uitwendige terugkoppeling, d.w.z.
de terugkoppeling wordt verkregen door
L
een koppeling buiten de lamp om. Het is
echter reeds bekend (zie pag. 161—163),
dat er ook terugkoppeling kan bestaan
door de werking van de inwendige rooster-anode capaciteit C„9 van de lamp.
Fig. 101.
Daarvan wordt o.a. gebruik gemaakt bij
de z.g. IIuth-Kühn-schakeling, waarvan het principe is aan
gegeven in fig. 102. In de anode- en roosterkring zijn trillingskringen
opgenomen, die buiten de lamp om op geen enkele wijze zijn gekoppeld.
In het vorige hoofdstuk is echter aangetoond, dat er dempingsreductie zal
bestaan, wanneer beide kringen op dezelfde frequentie zijn afgestemd.
Dus is er ook de mogelijkheid, dat het stelsel trillingen zal gaan genereren,
wanneer de dempingsreductie voldoende groot is. In de vorm, aangegeven
door fig. 102 wordt deze schakeling echter slechts zelden toegepast; een
andere toepassing van dit principe zullen we vinden bij de bespreking van
kristaloscillatoren.
Het constant-houden van de frequentie. Het zal verderop wel
duidelijk worden, waarom het van zeer groot belang is de frequentie van
de trillingen van een hf-oscillator zo constant mogelijk te houden. Van de
besproken schakelingen voor het opwekken van trillingen voldoet geen
een aan de voorwaarde,
Cooj
dat de frequentie zo con
stant is als voor vele doel
I
1
/----------einden wel gewenst is.
Op de eerste plaats is de
=^=C2
gebruikte lamp min of
L,
meer zelf schuld aan de
== c,
R,
inconstantheid van de
’
frequentie. Dit is b.v. zeer
F‘8' IO~'
gemakkelijk in te zien bij

r-T—r

I
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beschouwing van de uitdrukking (94) voor de frequentie van de opge
wekte trilling. In die uitdrukking komt de inwendige weerstand Ji( van
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de lamp voor en het is bekend, dat deze afhankelijk is van de instelling
van de lamp, zodat de frequentie dus veranderlijk is met de rooster- en
anodespanning en met de temperatuur van de kathode, dus met de gloeistroom.
Behalve door de gebruikte lamp en de toegepaste spanningen is de
frequentie ook nog afhankelijk van de kringconstanten L, R en C en deze
zijn veranderlijk, b.v. temperatuurafhankelijk. Terwijl R bovendien nog
samenhangt met de belasting van de oscillator, die in een zender meestal
wordt gebruikt om een volgende versterkerlamp te exciteren. Factoren
te over dus om de inconstantheid van de frequentie groter te maken, dan
voor verschillende doeleinden toelaatbaar is.
Het spreekt vanzelf, dat men er veel studie van heeft gemaakt om scha
kelingen te ontwikkelen, die een grotere frequentieconstantheid konden
geven dan de boven behandelde. Er zijn er inderdaad ook zeer veel ver
schillende uitgewerkt, maar het zou te ver voeren deze hier te behandelen.
Vooral omdat de practisch meest gebruikelijke methoden om de frequentie
constant te houden niet zozeer berusten op speciale schakelingen dan wel
op andere middelen.
Practisch komen daarvoor twee oplossingen in aanmerking, die beide
daardoor zijn gekenmerkt, dat de frequentie van de electrische trillingen
constant wordt gehouden door middel van een mechanische trilling, en
wel: a) de door een stemvork gestuurde oscillator en ó) de kristaloscillator. Bij het eerstgenoemde systeem wordt gebruik gemaakt van een
stemvork, waarvan de frequentie binnen uiterst nauwe grenzen constant
kan worden gehouden en waarvan de trillingen worden onderhouden door
middel van een lamp. I Iet tweede systeem maakt gebruik van de piëzoelectrische eigenschappen, die sommige kristallen — kwarts, tourmalijn
en Rochelle-zout — vertonen.
De stemvorkoscillator. Bij de stemvorkoscillator, waarvan het
principeschema in
fig. 103 is aangege
ven, wordt een stalen
stemvork tussen de
benen van een hoef"■ffi
magneet gemonFig. 103.
teerd. Deze magneet
draagt weekijzeren poolschoenen, waarop spoeltjes zijn gemonteerd, die
resp. zijn opgenomen in de anode- en roosterkring van een lamp.
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Wanneer de stemvork trilt veranderen de luchtspleten tussen de poolschoenenen de benen van de vork en daardoor dus de magnetische fluxen
door de beide spoelen, zodat er in de anode- en roosterkring electromotorische krachten ontstaan van de frequentie van de stemvork. Door nu de
rooster- en anodekringspoelen in de juiste richting te verbinden kan door
de werking van de lamp de stemvork in trilling worden gehouden, waarbij
dus in de anodekring een wisselstroom van de stemvorkfrequentie zal
ontstaan.
De frequentie van de stemvork wordt niet uitsluitend bepaald door de
physische constanten van de vork zelf, maar is bovendien afhankelijk van
de temperatuur en de manier van bevestigen. Een en ander is aanleiding
om de stemvorken zeer speciaal voor het doel te maken en bovendien om
ze te monteren in thermostaten, waarin ze op zeer constante temperatuur
worden gehouden. Buiten dat is de frequentie van de stemvorkoscillator
nog afhankelijk van de grootte van de luchtspleet en van de gloei- en anodespanning van de gebruikte lamp, zodat ook speciale voorzorgen moeten
worden genomen om deze constant te houden. Wanneer alle factoren goed
in aanmerking worden genomen is het mogelijk stemvorkoscillatoren met
een frequentieconstantheid van ongeveer 1 op 150000 te maken.
Een nadeel van de stemvorkoscillator is dat de frequentie relatief laag
moet worden gekozen, zodat er zeer veel frequentie-verveelvoudigingstrappen moeten worden gebruikt om een hf-trilling van de gewenste fre
quentie te verkrijgen.
Het piëzo-electrisch effect. Zekere kristalplaatjes, mits op een be
paalde wijze uit het hoofdkristal gesneden, vertonen het piëzo-electrisch
effect, o.a. kwarts. Wanneer zulk een kwartsplaatje op de juiste wijze ge
sneden is en tussen twee metaalplaatjes wordt geklemd, dan is het gevolg
van de uitgeoefende druk, dat op de plaatjes electrische ladingen van tegen
gesteld teken ontstaan. Deze ladingen vinden dus hun oorzaak in de
samendrukking van het kristalplaatje; een uitrekking van het plaatje zou
ladingen in tegengestelde zin tengevolge hebben. Het omgekeerde effect
treedt eveneens op, n.1. dat het kristalplaatje zou worden samengedrukt
of uitgerekt, wanneer op de metaalplaatjes een electrische lading zou
worden gebracht.
Laten we nu een wisselspanning op het kristalplaatje inwerken, dan
zal dit periodische samendrukkingen en uitrekkingen ondergaan in de
frequentie van de aangelegde wisselspanning. De op die wijze ontstaande
mechanische trilling van het kristalplaatje zal echter zeer klein zijn, tenzij

i86

DE RADIOLAMP ALS TRILLINGSGENERATOR

de frequentie van de wisselspanning dezelfde wordt gemaakt als de me
chanische eigenfrequentie van het plaatje. Het kristalplaatje kan dus de
functie vervullen van een electrisch aangedreven mechanisch trillingssysteem, zoals de stemvork. Boven de laatste hebben kwarts-, tourmalijnen Rochelle-zoutkristalplaatjes het voordeel, dat ze kunnen worden ge
maakt met eigenfrequenties, die zelfs overeenkomen met de hoogst':e fre
quenties, die in de
y
Z
radiotechniek wor
den gebruikt.
Zoals gezegd moet
het kristalplaatje
voor het verkrijgen
van het piëzo-electrisch effect op een
zeer bepaalde wijze
uit het hoofdkristal
y
worden gesneden.
Een kwartskristal b.v.
heeft een zeskante
X
min of meer spits toeX'
i
x
y lopende vo
I
ƒ
in fig. 104 aange
x'
geven heeft dit kris
Fig. 104.
tal drie assen, de
Z-as in de lengterichting, de AT-as loodrecht op de Z-as en op de zijden
van de zeshoek en de Y-as loodrecht op de AT-as en de Z-as, dus door twee
hoekpunten van de zeshoek. Een kwartsplaatje vertoont nu alleen piëzoelectrische eigenschappen in de richting van de X-as, dus wanneer het
evenwijdig mét de Z-as uit het hoofdkristal is gesneden. De samentrek
king of uitzetting onder invloed van een electrische lading vindt altijd
plaats in de richting van de Y-as.
Een kristalplaatje met vlakken evenwijdig aan de Y-as vertoont twee
trillingsvormen, n.L een in de richting van de AT-as en een loodrecht
daarop. Een zodanig gesneden plaatje wordt aangeduid met ,,X-snede”
of ,,loodrechte snede”. Zijn x en y resp. de afmetingen in de richting van
de AT-as en de Y-as dan kunnen de twee frequenties resp. bij benadering
worden berekend uit:

I

f

1

KRISTALOSCILLATOREN
fxi = 273°!y en

18(95)

= 2730IX ,

waarin fxl enfx2 in kc/s en x en y in mm.
Een plaatje met de vlakken parallel aan de T-as, de „T-snede”,
,,3O°-snede” of „parallel-snede” vertoont slechts één trillingsrichting,
waarbij de frequentie bepaald is door:
ƒ, = 2070/y......................................................... (96)

Daar het kristalplaatje op velerlei wijze mechanische trillingen kan
uitvoeren, is het niet uitgesloten, dat er, behalve de aangeduide frequen
ties ook nog andere optreden, die soms zeer hinderlijke effecten kunnen
opleveren. Ook bij niet zuiver plan-parallel geslepen plaatjes of bij het
voorkomen van onzuiverheden kunnen nevenfrequenties optreden. Daar
door komt het ook vaak voor, dat bij het slijpen van een kristalplaatje voor
het verkrijgen van de gewenste frequentie, deze niet regelmatig verandert,
doch in kleine sprongetjes.
Kristaloscillatoren. Een gemonteerd kristalplaatje moet in zekeren
zin worden beschouwd als een electrische trillingskring. Het is dan ook
mogelijk gebleken een electrisch equivalent van het gemonteerde kwarts
plaatje te ontwikkelen. Het „vervangingschema” van zulk een plaatje is
voorgesteld in fig. 105. Hierin stellen L, R en C de met de mechanische
Co

HF
L

ê
R

Fig. 105.

C
Fig. 106.

trillingen overeenkomende electrische grootheden voor, terwijl Co de
capaciteit van de condensator, gevormd door de montageplaatjes en de
kwartsisolatie, voorstelt. Uit het schema zien we dat er inderdaad een
electrische trillingskring voorhanden is, waarvan de grootheden natuurlijk
in hoofdzaak worden bepaald door de afmetingen van het kwartsplaatje.
Voor het gebruik maken van de piëzo-electrische eigenschappen komen
principieel twee schakelingen in aanmerking, resp. voorgesteld in fig. 106
en 107. In de schakeling fig. 106 staat het kristal parallel aan de rooster-
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anodecapaciteit van de lamp. Uit fig. 105 volgt echter, dat het kristal moet
worden opgevat als een afgetakte trillingskring en dus krijgen we het effect
dat, wanneer het kristalplaatje in trilling is, de wisselspanningen op
rooster en anode in tegenphase zijn de conditie, die nodig is voor het
instandhouden van een tril
ling. Het kristal doet dus
a.h.w. niets anders dan in de
mechanische eigenfrequentie
de terugkoppeling vergroten.
In de schakeling fig. 107 staat
de trillingskring, gevormd
door het kristal, inderoosterF’8' IO7’ kring, terwijl de terugkoppe

r
ï

ê

ling tot stand komt door de inwendige lampcapaciteit. Dit is dus de
schakeling, waarnaar op pag. 1S3 reeds werd verwezen. Voor beide
schakelingen moet de anodekring een inductieve rcactantic t.o.v. de
kristalfrequentie vertonen.
Evenmin als bij de stemvorkoscillator is bij de kristaloscillator de fre
quentie uitsluitend bepaald door de eigenfrequentie van het kristal
plaatje, maar is tevens min of meer afhankelijk van bijkomstige factoren.
Op de eerste plaats is de luchtspleet tussen de electroden en het plaatje
van invloed. Behalve een regelmatige verandering van de frequentie, die
kan worden verkregen door wijziging van de luchtspleet — daardoor wordt
Co, zie fig. 105 gewijzigd — kan de luchtspleet ook zodanige afmetingen
afnemen, dat de luchtlaag tussen electrode en plaatje in tegenphase met
het kristal trilt en de kristalwerking belemmert, waardoor het genereren
ophoudt. Verder is de kristalfrequentie in het algemeen temperatuurafhankelijk, zodat het meestal noodzakelijk is het kristalplaatje in een
thermostaat op constante temperatuur te houden. De frequentie van de
kristaloscillator is practisch onafhankelijk van de instelling van de lamp
en de dimensionering van de anodekring, hoewel het voor het verkrijgen
van een zéér constante frequentie gewenst is de spanningen te stabiliseren
en eventuele invloeden van de temperatuur op de kringconstanten on
werkzaam te maken. In het laatste geval kan een constantheid van 1 op 106
worden bereikt, terwijl normaal een kristaloscillator een constantheid
heeft van ongeveer 1 op 20 000.
Oscillatoren voor zeer hoge frequentie. Tot nog toe is bij de
beschouwingen over oscillatoren de frequentie van de trillingen niet in
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aanmerking genomen, behalve bij de toelichting over de dimensionering
van de trillingskring. Daaruit valt op te maken, dat de frequentie eigenlijk
een ondergeschikte rol
speelt. Dit is ook inderdaad
het geval, wanneer de fre
=i= Cak
quentie niet te hoog wordt
genomen. Krijgen we ech
c
I
“3
=hc9‘
ter te doen met zeer hoge
frequenties (groter dan on
geveer 3000 kc/s), dan moet
wel degelijk rekening worFlg’ IoS'
den gehouden met de frequentie, niet alleen voor de dimensionering van de trillingskring. Want er mag niet worden vergeten, dat
de lamp ook nog inwendige capaciteiten heeft, die in verbinding
staan met de trillingskring. Als voorbeeld willen we het Hartley-schema
nemen. Dit is in fig. 108 nog eens voorgesteld, waarbij de inwendige
lampcapaciteiten gestippeld zijn aangegeven. Uit deze figuur zien we,
dat de rooster-anodecapaciteit parallel aan de afstemcondensator staat.
Voor betrekkelijk lage frequenties is dit niet van belang, omdat de waarde
van C gewoonlijk groot is t.o.v. Cag. Maar voor zeer hoge frequenties is
dit niet meer juist en zal een belangrijk deel van de kringstroom door C„g
moeten gaan. Dit maakt het vaak zeer noodzakelijk om speciale zorg te
besteden aan de verbindingen van de trillingskring met de lamp en om de
doorvoeringen van de lampelectroden bijzonder te construeren, zodat de
grote hf-stromen geen nadelige gevolgen voor de lamp kunnen opleveren.
De anode-kathode- en de rooster-kathode-capaciteit staan resp. pa
rallel aan de delen van de spoel L in de trillingskring. De invloed van
deze capaciteiten kan zeer sterk zijn, vooral bij zeer hoge frequenties, om
dat mede door Cak en Cgk de phaseverhouding tussen de wisselspan
ningen aan de uiteinden van de spoel wordt bepaald. Voor het correct
werken van de oscillator moeten deze spanningen in tegenphase zijn en
wanneer dit niet het geval is zal het nuttig effect afnemen, om de mogelijk
heid van het niet kunnen bestaan van zelfbekrachtigende trillingen nog
maar buiten beschouwing te laten.
Voor het opwekken van trillingen van zeer hoge frequentie kan het
Hartley-schema dan ook beter worden gewijzigd tot het in fig. 109 aan
gegeven schema, waarbij niet voor een uitwendige terugkoppeling behoeft
te worden zorg gedragen, omdat deze wordt gegeven door de inwendige

=1
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lampcapaciteiten. Het is dan ook niet nodig, dat tussen de beide delen,
waarin de spoel wordt gesplitst, koppeling bestaat. De condensator
waarmee de splitsing tot stand
wordt gebracht, moet zo groot
zijn, dat daardoor practisch geen
♦ Veto
invloed op de frequentie wordt
uitgeoefend. Deze condensator
doet tevens dienst als roostercondensator, terwijl de negatieve
roosterspanning wordt verkregen
door toepassing van de lekweerFig. 109.
stand R.
Van dit principe zijn meerdere practische schakelingen af te leiden, het
zou echter te ver voeren deze te gaan bespreken. Uit dit enkele voorbeeld
moge in voldoende mate duidelijk zijn geworden, dat bij de constructie
van oscillatoren voor zeer hoge frequentie wel degelijk rekening zal moeten
worden gehouden met de frequentie, niet zozeer uit theoretisch oogpunt,
dan wel op practische gronden.

■

HOOFDSTUK XI

GEMODULEERDE

HOOGFREQUENTTRILLINGEN

Inleiding. Voor het verkrijgen van uitstraling van energie is het
noodzakelijk, dat de electrische trillingen, die daarvan de oorzaak zijn, een
frequentie hebben, die boven een zekere minimumwaarde ligt. Moet er
dus telefonie worden uitgezonden, dan moet op een of andere wijze de
electrische trilling, die het beeld van de geluidstrilling is, worden verbon
den met de hoogfrequente trilling, die de straling veroorzaakt. Dit „ver
binden” van de beide trillingen wordt moduleren genoemd. De hftrilling, die wordt gemoduleerd is de draagtrilling — de daarmede
overeenkomende e.m. golf is de draaggolf —, terwijl de modulerende
trilling vaak kortweg de modulatie wordt genoemd.
In principe vindt de modulatie plaats, doordat een van de kenmerkende
grootheden van de draagtrilling in de frequentie van en evenredig met
de amplitude van de modulerende trilling wordt veranderd. In het al
gemeen kan een hf-trilling worden voorgesteld door:
a = A sin (co t 4- <p)

(97)

waarin: a = de ogenblikswaarde, A = de amplitude, co = de cirkelfrequentie en y = de phasehoek. Afhankelijk van het feit, welke van de
bepalende grootheden op de beschreven wijze wordt veranderd, spreken
we van amplitudemodulatie, frequentiemodulatie of phasemodulatie.
De meeste zenders zijn uitgerust met een systeem voor het verkrijgen
van amplitudemodulatie, daar deze methode vrij algemeen in telefoniezenders wordt toegepast. De amplitudemodulatie zal dus op de eerste
plaats aan een uitvoerig onderzoek worden onderworpen. Dit neemt echter
niet weg, dat ook de frequentie- en phasemodulatie moeten worden be
studeerd, niet zozeer om de gebruiksmogelijkheden te onderzoeken, dan
wel om een inzicht te krijgen in de effecten, die optreden wanneer, als
regel ongewenst, naast amplitudemodulatie gelijktijdig frequentie- en/of
phasemodulatie mochten voorkomen.
Amplitudemodulatie. Wanneer voorlopig wordt afgezien van de
wijze, waarop amplitudemodulatie kan worden verkregen, kan gemakkelijk
worden ingezien hoe een amplitude-gemoduleerde trilling — b.v. voor-
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gesteld door de stroom in de trillingskring — er uit moet zien. In fig.
iioö is de modulerende trilling voorgesteld, in fig. uoó de draagtrilling.
Het moduleren moet nu tengevolge hebben, dat de amplitude van de
draagtrilling in de frequentie en evenredig met de amplitude van de modu
lerende trilling verandert. Het resultaat van de modulatie is dan de trilling
voorgesteld in fig. 110c, die aan de gestelde voorwaarden voldoet, n.1.
dat de omhullende van de amplituden van de gemoduleerde hf-trilling
congruent is met de modulerende trilling. Hieruit volgt ook, dat de am
plitude van de modulerende trilling hoogstens gelijk mag zijn
zij aan de am
plitude van de draagtrilling, om
MODULERENDE TRILLING
dat de congruentie anders ver
dwijnt, zoals gemakkelijk wordt
a
gevonden, wanneer een tekening
van dit geval wordt gemaakt.
DRAAGTRILLING
Wanneer er geen congruentie
tussen modulerende en omhul
lende van de gemoduleerde tril
b
ling bestaat, is in de gemodu
leerde trilling het karakter van
GEMODULEERDE TRILLING
de oorspronkelijke If-trillingniet
meer aanwezig en is er dus ver
vorming
en wel niet-lineaire ver
Ii-It F
vorming.
c
Worden de amplituden van
de draagtrilling en van de modu
lerende trilling, die voorlopig
Fig. 110.
beide sinusvormig zullen worden
verondersteld, resp.
en I2 genoemd, dan verandert de amplitude van
de gemoduleerde trilling dus periodisch, n.1. in de frequentie van de
If-trilling, tussen de waarden /j -j- I2 en Ir—12. De ogenblikswaarde
van de amplitude van de gemoduleerde trilling kan dus worden voor
gesteld door Im =
-f- I2 sin pt, wanneer p de cirkelfrequentie van de
modulatie is en wanneer de eventuele phasehoek tussen de If- en de
hf-trillingen, die niet van werkelijk belang is bij deze beschouwingen,
eenvoudigheidshalve wordt weggelaten.
De verhouding van de amplituden I2 en wordt de modulatiegraad
k genoemd. Wordt k in % uitgedrukt, dan wordt gewoonlijk van modulatiediepte gesproken. De amplitude van de gemoduleerde trilling, uit-
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gedrukt als functie van de amplitude
worden voorgesteld door:

van de draagtrilling, kan dus

Im = I1 (z + ksinpt).................................................... (98)
De ogenblikswaarde i van de gemoduleerde trilling is echter i = Im
sin a>t, wanneer 01 de cirkelfrequentie van de draagtrilling is en de phasehoek cp (zie uitdrukking (97)), eveneens ter wille van de overzichtelijk
heid, wordt verwaarloosd. Voor de gemoduleerde trilling wordt dus ge
vonden:
i = I1 (z + k sin pf) sin a>t =

=

sin a>t -|- kl1 sin a>t sinpt.

Door toepassing van een bekende goniometrische formule volgt hieruit:

kl1
Ij sin o)t-------- cos (CO + p) t 4------ 1 cos (co— p)t
2

■

2

(99)

De gemoduleerde trilling blijkt dus te kunnen worden ontbonden in
drie componenten met de volgende eigenschappen:
i°. de oorspronkelijke draagtrilling;
20. de bovenste zij trilling met een frequentie gelijk aan de som van
de frequenties van draag- en modulerende trilling;
30. de onderste zij trilling met een frequentie gelijk aan het verschil
tussen de frequenties van draag- en modulerende trilling.
De zijtrillingen zijn dus eigenlijk de kenmerkende delen van een ge
moduleerde trilling. De zijtrillingen zijn geen wiskundige abstracties,
zoals men wellicht uit de voorgaande afleiding zou kunnen opmaken, maar
bestaan werkelijk, zoals op verschillende wijzen door metingen kan wor
den aangetoond. De amplitudcn van de zijtrillingen, die eveneens hftrillingen zijn en dus worden uitgestraald, zijn gelijk aan de helft van de
amplitude van de modulerende trilling, dus gelijk aan het product van de
helft van de modulatiegraad en de amplitude van de draagtrilling.
De invloed van de modulatie op het vermogen in de trillingskring. Het vermogen in de trillingskring is voor een gemoduleerde trilling
groter dan voor de draagtrilling. Dit volgt eenvoudig uit de overweging,
dat er bij een gemoduleerde trilling feitelijk drie hf-componenten aanwezig
zijn, waarvan de ene gelijk is aan de oorspronkelijke draagtrilling. Daar
de amplituden van de zijtrillingen gelijk zijn aan |/e-maal de amplitude
van de draagtrilling, volgt hieruit onmiddellijk, dat het vermogen van de
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gemoduleerde

trilling

gelijk

moet zijn aan {1 -|- 2 (| &)2}-maal het

vermogen van de draagtrilling. Wanneer het vermogen van de draag
trilling dus W\ is en deze trilling wordt met een sinusvormige If-trilling
tot de graad k gemoduleerd, dan is het vermogen Wm van de gemoduleerde

trilling:
k2'

jy„, = w,

2.

(100)

Hieruit volgt dus ook, dat de stroomsterkte in de trillingskring door de
modulatie moet toenemen. Bij modulatie door een sinusvormige trilling
is de effectieve stroomsterkte, overeenkomende met de gemoduleerde
trilling, te berekenen uit:
eƒ/

— Ac//

k2
2

Bij volledige amplitudemodulatie door een sinusvormige trilling, d.w.z.
wanneer k — J, is de stroomtoename 23%, bij 50% modulatie — k = 0,5 —
is de toename slechts 6%. Controle op de modulatie door middel van de
toename van de stroom in de trillingskring is bij sinusvormige modulatie
practisch al zeer moeilijk — als gevolg van de kleinheid van de toename,
die op kwadratische meetinstrumenten bijna niet is waar te nemen — en
moet bij modulatie door een willekeurige niet-sinusvormige trilling als zeer
onbetrouwbaar en dus als practisch onmogelijk worden beschouwd.
Neem b.v. gelijktijdige modulatie door twee even sterke sinusvormige tril
lingen van verschillende frequentie, die ieder afzonderlijk een modulatiediepte
van 50% zouden veroorzaken. Op een zeker moment zullen de If-trillingen in
phase of in tegenphase zijn en dan 100% modulatie geven, d.w.z. óf de dubbele
amplitude van de draagtrilling geven óf de amplitude nul maken. Bij modulatie
door de trillingen gelijktijdig zijn er vier zijtrillingen met amplitude £ Ix. Het
vermogen van de gemoduleerde trilling is dus:

Wm =

+ 4 (|)2 } = 1,25 JVlf

terwijl de modulatiegraad toch 1 is. Voor dit geval van 100% modulatie is het
vermogen van de gemoduleerde trilling dus 1,25-maal het vermogen van de
draagtrilling en dus is de stroomtoename slechts 12% voor 100% modulatie,
in tegenstelling met de toename van 23% voor 100% modulatie met een enkel
voudige sinusvormige trilling. Het is dus duidelijk, dat in het algemeen de modula
tiegraad niet kan worden berekend uit de stroomtoename in de trillingskring.
Modulatie door telefonie. De geluidstrillingen, en dus ook de daar
mede overeenkomende electrische trillingen, zijn verre van sinusvormig,
vertonen zelfs zeer gecompliceerde trillingsvormen. Zo is b.v. in fig. ma
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de vorm van de microfoonstroom bij het uitspreken van de letter „a”
aangegeven, terwijl in fig. mb de daarmede overeenkomende gemodu
leerde trilling is geschetst. Op de eerste plaats valt hierbij op, dat de modulatiedieptc niet constant is en dat onder deze omstandigheden moeilijk
sprake kan zijn van „de” modulatiediepte, hoogstens van de gemiddelde
waarde van de modulatiediepte. Verder kan men zich afvragen of de
boven gegeven analyse van een gemoduleerde trilling voor dit geval ook
opgaat. Dat is zeer zeker het geval, alleen de uitkomst is verschillend.
Want de gecompliceerde trillingsvorm van fig. m« kan door middel van
harmonische analyse worden ontbonden in een aantal sinusvormige tril
lingen van verschillende
amplitude en frequentie
en voor elk van de com
MICSOFOON/TOOOM
ponenten kan worden
onderzocht welke de in
vloed bij modulatie is.
Een voorbeeld daarvan
werd feitelijk in de vo
KR1NQ/TROOM
rige paragraaf reeds ge
geven. Elke componente
geeft twee zijtrillingen
zodat een gecompliceer
Fig.
de trilling een reeks van
zijtrillingen, de zijbanden doet ontstaan. De breedte van die zijbanden,
d.w.z. het frequentiebereik, dat door de zijbanden wordt bestreken, is
in elk afzonderlijk geval gegeven door de componente met de hoogste
frequentie, die in de gegeven modulerende trilling voorkomt.
Het frequentiebereik, dat bij de weergave van spraak en muziek in
aanmerking moet worden genomen, het audio-frequente bereik dus, loopt
van ongeveer 30 tot 10 000 c/s, tenminste wanneer rekening wordt ge
houden met klankgetrouwe weergave. Wanneer de frequentie van de
draagtrilling ƒ is, dan kunnen bij modulatie door telefonie dus alle fre
quenties tussen ƒ— 10000 en ƒ + 10000 voorkomen. Hierin ligt opge
sloten, dat een telefoniezender alle frequenties tussen ƒ—10000 en
ƒ + 10 000 even effectief moet kunnen uitzenden. Evenzo moet een ont
vangtoestel ook zo zijn geconstrueerd, dat draaggolf en zijbanden alle
in dezelfde mate worden verwerkt. In hoeverre en op welke wijze aan
deze voorwaarden wordt voldaan zal verderop bij de bespreking van de
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constructie van zenders en ontvangers nog uitvoerig worden uiteengezet.
Verder volgt uit het optreden van de zijbanden bij telefonie, dat het
frequentieverschil tussen twee telefoniezenders niet willekeurig kan wor
den gekozen, omdat er voor beide zenders nog plaats moet zijn voor de
respectievelijke zijbanden. In het ideale geval zou de frequentie-afstand
tussen de draaggolven van twee telefoniezenders minstens 20 000 c/s
moeten zijn, maar deze afstand kan om practische redenen moeilijk
worden gehandhaafd, omdat er dan eenvoudig geen plaats zou zijn te
vinden voor de vele telefoniezenders, die er tegenwoordig zijn. Voor omroepzenders wordt dan ook een frequentieverschil van 9 kc/s voor de
draaggolven als voldoende aangenomen. Tot welke consequenties dit
leidt, zal nog nader worden aangetoond.
Frequentie- en phasemodulatie. Van frequentie- en phasemodulatie zullen, zoals reeds werd gezegd, niet de gebruiksmogelijkheden
worden onderzocht. Deze modulatiemogelijkheden moeten echter wel
aan een nadere beschouwing worden onderworpen in verband met het
gelijktijdig optreden met amplitudemodulatie. Treedt n.1. naast amplitudemodulatie ongewenste frequentie- of phasemodulatie op, dan geeft dit
aanleiding tot vervorming van de omhullende van de amplitude-gemoduleerde trilling en dus tot vervorming.
Bij frequentiemodulatie treedt een frequentieverandering van de
draagtrilling op in de frequentie van de modulerende trilling en evenredig
met de amplitude van die trilling. De maximale frequentie-verandering,
die de draagtrilling ondergaat zal worden aangegeven door de modulatiegraad kf, zodat voor de ogenblikswaarde van de frequentie van de gemo
duleerde trilling kan worden geschreven:
co = co0 (j + kf sin pt),

waarin co0 de frequentie van de ongemoduleerde draagtrilling is. Noemen
we Io de amplitude van de draagtrilling, dan kan worden aangetoond, dat
de ogenblikswaarde van de gemoduleerde trilling moet worden voorgesteld door:
if = Iq sin (co0 t
nif cos pt)
(102)

waarin nif =

kf O),

P

de modulatie-index.

Voor de afleiding van de uitdrukking (102) moet gebruik worden gemaakt van
hogere wiskunde, omdat de volgende redenering moet worden toegepast. De
vector van de trilling draait, als gevolg van de modulatie, met een veranderlijke
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snelheid. Voor het berekenen van de ogenblikswaarde van de trilling moet nu
de totale draaiingshoek, die op het tijdstip t is doorlopen, worden berekend. Daar
co veranderlijk is, moet de draaiingshoek cc worden berekend uit:

a = I co d t
Met de boven aangegeven waarde van co wordt hieruit gevonden:
Cl

k! 0)0cos pt.
coo t + -----p

Dc ogenblikswaarde van de trilling is nu gelijk aan if = Io sin cc, waaruit onmiddcllijk de uitdrukking (102) volgt.
De uitdrukking (102) kan nu verder worden ontwikkeld en er wordt
dan gevonden:

if = Io sin a>0 t cos (m/ cospt) + Io cos coo t sin (m/ cospt) .... (102a)

Voor willekeurige waarden van mt is een verdere analyse zeer gecompli
ceerd. Wanneer echter frequentiemodulatie als ongewenst verschijnsel
bij amplitudemodulatie optreedt, mag worden aangenomen, dat
en
dus ni/ slechts een kleine waarde hebben. Onder deze omstandigheden
kan in (102a) de cosinus van de hoek nif cos pt gelijk worden gesteld
met j, terwijl de sinus van die hoek gelijk is aan die hoek zelf. Voor geringe
frequentiemodulatie wordt dan gevonden:
if = Io sin a>0 t -f- m/ cos o>0 t cos pt =
= I„ sin a>o t -h i "i, Io cos (a>0 + p) t -j- J mt Io cos (coo — p) t. . (103)

De frequentie-gemoduleerde trilling blijkt dus, bij geringe modulatiegraad, te kunnen worden ontbonden in een draagtrilling en twee bij
banden.
Vergelijking van de uitdrukking (103) met (99) voor de amplitudegemoduleerde trilling brengt echter direct aan het licht, dat een gelijk
tijdig optreden van beide modulatiemogelijkheden vervorming moet
geven. Aan de ene kant van de draagtrilling zijn de zijbanden n.1. in tegenphase, aan de andere kant in phase. De door zuivere amplitudemodulatie
geëiste verdeling van de sterkten van de zijbanden t.o.v. de draagtrilling,
n.1. dat de zijbanden voor een bepaalde modulerende frequentie van gelijke
sterkte moeten zijn, is dus verstoord en het gevolg daarvan is, dat de
omhullende van de gemoduleerde trilling niet meer een vormgetrouwe
reproductie van de modulerende trilling is. Verderop zal nog worden aan
getoond van welke aard de daardoor ontstaande vervorming is.
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Bij het optreden van phasemodulatie verandert de phasehoek q>,

die in ongemoduleerde toestand een waarde <p0 heeft, periodisch in de
frequentie van de modulerende trilling met een maximale afwijking
kp <Po> wanneer kp de modulatiegraad is. De ogenblikswaarde van de gemoduleerde trilling is in dit geval dus:

ip = Io sin { cu0 t + <p0(l -f- kp sin pt) }
= Io sin (w„ t + <p0 + mp sin pt), ....

.... (104)

waarin Io sin (a>„ t -{- </>,,) de draagtrilling voorstelt en "‘p = kp <p„ de
modulatie index.
Deze uitdrukking kan iets eenvoudiger worden geschreven door aan te
nemen dat de phasehoek <p
rpo voor de draagtrilling van ondergeschikte betekenis is en dus nul kan worden gesteld, terwijl mp de maximale waarde
van de verandering van de phasehoek voorstelt. Dan kan voor (104)
worden geschreven:

ip — Io sin (w0 t + mp sin pt)

(104a)

Voor een geringe waarde van de phasemodulatie kan deze vorm, op
dezelfde wijze als de uitdrukking voor frequentiemodulatie, worden uitgewerkt tot:
ip = Io sin o>o t + mp Io cos a>o t sin pt

— Io sin a>0 t + | mp Io sin (a>0 + />) t — j mp I„ sin (<u0 — p) t . . (105)
De phase-gemoduleerde trilling blijkt dus, bij geringe modulatiegraad,
eveneens te kunnen worden ontbonden in de draagtrilling en twee zijbanden. Vergeleken bij amplitudemodulatie ijlen de zijbanden als gevolg
van phasemodulatie resp. 270° en 90° vóór bij die voor amplitudemodu
latie. Daaruit zou volgen, dat de amplituden bij gelijktijdig optreden van
amplitude- en phasemodulatie wel onderling gelijk blijven, maar dat ze
groter zijn dan die voor zuivere amplitudemodulatie, doch er treedt een
phaseverschuiving van de zijbanden t.o.v. elkaar op. Dat geeft ook weer
aanleiding tot vervorming, omdat de omhullende van de gemoduleerde
trilling onder deze omstandigheden geen vormgetrouwe reproductie
van de modulerende trilling kan zijn. Het zal nog worden aangetoond
van welke aard deze vervorming is.
De vervorming door gelijktijdige amplitude- en frequentiemodulatie of amplitude- en phasemodulatie. Zoals reeds in het
kort werd aangegeven zal ongewenste frequentie- of phasemodulatie ver-
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vorming geven bij amplitudemodulatie. Bij de volgende beschouwingen
zal worden aangenomen, dat de vereenvoudigingen, toegepast bij de af
leiding van de uitdrukkingen (103) en (105) voor F- en P-modulatie
ook nu kunnen worden toegepast, m.a.w. dat de optredende F- of Pmodulatie gering is.
Bij gelijktijdige A- en F-modulatie, resp. met modulatiegraad ka en
modulatie-index ni/ is de amplitude,e van de gemoduleerde trilling gegeven
door:

Irj = Io{i + ka sin pt),
terwijl op het ogenblik t de draaiïngshoek van de vector door de Fmodulatie bepaald is door:

a = a>0 t + tnf cos {pt T <p).

De phasehoek q> is hier ingevoerd, omdat in het algemeen moet worden
verondersteld, dat de maxima van de veranderingen door A- en F-modulatie niet zullen samenvallen. Bij het optreden van A- en f-modulatie
beide is de ogenblikswaarde van de gemoduleerde trilling dus gegeven
door:
ia/ = /<,(-? + k„ sin pt) sin { a>0 t + ni/ cos {pt + <p) }
Voor een kleine waarde van mf kan hiervoor, zoals reeds werd aangetoond,
worden geschreven:

L/ = Zo (J + ka sin pt) { sin a>0 t + mt cos o>o t cos {pt + <?)} =
Io { sin a>0 t + mt cos ojo t cos {pt + <p) +
+ k„ sin a>o t sin pt + ka mf cos a>0 t sin pt cos {pt + <p) }

Wanneer deze vorm verder wordt uitgewerkt door toepassing van bekende
goniometrische formules voor het omzetten van producten van goniomctrische functies in sommen en verschillen, wordt als resultaat gevonden:

ia/ = Io {sin coot — i ka mt cos a>0 t sin <p) +
— 1 ka Io { cos (a>0 + p) t — cos{a>„ — p)t} +
i mf Io [coj { (cu0 + ƒ>) t + <p } + cos { {a>0 —p) t — <p } ] +

1 ka m/Io [«« { ("« + 2P) t + <P } — ««{ ("o— 2Py)t — <P }] (106)
Uit deze uitdrukking zijn de volgende conclusies te trekken voor ge
lijktijdig optreden van A- en F-modulatie:
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1°. de sterkte van de draagtrilling in gemoduleerde toestand heeft een
grotere waarde dan in ongemoduleerde toestand (er komt een componente, die 90° in phase verschoven is, bij);
2°. naast de zijbanden als gevolg van yl-modulatie treden zijbanden op
van dezelfde frequentie, doch met een phaseverschil, zodat de resul
terende zijbanden niet meer-van gelijke sterkte zijn; deze zijbanden
hebben frequenties, die corresponderen met de frequentie van de
modulerende trilling;
3°- er treden zijbanden op met frequenties, die corresponderen met het
dubbele van de frequentie van de modulerende trilling.
Afgezien van de overige punten, volgt uit 30, dat de vorm van de om
hullende van de gemoduleerde trilling een kromme vertegenwoordigt,
waarin de tweede harmonische van de modulerende trilling aanwezig is,
terwijl er verondersteld is, dat door een zuiver sinusvormige trilling werd
gemoduleerd. Er treedt dus niet-lineaire vervorming op. Om een idee te
krijgen van de orde van grootte zullen we de volgende vereenvoudigingen
veronderstellen: 9? = o; inf is van zodanige grootte, dat het onder 20 ge
noemde effect kan worden verwaarloosd. Deze vereenvoudigingen be
tekenen, dat we aannemen, dat alleen de niet-lineaire vervorming door
de 2de harmonische van de modulerende trilling van belang is. De eerste
harmonische heeft dus een amplitude ka Io, terwijl volgens (106) de tweede
harmonische dan een amplitude ^kam(I0 zal hebben. De distorsiefactor is dus:
^2 =

i k„ m, Io

• IOO % = 50 m, %

De distorsiefactor bedraagt dus reeds 2%, wanneer
= 0,04, een waarde,
waarvoor alle aangenomen verwaarlozingen zeker geldigheid hebben,
wanneer ka = I (100% ^-modulatie). Aangenomen nu, dat door het
moduleren een F-modulatie van 50 c/s voor de draagtrilling ontstaat,
dan kan worden afgeleid voor welke modulatiefrequentie de vervorming
2% bedraagt. Want:

mt =

Zf/ co o

P

= k' f

wanneer j0 de frequentie van de draagtrilling is en ƒ die van de module
rende trilling. Nu is k{ f0 = 50, mf = 0,04, dus ƒ = 1250 c/s, waaruit
volgt, dat de niet-lineaire distorsie van ^4-modulatie door F-modulatie
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kan optreden onder practisch zeer waarschijnlijke omstandigheden. Het
is misschien niet overbodig de aandacht even te vestigen op het feit, dat
de besproken mogelijkheid van niet-lineaire vervorming alleen een gevolg
is van ongewenste E-modulatie en dat andere vervormingsmogelijkheden
daarbij buiten beschouwing zijn gelaten.
Bij gelijktijdige A- en P-modulatie, resp. met modulatiegraad ka en
modulatie-index wp, vinden we voor de ogenblikswaarde van de gemoduleerde trilling:
(-T + k„ sin pt) sin { o>o t + mipl sin (pt + <f>) }

t

I

Bij uitwerking van deze vorm wordt een uitdrukking gevonden, die soort
gelijk is met (106) en dus ook aanleiding geeft tot dezelfde consequenties.
Ook door ongewenste P-modulatie bij een X-gemoduleerde trilling kan een
vrij ernstige vervorming door de tweede harmonische van de modulerende
trilling ontstaan.
Principe van modulatiesystemen. Een telefoniezender moet be
staan uit een inrichting om de draagtrilling op te wekken en een inrichting
om de modulatie tot stand te brengen. Het resultaat moet dan zijn, dat
een gemoduleerde golf wordt uitgezonden, dus dat in de antenne een
gemoduleerde hf-trilling optreedt.
In het eenvoudigste geval zou men dus een methode moeten zoeken om
de sterkte van de trilling van een hf-oscillator evenredig met de sterkte
van de If-trilling, die op de draagtrilling moet worden gemoduleerd, te
veranderen. Daartoe moet worden onderzocht van welke grootheden de
sterkte van de opgewekte hf-trilling afhankelijk is en ook of er een lineair
verband bestaat tussen die grootheid en de trillingsterkte. Want in dat
geval kan de betreffende grootheid evenredig met de sterkte van de Iftrillingen worden veranderd om de gewenste modulatie te verkrijgen. Nu
blijkt de stroom in de trillingskring van een oscillerende lamp, dus ook
de stroom in de daarmede gekoppelde antenne, binnen redelijk wijde
grenzen recht evenredig te veranderen met de roostervoorspanning van
die lamp of met de anoderustspanning. Voor verandering van de anoderustspanning b.v. ziet het verband tussen de antennestroom en die span
ning er ongeveer uit als geschetst in fig. 112, vertoont dus een kromme,
die er wel enigszins uitziet als een lampkarakteristiek. De kromme ver
toont een vrij groot recht gedeelte — ab —, waarvoor de antennestroom
dus recht evenredig met de anodespanning verandert. Blijft men dus
met de anodespanningsveranderingen binnen de waarden A en B, dan
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zijn de antennestroomveranderingen daarmede evenredig. Daar bij modulatie de stroom zowel moet kunnen toenemen als afnemen moet de
instelling van de anodespanning — de
ÏANT.
telefonie-instelling — zó worden
gekozen, dat aan weerszijden een even
groot recht gedeelte van de kromme ligt.
Voor de in fig. 112 geschetste z.g. stati
sche modulatiekarakteristiek moet
de anodespanning dus worden ingesteld
op de waarde C, terwijl de veranderin
A
C
Va%.
e>
gen van die spanning, tenminste wanneer
Fig. i]
men vervorming wil voorkomen, niet
C B. Uit de fig. volgt dan echter ook, dat
groter mogen zijn dan A C
de maximaal toelaatbare modulatiegraad niet groter mag zijn dan:
Bb — Aa

'I

(107)
k,nax = hT+ Aa ......................

In het voorgaande geval spreekt men van anodemodulatie, omdat
de modulatie plaatsvindt door verandering van de anodespanning van de
oscillator. Principieel gesproken kan op soortgelijke wijze ook roostermodulatie worden verkregen, omdat de stroom in de trillingskring
van de oscillerende lamp ook afhankelijk is van de grootte van de roostervoorspanning en binnen vrij ruime grenzen ook evenredig daarmede ver
andert, zoals uit het opnemen van een statische modulatiekarakteristiek
voor dit geval blijkt.
Het zal enigszins vreemd aandoen, dat er conclusies met betrekking tot
de modulatiemogelijkheden worden getrokken op de basis van statische
karakteristieken, maar ter toelichting diene de overweging, dat de If-trillingen t.o.v. de hf-trillingen, die gelijktijdig optreden, zulke langzame
veranderingen betekenen, dat ze vergeleken bij de zeer snelle hf-trillingen
zonder bezwaar als statisch kunnen worden aangenomen.
Hoewel uit het voorgaande zou volgen, dat het principieel mogelijk is
radiotelefonie te verkrijgen door het toepassen van anode- of roostermodulatie bij een hf-oscillator, worden deze methoden tegenwoordig
slechts zelden meer toegepast. De reden daarvan is, dat de frequentie
van de hf-oscillator mede afhankelijk is van de waarden van de anode
spanning en de roostervoorspanning, zodat anode- of roostermodulatie
van een hf-oscillator tevens aanleiding moet zijn tot het ontstaan van
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F-modulatie naast de gewenste //-modulatie. Daar een sterke vervorming
hiervan het gevolg kan zijn vindt men tegenwoordig modulatie van een
hf-oscillator zeer zelden meer toegepast.
Bij de bespreking van de hf-versterkers werd echter aangetoond, dat de
uitgangsenergie evenredig was met de roosterspanning, de roosterwisselspanning of de anoderustspanning, tenminste binnen ruime grenzen,
zodat het principieel mogelijk is in een hf-versterkertrap rooster- of
anodemodulatic toe te passen. Dit wordt dan ook algemeen gedaan, omdat
daardoor in elk geval de kans op ongewenste F-modulatie practisch kan
worden vermeden. In het algemeen gesproken krijgt men dan ook voor een
tclefoniezender de volgende inrichting (zie fig. 113). De draagtrilling
wordt opgewekt door een kleine hf-oscillator, met de bijbehorende

/TUUQTRAP ------

/CMEIDING/-

VER/TER«EI^C,NOTRAP^

TRAP

F

1

I
1
I
L.R-OF M.P - MODULATIE

Fig. 113.

kringen stuurtrap genoemd. Deze trap wordt gevolgd door een z.g.
scheidingstrap of separator, een hf-versterkertrap, die zó wordt in
gesteld, dat de stuurtrap steeds met een constante belasting werkt. De
scheidingstrap moet dus zonder roosterstroom werken, terwijl verder
alle mogelijke voorzorgen dienen te worden genomen, dat er geen terug
werking van de anode- op de roosterkring kan optreden, zodat eventuele
belastingsveranderingen van deze anodekring onmogelijk van invloed
kunnen zijn op de werking van de stuurtrap. Ojider deze omstandigheden
kunnen dan ook alle voorzorgen worden genomen om de frequentie van
de stuurtrap zeer constant te houden (b.v. kristalsturing, zo nodig met
thermostaat). Op de scheidingstrap volgen dan zoveel hf-versterkertrappen als nodig zijn om de benodigde draaggolfenergie in de antenne te
kunnen afgeven. In een van de versterkertrappen kan dan de modulatie
plaats vinden. Wordt de modulatie eerst in de anodekring van de eindtrap
toegepast, dan wordt dit ,,high-power”-modulatie genoemd, omdat
de modulatie dan plaatsvindt bij het hoogste energieniveau, dat in de

I
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zender optreedt. Vindt de modulatie echter plaats in een van de voor
afgaande versterkertrappen, dan wordt gesproken van „low-power”modulatie. Zoals verderop nog zal worden aangetoond geven de uit
drukkingen HP- en LP-modulatie tevens een aanwijzing omtrent het
If-vermogen, dat beschikbaar moet zijn om de gewenste modulatie tot
stand te doen komen.
Naar aanleiding van het voorgaande zal het wel duidelijk zijn, dat een
bespreking van de modulatiemethoden voor hf-oscillatoren weinig zin
heeft, zodat de beschouwingen over het moduleren van een zender dan
ook uitsluitend betrekking zullen hebben op hf-versterkers.
Roostermodulatie. Roostermodulatie wordt betrekkelijk weinig toe
gepast. De maximaal bereikbare modulatiediepte is niet zo groot en de
instelling voor het verkrijgen van een goede weergave is nogal lastig.
In omroepzenders, waarvan de vervormingsvrijheid aan zeer hoge eisen
moet voldoen, zal men bij voorkeur geen roostermodulatie toepassen.
Daartegenover staat echter, dat het systeem van roostermodulatie wel
enkele voordelen biedt in zenders, die niet a priori voor telefonie zijn
bestemd, maar waarin de mogelijkheid voor telefonie aanwezig moet zijn.
Bij zulke zenders worden gewoonlijk noch een grote modulatiediepte,
noch een grote vervormingsvrijheid van de telefonie geëist, terwijl het
wel van belang is, dat de modulatie-inrichting weinig kostbaar en ge
makkelijk in te schakelen is.
In hoofdzaak moeten twee methoden worden onderscheiden: a) roostergelijkstroommodulatie, waarbij met een variable lekweerstand
(een z.g. leklamp) wordt gewerkt, zodanig, dat die weerstand veranderin
gen evenredig met de If-trilling ondergaat en daardoor de roostervoorspanning, die wordt verkregen door het spanningsverlies van de roosterstroom in die weerstand, de vereiste veranderingen doet ondergaan;
b) de roosterspanningsmodulatie, waarbij de roostervoorspanning
meer op directe wijze de vereiste veranderingen krijgt toegevoerd.
In fig. 114 is een schema voor het verkrijgen van roostergelijkstroommodulatie aangegeven. De hf-versterkerlamp V wordt geëxciteerd door
een constante hf-wisselspanning II.F. en moet de vereiste negatieve
roosterspanning krijgen door middel van de optredende roosterstroom.
In plaats van een lekweerstand wordt nu een triode M, die tevens dienst
doet als modulatorlamp, gebruikt. In verband met de richting van deze
roosterstroom moet de anode van M dus verbonden zijn met de kathode
van V. Door nu de If-trillingen L.F. aan het rooster van de leklamp M te
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leggen kan de stroom door deze lamp worden geregeld in overeenstem
ming met de ogenblikswaarde van die trillingen, zodat modulatie wordt
verkregen en ook onvervormde modulatie, zolang bij dit procédé de
roosterspanning in evenredigheid met de sterkte van de modulerende
trilling verandert. Dit is een vrij zware eis, omdat het verloop van de
statische roosterstroom-modulatiekarakteristiek (E9„—Igu, roosterspanning-roosterstroom van de versterkerlamp E) overeen moet komen met
de dynamische roosterspannings-anodestroomkarakteristiek van de leklamp (dynamisch, omdat èn anodespanning èn roosterspanning ver
anderen). Onder deze omstandigheden blijkt het dan ook practisch on
mogelijk om een hogere toelaatbare modulatiediepte dan ongeveer 65% te bereiken.
Het essentiële van deze mo
dulatiemethode, evenals van de
is
roosterspanningsmodulatie,
dit, dat de modulatie eigenlijk
een gevolg is van het veranderen
van het nuttig effect van de
Va o
anodekring van de hf-versterkerlamp door de verandering
van de instelling van deze lamp
L.R
tijdens het moduleren. Daar,
zoals bij klasse-B versterkers
Fig' II4'

ê

werd besproken, bij verandering van de roosterexcitatie het hoogste
nuttig effect, dat kon worden bereikt, ongeveer 70% bedraagt, moet voor
dit systeem het nuttig effect voor de telefonie-instelling ongeveer 35%
bedragen. Hieruit volgt ook, dat de energie, die nodig is voor het doen
ontstaan van de zijbanden door het voedingssysteem van de versterkertrap
moet kunnen worden geleverd. Dit punt dient bij het ontwerpen van
het voedingssysteem, waarop we nog terugkomen, goed in aanmerking
te worden genomen.
Afgezien van de moeilijkheden, die inherent zijn met modulatiesysteem
als zodanig zijn er practisch nog de moeilijkheden van de geheel afzon
derlijke gloeistroomvoeding voor de leklamp en de invloed van de smoorspoelen en de condensator, die moeten dienen om te beletten, dat de hftrillingen doordringen in het modulatiecircuit, op de kwaliteit van de
modulatie (mogelijkheid van lineaire vervorming).
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Enkele van de moeilijkheden van roostergelijkstroommodulatie ver
vallen, wanneer gebruik wordt gemaakt van roosterspanningsmodulatie.
In opzet is deze methode weinig verschillend van roostergelijkstroom
modulatie, maar de modulatorlamp vervult in zekere mate meer de functie
van If-versterkerlamp naast die van leklamp. Een schema is gegeven in
fig. 115. De modulatorlamp krijgt bij dit systeem een afzonderlijke anodespanning Vam over een weerstand R. Onder deze omstandigheden
wordt de ogenblikswaarde van de roosterspanning van de hf-versterkerlamp V bepaald door de roosterV
stroom van deze lamp èn door de
anodestroom van de lamp M,
dus door het spanningsverlies in
W.F
R. Door een gunstige dimensioncring van de onderdelen is
het met deze schakeling mogelijk
de roosterspanningsveranderinVao
gen van de lamp V beter in over
eenstemming te brengen met de
If-trillingen op het rooster van
Tm
de modulatorlamp, zodat ook
R
een betere modulatie wordt ver
kregen.
1----- rVam -—
Wanneer in een telegrafieFig. 115.
zcnder een roostermodulatiesysteem wordt ingebouwd, kan men voor de telegrafie-instelling de
modulatorlamp een zodanige roostervoorspanning geven, dat met maximaal nuttig effect wordt gewerkt, terwijl voor telefonie de modulator
lamp de daarvoor vereiste roostervoorspanning wordt gegeven en even
tueel een If-versterker wordt voorgeschakeld.
Anodemodulatie. Het is bekend, dat bij een klasse-C versterker de
hf-uitgangsenergie evenredig met het kwadraat van de anoderustspanning
verandert, zodat de stroom in de trillingskring evenredig met die anodespanning moet veranderen. Er kan dus modulatie worden verkregen door
de If-trillingen op de anodespanning van de hf-versterkertrap te doen in
werken. Dit overwegende komt men tot het modulatiesysteem, geschetst
in fig. 116, waarbij de If-trillingen door middel van de z.g. modu’atietransformator T op de anoderustspanning Ka0, die natuurlijk aan de
hand van een statische modulatiekarakteristiek op de juiste waarde moet
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zijn ingesteld, van de hf-versterkerlamp worden gesuperponeerd. Op die
wijze ondergaat de anodespanning Va van de hf-versterkerlamp V de
gewenste veranderingen. Want noemen we de amplitude van de (sinus
vormig veronderstelde) spanning over de secundaire van de modulatie
transformator I7,,,, terwijl de cirkelfrequentie p is, dan is het duidelijk dat:
Va = Va0 4- Vm sin pt.
De amplitude van de hf-stroom in de trillingskring in de anodeketen
van de lamp V verandert lineair
met Va, zodat voor die amplitude
wordt gevonden:

Ii = A (Vao 4- V,n sin pt),

WE

waarin A een constante is. Deze
amplitude verandert dus op de ge
C
wenste wijze afhankelijk van de
If-trilling.
Over een gehele periode van de If-—Va
trilling genomen, is de gemiddelde
waarde van de anodespanninggelijk
aan Vao. Bij een klasse-C versterker
is echter de door de lamp opgeno
men anodestroom evenredig met de
Vao
anodespanning, zodat ook de gemid
Fig. 116.
deld opgenomen stroom, Iao, gelijk
moet zijn aan die, welke in ongemoduleerde toestand wordt opgenomen.
Tijdens het moduleren blijft het gemiddelde vermogen, dat door de
hf-versterker uit de voedingsbron wordt opgenomen dus constant. Het
hf-vermogen in de trillingskring neemt echter toe, zodat voor het ver
krijgen van de gemoduleerde trilling door de versterkerlamp, die de Iftrilling aan de modulatietransformator moet leveren, de modulatorlamp, het benodigde vermogen voor de toename van het vermogen in
de hf-trillingskring in gemoduleerde toestand moet worden geleverd. Wil
men met sinusvormige trilling een modulatiegraad ka bereiken, dan moet
V,n = ka Vao zijn. Omdat echter Vn en de door de hf-versterkertrap
opgenomen stroom Ia evenredig met elkaar zijn, gedraagt deze trap zich
t.o.v. veranderingen van Va als een zuiver ohmse weerstand Ra0. Daar
deze verhouding practisch geldt van Va — o tot Va = 2 Va0 — want met
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anodemodulatie is een modulatiegraad van 0,95 tot 1 zonder noemenswaardige vervorming te bereiken — kan Rao, vaak de osei Hat ieweerstand genoemd, omdat de voorwaarde ook voor een hf-oscillator
meestal over een zeer groot bereik opgaat, worden berekend uit:

MO

Daaruit volgt, dat de secundaire van de modulatietransformator eigenlijk
belast is met een weerstand Rao, over welke een wisselspanning met am
plitude ka Vao moet worden ontwikkeld. Het door de modulatietrans
formator aan de secundaire zijde te leveren vermogen is dus:

W„„ =

v_^_2 = y
2 Rao

2

J(10

(108)

Hieruit blijkt dus, dat de modulatorlamp in staat moet zijn om het in
de telefonie-instelling door de hf-versterkertrap opgenomen vermogen
tot de graad ka te moduleren (vergelijk de uitdrukking (108) voor het ver
mogen, dat ten slotte de zijbanden doet ontstaan met (ioi) voor het ver
mogen van een gemoduleerde trilling). Voor een gegeven hf-versterkertrap
kan dus een passende modulator, die eigenlijk niets anders is dan een
If-eindversterkertrap, worden berekend, waarbij voor de berekening van
de modulatietransformator dezelfde voorwaarden gelden als voor de
berekening van een uitgangstransformator voor een If-versterker. Alleen
moet men bij de berekening van de transformator meestal wel de invloed
van de hf-smoorspoel L en den condensator C, die de hf-trillingen uit het
modulatiecircuit moeten houden, in acht nemen. De smoorspoel L kan
worden opgevat als een kunstmatige vergroting van de secundaire sprei
ding van de transformator en het is daarom vaak zeer gewenst om door
een geschikte keuze van de waarde van C, op dezelfde wijze als dit bij
If-versterkertransformatoren werd besproken, de weergave van de zeer
hoge tonen te bevorderen.
Het voordeel van de anodemodulatie is, dat de hf-versterkerlamp onder
de gegeven omstandigheden zo gunstig mogelijk werkt. De klasse-C
versterker werkt immers met constant nuttig effect van de anodekring,
onafhankelijk van de waarde van de anodespanning. Buiten dat is de
anodevoedingsbron van de hl-trap tijdens het moduleren constant belast.
Het is interessant even na te gaan met welke maximale ogenblikswaarde
de hf-versterkerlamp b.v. bij 100% modulatie werkt. In ongemoduleerde
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toestand beweegt die ogenblikswaarde practisch tussen o en 2 Vao. Bij
100% modulatie verandert de anodespanning echter zelf tussen O en
2 Va0, terwijl op elk ogenblik de anodewisselspanning een amplitude gelijk
aan de op dat ogenblik heersende waarde van de anodespanning heeft.
Hieruit volgt, dat bij 100% modulatie de maximale ogenblikswaarde
van de anodespanning gelijk moet zijn aan 4 V„o. Het spreekt vanzelf,
dat hiermede met de constructie van de lamp en met de isolatie van de
diverse onderdelen terdege rekening zal moeten worden gehouden.
Anodemodulatie kan op verschillende wijzen tot stand worden ge
bracht. Deze zullen in het kort worden behandeld.
Heising of constante-stroom modulatie. De oudste methode van anode
modulatie werd reeds in 1921 door Heising aangegeven en wordt vaak
naar de kenmerkende eigenschap van dit systeem, constante-stroommodulatie genoemd. Het principe van deze methode is aangegeven in
fig. 117. De hf-trap V en de modulator M worden over een If-smoorspoel
Z,] gevoed door een gemeenschappelijke anodespanningsbron met span-

LJ,

V

Ll
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Fig. 117.

ning Vao. Deze levert dan een stroom I, zijnde de som van de anodestromen van de trappen, resp. /„ van de hf-trap en Im van de modulator.
Deze voorwaarde blijft ook voor de ogenblikswaarden van de anodestromen gelden, wanneer het rooster van M een If-trilling toegevoerd krijgt,
tenminste wanneer de If-smoorspoel, gewoonlijk spreek- of modulatiesmoorspoel genoemd, een voldoende zelfinductie heeft om te be
letten, dat de veranderingen van I„ en
terugwerken op 1. De hf-trap
ondergaat dus bij het moduleren de noodzakelijke stroomveranderingen,
terwijl de spanningsveranderingen worden verkregen door de zelfinductiespanning over de smoorspoel
bij de veranderingen van lm. De
anodekring van de modulator is dus eigenlijk direct belast met de oscil-
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latieweerstand, die de hf-trap vertegenwoordigt, terwijl de modulatiesmoorspoel er voor zorg draagt, dat de If-trillingen inderdaad op de
weerstand inwerken en niet door de voedingsbron ontwijken.
Een nadeel van deze methode is, dat de hf-trap en de modulator met
dezelfde anodespanning werken, waarvoor de lampen dus geschikt moeten
zijn, terwijl de oscillatieweerstand van de hf-trap overeen moet komen
met de optimum belastingsweerstand van de modulator. Tenzij met
speciaal op elkaar aangepaste lampen, zal dit wel enige moeilijkheden
met zich mede kunnen brengen, die dan resulteren in een ongunstig nuttig
effect van het geheel. Bovendien levert de modulatiesmoorspoel, vooral
bij grotere vermogens, altijd enige constructieve bezwaren op, omdat er
rekening moet worden gehouden met een grote gelijkstroomcomponente,
n.1. de som van de anodestromen van hf-trap en modulator. Een en ander
heeft tengevolge gehad, dat de anodemodulatie volgens het originele
principe van Heising slechts zelden meer wordt toegepast.
Klasse-A modulator. Aan de genoemde bezwaren kan grotendeels wor
den tegemoet gekomen door de hf-trap en de modulator niet over een
modulatiesmoorspoel te voeden, maar door middel van een modulatietransformator te koppelen, zoals in fig. n8 is aangegeven. Door de
wikkelingsverhouding van de modulatietransformator de juiste waarde te
geven kan ervoor worden gezorgd dat de oscillatieweerstand de optimum
belasting voor de modulator vertegenwoordigt. Daardoor wordt ver
kregen, dat er een grotere vrijheid bestaat in de keuze van lampen, natuur-
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Fig. ii 8.

lijk met dien verstande, dat de modulatorlamp het voor de modulatie
benodigde vermogen moet kunnen leveren.
Ten aanzien van de transformator 7’ krijgt men bovendien het voor-
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deel, dat deze zo kan worden verbonden, dat de gelijkstroommagnetisatie
door de primaire wordt tegengewerkt door die van de secundaire, zodat
in het gunstigste geval geen gelijkstroomvoormagnetisatie optreedt, terwijl
in elk geval die voormagnetisatie belangrijk kleiner zal zijn dan voor de
smoorspoel bij Heising-modulatie. Hierdoor wordt bereikt, dat de con
structie van de transformator veel minder kostbaar zal zijn, dan die van
de gelijkwaardige smoorspoel.
Een nadeel blijft echter nog het ongunstige nuttig effect van het geheel.
Ter illustratie zullen we het totaal nuttig effect voor 100% modulatie
even berekenen. Stel, dat we een vermogen Wd voor de draagtrilling
willen hebben en dat het nuttig effect van de hf-trap 70% is, terwijl de
modulator een nuttig effect heeft van 20% (een normale waarde voor een
triode als klasse-A eindversterker). Het door de hf-trap opgenomen ver
mogen is dan lVlh = Wd 0,7. Voor 100% modulatie met een sinus
vormige trilling moet de modulator een vermogen leveren van ) Wu, =
Het nuttig effect is 20%, dus moet de modulator opnemen:
JV,„, = j JVi/,/o,2 = IE,,,'0,28. Totaal wordt dus uit de voedingsbron
opgenomen: W, = IV+ IT,„, = 5 Wd. Omdat de modulator als klasseA versterker werkt wordt dit vermogen ook in ongemoduleerde toestand
opgenomen, zodat het totaal nuttig effect voor het opwekken van de
draagtrilling slechts 20% is, terwijl het bij 100% modulatie stijgt tot
30%, omdat het hf-vermogen van de 100% gemoduleerde trilling (bij
sinusvormige modulatie) 1,5-maal zo groot is als dat van de draagtrilling.
Klasse-B modulator. Deze ongunstige verhouding kan echter belangrijk
worden verbeterd, wanneer de modulator niet als klasse-A, maar als
klasse-B versterker wordt geschakeld. Dit is in principe aangegeven in
fig. 119. Een practisch nadeel van deze schakeling springt direct in het
oog: de modulatietransformator heeft zeker een ongunstiger waarde van
de gelijkstroomvoormagnetisatie dan in het voorgaande geval. Dit nadeel
is echter te verwaarlozen bij de voordelen, die anderszins worden ver
kregen. Deze zijn: i° het nuttig effect van het modulatiesysteem is be
langrijk groter, dan dat van een klasse-A versterker, vooral bij 100%
modulatie (het kan dan ongeveer 45 a 55% bedragen); 2° het door de
modulator opgenomen vermogen is afhankelijk van de sterkte van de Iftrilling (theoretisch neemt het recht evenredig daarmede toe). Hieruit
volgt dus, dat er met kleinere lampen, d.w.z. met lampen voor een ge
ringer vermogen, in het modulatiesysteem kan worden volstaan. Aan
genomen, dat we een ideaal werkende klasse-B versterker hebben, met
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een nuttig effect van 50% bij 100% modulatie, dan is, analoog aan het
bovenstaande voorbeeld berekend, het totaal nuttig effect voor het op-
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119.

wekken van de draagtrilling 70% en bij 100% modulatie met een sinus
vormige trilling 52,5%; het uit de voedingsbron opgenomen vermogen is
dan echter bij 100% modulatie
2-maal zo groot als in ongemo
duleerde toestand.
Seriemodulatie. Vooral bij gro
tere vermogens kan de modulatietransformator een bezwaar
M.F.
opleveren in verband met het
verkrijgen van een goede frequentiekarakteristiek. Om het ge
M
bruik van een modulatietransformator te ontgaan kan seriemodulatie worden toegepast, gebaseerd
op het idee om de oscillatieweer
stand van de hf-versterkertrap
direct in de anodeketen van de
rrtm
modulator op te nemen, zoals
Fig. 120.
in fig. 120 schematisch is aangegeven. De werking van dit systeem is duidelijk, wanneer men de
bf-trap vervangen denkt door de equivalente oscillatieweerstand; men
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heeft dan een normale weerstandsversterker. Een practisch nadeel springt
onmiddellijk in het oog: de gloeidraad van een van de lampen moet af
zonderlijk worden gevoed en heeft een hoge positieve spanning t.o.v.
aarde. Verdere nadelen zijn: i° modulator en versterkerlamp moeten
precies op elkaar zijn aangepast, evenals bij de Heisingmethode; 20 de
modulator moet als klasse-A versterker werken, dus het totaal nuttig
effect is even ongunstig als bij de normale klasse-A modulator. Het is de
vraag of deze nadelen opwegen tegen het voordeel van het niet behoeven
te gebruiken van een modulatietransformator of -smoorspoel.
„Low-power” modulatie. Bij LP-modulatie gaat het niet zozeer om
de wijze waarop modulatie wordt verkregen, dan wel om de plaats waar
de modulatie plaats vindt, d.w.z. of de modulatie in een van de hf-versterkertrappen dan wel in de hf-eindtrap plaatsvindt. Voor het verkrijgen
van de modulatie van de betreffende trap komt elk van de behandelde
modulatiesystemen in aanmerking. Bij het toepassen van LP-modulatie
moeten echter verschillende andere factoren in acht worden genomen,
zodat een korte behandeling niet overbodig is.
Wanneer er in een van de hf-versterkertrappen wordt gemoduleerd
worden de daarop volgende trappen geëxciteerd met een gemoduleerde
trilling en moeten deze als z.g. gemoduleerde hf-versterkers wer
ken. Dit betekent, dat de amplitude van de hf-stroom in de trillingskring
in de anodeketen van zulk een trap evenredig met de amplitude van de
roosterexcitatie moet zijn, m.a.w. dat de trap als klasse-B versterker,
die immers aan deze voorwaarde voldoet, moet zijn ingesteld. Daar het
maximale nuttig effect van een klasse-B versterker ongeveer 70% is en
deze waarde de grenswaarde is, die tijdens modulatie optreedt op het
ogenblik dat de amplitude van de roosterexcitatie de dubbele waarde
heeft van die voor de draagtrilling, volgt hieruit, dat het nuttig effect
van een gemoduleerde hf-versterker voor de tclefonie-instelling hoogstens
35% zal bedragen.
Verder moeten de afgestemde kringen, desnoods door het aanbrengen
van extra belastingsweerstanden, zodanig worden gedimensioneerd, dat
behalve de draagtrilling ook de zijtrillingcn tengevolge van de modulatie
alle in dezelfde mate worden versterkt, omdat er anders lineaire vervor
ming zal optreden, doordat de modulatiediepte voor de hogere tonen
verkleind wordt t.o.v. die van de lagere tonen. Bij HP-modulatie behoeft
deze voorzorg alleen maar te worden genomen met betrekking tot de
trillingskring in de anodeketen van de hf-eindtrap.
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Dit voorzover het de mogelijkheid van lineaire vervorming betreft. Er
echter ook factoren die, mits onvoldoende in aanmerking genomen, aan
leiding kunnen geven tot niet-lineaire vervorming, hoofdzakelijk als
gevolg van ongewenste P-modulatie. Een van de oorzaken van ongewenste
phasemodulatie kan b.v. de doorstraling van de lamp zijn. Dit kan echter
in voldoende mate worden onderdrukt door de neutrodyne-condensator
van de betreffende trap precies in te stellen.
Een van de belangrijkste oorzaken van ongewenste P-modulatie is
echter gelegen in het feit, dat de gemoduleerde hf-versterker meestal met
een variabele belasting werkt, doordat de volgende trap gedurende een
gedeelte van de periode van de modulerende trilling in de roosterstroom
loopt. In principe kan de versterkertrap worden voorgesteld door fig. 121,
waarin R de belastingsweerstand voor
het verkrijgen van
een vlakke afstemR
L
kromme en voor het
onderdrukken van de
invloed van de optre
dende roosterstroom
Fig. 121.
op de versterking
voorstelt. Het optreden van roosterstroom kan schematisch worden
voorgesteld door het inschakelen van een overeenkomstige weerstand
parallel aan R, waarbij R zo kan worden gedimensioneerd, dat deze
equivalente weerstand practisch geen invloed heeft op de versterking,
omdat daardoor de anodekringimpedantie zeer weinig verandert. Maar
de phasehoek van deze impedantie is ook afhankelijk van de waarde
van de belastingsweerstand en juist in de buurt van het resonantiepunt
zeer sterk, omdat in dat punt de phasehoek door nul van negatief naar
positief gaat. I Iet gevolg daarvan is, dat het optreden van roosterstroom
gedurende een gedeelte van de periode van de modulerende trilling,
vervorming geeft als gevolg van ongewenste P-modulatie.
Dit kan alleen worden ondervangen door tussen de lampen een koppelingssysteem te gebruiken, dat practisch een constante anodeïmpedantie
geeft, waarvan de phasehoek onafhankelijk is van de waarde van R. Zulk
een koppelingssysteem is geschetst in fig. 122 1). In deze schakeling zijn
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0 Zie „Philips Transmitting News”, Juni 1935= ,.The Philips Broadcast
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de spoelen L niet met elkaar gekoppeld. Is
de cirkelfrequentie van de
draagtrilling, dan moet worden voldaan aan de voorwaarde: w2 LC = z,
terwijl de anodekringimpedantie dan gelijk is aan Za0 = o)2L2fR = LI CR.
De phasehoek van deze impedantie is dan nul, onafhankelijk van de waarde
C

R

L

L

Fig.

122.

van R. De anodekringimpedantie kan dus door de keuze van de waarden
van L en C t.o.v. R op de vereiste waarde worden ingesteld, terwijl voor
kleine veranderingen van R practisch geen verandering van de anode
kringimpedantie optreedt en ook de phasehoek niet verandert.

De juistheid van deze redenering kan als volgt worden aangetoond. Naar fig. 122
vinden we voor Za:
j
Rjw L \
j w l(
~ (jj
~~
C ~ R + jcoL)
Za= Rj (u L
j O)

R -r j co L

Uitgewerkt en met reële noemer geeft dit:
Za =

Rco'L* Ca + j(oL{l—(o-LC){R- (I— 2 co-L C) + (o-L2\
r2(i — 2<o2l cy + o,2 l2 (j — w2 l cy

De phasehoek is nul, wanneer het imaginaire deel van de uitdrukking nul is,
dus voor: I — co2 LC = O. Dit is onafhankelijk van de waarde van R, zodat ook
de phasehoek nul blijft onafhankelijk van R.
Onder deze voorwaarde vinden we voor Za:
•Z’ao —

R co6 L* C2
R2

en, omdat co-LC = I:
„

_O>2^2_

Zao° ~
— ~R
—T
Za

L

~ CR

Andere modulatiesystemen. De moderne hf-versterkerlampen,
schermroosterlampen en penthoden, geven de mogelijkheid van andere
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modulatiesystemen. Dat wil niet zeggen systemen, die principieel ver
schillen van de behandelde methoden, maar alleen in uitvoering.
Bij schermroosterlampen blijkt de uitgangsenergie evenredig met het
kwadraat van de schermroosterspanning en bij penthoden evenredig met
het kwadraat van de vangroosterspanning te veranderen. Het gevolg daar
van is, dat in principe bij deze lamptypen modulatie kan worden ver
kregen resp. door If-verandering van de schermrooster- of de vang
roosterspanning. Bijzondere moeilijkheden geven deze methoden niet,
zodat er niet uitvoeriger op de methoden vanschermroostermodulatie
en vangroostermodulatie zal worden ingegaan.

i.

HOOFDSTUK XII

DETECTIE VAN HOOGFREQUENTE TRILLINGEN
Doel en principe van detectie. Het doel van detectie is de tekens,
die door middel van radiogolven worden overgebracht, weer waarneem
baar te maken. Practisch wordt bij alle radiocommunicatiesystemen het
over te brengen teken gebruikt om de amplitude van de uitgestraalde golf
te veranderen, ook bij telegrafie met ongedempte golven, waar de ver
andering wel de meest ingrijpende is, omdat de golf op volle sterkte
wordt uitgezonden of helemaal niet. Het algemene principe van detectie
is door gelijkrichting van de op een of andere wijze gemoduleerde hftrilling een pulserende gelijkstroom te verkrijgen, waarvan de amplitude
verandert evenredig met het oorspronkelijke signaal.
Soms wordt dit procédé ook „demoduleren” genoemd, maar dit kan aanleiding
geven tot verwarring. „Demoduleren” betekent in de eigenlijke zin van het woord
„ontdoen van modulatie”. Dit kan echter ook op andere wijze gebeuren, dan
door het toepassen van detectie in de hierboven genoemde betekenis. Wanneer
men b.v. een met een hoge toon gemoduleerde hf-trilling toevoert aan een trillingskring met een grote selectiviteit, dus met een zeer scherpe resonatiekromme,
dan worden de zijtrillingen zeer sterk verzwakt t.o.v. de draagtrilling. In die kring
ontstaat dus een gemoduleerde trilling, waarvan de modulatiediepte belangrijk
kleiner is dan die van de oorspronkelijk toegevoerde gemoduleerde trilling. Het
beschreven verschijnsel kan men „demodulatie” of tenminste „gedeeltelijke de
modulatie” noemen.

In het algemeen gesproken kan detectie worden verkregen door de hftrilling toe te voeren aan een kring met een niet-lineaire karakteristiek,
d.w.z. een kring of circuit, waarin stroom en spanning niet in een lineair
verband t.o.v. elkaar veranderen. Aangenomen, dat het verband tussen
stroom en spanning in de betreffende keten kan worden voorgesteld
door de functie:

i = a + b v -f- c v2 + d v3,
waarin a, b, c en d constanten zijn, en dat, behalve een zekere constante
spanning V een hf-spanning van de vorm Esinwt wordt aangelegd Wan
neer de hf-spanning nul is moet de stroom in de keten dus zijn:
I = a + bV + cV2 + dV*

Wanneer het hf-signaal aanwezig is wordt de ogenblikswaarde van de
stroom uitgedrukt door:
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i=a-\-b(V~rE sin co t) ~ c (T7 4- E sin co t)2 4- d (V 4~ Esin cot)3
of uitgewerkt:

i = 14- (b + 2cV 4" 3 dV3)Esin cot 4- (c 4- 3 d V) E2sin2cot 4- dE3sin3cot,
wanneer voor a
bV
cV2
dV3 direct de waarde I wordt ingevuld.
Gebruik makende van de formules: 2 sin2 x = 1 — cos 2 x en 4 sin3 x =
— sin 3 x
3 sin x kan hiervoor worden geschreven:
i = I 4~ | (c 4- 3 d V) E2 4- (b 4- 2 c V 4- 3 d V2 4- 4 d E2) E sin co t 4-

— 1 (c + 3 d V) E2 cos 2 cot — \dE3 sin 3 co t
Berekent men hieruit de gemiddelde stroom gedurende een periode van de
hf-trilling, dan is de gemiddelde waarde van alle termen, waarin sin en
cos van cot of een veelvoud daarvan voorkomt, gelijk aan nul. Dus:

Cjcm = I + I (c 4- 3 d V) E2.
Door de niet-lineaire werking van de keten ontstaat dus bij het aan
leggen van de hf-trilling een stroomverandering (het kan n.1., afhankelijk
van de waarden van de constanten ook een afneme zijn), die afhankelijk is
van de amplitude van de hf-trilling. In principe is dus detectie te verkrij
gen. Wel is in het gekozen voorbeeld de stroomtoename evenredig met het
kwadraat van de amplitude van de hf-trilling — voor de ontvangst van
radiotelefonie een minder gewenste eigenschap, omdat vervorming daar
van het gevolg moet zijn — maar aan alle bovengenoemde voorwaarden
voor detectie wordt voldaan.
Diode-detectie. De meest eenvoudige wijze voor het verkrijgen van
detectie — tenminste wanneer de oudere methoden van kristaldetectie
enz. buiten beschouwing worden gelaten — is het gebruiken van een
diode, die het voordeel heeft van een zuivere gelijkrichter te zijn, d.w.z.
dat er alleen stroomdoorgang in één richting mogelijk is. Wanneer de
karakteristiek van de diode door een vergelijking kan worden voorgesteld,
is het op de boven aangegeven wijze mogelijk de stroomtoename als
gevolg van de gelijkrichting van een hf-signaal te berekenen. Hieraan
heeft men natuurlijk weinig, want een detector wordt meestal in samen
werking met andere apparaten gebruikt, zodat het gelijkrichteffect kan
worden waargenomen. In de meeste gevallen is de diodedetector door
middel van een weerstand met de roosterkring van een op de detector
volgende If-versterker gekoppeld, zodat de If-veranderingen van de over
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de weerstand ontwikkelde spanning na versterking op de een of andere
1 wijze kunnen worden waargenomen. In principe
J krijgt men dus te doen met de in fig. 123 voorC gestelde eenvoudige schakeling, waarop de ver
dere beschouwingen zullen worden gebaseerd.
R
Eenvoudigheidshalve zal voorlopig worden aan
ia
genomen, dat de diode lineair werkt, d.w.z.
dat de stroom evenredig met de spanning
tussen anode en kathode verandert, zolang de
Fig. 123.
anode positief t.o.v. de kathode is. Dit kan
dus worden voorgesteld door:

P

i„ — Kva voor va > o en ia = o voor va

O.

Hieruit blijkt, dat K het omgekeerde moet zijn van de inwendige weer
stand van de diode, zodat ook kan worden geschreven:
voor va

4 =

O.

Wordt nu een hf-spanning e — E sin Mt aan de klemmen gelegd, dan
geldt, zolang cot tussen o en tc ligt, voor de ogenblikswaarde van de stroom:

E sin co t

1—
en voor de ogenblikswaarde van de spanning over R'.

R
e — ----------. r- Sm (o t,
R + Rt
Dit is een sinusvormig pulserende gelijkspanning, waarvan de gemiddelde
waarde kan worden berekend uit:

V

_ E

R

R " h' R+~Ri

Het resultaat van de gelijkrichting kan het gemakkelijkst worden uitge
drukt door de verhouding Vn/E, van de gemiddelde waarde van de gelijk
gerichte spanning tot de amplitude van de hf-spanning; deze verhouding
is voor het genoemde geval gemakkelijk te berekenen uit de bovenstaande
formule.
Het gelijkrichteffect, d.w.z. de verhouding Vn/E, kan belangrijk gun
stiger worden gemaakt door parallel aan de weerstand R een condensator
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C te schakelen, zoals in fig. 124 is aangegeven. In het kort beschreven
krijgt men dan de volgende werking. Gedurende de eerste periode van
de hf-spanning wordt de condensator
practisch opgeladen tot een spanning
gelijk aan de amplitude. Wanneer de
____ spanning nu van richting omkeert kan
H.E
R
de condensator niet ontladen over de
diode, maar ontlaadt over de weer
stand R. Bij de volgende halve periode
van de hf-spanning zal de diode weer
stroom doorlaten als de ogenbliksFig. 124.
waarde van die spanning hoger is dan
de ogenblikswaarde van de condensatorspanning en deze stroom laadt
dan de condensator weer op, tot het moment waarop de ogenbliks
waarde van de hf-spanning en condensatorspanning weer gelijk zijn.
Uiteindelijk zal een toestand als geschetst in fig. 125 tot stand komen.
Gedurende een gedeelte van elke halve periode van de hf-spanning, die
de anode van de diode positief zou maken, wordt de condensator geladen
door een stroomstootje en gedurende de rest van de periode ontlaadt de
condensator over de weerstand R. De condensatorspanning vc zal dus
een pulsatie vertonen t.o.v. de gemiddelde gelijkgerichte spanning Vn.
Practisch worden de laad- en ontlaadtijd van de condensator bepaald door
de verhouding Vn/E, omdat de condensator wordt geladen zolang
e > Vis. Omgekeerd wordt deze verhouding weer bepaald door de rela
tieve waarde van C t.o.v. R, omdat daardoor het spanningsverschil aan
het begin en aan het einde van de ontlaadtijd van de condensator wordt
Vc

VR
I

X

e* E /in ojt

Fig.

125.

bepaald. Al deze dingen zouden door berekening zijn vast te leggen, maar
we zullen ons daarmede niet bezig houden, omdat er andere voorwaarden
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zijn, die in acht moeten worden genomen bij de bepaling van R en C
t.o.v. elkaar. In het kort gezegd heeft een analyse van de verschijnselen
dit resultaat: het gelijkrichteffect wordt deste groter naarmate C groter
t.o.v. R is en bij een gegeven combinatie van R en C zal het effect groter
zijn naarmate de frequentie van de hf-spanning hoger is.
Een veel belangrijker factor is echter of de detectieschakeling naar
fig. 124 in staat is de amplitudeveranderingen van de hf-wisselspanning
voldoende snel te volgen, m.a.w. of het mogelijk is, dat de gelijkgerichte
spanning over R de door de modulatie gegeven omhullende van de
hf-trilling vormgetrouw kan weergeven. Wanneer dit niet het geval is
zal er vervorming optreden. Het kan nu worden aangetoond, dat deze
omhullende kan worden gereproduceerd, wanneer R en C zo worden
gekozen, dat:
j
RC =--------(109)
P
ƒ k sin

wanneer R en C resp. in ohm en farad worden uitgedrukt; ƒ = frequentie
van de hf-trilling in c/s, k = modulatiegraad en p = cirkelfrequentie van
de modulerende If-trilling.

Deze uitdrukking kan als volgt worden afgeleid. De amplitude van de gemodu
leerde hf-trilling worde voorgesteld E (I ~r k sin pt). Wanneer door de modulatie
deze amplitude toeneemt kan worden aangenomen, dat de spanning over C deze
toename goed volgt, omdat het laden van de condensator over een zeer kleine
weerstand, n.1. Ri van de diode, geschiedt. Het ontladen geschiedt over de veel
grotere weerstand R. Is op een gegeven ogenblik de amplitude van de hf-trillingElt
dan neemt die amplitude in het tijdsverloop
af met een bedrag Ex k sin ptY.
Nemen we voor dit tijdsverloop
een periode van de hf-trilling dan is
= l/f,
zodat de amplitude afneemt van Ex tot Ex (I — k sin p/f).
Laat voor de amplitude Ex de gelijkgerichte spanning Vbi = aEx zijn, dan
moet na verloop van f1deze spanning gelijk zijn aan V'n = aEx (-T — k sin p/f)
zijn geworden. In de tijd moet de condensator C dus over de weerstand R
ontladen, zodat de spanningen aan begin en eind van de tijdsverloop resp. Vbi
en V'fix zijn. De condensatorontlading volgt nu een logarithmische wet, voor te
stellen door:
E'fll =
e ~ RC

waarin £ de basis van de natuurlijke logarithmen voorstelt. Hieruit volgt:
£

of:

RCf =

R C = I — k sin p/f
I

— In (I — k sin p/f)
Omdat k sin p/f in practische gevallen een kleine waarde t.o.v. I vertegenwoordigt,
kan voor — In (I — k sin p/f) bij benadering worden ingevuld k sin p/f, waarmede
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bovenstaande uitdrukking (109) wordt gevonden. In deze uitdrukking stelt plf
een hoek in radialen voor. Desgewenst kan men natuurlijk ook rekenen met de
exacte waarde voor de grootheid RCf, maar men zal vinden, dat de verschillen
zeer gering zijn.

Uit de uitdrukking (109) volgt, dat de vormgetrouwe weergave van de
omhullende van de gemoduleerde trilling door de lineair werkende diodedetector afhankelijk is van drie factoren: i° de frequentie van de hf-trilling; 2° van de maximaal voorkomende modulatiegraad en 3° van de
hoogste frequentie, die bij de modulerende trillingen optreedt. Bij het
vaststellen van de waarden van R en C voor een diodedetector in een ont
vangtoestel met een groot frequentiebereik moet hiermede degelijk reke
ning worden gehouden. Daar echter R en C ook de waarde van het gelijkrichteffect bepalen en tevens de grootte van de hf-pulsatie van de gelijk
gerichte spanning, die deste kleiner is naarmate het product RC groter
is, moet tenslotte een compromis worden gesloten tussen het nuttig effect
van de detector en de vormgetrouwe weergave. Bij omroepontvangtoestellen zal in de meeste gevallen het compromis ten voordele van de vorm
getrouwe weergave worden gekozen.
In vele practische gevallen zal het niet mogelijk zijn de schakeling van
fig. 124 te handhaven, omdat de hf-spanning meestal gesuperponeerd is
op een gelijkspanning (b.v. als de detector volgt op een hf-versterker met
afgestemde anodekring). Zonder daarmede principieel iets aan de detectiewerking te veranderen kan dan de schakeling fig. 125 worden toegepast.
Voor deze schakeling gelden dezelfde beschouwingen als voor fig. 124,
waarvan men zich gemakkelijk zelf kan overtuigen.
Lineaire en kwadratische detectie. In het voorgaande is aange
nomen, dat de stroom door de diode
C
evenredig was met de spanning tussen
anode en kathode, zolang de anode posi
tief t.o.v. de kathode was. De gelijk
gerichte spanning is dan ook recht even
U.P.
R
redig met de amplitude van de hf-span
ning. Dit wordt lineaire detectie
genoemd. In dit geval volgt de gemiddel
de waarde van de gelijkgerichte spanning
Fig. 126.
ook getrouw de amplitudeveranderingen
van de hf-spanningen, tenminste wanneer de combinatie van R en
C zodanig bemeten is, dat ook voor de hoogste frequenties van de
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modulerende trillingen dit volgen mogelijk is. Voor de vormgetrouwe
weergave van een telefoniesignaal is lineaire detectie dus een eerste voor
waarde.
Bij een diode kan deze voorwaarde alleen worden benaderd voor rela
tief grote hf-spanningen. Wordt het signaal te klein, dan zal de diode in
het gebogen deel van de karakteristiek werken en het gevolg daarvan is,
dat het gelijkrichteffect niet meer evenredig met de amplitude van de hfspanning is. In dat geval kan het gelijkrichteffect meestal door een kwa
dratische functie worden voorgesteld en men spreekt dan ook van kwa
dratische detectie. Wanneer dit geval zich voordoet kan er van vorm
getrouwe weergave van de omhullende van de gemoduleerde hf-trilling
geen sprake meer zijn, zoals gemakkelijk valt aan te tonen. Neem b.v.
aan, dat het gelijkrichteffect door de volgende uitdrukking kan worden
voorgesteld:

aE2,
waarin a een constante is. De amplitude van de gemoduleerde trilling is:
E = Eo (2 -(- k sin p t),

zodat voor de gelijkgerichte spanning wordt gevonden:
a E2 (1 + k sin pt}2 = a Eo2 (1 + 2 k sin pt -{- k2 sin- pt) —

— a Eo2 {(2 + ik2)

2k sin pt — ik2 cos 2 pt}

Naast de componente, die overeenkomt met de oorspronkelijke modu
lerende trilling, ontstaat dus door detectie een componente met de dubbele
frequentie van de modulerende trilling. Er is dus niet-lineaire vervor
ming en de distorsiefactor is gelijk aan:
d

jaE02k2
■ 100 % = 25 k%,
2aEo2 k

wanneer k de modulatiegraad is. Als er dus rekening moet worden ge
houden met kwadratische detectie mag een telefoniezender niet te diep
worden gemoduleerd op straffe van een sterke vervorming aan de ontvangzijde.
Voor een enkele modulerende toon beschouwd zou de optredende nietlineaire distorsie misschien nog tot een vrij groot percentage tolerabel
kunnen zijn. Maar bij muziek moet men1 rekening houden met het gelijktijdig optreden van meerdere trillingen ’van verschillende frequentie. Bij
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kwadratische detectie krijgt men dan naast de niet-lineaire distorsie door
het optreden van de octaven van alle modulerende tonen nog een ver
vorming van andere orde, n.1. het optreden van de som- en verschilfrequenties van elk paar van modulerende tonen. Deze tonen — hoewel
niet zeer sterk — zullen eerder opvallen en dus een onaangename ver
vorming geven, omdat ze niet in een harmonisch verband tot de oor
spronkelijke tonen zullen staan.

i

Neem b.v. kwadratische detectie van een gemoduleerde hf-trilling, voorgesteld
door:
E
Eo (Z ~r
sin X 4- k2 sin y),

waarin X en y kortheidshalve voor
t en p2 1 van de modulerende tonen zijn in
gevuld. Bij kwadratische detectie heeft de gelijkgerichte spanning de vorm:

Vr = aE0~ (1 + 2 /?1 sinX 4- 2 k2 sin y 4- ky2 sin2 x 4- 2

k2 sin x sin y ; k22 sin2y) =

— aE0- { I -F | ki2 + | k2z + 2 ki sin X 4- 2 k2 sin y— I k^2 cos 2 X—| k2~ cos 2 y +
— k1 k2 cos (x 4- y) 4- A*! k2 cos (x — y) (•

Het is dus voor de vervormingsvrijheid van de ontvangst van zeer veel
betekenis te streven naar het verkrijgen van lineaire detectie. Bij diodedetectie kan dit worden bereikt door de hf-ingangspanning voldoende
hoog te maken. Practisch kan dan vervormingsvrije weergave, zelfs bij
een modulaticdiepte van 100% worden bereikt.
Anodestroomdetectie. De voor detectie vereiste gelijkrichting kan,
behalve door middel van een diode, op verschillende andere wijzen door
toepassing van radiolampen worden verkregen. Op de eerste plaats kan
anodedetectie worden toegepast, waarbij het hf-signaal aan het rooster
van een lamp, waarvan de roostervoorspanning op een zodanige waarde
is ingesteld, dat de anoderuststroom practisch nul is,
wordt toegevoerd. In prinj q cipe is deze schakeling
4= c.
>
voorgesteld in fig. 127.
Wanneer de hf-spanning
gedurende een halve pe
Va<J
*-------VcjO o------------ ‘ ’--------riode het rooster minder
Fig. 127.
negatief maakt, zal in de
anodekring een stroomstoot optreden, terwijl gedurende de andere
halve periode van de hf-spanning geen anodestroom optreedt. De
verschijnselen in de anodekring zijn dus gelijkwaardig met die bij diode-
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detectie. Dit betekent, dat men bij de dimensionering van de anodeweerstand R en de condensator C (naar aanleiding van oudere detectiemethoden nog vaak telefooncondensator genoemd) dezelfde over
wegingen moet laten gelden als bij diode-detectie werden besproken.
Bovendien moet de weerstand R voldoende groot zijn om te kunnen aan
nemen, dat de lading van de condensator ook de veranderingen van de
amplitude van de hf-trilling zal kunnen volgen.
Ook voor deze detectiemethode moet natuurlijk lineaire detectie worden
nagestreefd. Dit wordt ook slechts bij relatief sterke hf-signalen bereikt,
terwijl bij kleinere signalen de detectie kwadratisch wordt met al de
daarmede samenhangende onaangenaamheden.
Roosterstroonidetectie. Hoewel anodestroomdetectie, naast diodedetectie, de beste waarborg geeft voor vervormingsvrije ontvangst, vindt
men nog zeer veel de methode van roostcrstroomdetectie toegepast.
Dit vindt zijn oorzaak daarin, dat bij deze detectiemethode de versterkende
werking van de gebruikte lamp veel meer tot uiting komt, zodat door een
relatief zwakker signaal toch nog een behoorlijke If-spanning kan worden
geleverd. De roosterstroomdetector is dus veel gevoeliger dan een van
de andere detecticmethoden.
Zoals de naam aangeeft, berust deze detectiemethode op het optreden
van roosterstroom en zeer in het kort kan deze methode dan ook als volgt

C

4

Za

R

tVaoj
Fig. 128.

worden omschreven. Het hf-signaal wordt toegevoerd tussen rooster en
kathode, waarbij het rooster geen voorspanning t.o.v. de kathode heeft.
Dit gedeelte van de lamp is dus als een diode op te vatten, omdat er alleen
bij positieve roosterspanning een roosterstroom optreedt, en werkt ook
dienovereenkomstig, zoals uit het principeschema fig. 128 duidelijk is in
te zien. Door de gelijkrichting ontstaat over de lekweerstand R een pul
serende spanning, waarvan de gemiddelde waarde, mits de waarden van
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de lekweerstand R en de roostercondensator C goed zijn bemeten (zie
bij diode-detectie), de omhullende van de gemoduleerde hf-trilling zal
volgen. Het rooster krijgt dus een gemiddelde negatieve spanning (de
roosterstroom loopt van kathode naar rooster!), overeenkomende met de
sterkte van de draagtrilling en daarop gesuperponeerd de If-trilling, die de
modulatie vormde. Neemt men nu in de anodekring van dc lamp een ge
schikte impedantie Za op, dan zullen, als gevolg van de versterkende
werking van de lamp, deze If-roosterspanningen versterkt in de anode
kring worden gereproduceerd.
De gegeven verklaring schiet in zoverre tekort, dat de diodewerking van het
rooster-kathode gedeelte van de lamp niet uitsluitend afhankelijk is van de grootte
van het hf-signaal, maar tevens van de waarde van de anodespanning. Deze is
echter variabel, als gevolg van de werking als If-versterker. Principieel verandert
dit echter weinig aan de verklaring van de werking van het geheel, zoals die boven
staand werd gegeven. Maar wanneer we ons ten doel zouden stellen de verschijn
selen exact te analyseren, zou de variabele anodespanning natuurlijk wel in aan
merking moeten worden genomen.

Voor het verkrijgen van een goed inzicht in de mogelijkheden met anodestroom- en roosterstroomdetectie kan men gebruik maken van de
detectiekarakteristieken, d.w.z. dc grafische voorstellingen van de
anodestroomverandcring als
functie van de sterkte van het
<troo/ter/tqooma . .
hf-signaal. Een paar van deze
/ DETECTIE
karakteristieken zijn voorge
steld in fig. 129. Daarbij moge
a
ƒ
op de eerste plaats worden
LU
opgemerkt, dat bij roosterstroomdetectie steeds een
/-ANODE/TROOMut
/
i DETECTIE
. t
a node stroomver mindering
optreedt, bij anodestroomdetectie een -toename. Het
verloop van de karakteristiek
voor roosterstroomdetectie bij
o26 ©5 ©75 1
2
5
grotere signaalspanningen is
EFFECTIEVE /IGNAAL/PANN.
als volgt te verklaren: de ne
Fig. 129.
gatieve roosterspanning wordt
dan langzamerhand zó groot, dat geleidelijk aan ook anodestroomdctectie begint op te treden, waardoor een anodestroomverandcring ontstaat
in tegengestelde zin als die voor roosterstroomdetectie.
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Uit deze karakteristieken leest men onmiddellijk af, dat bij anodestroomdetectie voor signalen van enige betekenis practisch lineaire detectie
optreedt, terwijl bij roosterstroomdetectie dit lineaire gedeelte zeer be
perkt is, zodat voor een signaal met een modulatiediepte van 100%
practisch nooit vervormingsvrije weergave kan plaatsvinden. Het moet
dan ook aan de belangrijk grotere gevoeligheid van de roosterstroom
detectie worden toegeschreven, dat deze methode nog zo veelvuldig in
gebruik is.
Anodestroom- en roosterstroomdetectie kunnen, behalve met behulp
van triodcn ook worden toegepast met schermroosterlampen of hf-penthoden. Principieel verandert dit niets aan de zaak, maar men heeft dan
natuurlijk het voordeel van de veel grotere versterking, die door middel
van deze lampen kan worden bereikt. Daartegenover staat echter, dat het,
als gevolg van de veel hogere inwendige weerstand, die deze lampen
bezitten, veel moeilijker is een goede aanpassing aan de volgende If-versterkertrap tot stand te brengen. Dit neemt echter niet weg, dat er als
regel wel een gunstig compromis is te vinden, zodat met schermrooster
lampen en hf-penthoden als detector een veel groter gevoeligheid wordt
bereikt dan met trioden.
Detectie van ongedempte signalen. De tekens van een ongedempt
signaal geven bij detectie een constante anodestroomverandering en zijn
dus niet waarneembaar op gehoor en kunnen ook niet worden versterkt.
Voor de ontvangst van ongedempte signalen wordt de door de detector
opgewekte stroomverandering op de volgende wijze veranderlijk gemaakt.
Met een hulposcillator wordt een signaal gegeven, waarvan de frequentie
een weinig verschilt met de frequentie van het inkomende signaal. Wanneer
beide signalen aan de ingangskring van de detector worden toegevoerd,
dan ontstaat in die kring een trilling, waarvan de frequentie gelijk is aan
de halve som van de frequenties van de toegevoerde trillingen, terwijl
de amplitude van die trilling veranderlijk is met een frequentie gelijk aan
het verschil van de frequenties van de toegevoe’-de trillingen (vgl. het
ontstaan van zwevingen bij twee geluidstrillingen, die een weinig in
toonhoogte verschillen). Er ontstaat dus a.h.w. uit de beide toegevoerde
trillingen een derde, eveneens hoogfrequente, trilling, die „gemoduleerd”
is door een andere trilling. De omhullende is echter een zeer gecompli
ceerde trilling, waarvan de eerste harmonische een frequentie heeft, die
gelijk is aan het frequentieverschil tussen de beide toegevoerde trillingen.
Deze verschilfrequentie kan in het If-gebied worden gekozen door instel-
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len van de frequentie van de hulposcillator, vaak zwevingstoestel
genoemd. Na detectie verkrijgt men dus een If-trilling gedurende de
ogenblikken, dat de tekens met de ongedempte zender worden gegeven.
Deze detectiemethode wordt zwevingsontvangst genoemd en kan bij
iedere detectiemethode worden toegepast.

HOOFDSTUK XIII
ANTENNES EN ANTENNES YSTEMEN
Open trillingskringen. Met enkele woorden werd in hoofdstuk IV
het verschil tussen open en gesloten trillingskringen aangegeven, waarbij
als hoofdkenmerk voor de open trillingskringen werd opgegeven, dat
door de grote uitgebreidheid van capaciteit en zelfinductie een grote
energieuitstraling wordt verkregen. Dit is volkomen in overeenstemming
met beschouwingen over de electromagnetische straling in hoofdstuk II
gegeven. We moeten nu gaan onderzoeken in welk opzicht de open tril
lingskringen verschillen van de gesloten. Dit kan het eenvoudigste worden
gedaan door middel van een voorbeeld.
Veronderstellen we eens te doen te hebben met een rechte geleider,
die vrij in de ruimte is opgesteld, dan hebben twee
deeltjes A en B (fig. 130) van die draad t.o.v. elkaar
een zekere capaciteit, terwijl het verbindingstuk tus
sen die deeltjes een zekere zelfinductie zal vertonen.
De twee deeltjes met de verbindingsdraad vormen
dus een trillingskring. Maar wat we hier voor twee
I
willekeurig gekozen deeltjes hebben gevonden geldt
I
voor alle deeltjes. De rechte draad vertegenwoordigt
dus a.h.w. een zeer groot aantal trillingskringen. In
die draad kunnen dus, evenals in elke andere trillings
Fig. 130.
kring, trillingen optreden en het is nu natuurlijk een
van de meest voor de hand liggende vragen welke de frequentie van die
trillingen zal zijn.
Om dat te kunnen bepalen moeten we ons eerst een beeld vormen van
de stroom in de open trillingskring. Gedurende de helft van de periode
van de optredende trillingen moeten de condensatoren worden geladen
en moet er dus een stroom in de geleider aanwezig zijn, evenals gedurende
het ontladen van de condensatoren. Laten we van de laadperiode eens een
enkel moment uitkiezen. Uitgaande van het middelpunt P van de geleider
(fig. 131) en de twee capaciteitjes C1 en C2 beschouwende, stellen we vast,
dat beide moeten worden geladen. Vanuit F gaande (laten we eenvoudigheidshalve maar aannemen, dat de zelfinductie, waardoor het magnetische
veld wordt gevormd, waaruit de condensatoren worden geladen, in P is
geconcentreerd) moet in het deel PA van de draad een stroomsterkte
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aanwezig zijn, die beide condensatoren moet laden, voorbij A echter
behoeft alleen nog maar de laadstroom voor C2 aanwezig te zijn. Uit deze
e>
eenvoudige redenering volgt, dat de ogenblikswaarde
van de stroomstcrkte in de draad naar de einden toe
regelmatig kleiner moet worden en aan de einden nul
moet zijn, terwijl in het midden maximale stroomsterkte moet heersen. Wanneer deze redenering ana
lytisch wordt uitgewerkt, kan het worden aange
p
C<
toond, dat de stroomverdeling in de draad sinus
I
i
vormig met de lengte moet verlopen, waarbij in het
midden een maximum optreedt, een stroombuik,
en aan de einden nul moet zijn, een stroomknoop.
Aan de andere kant kan op soortgelijke wijze worden
Fig. 131.
beredeneerd, dat de spanningsverdeling over de lengte
van de draad eveneens sinusvormig moet zijn, maar met een span
ningsknoop in het midden en spanningsbu iken aan de uiteinden.
Stroom- en spanningsverdeling in de draad, beschouwd als een open
trillingskring, zien er dus in het eenvoudigste geval uit als geschetst
in fig. 132. Vanwege de verdeelde zelfinductie en capaciteit is dit echter
niet de enig mogelijke stroom- en spanningsverdeling. Aan de boven
genoemde voorwaarden voor de verdelingen wordt ook voldaan, indien
er een oneven aantal halve sinussen voor de stroom- en spanningsver
deling over de lengte van de draad wordt aangenomen.
Als basis voor de berekening van de frequentie van de trillingen zullen
we nu aannemen, dat de draad een lengte / heeft en 1dat de capaciteit en
de zelfinductie per eenheid van lengte resp. zijn Co en Lo. Oppervlakkig
zou men nu zeggen, dat de frequentie dan te be1
rekenen zou zijn, omdat de totale capaciteit en zelf\y
inductie resp. /Co en /Lo zijn. Maar het gaat hier
niet alleen om de waarden van die grootheden,
/
vx
doch om de grootte van de werkingen, die de grootl
xx
heden veroorzaken. Want niet overal in de draad
\
is de stroomsterkte dezelfde, zodat evenmin de
1 c
werking van de inductieve per eenheid van de
lengte dezelfde is. Willen we nu de open trilFig. 132.
lingskring op dezelfde wijze beschouwen als de gesloten, dan moeten
we rekenen met de gemiddelde waarde van stroom en spanning. Bij
sinusvormige verdeling van stroom en spanning over de lengte van de
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draad (en bij optreden van een oneven aantal halve sinussen) is de ge
middelde waarde gelijk aan 2/71-maal de maximale waarde. Willen we dus
de verdeelde capaciteit en zelfinductie als geconcentreerd in rekening
brengen (de stroom of spanning wordt dan overal even groot aangenomen)
dan moeten we de waarden van totale capaciteit en zelfinductie vermenig
vuldigen met 2/71.
Er moet echter nog een factor in aanmerking worden genomen. Be
schouwen we de spanningsverdeling in fig. 132, dan
volgt hieruit, dat we de draad eigenlijk in twee helf
C
ten verdeeld moeten denken en wel zó, dat de ene
helft wordt geladen of ontladen t.o.v. de andere. Dit
L
betekent, dat we de totale antennecapaciteit moeten
denken te bestaan uit twee in serie geschakelde helf
ten, waarvan de ene over de zelfinductie van het
systeem wordt geladen of ontladen t.o.v. de andere,
Fig. 133.
'fekenen we dus het vervangingschema met ge
concentreerde capaciteit en zelfinductie, dan krijgen we het schema
fig. J33 voor de equivalente gesloten trillingskring. In dit schema is dus:

c 4=

o

L -

“ Z . L,0

71

(110)

c = | i z. c0)
De werkzame capaciteit van de trillingskring is dus C/2, zodat we voor
de frequentie van de vrije trilling van het systeem vinden:
ƒ = -------- ƒ
■■ c/s,
2 n y/L C/2
waaruit met behulp van de waarden (110) volgt:
I
--------- / ------ C/S.......................

2 l y Lq Co

wanneer Co in F, Lo in H en l in cm worden ingevuld.
Voor een rechte draad in de vrije ruimte is:

Lo = 2 In — . ro-’H.
r

Voor de capaciteit geldt:

Co =

I

. 2l
2 In —
r

I
- . 10'

9

F.

(UI)
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In deze uitdrukkingen stelt

de straal van de draad voor. We vinden dus:
3.ZO10
ƒ = 2.1 cjs.
De hiermede overeenkomende golflengte is:
l = vlf,
waarin v = 3.ZO10 cm/s = voortplantingsnelheid. Dus
7. — 2.1 cm
De met de trilling overeenkomende golflengte is dus in het geval van een draad in
de vrije ruimte gelijk aan 2-maal de lengte van de draad.
Denken we op de draad een oneven aantal (2 n -f- z, waarin n een
geheel positief getal is) halve sinussen voor de stroom- en spannings
verdeling, dan vinden we in het vervangingschema een serieschakeling van 2 (2 n 4- z) condensatoren elk met een capaciteit van
2
[Co
C’ = en 2 n + I spoelen, elk met een zelfinductie van
71 2 (2 n + j)
2 ILO
L =—
. De frequentie van elk van de trillingskringen en van het
n2n
I
geheel is dan te berekenen uit:
2n+1
1

ƒ. = -

2 71

VïTc'
C,
L,
C,
Cf

Li
Ci
Ct

2 l \/lo cü

(H2)

Zoals in fig. 134 schetsmatig
is voorgesteld voor een stroomen spanningsverdeling, bestaan
de uit drie halve sinusvormen,
herkennen we in het geheel drie
stelsels van trillingskringen, die
ieder voor zich identiek zijn met
het bovenstaande stelsel van een
enkele trillingskring. Conse
quente toepassing van deze rede
nering leidt tot de uitdrukking
(112).

Geaarde antenne. De open
trillingskring in de vrije ruimte
C,
is in de practijk alleen realiseerFig. 134.
baar voor korte golven, d.w.z.
voor golflengten kleiner dan 100 m. In de andere gevallen is men genood
zaakt met een geaarde antenne te werken, dusmeteenopcntrillingskring, die
Lt
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t.o.v. aarde wordt geladen en ontladen. Beschouwt men zulk een antenne op
dezelfde wijze als boven voor de open trillingskring in de vrije ruimte werd
gedaan, onderzoekt men dus de geaarde antenne op de frequenties van de
vrije trillingen, dan wordt gevonden, dat de stroomverdeling zodanig moet
zijn, dat aan de voet van de antenne een stroombuik moet optreden, aan
het vrije uiteinde een stroomknoop. De spanningsverdeling moet aan de
voet van de antenne een knoop, aan het vrije uiteinde een buik vertonen
(fig. t35«). Hieruit volgt dan ook, dat het equivalente schema van de
gesloten trillingskring moet worden voorgesteld door fig. 135/1, waarin
C en L de gehele werkzame capaciteit en zelfinductie voorstellen. Dus:
2

C = — l Co en L = -l Lo
ji

i.
C

L.

De in fig. 135 geschetste stand
van zaken is niet de enig moge
///////////////ƒ
lijke, want aan de genoemde //ƒ/////////////
a
voorwaarden wordt eveneens vol
daan, wanneer men voor de
Fig. 135stroomverdeling een oneven aantal kwart-sinuskrommen vindt. Dan
moet echter de equivalente gesloten trillingskring ook anders worden
geschetst en wel met een oneven aantal even grote onderverdelingen van
antennecapaciteit en zelfinductie. We krijgen dan 2 n
1 (n = positief
2 . I Co
geheel getal) condensatoren, elk met een capaciteit —’ ——— - en 2 n + 1
spoelen, elk met een zelfinductie van----------- — in serie, zodat voor de
71 2 n1

eigenfrcquenties van de geaarde antenne wordt gevonden:

2n + 1

" ~ 4iVl^c0

(113)

waarin n = o of een positief geheel getal.
Voor een verticale geaarde draad geldt ook, dat het product L0C0 gelijk is aan
— .ZO 20, zodat voorde golflengten, die met de trillingen overeenkomen, wordt
9
gevonden:
l_
/•n =
2n + l
Voor andere antennevormen, die in de practijk voorkomen, n.L de
T'-antenne (fig. 136#) en de omgek eerde L-antenne (fig. 1366) geldt voor

234

ANTENNES EN ANTENNESYSTEMEN

de eigen frequentie ook de uitdrukking (113), alleen moet men zich bij
de T-antenne wel even goed rekenschap geven van de betekenis van de
lengte / (fig. 1360). Buitendien zijn
de uitdrukkingen voor Lo en Co van
t
een meer gecompliceerd karakter, zo
dat het nut van de uitdrukkingen
v
voor de eigenfrequentie en de golf
/////////
//////////////////
u
lengte Veel minder voor de hand lig
a
Fig- 136.
gend is.
Afstemming van antennes. Evenals elke andere trillingskring kan
een antenne ook op een willekeurige frequentie worden afgestemd door
middel van verandering van de kringconstanten. Het is echter practisch
nogal bezwaarlijk om deze afstemming tot stand te brengen door ver
andering van de capaciteit en zelfinductie van de antenne zelf. Maar het
ligt voor de hand, dat door toevoeging van extra capaciteit en zelfinductie
het beoogde doel kan worden bereikt. Daarbij komt nog de kwestie van
de koppeling van de antenne met zender of ontvanger, die moeilijk anders
tot stand kan worden gebracht dan door het opnemen van een of andere
koppelingseenheid in de antenne, waardoor de constanten van de gehele
antennekring toch een andere waarde hebben dan die van de antenne
alleen. Bijgevolg zal ook de afstemming veranderen. Verschillende geval
len zullen even nader worden onderzocht.
a. Condensator in,serie niet de antenne. Wanneer de werkzame capaciteit
van de antenne wordt voorgesteld door Ca en de capaciteit van de in serie
geschakelde condensator door C, dan is de totaal-capaciteit van de antenne
kring dus gelijk aan CCal(C -f- Ca). Deze capaciteit is kleiner dan Ca
en het gevolg is dus, dat de resonantiefrequentie van het stelsel groter is
en de daarmede overeenkomende golflengte kleiner dan die van de
antenne alleen. De toegevoegde condensator wordt vaak verkortingscondensator genoemd, omdat door het opnemen van deze condensator
hetzelfde wordt bereikt als door verkleining van de antennelengte zou
kunnen worden bereikt.
Door het opnemen van de verkortingscondensator is het systeem niet
meer afgestemd op de oneven harmonischen, zoals bij de enkele antenne
het geval is. Wel treden meerdere resonantiefrequenties op, maar deze
staan niet meer in een harmonisch verband.
b) Spoel in serie niet de antenne. De spoel met zelfinductie L wordt in
serie met de effectieve zelfinductie La van de antenne geschakeld. De
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totale zelf inductie van de antennekring is dus groter dan die van de antenne
alleen, zodat de resonantiefrequentie kleiner is dan die van de antenne
alleen en de daarmede overeenkomende golflengte dus groter. Dit is de
reden waarom de spoel vaak verlengspoel wordt genoemd; met het
opnemen van de spoel in de antenne wordt hetzelfde bereikt als verkregen
zou worden door het langer maken van de antenne.
Ook in dit geval treden meerdere resonantiefrequenties op, die evenwel
niet in een harmonisch verband staan.
c) Spoel en condensator in serie met de antenne. Met een condensator
alleen kan men bereiken, dat de resonantiefrequentie groter wordt, met
een spoel, dat deze frequentie kleiner wordt. Met een combinatie van spoel
en condensator moet dus kunnen worden afgestemd op een willekeurige
frequentie. De totale capaciteit wordt dan immers CCa!(C 4~ Ca), de
totale zelfinductie L -f- La. De resonantiefrequentie wordt dus:
fr~ 2n

c\ca
(L 4- La) CCa

(H4)

Natuurlijk vindt men hier, in verband met de meerdere trillingsmogelijkheden van de antenne ook verschillende afstemmingen, omdat voor een en
dezelfde antenne La en Ca, afhankelijk van
—
de stroomverdcling, verschillende waarden
t.o.v. de statistische waarden per eenheid
van lengte kunnen hebben. Voor elke stroom
Let
verdcling geldt echter de uitdrukking (114),
wanneer voor elk geval de overeenkomstige
waarden van La en Ca maar worden inge- Ca —«—
vuld.
In de meeste gevallen kan La t.o.v. L
L
c 4=
worden verwaarloosd, zodat practisch de
resonantiefrequentie bepaald is door de waar
den van C, Ca en L.
d) Spoel en condenstor parallel, het geheel
Fig. 137in serie met de antenne. Wanneer de zelf
inductie van de antenne kan worden verwaarloosd, staan Ca en C beide
parallel aan de spoel L (zie fig. 137). De resonantiefrequentie is dan:

A=

/

Al'

1

(C 4- Ca) L

(115a)
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Dit is een benaderingsformule, die meestal kan worden toegepast. Een
meer nauwkeurige benadering wordt echter verkregen door aan te nemen,
dat C en Ca beide parallel staan aan de serieschakeling van L en La. De
resonantiefrequentie is dan te berekenen uit:

f. ~

/
(L + L..) (C + Co)

(115b)

De juiste waarde van de resonantiefrequentie zou men echter vinden uit
de voorwaarde:
co L
1
co La------- — 4
o,
1 ~^Ö>2L C
w Ca

d.w.z. door de totale reactantie van de trillingskring gelijk aan nul te
stellen.
Ook in dit geval zijn er natuurlijk meerdere afstemmingen als gevolg
van de mogelijke stroomverdelingen in de antenne, die elk aanleiding
geven tot afwijkende waarden van L(l en C„ bij een gegeven lengte van
de antenne.
Stralingsweerstand. Een antenne wordt gebruikt om energie uit te
stralen of omgekeerd, om uit een stralingsveld energie op te nemen.
Wanneer men aan een antenne een zekere energie toevoert, dan zal een
gedeelte van deze energie worden verbruikt om het stralingsveld te doen
ontstaan en het andere deel om de verliezen in de trillingskring (die toch
altijd een zekere weerstand heeft) te dekken. Natuurlijk wordt er naar
gestreefd de uitgestraalde energie t.o.v. de verliezen zo groot mogelijk
te doen zijn. Van de grootheid van de verliezen kan men zich rekenschap
geven door de weerstand van het antennesysteem. Ook voor de uitgestraalde energie kan dit worden gedaan door middel van het begrip
stralingsweerstand. De stralingsweerstand van een antenne is een
denkbeeldige weerstand, waarin evenveel energie zou worden gedissipeerd als er in werkelijkheid wordt uitgestraald. Hoewel dit een denkbeeldige weerstand is, die niet afzonderlijk kan worden gemeten, wordt
toch bij de bepaling van de hf-weerstand van een antennekring de stra
lingsweerstand mede gemeten, omdat er gedurende de meting wanneer
de antennekring een hf-stroom voert, ook energie wordt uitgestraald. De
vcrliesweerstand van een antennekring kan evenmin afzonderlijk worden
gemeten, want dit zou eveneens met een hf-stroom moeten gebeuren en
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dan treedt er weer straling op. Alleen de totale antenneweerstand 7?„ kan
worden gemeten.
Onder bepaalde omstandigheden kan de uitgestraalde energie en dus de
stralingsweerstand worden bepaald door middel van veldsterktemetingen.
Ook kan eveneens met de aanname, dat aan zekere voorwaarden is vol
daan, de stralingsweerstand worden berekend. Beide methoden hebben
echter een tamelijk grote factor van onzekerheid, zodat de uitkomsten
met enige reserve moeten worden beschouwd.
Daar de stroomverdeling in een antenne niet uniform is, moet er bij
een eventuele opgave van de stralingsweerstand eigenlijk steeds worden
vermeld, ten opzichte van welke stroomwaarde de weerstand is beschouwd.
Ter voorkoming van verwarring is overeengekomen, dat men de stralings
weerstand, tenzij anders is aangegeven, steeds beschouwt t.o.v. een
stroombuik in de antenne. Is de effectieve waarde van de antennestroom
in de stroombuik dus I ampère en is de stralingsweerstand Rs ohm, dan is
het uitgcstraalde vermogen dus:

U's = I2 Rs watt

(Hó)

De berekening van de stralingsweerstand is te gecompliceerd om hier
te worden behandeld, zodat we willen volstaan met hier enkele typische
waarden te vermelden. Een halve-golf antenne, d.w.z. een antenne, waar
van de lengte gelijk is aan JA , in de vrije ruimte heeft een stralingsweer
stand van 73,2 ohm. Een verticale kwart-golf antenne (Z = %A) heeft,
aangenomen dat de aarde een perfecte geleider is, een stralingsweerstand
van 36,6 ohm, terwijl een verticale halve-golf antenne, met het beneden
einde dicht bij een perfect geleidende aarde een stralingsweerstand van
100 ohm heeft.
Een overzicht van de grootte en de verandering van de stralingsweerstanden van een rechte draad in de vrije ruimte en van een verticale
antenne met het benedeneinde dicht bij een perfect geleidende aarde kan
men uit de grafieken fig. 138 krijgen. Bij de rechte antenne in de vrije
ruimte neemt de stralingsweerstand geleidelijk toe, naarmate de lengte
groter wordt t.o.v. de golflengte. Bij een verticale antenne neemt de
stralingsweerstand alternerend toe en af tussen twee grenswaarden, die
geleidelijk toenemen naarmate de lengte van de antenne groter wordt
t.o.v. de golflengte.
Effectieve hoogte. Wanneer de antenne laag is vergeleken met de
golflengte van de uitgestraalde energie, en dat is practisch steeds het geval
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voor zendantennes voor golflengten boven 1000 m en heel vaak ook voor
ontvangantennes voor de omroepgolven, kan het worden aangetoond, dat
de stralingsweerstand recht evenredig is met het kwadraat van de hoogte
KROMME A: RGCMTÉ DRAAD IN VR'JE RUIMTE
OHM
Fk> r-

KROMME B'VERTICALE DRAAD MET BENEDENEINDE
DICHT B‘J PERFECT GELEIDENDE AARDE

öo

7o

I I I I I

I

■

5

5

KROMME A • 3-£

KROMME B :

<»/
X

Fig. 138.

en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de golflengte. De stra
lingsweerstand van een verticale draad, die aan de genoemde voorwaarde
voldoet (h < % ^)» en waarin de stroomsterkte overal even groot zou zijn,
zou dan een stralingsweerstand hebben van:
Rs = 160 7Z -

/z2
X2

ohm.

In werkelijkheid is echter de stroomverdeling niet uniform, omdat de
stroom aan het einde van de draad nul moet zijn. Er mag dus niet worden
gerekend met de werkelijke hoogte, doch er moet een correctiefactor
worden ingevoegd. Dit wordt gedaan door inplaats van met de werkelijke
hoogte te rekenen met de z.g. effectieve hoogte, d.i. de hoogte, die
een antenne met uniforme stroomverdeling zou moeten hebben om de
zelfde stralingsweerstand te bezitten als de werkelijke antenne. De effec
tieve hoogte is dus steeds kleiner dan de werkelijke hoogte. In enkele
gevallen is de effectieve hoogte gemakkelijk te berekenen en uit te drukken
in de werkelijke hoogte, maar in de meeste gevallen is het een tamelijk
gecompliceerde berekening, die bovendien nog benaderd is, omdat de
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aarde als perfecte geleider wordt aangenomen. Voor een kwart-golf verti
cale antenne — die het grensgeval voor de toepassing van het begrip effec2

tieve hoogte is — wordt voor de effectieve hoogte gevonden hc= — h,
71

terwijl A = 14 2. Berekenen we met deze gegevens de stralingsweerstand
volgens de bovenstaande uitdrukking, dan vinden we:

Rs — 160

= 40 ohm,

terwijl de werkelijke waarde 36,6 ohm is.
Wanneer dus de effectieve hoogte hc en de golflengte 2 bekend zijn is
de stralingsweerstand te berekenen uit:
Rs = 160 71

ohm,

(H7)

waarin h,. en 2 in dezelfde lengte-eenheid moeten zijn uitgedrukt. Deze
waarde van de stralingsweerstand geldt dan voor de stroomsterkte, die
aan de voet van de antenne optreedt.
Bij een T- en een omgekeerde Z-antenne wordt de energie-uitstraling
in hoofdzaak bepaald door het verticale gedeelte. Wanneer men echter
aanneemt, dat de verdeling van de stroom over de lengte van de antenne
een sinusvormig verloop heeft met een stroomknoop aan het einde en een
afstand tussen knoop en buik van ’/j
dan kan men er zich door het
maken van een tekening van de stroomverdeling voor de betreffende antennevorm gemakkelijk van overtuigen, dat bij deze antennevormen de
stroomverdeling in het verticale gedeelte bijna een uniform verloop heeft.
Voor deze antennevormen is de effectieve hoogte dan ook maar weinig
kleiner dan de lengte van het verticale gedeelte.
Bij ontvangantennes, die eveneens aan de gestelde voorwaarde voldoen,
n.1. h < y4 2, is het begrip effectieve hoogte een aanduiding voor de
„werkzaamheid” van de antenne. Neem b.v. een verticale draad van de
hoogte h, die in een e.m. veld met een sterkte van emV/m staat, dan zou
men verwachten, dat de beschikbare e.m.k. gelijk aan eh mV zou zijn.
Dit zou juist zijn bij een uniforme spanningsverdeling over de lengte
van de antenne, wat echter niet het geval is. De spanningsverdeling over
de lengte van de antenne is niet uniform en dit heeft hetzelfde effect alsof
de werkzame lengte van de antenne verkleind is. Zoals nu het begrip
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effectieve hoogte bij een zendantenne betrekking heeft op een equivalente
uniforme stroomverdeling, heeft dit begrip bij een ontvangantenne be
trekking op een equivalente uniforme spanningsverdeling. De waarde
van he is in beide gevallen natuurlijk dezelfde, omdat stroom- en span
ningsverdeling dezelfde wettelijkheid volgen, al komen de knopen en
buiken op verschillende plaatsen. Wanneer he dus de effectieve hoogte
in m is en e de veldsterkte in mV/m, dan is de e.m.k., die in de antenne
ter beschikking staat, dus:

E = e . hc mV

(118)

Het zal hieruit ook wel duidelijk zijn, dat een horizontaal deel van een
ontvangantenne de ,,werkzaamheid” verhoogt; niet omdat het horizontale
gedeelte zelf veel zal ontvangen, maar omdat het verticale deel daardoor
een grotere effectieve hoogte krijgt.
Aarding en tegenwicht. Een belangrijk deel van de verliesweerstand
van een antenne kan op rekening komen van een niet perfect geleidende
aarde, vooral bij antennes, die aan de voet een stroombuik vertonen en
waarbij de aarde dus een grote stroom moet opnemen. In deze gevallen
kan een belangrijke verliesvermindering worden bereikt door in de om
geving van de voet van de antenne een goed geleidend vlak aan te brengen
Dit wordt het tegen wicht of de tegena n te nne genoemd. Dit bestaat,
of uit een ingegraven net van geleiders rondom de voet van de antenne
of uit een net van geïsoleerd opgehangen draden. Door het gebruiken
van een tegengewicht in plaats van een aarding, kan de verliesweerstand
belangrijk worden verkleind, vooral wanneer de aarding slecht is, d.w.z.
een grote weerstand vertoont, kan door het gebruiken van een tegenge
wicht de verliesweerstand soms tot op 1/10 van de oorspronkelijke waarde
worden gereduceerd.
Stralingsdiagrammen. In het voorafgaande gedeelte is steeds sprake
geweest van de energie, die door middel van de antenne in de ruimte
wordt uitgestraald. Het behoeft geen betoog, dat het behoort tot de
economische functie van de radiotechniek om deze energie-uitstraling
t.o.v. de verliezen zo gunstig mogelijk te doen zijn. Hiermede is echter
de economische taak nogniet geëindigd,wanthetvolgendepuntisnatuurlijk
de uitgestraalde energie zo goed mogclijk te gebruiken. Om een voorbeeld
te noemen: voor een omroepzender is, afgezien nog van nevenverschijn
selen, die daarvan het gevolg kunnen zijn, de energie, die niet evenwijdig
aan het aardoppervlak wordt uitgestraald, practisch als verloren te be-
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schouwen, omdat alle ontvangstations, die door een omroepzender moeten
worden bereikt op of in de nabijheid van de aarde liggen. Een ander
voorbeeld: wanneer een verbinding tussen twee bepaalde punten tot stand
moet worden gebracht moet de energie, die door de zendantenne in een
andere richting dan die naar het ontvangstation wordt uitgestraald, als ver
loren worden beschouwd. Deze overwegingen leiden er toe de vorm van de
antenne of het antennesysteem, d.i. een combinatie van antennes, zo te
kiezen, dat de uitgestraalde energie ook zoveel mogelijk ten nutte komt
aan de aard van de verbinding, die door middel van de zender tot stand
moet worden gebracht. Voor de antenne van een omroepzender betekent
dit dus, dat in alle richtingen in het horizontale vlak de uitstraling even
groot en zo sterk mogelijk moet zijn. Voor een verbinding Holland-Indië
zou dus de straling hoofdzakelijk in die ene richting moeten optreden.
Aan deze voorwaarden kan inderdaad worden voldaan door een geschikte
keuze van de antennevorm of van een combinatie van antennes. Een be
handeling van de theorie van de berekening van de stralingsdiagrammen
van antennes en antennesystemen zou te ver voeren, zodat we hier zullen
volstaan met de bespreking van enkele voorbeelden.
Verticale antennes met de voet zeer dicht bij een goed geleidende aarde
hebben een horizontaal richtingsdiagram, dat voorgesteld kan worden
door een cirkel, d.w.z. in horizontale richting wordt naar alle kanten even
veel energie uitgestraald, want door middel van het stralingsdiagram
wordt tot uitdrukking gebracht hoe groot de waarde van de veldsterkte
op een bepaalde afstand is t.o.v. de veldsterkte in een andere rich
ting, maar op dezelfde afstand; het stralingsdiagram is dus de grafische
voorstelling van de relatieve veldsterkte als functie van de richting.
Het verticale stralingsdiagram, d.i. het diagram van de relatieve veld
sterkten als functie van de hoek met het aardoppervlak, van een
verticale antenne is afhankelijk van de lengte van de' antenne t.o.v.
de golflengte van de straling, waardoor dus de stroomverdeling over de
lengte van de antenne wordt bepaald. De antenne kan in kleine deeltjes
verdeeld worden gedacht, die ieder een bepaalde stroomsterkte voeren en
dus alle bijdragen tot het tot stand komen van het e.m. veld in een bepaald
punt. De componenten van het veld in het beschouwde punt zullen echter
niet alleen in het algemeen een verschillende waarde hebben (de stroomsterktc in de elementen, waarin de antenne verdeeld is gedacht, is in het
algemeen verschillend), maar ook een phaseverschuiving t.o.v. elkaar ver
tonen, omdat de afstand van het beschouwde punt tot de elementen verRoorda, Radiotechniek 16
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schillend is en er dus als gevolg van de constante voortplantingsnelheid
een phaseverschuiving moet optreden. Al deze factoren tezamen met de
reflectie van de e.m. golven door de aarde, waardoor in elk punt als gevolg
van de straling door een antenne-element twee trillingen, eveneens met
een onderlinge phaseverschuiving zullen samentreffen, dragen er toe bij,
dat de veldsterkte in verschil
lende richtingen in het verticale
vlak, doch op onderlinge gelijke
afstand van de voet van de
antenne, verschillend zijn. Dit
wordt tot uitdrukking gebracht
door het verticale stralingsdiagram. Enkele voorbeelden van
verticale stralingsdiagrammen
zijn gegeven in fig. 139. In deze
diagrammen geven de getallen
bij de schuine lijnen de hoek
aan die met de verticale an
tenne wordt ingcsloten, terwijl
voor alle gevallen aangenomen
is, dat de totale uitgestraalde
energie dezelfde is. Wanneer
de straling in
horizontale
70 richting zo sterk mogelijk moet
zijn, is het dus van voordeel om
Aantenne
een verticale antenne te gebrui
80
ken, waarvan de hoogte min
stens
gelijk is aan een halve
30
golflengte of iets groter, want
we zien, dat bij overschrijding
Fig. 139.
van de waarde | ?. de straling
in horizontale richting nog wel iets toeneemt, maar dat ook een vrij sterke
straling onder een hoek van ongeveer 30° met de antenne ontstaat. Bij
groter wordende hoogte neemt deze straling onder een hoek van 30°
steeds meer toe ten koste van de straling in horizontale richting,
zelfs in die mate, dat een antennehoogte gelijk aan de golflengte
geen uitstraling in horizontale richting meer optreedt, maar dat de
sterkste straling onder een hoek van 330 met de antenne plaatsvindt.
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Met betrekking tot de gunstigste waarde van de horizontale straling is
een antennelengte van ruim 0,8 van de golflengte wel de beste waarde.
Met betrekking tot de stralingsdiagrammen van een antenne in de vrije
ruimte — en dit geldt dan bij benadering ook voor horizontale antennes,
waarvan de afstand tot de aarde minstens gelijk is aan | golflengte —
merken we op, dat het stralingsdiagram in een vlak loodrecht op de an
tenne cirkelvormig is, terwijl het diagram in een vlak, dat samenvalt met
de antenne, weer verschillende vormen kan vertonen, afhankelijk van
stroomverdeling over de lengte van de antenne. Enkele van deze diagram
men zijn aangegeven in fig. 140, resp. voor de grondtrilling en de tweede,
1* WARM.

2* UADM.

3* UAOM,

UAQM.

Fig. 140.

derde, en vierde harmonische daarvan. Bij elk diagram is de stroomverdeling in de antenne aangegeven.
Gerichte antennes. Hoewel een verticale antenne een cirkelvormig
horizontaal stralingsdiagram heeft, zal een combinatie van twee gelijke
verticale antennes met dezelfde stroomverdeling op enige afstand van
elkaar opgesteld en gelijktijdig werkende, geen cirkelvormig horizontaal
diagram vertonen, omdat in een bepaald punt de stralingen van beide an
tennes in het algemeen een phaseverschuivingt.o.v. elkaar zullen hebben,
zodat de resulterende veldsterkte zeker niet de rekenkundige som van de
veldsterkten zal zijn. Dit principe kan natuurlijk worden uitgebreid tot een
combinatie van meerdere antennes, die op een bepaalde wijze t.o.v. elkaar
worden opgesteld, zodat de straling in een bepaalde richting zeer sterk
wordt bevorderd ten koste van de straling in andere richtingen. Ook in
verticale richting kan op deze wijze door een combinatie van antennes
natuurlijk een bepaalde vorm van het stralingsdiagram worden verkregen.
Ten behoeve van het tot stand brengen van een bepaalde radioverbinding
is het op de genoemde wijze mogelijk de uitstraling van de energie in
de gewenste richting te bundelen, waarmede bereikt wordt, dat de ver-
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binding op de meest economische wijze tot stand wordt gebracht. Het
„bundelen” van de uitgestraalde energie door middel van z.g. gerichte
antennes kan op zeer veel verschillende wijzen tot stand worden ge
bracht. Een bespreking van de toegepaste systemen zou hier te ver voeren,
zodat we volstaan met deze algemene opmerkingen.
Inductieve antennes. De in het voorgaande besproken open trillingskringen hadden alle het kenmerk,dat decapaciteit overeen zo groot mogelijke
ruimte was verdeeld en worden daarom ook wel capacitieve antennes
genoemd. Een trillingskring kan echter ook „open” worden gemaakt
door de zelfinductie een zo groot mogelijke uitbreiding te geven. Dit is
het geval bij inductieve antennes, waarvan de raamantenne wel
het meest voorkomende voorbeeld is, dat gewoonlijk voor ontvangst wordt
toegepast. De kenmerkende eigenschap van een raamantenne is deze, dat
er bij ontvangst een richtingseffect optreedt, d.w.z. dat het niet onver
schillig is hoe het vlak van het raam staat t.o.v. de richting waaruit de
golf invalt, zelfs in die mate, dat er uit de richting loodrecht op het vlak
van het raam helemaal geen ontvangst mogelijk is. Dit komt het best tot
uiting, wanneer de effectieve hoogte hc van het raam wordt berekend,
d.w.z. de effectieve hoogte, die een verticale antenne zou moeten hebben
om in een gegeven e.m.veld dezelfde e.m.k. toegevoerd te krijgen als de
raamantenne.
Bij de afleiding van de uitdrukking voor de effectieve hoogte van de
raamantenne zal worden aangenomen, dat de afmetingen van het raam
klein zijn t.o.v. de golflengte, wat practisch steeds het geval is. Denken
we ons een verticaal raam met een hoogte h en een breedte b met n win
dingen, dat getroffen wordt door een golf, waarvan de voortplantingsrichting een hoek cp maakt met het vlak van het raam en waarvan de sterkte
een amplitude Eu heeft. Voor zulk een golf geldt steeds, dat in een vlak
loodrecht op de voortplantingsrichting de ogenblikswaarde van de sterkte
even groot is, terwijl in vlakken op een zekere afstand van elkaar de
ogenblikswaarden in het algemeen verschillend zijn als gevolg van de
phaseverschuiving naar de plaats, die bij de voortplanting optreedt. Deze
phaseverschuiving is 90° als de afstand tussen de vlakken | X is, 180°
l
l
voor | 2, enz.; in het algemeen dus ■- X 360°
36o°of27r
of 2jI — radialen, wanneer

/de afstand is. Hieruit volgt voor fig. 141, waarin een horizontale projectie
van het raam is geschetst, dat wanneer in B de veldsterkte gelijk is aan Ev
sin a>t, de veldsterkte in A moet worden voorgesteld door Ev sin
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(cot — 2 71 ACjA). Nu is A C = b cos 99, zodat de veldsterkte in A gelijk

is aan Ev sin (cot —

2 Ti b

~■ cos cp).

In de horizontale gedeelten van de windingen wordt geen e.m.k. door
het veld opgewekt, terwijl
de e.m.k. in de verticale ge
deelten gelijk moetzijn aan de
hoogte maal de veldsterkte.
Omdat de hoogte klein is
t.o.v. de golflengte behoeft
hierbij geen rekening te wor
den gehouden met een nietuniforme stroomverdeling. In
hig- 141de opstaande gedeelten wor
den dus resp. de volgende e.m.k.- en geïnduceerd:
eB = hEv sin co t
eA

h Ev sin (a> t —

2 71 b

?

cos cp)

Deze e.m.k.-en zijn gelijkgericht, zodat de totale e.m.k. per winding gelijk
is aan het verschil tussen e A en e B. Daar het raam bestaat uit n windingen
is de e.m.k. voor het gehele raam dus e — n (eA — eB). We vinden dus:
e

n h Ev { sin cot — sin (co t —

2 71 b

~A

cos cp)} =

71 b

71 b

= 2nhEv cos (cot— * - cos cp) sin (—■ cos cp).

Omdat b klein is t.o.v. A en cos cp hoogstens gelijk kan zijn aan z, kan de
sinus worden vervangen door de hoek zelf, zodat men kan schrijven:
2Ttnhb
Ti b
e= —
Ev cos (co t
t ----- cos cp) cos cp
A
A
De ogenblikswaarde van de geïnduceerde e.m.k. interesseert ons echter
weinig, wel de amplitude, meer nog de verhouding van de amplitude van
de e.m.k. tot de amplitude van de veldsterkte, want dat is de effectieve
hoogte. Men vindt dus:

E

2 tl nhb
A

cos cp
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Nu stelt hb de oppervlakte O, die door een raamwinding wordt omvat,
voor en het is gemakkelijk aan te tonen, dat niet de afmetingen hen b als
zodanig van invloed zijn op de effectieve hoogte, maar wel het oppervlak.
Dit is wel duidelijk, wanneer men bedenkt, dat de e.m.k. in het raam ook
kan worden berekend door gebruik te maken van de magnetische componente van het e.m. veld, die in een vaste verhouding staat tot de electrische,
die bij bovenstaande afleiding is gebruikt. Rekenende met de magnetische
veldsterkte komt men natuurlijk tot hetzelfde resultaat, wanneer men
uitgaat van het aantal krachtlijnen, dat door een winding van het raam
wordt omvat; daarbij is het oppervlak dan van belang, onafhankelijk
van de vorm. Voor de effectieve hoogte van het raam kan men dus
schrijven:
2 71 n O

he = ---- — cos cp

(119)

Hieruit volgt, dat de effectieve hoogte maximaal is, wanneer <p = o,
d.w.z. wanneer het vlak van het raam staat in de richting van de inkomende
golf. Omgekeerd is he = o, wanneer <p — 90°, d.i. wanneer het vlak van
het raam loodrecht op de richting van de inkomende golf staat.

f

HOOFDSTUK XIV
ONTVANGINSTALLATIES
L

In de voorafgaande hoofdstukken zijn de eigenschappen van de samen
stellende delen van radioinstallaties uitvoerig besproken. Wanneer echter
de verschillende delen worden samengevoegd tot een geheel, hetzij een
ontvangtoestel, hetzij een zendinstallatie, dan doen zich gewoonlijk
nieuwe problemen voor, die niet met de onderdelen als zodanig inherent
zijn, maar een gevolg zijn van <de samenwerking. Daarnaast moet ook aandacht worden geschonken aani bijzondere toepassingen van verschillende
principes.
Het ligt niet in de bedoeling in dit hoofdstuk verschillende schema’s
van ontvanginstallaties te geven en te bespreken, want het aantal moge
lijkheden is te groot en bovendien zouden we nodeloos in herhalingen
moeten vervallen. Wel zullen verschillende ontvangsystemen in principe
worden behandeld, waarbij dan de aandacht zal worden gevestigd op de
vraagstukken, die zich voordoen bij het samenvoegen van de onderdelen,
op een zodanige wijze, dat de lezer in staat moet worden geacht om zelf
naar aanleiding daarvan een schema voor een ontvangtoestel te ontwerpen.
Beoordeling van ontvanginstallaties. Het is natuurlijk op de
eerste plaats van belang bekend te zijn met de factoren, die bij de beoor
deling van een ontvanginstallatie in acht zullen moeten worden genomen.
Deze factoren kunnen in twee groepen worden gesplitst, n.1. factoren, die
van primair belang zijn bij het ontwerpen van een ontvangtoestel en
factoren, die van secundair belang zijn en die dus eventueel mogen worden
opgeofferd, wanneer het voldoen aan de primaire voorwaarden dat mocht
eisen.
De factoren van primair belang zijn:
a) De gevoeligheid. De gevoeligheid is de signaalsterkte, d.i. de
e.m.k., die in de antennekring van het toestel moet worden opgewekt
om het toestel nog behoorlijk te doen functioneren. Onder „behoorlijk
functioneren” moet dan w'orden verstaan, dat de uitgangsenergie van het
toestel niet beneden een van te voren aangenomen waarde mag dalen.
Deze waarde wordt gekozen in overeenstemming met het doel, waarvoor
het toestel moet worden gebruikt. Voor omroepontvangers wordt meestal
als eis gesteld, dat de uitgangsenergie 50 mW moet bedragen, wanneer
het toestel belast is met een ohmse weerstand gelijk aan de gemiddelde
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waarde van de luidsprekerimpedantie en het ingangssignaal een hf-trilling
is, die 30% gemoduleerd is met een toon van 400 c/s. Bij ontvangers voor
andere doeleinden hangen de eisen natuurlijk samen met de omstandig
heden, waaronder het toestel normaal wordt gebruikt. Kwantitatief wordt
de gevoeligheid uitgedrukt door de minimumwaarde van de signaalsterkte,
die nodig is om de gewenste uitgangsenergie te verkrijgen.
b) De selectiviteit. Door de selectiviteit wordt uitgedrukt in hoe
verre het toestel in staat is om te differentiëren tussen het gewenste
signaal en signalen met een andere frequentie van de draagtrilling. Het is
zeer moeilijk deze eigenschap kwantitatief uit te drukken. Dit zou kunnen
worden gedaan door de selectiviteitsfactor, d.i. de verhouding tussen de
resonantiefrequentie en de verstemming, die nodig is om bij constant
gehouden hf-ingangspanning de uitgangsenergie tot op 0,01 te verkleinen.
Ook zou de selectiviteit kunnen worden uitgedrukt door de resonantiebrccdte, d.i. het verschil tussen de frequenties, waarbij een verzwakking
tot op 0,01 van de uitgangsenergie bij de resonantiefrequentie bestaat. Het
is gebruikelijk om op grond van een van deze waarden een oordeel te
vormen over de selectieve eigenschappen van een toestel. Een andere
methode om een oordeel te krijgen over de selectiviteit zou zijn te bepalen
hoe groot de verhouding van de ingangspanning van het storende signaal
met een bepaalde verstemming t.o.v. het gewenste signaal tot de ingang
spanning van het laatste zou moeten zijn om nog net geen storing te
veroorzaken. Het „net geen storing” zou dan kwantitatief kunnen worden
vastgesteld door een bepaalde verhouding tussen de uitgangsenergieën.
c) De getrouwheid van de weergave. Voor de getrouwheid van
de weergave is het noodzakelijk, dat de ontvanger in staat is de omhul
lende van de gemoduleerde ingangspanning voor verschillende modulatiefrequenties en modulatiediepten vormgetrouw te reproduceren. Van deze
voorwaarde geeft men zich gewoonlijk rekenschap door de getrouwheidskromme, d.i. de karakteristiek van de verhouding van de uitgangsenergie
bij verschillende modulatiefrequenties tot die bij een frequentie van
400 c/s als functie van de modulatiefrequentie en bij constant gehouden
modulatiedicpte. Het spreekt vanzelf, dat de getrouwheidskromme van
een toestel weer moet voldoen aan eisen, die ten nauwste samenhangen
met het doel waarvoor het toestel moet worden gebruikt. Voor omroepontvangst zullen de eisen b.v. veel hoger worden gesteld, dan voor ge
wone telefonie-ontvangst, waarbij het in hoofdzaak aankomt op verstaan
baarheid.
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De factoren van secundair belang zijn:
1) De volumeregeling. Door middel van de volumeregeling wordt
de waarde van de uitgangsenergie geregeld. Bij het ontwerpen van een
methode voor de regeling van het volume is het van zeer groot belang
de invloed van deze regeling op de gevoeligheid, de selectiviteit en de
getrouwheid van de weergave na te gaan.
2) De maximale onvervormde uitgangsenergie, d.i. de uit
gangsenergie, waarbij de niet-lineaire vervorming een van te voren vast
gestelde waarde net niet overschrijdt.
3) De gemakkelijkheid van de bediening, waaronder wordt
verstaan de mogelijkheid om de instelling op een andere signaalfrequentie met zo weinig mogelijk handgrepen te verrichten.
Hoewel in het algemeen de secundaire factoren ondergeschikt zullen
worden gemaakt aan de primaire eisen, is het natuurlijk ook zeer goed
mogelijk, dat het voor bepaalde doeleinden overweging verdient een van
de secundaire eisen, b.v. eenvoud van de bediening, op de eerste plaats na
te streven, als het niet anders kan, ten koste van de primaire factoren. Bij
het ontwerpen van een schema dient men dus op de eerste plaats bekend
te zijn met de eisen, die aan het toestel zullen worden gesteld om zich
daarnaar bij het ontwerpen te richten.
Ongewenste koppelingen in versterkers. Zowel bij zend- als
ontvanginstallaties komen versterkers in cascade-schakeling, d.w.z.
bestaande uit meerdere achter elkaar geschakelde trappen, voor. In deze
gevallen moeten altijd voorzorgen worden genomen om te voorkomen,
dat er ongewenste effecten optreden. Indien van de versterkte spanningen,
op welke wijze dan ook, een gedeelte in de juiste phase terugwerkt op de
roosterkring van een van de voorafgaande lampen, zal er dempingsreductie optreden en wanneer deze in voldoende mate aanwezig is, zal de
versterker als geheel als trillingsgenerator gaan werken en onafhankelijke
trillingen gaan opwekken, waarvan de frequentie bepaald is door de electrische afmetingen van de gebruikte onderdelen. Het spreekt vanzelf, dat
onder deze omstandigheden het doel van de versterker voorbijgestreefd is.
De ongewenste terugkoppeling kan op verschillende wijzen tot stand
komen.
Een veel voorkomende oorzaak van terugkoppeling is het gebruik van
gemeenschappelijke voedingsbronnen voor de verschillende trappen van
de versterker. De verschillende trappen zijn dan gekoppeld door middel
van gemeenschappelijke leidingen en door de inwendige weerstanden van
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de voedingsbronnen. Om schadelijke invloeden van deze koppeling te
vermijden moeten de verschillende trappen worden ontkoppeld, d.w.z.
er moeten zodanige voorzorgen worden genomen, dat de wisselstromen
in de rooster- en anodekringen niet kunnen doordringen in de gemeen
schappelijke leidingen en voedingsbronnen. Daartoe worden in de betref
fende kringen ontkoppelingsfilters in de voedingsleidingen opge
nomen, die de trillingen uit de gemeenschappelijke leidingen blokkeren
en over een weg van kleine reactantie terugvoeren naar de kathoden van
de lampen of naar een punt van constante potentiaal t.o.v. aarde.
In principe is dit
idee aangegeven in
fig. 142 voor een
Zf
*2
tweetrapsversterker.
In dezefiguurstellen
Zu] en Z„2 de anodeZ01
Zaz
kringimpedanties
van beide lampen
voor, Z,j de koppeZ<J
lingsimpedantie tusC2
sen de anodekring
van de eerste lamp
en de roosterkring
=r c5
van de tweede. In
de anodeleidingen
Fig. 142.
zijn verder de ontkoppelingsimpedanties Zx en Z„ opgenomen, die voor de betreffende
frequentie een zeer hoge impedantie moeten hebben, terwijl de ontkoppelingscondensatoren C\ en C2 een zeer kleine reactantie moeten
hebben voor de trillingen in de anodeketen. Op dezelfde wijze is de
roosterkring van de tweede lamp ontkoppeld door middel van de
impedantie Zz en de condensator C3. In plaats van de impedanties
Zj, Z2 en Z3 kan men ook weerstanden nemen, waarvan de waarde groot
is t.o.v. de reactantie van de ontkoppelingscondensatoren, maar vooral in
de anodeleidingen heeft dit meestal het bezwaar dat daardoor een te groot
spanningsverlies optreedt, welk bezwaar voor de roosterkringen niet
geldt, tenzij de lampen in de roosterstroom lopen. In de anodekringen
worden daarom meestal smoorspoelen ter verkrijging van een grote
reactantie voor de trillingen toegepast, tenzij — b.v. voor de voortrappen
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van een versterker, die met de eindtrap uit een gemeenschappelijke bron
worden gevoed — toch de spanning moet worden verlaagd.
Een andere mogelijkheid van ongewenste terugkoppeling in versterkers
bestaat in de vorm van inductieve en capacitieve koppelingen tussen on
derdelen en verbindingen. Koppelingen tussen de verbindingsleidingen
kunnen tot een minimum worden gereduceerd door de opstelling van de
onderdelen zodanig te kiezen, dat de noodzakelijke verbindingen zo kort
mogelijk kunnen worden gehouden en, zo de lengte toch nog groot genoeg
zou zijn om ongewenste koppeling te kunnen veroorzaken, door het ge
bruiken van afgeschermde verbindingen (zie verderop).
Bij If-versterkers zal de genereerneiging bij inachtname van het boven
vermelde practisch geheel kunnen worden onderdrukt, daar de koppeling
tussen de onderdelen zeer gering is. Bij hf-versterkers zijn echter andere
mogelijkheden in acht te nemen. In deze versterkers geven spoelen en
eventueel transformatoren, zo niet bijzondere maatregelen worden ge
nomen, gewoonlijk onderling voldoende koppeling om genereren te
kunnen veroorzaken. De velden van hf-spoelen hebben n.1. een tamelijk
grote uitbreiding en daarom kan er tussen de spoelen, die bedoeld zijn om
onafhankelijk van elkaar te werken, toch nog een vrij grote wederzijdse
inductie bestaan. Buitendat hebben de spoelen t.o.v. elkaar een zekere
capaciteit, zodat onder omstandigheden ook een vrij sterke capacitieve
koppeling kan worden verwacht.
Hoewel vroeger nog al eens gebruik werd gemaakt van speciaal gewik
kelde spoelen (astatische, binoculaire en toroïd-spoelen) voor het onder
drukken van de wederzijdse inductie door de reductie van de strooivelden,
bleef altijd nog de capacitieve koppeling over. Tegenwoordig wordt vrij
wel algemeen afscherming toegepast voor het onderdrukken van in
ductieve en capacitieve koppelingen tussen de spoelen. Afscherming moet
dus van tweeërlei standpunt worden bezien.
zDoor een wisselstroom zullen in een metalen plaat of scherm wervelstromen worden geïnduceerd, waarvan de richting zodanig is, dat het
daardoor ontstaande veld tegengesteld gericht is met het opwekkende
veld. De werking van de krachtlijnen van de spoel, die door het scherm
zouden gaan, wordt dus opgeheven door de werking van het veld van de
wervelstromen. Practisch gesproken zal daarom het strooiveld van een
spoel, die zich in een metalen afschermdoos bevindt, niet doordringen
buiten die doos en dus ook geen ongewenste koppeling kunnen ver
oorzaken.
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De capacitieve afscherming berust op een ander principe. Een geladen
geleider zal op een metalen plaat een lading influenceren, zodanig dat
naar de kant van de geleider een tegengestelde lading komt, aan de andere
zijde een lading van gelijk teken. Dit betekent, dat een metalen plaat geen
afscherming vormt voor een electrisch veld, tenzij de plaat wordt geaard
of verbonden met een punt van constante potentiaal. Want onder die
omstandigheid vloeit de geïnfluenceerde lading met hetzelfde teken als
de influencerende af naar aarde, terwijl de andere blijft bestaan, omdat
die in stand wordt gehouden door de influencerende lading. Het gevolg
hiervan is echter, dat de electrische krachtlijnen van de geladen geleider
eindigen op de metalen afschermplaat. Hieruit volgt dus, dat een afscher
ming, die voor het onderdrukken van inductieve zowel als capacitieve
koppeling moet dienen moet worden geaard, of althans moet worden ver
bonden met een punt van constante potentiaal.
Voor het onderdrukken van inductieve koppeling kan ook gebruik
worden gemaakt van spoelen, waarvan het magnetische veld in een zeer
kleine ruimte is geconcentreerd, zodat er een uiterst gering strooiveld
overblijft, zoals dat b.v. het geval is met spoelen op een gesloten kern van
magnetisch materiaal. Spoelen voor hf-doeleinden kunnen echter niet op
gesloten ijzerkern worden aangebracht, omdat de verliezen dan veel te
groot zouden worden en de hf-weerstand van de kring dus veel te groot.
Daarom wordt bij de hf-spoelen met poederkern het magnetische
materiaal in zeer fijne korrels verdeeld, die in een isolerende massa zijn
opgenomen, waardoor de wervelstromen sterk worden gereduceerd. Dank
zij de magnetische eigenschappen van de poederkern kunnen de spoelen
zeer kleine afmetingen hebben, met een sterk geconcentreerd veld. Daar
door worden de inductieve en capacitieve koppeling sterk gereduceerd
zodat het mogelijk is deze spoelen zonder verdere voorzorgen te gebruiken.
In hf-versterkers kan ook nog ongewenste koppeling en dus genereerneiging bestaan als gevolg van de terugkoppeling door de rooster-anodecapaciteit van de gebruikte lampen. Bij gebruik van trioden kan deze genereerneiging worden onderdrukt door toepassing van een of andere neutrodyne-schakeling. Maar hiertoe behoeft men tegenwoordig zijn toevlucht
niet meer te nemen, omdat in de schermroosterlampen en hf-penthoden,
die vrijwel uitsluitend voor hf-versterking in ontvangers worden gebruikt,
de rooster-anodecapaciteit tot zulk een kleine waarde is teruggebracht,
dat er practisch geen terugkoppeling en dus ook geen genereerneiging
meer bestaat.
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Hoogfrequent- en laagfrequentversterking. Voor het bereiken
van een zekere gevoeligheid van een ontvanger kan zowel van hf-versterking als van If-versterking gebruik worden gemaakt. Principieel
gesproken maakt het natuurlijk geen verschil of men op de ene dan wel
op de andere wijze zorgt voor het verkrijgen van een bepaalde uitgangsenergie. Maar wanneer ook de andere belangrijke factoren voor het ont
werpen van een ontvanger in aanmerking worden genomen, komt er al
gauw tekening in het probleem en is de keuze tussen de versterkingsmethoden niet meer zo ruim.
Wanneer naast de gevoeligheid eerst eens de selectiviteit wordt be
schouwd, komt men al gauw tot de conclusie, dat het geen aanbeveling
verdient de trillingskringcn, die voor het bereiken van een zekere selecti
viteit moeten worden gebruikt zonder meer achter elkaar te schakelen.
Want in elke kring treedt, afhankelijk van de grootte van de hf-weerstand,
een zeker energieverlies op en daar de door de antenne opgenomen energie
als regel toch al zeer klein is, bestaat de mogelijkheid, dat er ten slotte
te weinig energie voorhanden is om de detector naar behoren — b.v. in
het lineaire gedeelte van de karakteristiek — te doen werken. Het ligt
voor de hand om de verschillende trillingskringen te „verbinden” door
middel van hf-versterkerlampen en er op die wijze voor te zorgen, dat de
selectiviteit de vereiste waarde verkrijgt, zonder evenwel gevaar te lopen,
dat er niet voldoende energie voor de detector is. Maar door de toepassing
van één of meerdere trappen hf-versterking wordt de gevoeligheid van de
betreffende ontvanger natuurlijk verhoogd en kan er dus eventueel na
de detector met een kleinere If-versterking worden volstaan om toch de
vereischte uitgangsenergie te verkrijgen.
Ook wanneer de getrouwheid van de weergave wordt beschouwd in
verband met de gevoeligheid van de ontvanger, zal men tot de conclusie
komen, dat men eerder hf- dan If-versterking zal toepassen voor het op
voeren van de gevoeligheid. Voor het verkrijgen van vormgetrouwe weer
gave door de detector is het immers gewenst en noodzakelijk lineaire
detectie toe te passen. Maar een detector vraagt voor het werken in het
lineaire gedeelte van de karakteristiek een tamelijk hoge ingangspanning
en dus moet er wel hf-versterking worden toegepast. Aan de andere kant
geeft een lineair werkende detector voldoende if-spanning af om met een
betrekkelijk geringe If-versterking toch de vereiste uitgangsenergie te
verkrijgen. Ook deze vergelijking van de gevoeligheid met een andere
factor valt dus uit in het voordeel van hf-versterking, zodat in het algemeen
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wel kan worden gezegd, dat voor het opvoeren van de gevoeligheid eerder
toevlucht zal worden genomen tot uitbreiding van de hf-versterking dan
tot vergroting van de If-versterking. Men vindt tegenwoordig dan ook
zelden toestellen met meer dan twee trappen If-versterking, de eindtrap
meegerekend.
De constructie van hf-versterkers brengt echter ook verschillende
moeilijkheden met zich mede, meer van practische dan van theoretische
aard. Deze moeilijkheden komen niet zo zeer aan het licht, wanneer men
een hf-versterker voor een enkele frequentie zou moeten construeren,
maar wel wanneer de versterker over een groot frequentiegebied afstembaar moet zijn of gebruikt moet worden voor zeer hoge frequenties. Daar
de versterking van een hf-trap mede afhankelijk is van de impedantie van
de trillingskringen en deze weer samenhangt met de frequentie, waarop
is afgestemd, zal de versterking frequentie-afhankelijk zijn. In het alge
meen zal de versterking afnemen met toenemende frequentie mede in
verband inet de ongunstige dimensionering van de trillingskringen en het
toenemen van de hf-weerstand van die kringen. Bovendien krijgt men
ook moeilijkheden te overwinnen, wanneer men de afgestemde kringen
van een meervoudige hf-versterker tegelijkertijd wil gaan afstemmen
door middel van op één as gekoppelde variabele condensatoren. De
kringen moeten dan bestaan uit spoelen, waarvan de zelfinductie zeer
weinig verschilt, terwijl de condensatoren ook zeer nauwkeurig bij elke
willekeurige draaiingshoek dezelfde capaciteitsverandering moeten geven.
Buitendat moeten voor het compenseren van strooicapaciteiten e.d. bijstelcondensatoren worden gebruikt (,,trimmers”).
Een ander probleem komt aan de orde, wanneer de getrouwheid van de
weergave van de ontvanger wordt beschouwd in verband met de selecti
viteit, dus weer in verband met de hf-versterker, waarin de selectieve
elementen van het toestel zijn opgenomen. Voor de vormgetrouwe weer
gave van de omhullende van een gemoduleerde trilling is het noodzakelijk,
dat de draagtrilling en de zijtrillingen, die a.h.w. de modulatie over
brengen, in dezelfde mate worden versterkt, zodat de oorspronkelijke amplitudeverhoudingen van de componenten van de gemoduleerde trilling
gehandhaafd blijven. Een enkele trillingskring voldoet niet aan deze
voorwaarde en naarmate meer kringen, afgestemd op dezelfde draagtril
ling, in successie worden gebruikt, wordt er verder van de vervulling
van deze voorwaarde afgeweken. Voor telegrafie-ontvangst is dit niet erg
maar voor telefonie- en vooral voor omroepontvangst zal dit aanleiding
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geven tot sterke lineaire vervorming. Met behoud van de selectiviteit
moet het geheel dus worden ingericht, zodat de draagtrilling en de zijtrillingen alle in dezelfde mate worden versterkt. Aan deze voorwaarde
kan alleen worden voldaan door de toepassing van bandfilters, die de
eigenschap hebben, dat trillingen in een bepaald frequentiebereik practisch in dezelfde mate worden doorgelaten, terwijl trillingen met een af
wijkende frequentie t.o.v. de eerste in sterke mate worden verzwakt.
Deze bandfilters werden in hoofdstuk V uitvoerig besproken. De con
structie van afstembare bandfilters, dat zijn gekoppelde kringen, die
onafhankelijk van de resonantiefrequentie een bepaalde en constante
bandbreedte hebben, is niet zo heel eenvoudig, terwijl het vraagstuk nog
belangrijk meer gecompliceerd wordt, wanneer tevens de eis wordt ge
steld, dat de kringen door middel van op één as gekoppelde condensatoren
gelijktijdig moeten kunnen worden afgestemd. Vele van deze problemen,
die betrekking hebben op gevoeligheid, selectiviteit en getrouwheid van
de weergave van ontvangers, worden echter op betrekkelijk eenvoudige
wijze tot een bevredigende oplossing gebracht door toepassing van het
superheterodyne principe voor de constructie van ontvangtoe
stellen, waarover verderop in dit hoofdstuk uitvoerig wordt gesproken.
Teruggekoppelde detector. De detector van een ontvangtoestel
geeft een belasting op de voorafgaande kring. Vooral een diode-detector
en een roosterstroomdetector geven een relatief sterke belasting, terwijl
de belasting door een anodestroomdetector hoofdzakelijk wordt gevormd
door de ingangsimpedantie van de lamp en dus ten nauwste samenhangt
met de belasting van de anodeketen van die lamp. In moderne ontvang
toestellen wordt bij het ontwerp in voldoende mate rekening gehouden
met deze belasting, — b.v. door de detectoringang aan te sluiten op een
aftakking van de voorafgaande trillingskring, zodat de invloed op de ver
sterking en de selectiviteit in belangrijke en voldoende mate wordt gere
duceerd — maar in vele andere toestellen, waarin een triode of hf-penthode als roosterstroomdetector wordt toegepast, wordt tevens met be
hulp van die lamp dempingsreductie toegepast, zodat de invloed van de
belasting door de detector kan worden verkleind. Terwijl ook bij ver
schillende toesteltypen nog dempingsreductie door middel van doel
bewuste en regelbare terugkoppeling wordt toegepast ter verkrijging van
voldoende selectiviteit en gevoeligheid.
In de fig. 143 en 144 zijn twee veel gebruikelijke methoden voor het
verkrijgen van regelbare terugkoppeling in principe aangegeven. Beide
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methoden zijn er op gebaseerd, dat in de anodekring van een detectorlamp
nog hf-trillingen aanwezig zijn of op kunnen treden, zodat er dempingsreductie kan worden verkregen door middel van doelmatige terugkoppe-

I

c =4=

Za

Fig. >43-

ling. In het schema fig. 143 wordt daartoe in de anodekring eenvoudig een
hf-spoeltje opgenomen, dat met de roosterkring is gekoppeld. De mate
van terugkoppeling kan hierbij worden ingesteld door wijziging van de
wederzijdse inductie door verandering van de positie van de spoelen t.o.v.

Za

+
Lt

C2

-----------------Fig. 144.

elkaar. De hf-trillingen worden uit de If-anodekringimpedantie gehouden
door middel van de condensator C. In het schema fig. 144 worden de hftrillingen door de hf-smoorspoel L uit de anodekringimpedantie Za ge-
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blokkeerd en moeten hun weg nemen door de keten C2L2, waarvan de
spoel met de roosterkring is gekoppeld. De hf-stroom in de terugkoppelspoel L2 en dus de mate van terugkoppeling kan worden geregeld door
middel van de variabele condensator C2.
Hoewel de regeling van de terugkoppeling op andere wijze kan plaats
vinden, b.v. door instelling van de spanningen, waarmede de lamp werkt,
zullen in de meeste terugkoppelingsmethoden de principes van fig. 143
en 144 kunnen worden teruggevonden.
De teruggekoppelde detector, die bij sterke terugkoppeling trillingen
gaat genereren, vindt nog zeer veel toepassing voor de ontvangst van onge
dempte telegrafie-signalen. Om deze signalen hoorbaar te maken moeten
zwevingen met een hulptrilling, die een weinig in frequentie verschilt met
het inkomende signaal, tot stand worden gebracht. Daartoe kan een gene
rerende detector, die een weinig verstemd is t.o.v. de signaalfrequentie,
natuurlijk zeer goed worden gebruikt.
Volumeregeling. De regeling van de waarde van de uitgangsenergie,
dus van de geluidsterkte, van een ontvanger kan op zeer verschillende
wijzen plaatsvinden. Principieel gesproken zijn de regelingsmethoden
echter in twee klassen te verdelen: i°. kan de volumeregeling plaatsvinden
door de ingangspanning van een van de versterkertrappen te veranderen
en op de gewenste waarde in te stellen; 2°. kan de gewenste regeling
worden verkregen door de versterking van een of meer trappen van de
ontvanger op een andere waarde in te stellen door middel van verandering
van het werkingspunt en dus van de daarmede overeenkomende karak
teristieke eigenschappen van de betreffende lampen. De laatstgenoemde
principiële mogelijkheid kan echter bezwaarlijk in If-versterkers worden
toegepast, want het is bekend hoe nauw de vervormingsmogelijkheden in
een If-versterkertrap samenhangen met de instelling van het werkingspunt
van de lampen. Deze methoden worden dan ook uitsluitend in hf-versterkers toegepast, in tegenstelling met de eerstgenoemde methoden, die
hoofdzakelijk in If-versterkers worden toegepast. Methoden, waarbij de
versterking van een trap wordt gewijzigd door middel van verandering
van de anodekringimpedantie, op welke wijze dan ook, moeten als ondoel
matig worden afgewezen, omdat daardoor ook de andere karakteristieke
eigenschappen van de ontvanger als getrouwheid van de weergave en
selectiviteit te zeer kunnen worden benadeeld.
De regelmethoden van de eerste klasse bestaan hoofdzakelijk in het toe
passen van een regelbare potentiometer in de roosterkring van een If-verRoorda, Radiotechniek 17
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sterkerlamp. Bij een weerstandsgekoppelde versterker kan, zoals in fig. 145
is aangegeven, de lekweerstand van de tweede lamp b.v. als potentiometer
worden uitgevoerd en het rooster met het variabele contact worden ver
bonden, zodat slechts een gedeelte van de If-wisselspanning, die over de
lekweerstand wordt ontwikkeld, tussen kathode en rooster van de tweede
lamp komt te staan. Dezelfde methode kan ook bij gebruik van een Iftransformator worden toegepast door de secundaire met een weerstand
te belasten en hierop de roosterwisselspanning af te takken. Evenwel moet
de waarde van de totaalweerstand in dit geval met overleg worden gekozen,
want de weergave-karakteristiek van een transformator-gekoppelde ver
sterker hangt ten nauwste samen met de belasting van de secundaire
van de transformator. Trouwens wan
neer men fig. 145 nauwkeurig be
studeert, zal men tot de ontdekking
komen, dat de regclmethode altijd
nog een mogelijkheid van het op
Pa
Ri
tredenvan lineaire vervorming in zich
bergt, want de ingangscapaciteit van
de tweede lamp staat parallel aan
een groter of kleiner deel van de poFig. 145.
tentiometcr en in het laatste geval zal
een verzwakking van de hogere tonen op kunnen treden. In het algemeen
gesproken zou men voor deze verzwakking van de hogere tonen — die bij
gering volume optreedt — op zijn hoede moeten zijn, maar in ontvangers
kan men deze lineaire vervorming wel toestaan, omdat het, zoals nog zal
worden aangetoond, bij weergave met geringe geluidsterkte zelfs gewenst
is de hogere tonen verzwakt te reproduceren, zulks voor het verkrijgen
van een meer natuurgetrouwe weergave, ten minste naar het gehoor
beoordeeld.
Bij gebruik van een diodc-detector
die in moderne lampen meestal
met een If-versterkerlamp in één ballon is samengebouwd, zodat voor
beide lampen een gemeenschappelijke kathode wordt gebruikt, zoals dat
in de diodetriode, de duo-diode-triode en de duo-diodetetrode het geval is — heeft men een zeer goede gelegenheid de ingangspanning van de If-versterker af te takken op de anodeweerstand van de
diode. In principe is deze methode voor een diode-triode aangegeven in
fig. 146. Onder invloed van de hf-spanning ontwikkelt de diode over de
weerstand R een gelijkspanning, waarop de omhullende van de gemodu-
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leerde trilling is gesuperponeerd. De roostercondensator belet dat de gelijkspanningscomponente over R van invloed is ophettriodegedeelte, terwijl de
grootte van de If-componcnte, die over deze condensator op het rooster van
de versterkerlamp
komt, afhankelijk is
van de stand van de
C
aftakking op R.
Za
De regelmethoden
van de tweede klasse
M.F==
&
bestaan in het ver
anderen van de steil
heid en dus van de
N.R.
versterking van een
Fig. 146.
of meer hf-lampcn.
Een zeer gemakkelijke methode om deze verandering tot stand te brengen
bestaat uit het regelen van de sterkte van de gloeistroom en daardoor van de
emissie door de kathode van de betreffende lamp. Deze methode, die
vroeger zeer veel werd toegepast, kan echter alleen bij lampen met direct
verhitte kathode met succes worden gebruikt, omdat de warmtecapaciteit
van indirect verhitte kathoden te groot is en de regeling bij deze lamptypen daardoor veel te traag werkt. Daar de tegenwoordig gebruikelijke
lampen, tenminste voorzover het hf-versterkerlampen betreft, meestal
met indirect verhitte kathoden zijn uitgerust, vervalt de mogelijkheid van
toepassing van deze uiterst eenvoudige methode practisch geheel.
Het gestelde doel kan echter worden bereikt door elk van de werkspan
ningen van de hf-versterkerlamp te wijzigen. Natuurlijk leent de ene
spanning zich hiervoor beter dan de andere en meestal wordt de gewenste
steilheidsverandering tot stand gebracht door middel van verandering
van de roostervoorspanning. Hiermede hangt echter weer de mogelijkheid
van het optreden van verschillende ongewenste effecten samen, die alleen
kunnen worden onderdrukt door gebruik te maken van speciaal voor het
doel ontwikkelde lampen.
Regelbare hf-versterkerlampen.1) De gewenste sterkteregeling
vindt plaats door verandering van de negatieve roosterspanning van de
hf-versterkerlampen. Bij toename van de negatieve roosterspanning neemt

’) Bewerkt naar een artikel van B. D. H.Tellegen: „Nieuwere ontwikkeling op
het gebied van radio-ontvanglampen” (Tijdschr. v. h. Nederlandsch Radiogenootschap, Juli 1934).
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de steilheid af en daardoor de versterking. Daarmede komt men echter
in het gebogen gedeelte van de Ia—V,, karakteristiek te werken, wat ver
schillende nadelige gevolgen kan hebben. Krijgt het rooster enige Ifspanning toegevoerd, b.v. bromspanning uit het voedingsgedeelte van het
toestel, dan wordt deze spanning op het inkomende hf-signaal gemodu
leerd (modulatiebrom door roostermodulatie). Een tweede groep van ver
schijnselen wordt gevormd door de vervorming, de modulatieverdieping
en de kruismodulatie.
Verondersteld, dat de Ia—V(l karakteristiek recht is, dan is de steilheid
constant en wanneer het rooster dan een sinusvormige wisselspanning
met amplitude Efjm toegevoerd krijgt, dan verloopt de anodestroom ook
sinusvormig met een amplitude Iam. Het gedrag van de lamp kan dan
worden weergegeven door fig. 147.
Wanneer de Ia—Vo karakteristiek kwadratisch verloopt, dan is de kaIa

S

lam

V<3
Fig. 147-

rakteristiek van de steilheid .8’ als functie van de roosterspanning recht
maar de steilheid neemt evenredig met de roosterspanning toe (zie fig.
148). Wordt nu een sinusvormige wisselspanning op het rooster gezet,
dan zal de anodespanning niet meer sinusvormig verlopen, doch nog een
componente met de dubbele frequentie bevatten. Deze is echter van
ondergeschikt belang, daar in de anodeketen gewoonlijk een kring is op
genomen, die resonantie vertoont met de grondfrequentie en dus practisch
geen impedantie heeft voor de harmonischen daarvan. Wanneer de am
plitude van de grondcomponente Ia,„ wordt genoemd, dan zal deze bij
toename van Egm evenredig daarmede toenemen: uit de steilheidskarakteristiek ziet men n.1. gemakkelijk, dat wel de ogenblikswaarde van de
steilheid gedurende een periode verandert, maar dat de gemiddelde
waarde onafhankelijk is van de grootte van de roosterwisselspanning. Een
en ander is in fig. 148 voorg’esteld.
Wanneer de Iu — Vg karakteristiek meer dan kwadratisch gekromd is,
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dan zal ook de S — Va karakteristiek door een kromme lijn moeten wor
den voorgesteld. Voor kleine roosterwisselspanningen zal de grondcomponente van de anodestroom evenredig met de amplitude van de
Ia

s

Ia«n

v<3

E^m

1
Fig. 148.

roosterwisselspanning zijn, voor grote roosterwisselspanningen zal de
amplitude van de anodestroom sneller toenemen, omdat de gemiddelde
steilheid door het aanbrengen van een groot signaal toeneemt. Wordt
het signaal nu gemoduleerd, dan heeft dit ten gevolge, dat de modulatie
dieper en vervormd op de anodestroom wordt overgebracht. De om
hullende van de gemoduleerde roosterwisselspanning wordt in de anodekring niet getrouw gereproduceerd, zoals uit fig. 149, die de stand
van zaken voor dit geval voorstelt, kan worden afgeleid.
Bovendien treedt er een ander verschijnsel op, wanneer op het rooster
van de lamp, behalve het gewenste signaal, nog een storend signaal werkt.
Is het storende signaal niet aanwezig, dan zal door de lamp een bepaalde
S

Ia

lam

Lp
Fig. 149-

wisselstroom lopen. Wordt een. klein storend signaal aangebracht, dan
zal de sterkte van de componente van de anodewisselstroom van de fre
quentie van het gewenste signaal daardoor niet veranderen. Wordt echter
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een sterk storend signaal aangebracht, dan zal de gemiddelde steilheid
van een lamp met meer dan kwadratisch gekromde Ia — Vg karakteristiek
daardoor toenemen, waardoor ook de componente van de anodewisselstroom van de frequentie van het gewenste signaal in sterkte toeneemt,
zoals in fig. 150 is voorgesteld. Wordt het storend signaal gemoduleerd,
dan zal ook het gewenste signaal wor
lam
den gemoduleerd met de modulatie
GEWEN/T
van het storende signaal. Dit verschijn
sel wordt aangeduid door de naam
kruismodulatie. Is er eenmaal
kruismodulatie in een lamp opgetreden
— de eerste lamp van een ontvanger
is hiervoor uit de aard der zaak het
meest gevoelig omdat voor de
ingang van deze lamp meestal nog
Em
niet een scherpe selectie heeft kun
/TOQEND
nen plaatsvinden — dan is het door
selectiviteit na deze lamp niet meer
mogelijk het gewenste en het storende
signaal te scheiden. Storing door kruis
Fig. 150.
modulatie is daaraan te herkennen,
dat het storende signaal ook niet meer wordt waargenomen, wanneer het
gewenste signaal niet meer aanwezig is.
De beschreven effecten kunnen analytisch worden onderzocht door de
Ia — Vg karakteristiek in de omgeving van het werkingspunt van de lamp
voor te stellen door:
Io = aV(J + bVg* 4- cV(J3 +

en in deze uitdrukking voor Vg de uitdrukkingen voor de roosterwisselspanningen te substitueren. Het blijkt dan, dat de grootte van de modulatiebrom afhankelijk is van de waarde 6/a, terwijl de vervorming, de
modulatieverdieping en kruismodulatie samenhangen met de waarde c/a.
Om de genoemde effecten te verkleinen worden lampen gebruikt, waar
bij de anodestroom bij het verhogen van de negatieve roosterspanning
niet met een scherpe knik en dus vrij plotseling tot nul afneemt, maar een
„staart” vertoont, waardoor de krommingen worden verminderd. Dit
wordt bereikt door het stuurrooster van de lampen te wikkelen met een
variabele spoed of door enkele windingen uit het stuurrooster te knippen.
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De invloed van het stuurrooster op de anodestroom is dan niet meer voor
alle delen van dit rooster dezelfde en daardoor wordt de gewenste flauwe
kromming van de karakteristiek bereikt. Deze lampen dragen de naam van
selectoden (omdat ze door het verminderen van kruismodulatie de
selectiviteit verhogen), exponentiaallampen (omdat de Ia—■ Va
karakteristiek bij benadering een exponentieel verloop heeft) of varia
bele-^ lampen (/< is het Amerikaanse symbool voor versterkingsfactor, de variabele /< is niet de versterkingsfactor van het stuurrooster
t.o.v. de anode, maar van het stuurrooster t.o.v. het schermrooster). Bij
deze lampen is een grotere toename van de negatieve roosterspanning
nodig om de steilheid een bepaalde factor te verkleinen, terwijl bij dezelfde
maximale anodestroom de steilheid kleiner is dan bij gewone hf-versterkerlampen. Deze bezwaren moeten echter op de koop toe worden genomen.
Een maatstaf voor de modulatiebrom wordt gevonden door een sinus
vormige spanning op het stuurrooster te zetten en te meten, welk percen
tage tweede harmonischen in de anodestroom van de lamp ontstaat; een
maatstaf voor de vervorming en de kruismodulatie wordt gevonden door
het percentage derde harmonischen te meten. Deze metingen kunnen
worden uitgevoerd met een wisselspanning met een frequentie van 500 c/s.
Een ander type regelbare lamp is de regelhexode. Wordt op het
vangrooster van een hf-penthode een voldoend grote negatieve spanning
gezet, dan zal een belangrijk deel van de
electronen vóór dit rooster omkeren en
dus de anode niet bereiken, waardoor de
steilheid afneemt. In dit geval zal echter
de inwendige weerstand van de lamp
sterk dalen, omdat de invloed van de anodespanning op de -stroom veel groter
wordt. Om dit te herstellen is in de hexode
tussen het vangrooster en de anode een
VAQIABLE
tweede schermrooster aangebracht (zie
NEG. /PANNING.
fig. 151). Het eerste rooster (stuurrooster)
Fig. 151.
van de hexode heeft een variabele-/t
samen
te regelen wordt
karakter. Door op het stuur-en het vangrooster
op twee wijzen invloed uitgeoefend op de steilheid en wordt bereikt,
dat met een kleine regelspanning een grote regeling wordt verkregen.
Doordat echter tussen het tweede schermrooster en de anode secundaire
. emissie optreedt, zijn ook de bezwaren daarvan aanwezig.

264

ONTVANGINSTALLATIES

Automatische volumeregeling. Het doel van de toepassing van
automatische volumeregeling is het verkrijgen van een practisch con
stante uitgangsenergie, onafhankelijk van de grootte van de ingangspanning. Dit geeft het voordeel, dat alle stations, mits de veldsterkte groter
is dan de waarde bepaald door de gevoeligheid van de ontvanger, met
dezelfde sterkte worden weergegeven, terwijl ook de sterkteveranderingen
van het inkomende signaal, die een gevolg kunnen zijn van de voortplantingseigenschappen van de golven, in meerdere of mindere mate worden
gecompenseerd. Het principe van automatische volumeregeling is dit,
dat de versterking van het toestel wordt gewijzigd in tegengestelde zin
met de verandering, die het inkomende signaal ondergaat, waarbij na
tuurlijk zorg moet worden gedragen, dat de wijzigingen, die samenhangen
met de modulatie, niet medewerken in het systeem van automatische
volumeregeling, daar anders de stcrkteverhoudingen van muziek en
spraak mede verloren zouden gaan. Een systeem van automatische volume
regeling moet dus reageren op de veranderingen, die de draagtrilling
ondergaat, onafhankelijk van de modulatie. Hieruit volgt dat het systeem
zo moet worden uitgevoerd, dat alleen veranderingen van de gemiddelde
sterkte van de draagtrilling van invloed zijn. Daarmede is tevens uitge
sloten, dat een systeem van automatische volumeregeling in het If-gedeelte van het toestel kan worden toegepast, maar dat dit alleen in het
hf-gedeelte kan plaatsvinden.
Het aantal mogelijkheden voor het verkrijgen van automatische volume
regeling is zeer groot, zodat we hier alleen zullen volstaan met het aange
ven van het principe. De versterking van het hf-gedeelte van een ont
vanger wordt meestal geregeld door middel van de negatieve roosterspanning van een of meer hf-versterkerlampen en dus moet, voor het
verkrijgen van automatische volumeregeling, de grootte van de regelspanning afhankelijk worden gemaakt van de gemiddelde waarde van de signaalspanning. Nu is de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte stroom
door een detector evenredig met de waarde van de hf-wisselspanning op
de detector. Wanneer dus het spanningsverlies van de gemiddelde gelijk
gerichte stroom in een weerstand gebruikt wordt als een extra regelspanning, dan kan daarmede principieel worden voldaan aan de voor
waarde voor het verkrijgen van een regelspanning, die afhankelijk is van
de sterkte van het inkomende signaal. Daarbij moet dan zorg worden
gedragen, dat de If-componente van de gelijkgerichte stroom niet van
invloed is op de regelspanning, wat gemakkelijk kan worden bereikt door
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de toepassing van een geschikt filter voor de ontkoppeling van de Ifspanning.
Meestal wordt voor het verkrijgen van de automatische regelspanning
geen gebruik gemaakt van de detector van het toestel, maar van een af
zonderlijke gelijkrichter, die uitsluitend de regelspanning moet leveren.
Daardoor wordt bereikt, dat de automatische volumeregeling een systeem
op zichzelf vormt, zodat de kans dat het systeem terugwerking zou geven
op andere karakteristieken van het ontvangtoestel tot een minimum is ge
reduceerd.
Toonregeling. In het algemeen zal een systeem van versterkers zo
worden ontworpen, dat de lineaire vervorming tot een minimum is ge
reduceerd. Dit ligt wel voor de hand, omdat de omstandigheden waar
onder de reproductie zal plaatsvinden niet bekend zijn. Maar het uit
eindelijk doel van een zend- en ontvangsysteem, vooral bij de radioomroep, is het geven van een reproductie, die op het gehoor zo
natuurgetrouw mogelijk is. Bij de weergave door de ontvanger moet er
dus rekening worden gehouden met het feit, dat de weergave op een
ander niveau, d.w.z. met een andere gemiddelde sterkte, plaats vindt
dan dit met het ori
gineel het geval is.
10*2
Nu reageert het
t
mensel ijk gehoor
niet in gelijke mate
10
op alle sterkteveran- 5
deringen, die het ge
1O‘
luid mocht onder
gaan. Wanneer men o w

i

n.1. een karakteris u
10
tiek opneemt van de ï
10'
sterkte van tonen,
die met dezelfde
5000 10000
1OO
500 1000
20
sterkte door het oor
PRGQUENTIE IH c/3
worden waargeno
Fig. 152.
men, als functie van
de frequentie, dan vindt men, dat hierbij de absolute sterkte van de
luchttrillingen ook een rol speelt. Dit blijkt b.v. uit de karakteristieken
fig. 152, waarin de geluidsenergie in /j,W/cm2 is aangegeven voor het
verkrijgen van een gelijke geluidsindruk voor het oor voor verschil-
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lende waarden van die geluidsindruk. Uit deze karakteristieken volgt, dat
bij verkleinen van de gemiddelde sterkte van de geluidstrillingen ook de
weergavekarakteristiek moet worden gewijzigd, indien men er prijs op
stelt om de verschillende tooncomplexen in hun juiste verhouding te
blijven horen. De tonen met frequenties tussen 200 en 7000 c/s moeten
in verhouding tot de zeer lage en zeer hoge tonen belangrijk meer worden
verzwakt dan de andere. Ruwweg gesproken moeten dus bij weergave op
lager niveau de hogere tonen meer worden verzwakt dan de lagere. Om
hierin te voorzien is het gewenst de ontvanger uit te rusten met een toon
regeling in het If-gedeelte, waardoor de mogelijkheid wordt gegeven om
onafhankelijk van de volumeregeling ook de weergavekarakteristiek aan
te passen aan de omstandigheden, waaronder de weergave plaatsvindt.
Wanneer automatische volumeregeling is toegepast kan aan de genoemde
eis worden voldaan door in het If-gedeelte nog een volumeregeling
met acoustische compensatie toe te passen, dat is een regeling,
die tegelijk met de verandering van de uitgangsenergie de weergave
karakteristiek aanpast op het veranderde niveau. Zulk een systeem van
volumeregeling is geschetst in fig. 153. Een gedeelte van de potentiometer voor de If-volumeregeling
is overbrugd door een spoel L
in serie met een condensator C.
Deze keten wordt zo gedimen
sioneerd dat er resonantie be
staat voor de frequentie, die
relatief het meest moet worden
verzwakt, dus in de buurt van
2000 a 3000 c/s. Wordt nu het
F'®’ “53- contact van de potentiometer

4

f

Zo

naar de kathodekant verschoven, dan zal geleidelijk met een reductie van
het niveau de sterkte van de weergave van de tonen met gemiddelde
frequentie meer worden verzwakt dan die van de hogere en lagere tonen.
Stelt men zich tevreden met een volumeregeling, die bij lager niveau alleen
de hogere tonen t.o.v. de lagere verzwakt, dan kan men volstaan met
alleen de condensator te gebruiken.
Superheterodyne ontvangers. Met enkele woorden werd er reeds
op gewezen, dat het bij een ontvanger met directe hf-versterking, d.w.z.
hf-versterking bij de frequentie van het inkomende signaal, niet goed
mogelijk is om over een groot frequentiebereik een constante gevoeligheid
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en bandbreedte te verkrijgen en dus ook niet een getrouwheidskarakteristiek, die onafhankelijk van de frequentie van het inkomende signaal is.
Voor een enkele waarde van de frequentie gaat dit veel beter. Daaruit
volgt, dat een ontvangsysteem, waarbij de versterking en de selectiviteit
bepaald zijn door het gedrag bij een enkele frequentie, veel beter moet
kunnen voldoen aan de eisen van constante gevoeligheid, selectiviteit en
getrouwheid van de weergave. Dit wordt bereikt door toepassing van het
superheterodyne principe, waarbij van elk inkomend signaal de
frequentie wordt getransponeerd op een zelfde waarde, de z.g. middelfrequentie of tussenfrequentie, die dan wordt versterkt en daarna
als een normaal hf-signaal wordt gelijkgericht om de If-componente vrij
te maken. Natuurlijk moet daarbij de omhullende van het inkomende
gemoduleerde signaal onvervormd op de mf-trilling worden overgebracht
De frequentie-transponering wordt tot stand gebracht door het in
komende signaal te ,,mengen” met een hulptrilling, waarvan de fre
quentie verschilt van de frequentie van het inkomende signaal, zodat het
verschil tussen de beide frequenties overeenkomt met de gekozen middelfrequentie. Uit het mengsel van trillingen wordt dan de componente met
de middclfrequentie gekozen door middel van een op die frequentie afgestemde trillingskring en dan toegevoerd aan de mf-versterker. Een en
ander is schematisch aangegeven in fig. 154.
Wanneer de oudere systemen buiten beschouwing worden gelaten, kan

M.F VER/TGBKER
(F)

MENG/y/TEEM

h

OET.EN

L.F.VER/T

F=f,-fï

UULP7IGNAAL

Fig. 154.

men voor de tegenwoordige superheterodyne ontvangers wel algemeen
zeggen, dat de ,,menging” van inkomend signaal en hulpsignaal, ook wel
de frequentie-conversie genoemd, plaatsvindt door het inkomende
signaal te moduleren op het hulpsignaal. Zoals bekend ontstaan door de
modulatie trillingen waarvan de frequenties overeenkomen met de som
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en het verschil van de frequentie van de trilling, die wordt gemoduleerd
en de frequentie van de modulerende trilling. Van deze trillingen wordt
de trilling met de verschilfrequentie door middel van een trillingskring
gekozen voor verdere versterking in de mf-versterker. Door toepassing
van de theorie van de modulatie kan gemakkelijk worden aangetoond, dat
de trilling met de verschilfrequentie gemoduleerd is door de omhullende
van de inkomende gemoduleerde trilling, voorondersteld natuurlijk, dat
de ingangskring van de mf-versterker niet een te scherpe resonantiekromme vertoont, zodat de zijtrillingen voor de hogere frequenties relatief
verzwakt worden doorgegeven. Om deze verzwakking te voorkomen
wordt een bandfilter gebruikt, terwijl ook de verdere trillingskringen
van de mf-versterker als bandfilter zijn uitgevoerd. Omdat hier met een
constante frequentie wordt gewerkt kunnen deze bandfilters zeer nauw
keurig voor het verkrijgen van de gewenste frequentiekarakteristiek wor
den geconstrueerd en ingesteld.
Menglampen of frequentie-converters.1) Het mengsysteem van
een superheterodyne ontvanger is een van de belangrijkste onderdelen,
dat aanleiding heeft gegeven tot de constructie van verschillende nieuwere
lamptypen.
Wanneer als hulposcillator een afzonderlijke lamp wordt gebruikt, dan
is dit als regel een triode met een betrekkelijk lage versterkingsfactor
(g = 10a 25). Wordt daarbij als menglamp of modulator een hf-tetrode
of hf-penthode gebruikt, dan wordt de oscillatorspanning gewoonlijk in
een spoeltje in de kathodeleiding geïnduceerd (fig. 155), terwijl de signaalspanning op het stuurrooster wordt gezet.
Als gevolg van de kromming van de karak
teristiek treedt dan in de anodeketen onder
meer een trilling met de verschilfrequentie
op. In de anodeketen wordt nu een trillings
kring opgenomen, die afgestemd is op deze
verschilfrequentie, die als middelfrequentie
verder wordt versterkt. De verhouding van
de componente van de anodestroom van
Illllil
+
de verschilfrequentie bij kortgesloten anode
Fig. 155keten tot de hf-signaalspanning op het stuurrooster draagt de naam conversiesteilheid en wordt in dit geval
*) Zie B. D. H. Tellegen, loc. cit.
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gebruikt in plaats van de gewone steilheid om het gedrag van de menglamp voor berekening vatbaar te maken. In plaats van versterking kan op
overeenkomstige wijze worden gesproken van conversieversterking.
Wordt als menglamp een regelbare hf-lamp gebruikt, dan kan de conversieversterking op de normale wijze worden geregeld door verandering
van de negatieve roosterspanning.
Om met een lamp als modulator-oscillator te kunnen volstaan is ge
tracht beide functies in één hf-tetrode of hf-penthode te verenigen, zoals
in principe in fig. 156 is aangegeven. De trillingskring voor het opwekken
van het hulpsignaal ligt in de anodeketen
-----------van de lamp, terwijl de terugkoppelspoel,
die tevens de functie van koppelspoel met
Ir-—I-------- \
de roosterkring voor het inkomende signaal ------- ----- _±_
verricht, in de kathodeleiding is opgenomen. <2>
Aan deze schakeling zijn echter verschilCX
lende nadelen verbonden, zodat vele voorOOO
\
zorgen worden vereist om een bruikbare \_________
werking te verkrijgen. Op de eerste plaats
worden de beide trillingen,, die gemengd
moeten worden, in dezelfde kring toegevoerd
Flg- 15 *
en het gevolg daarvan is, dat de afstemmingen van de kringen een
wederzijdse invloed op elkaar uitoefenen, wat aanleiding kan zijn tot
ongewenste effecten bij het afstemmen. Een tweede nadeel van de scha
keling is, dat de hulptrilling met de antennekring is gekoppeld en er dus
uitstraling van die trilling plaatsvindt. Niettegenstaande de relatief hoge-"
conversiesteilheid, die met deze
schakeling kan worden bereikt,
bleken de nadelen te lastig te
overwinnen om deze schakeling
te handhaven.
Om de moeilijkheden te ont
gaan is de menghexode (fig.
157) ontwikkeld. Deze lamp be
vat vier roosters. Het eerste
Fig. 157.
rooster is het stuurrooster, het
tweede het schermrooster, dat de lamp als het ware in twee delen
splitst, dan volgen het derde en het vierde rooster en de anode. De
werking van deze lamp kan het beste op de volgende wijze worden
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beschouwd. De electronenstroom naar de anode wordt in eerste instantie
bepaald door de spanningen op het stuur- en het schermrooster; de electronen, die het schermrooster passeren vormen de ,.emissie”, waarmede
de rest van de lamp werkt. Dit wordt ook wel uitgedrukt door te zeggen,
dat de virtuele kathode voor het tweede gedeelte van de lamp tussen
het tweede en het derde rooster ligt. Beschouwt men nu de combinatie
virtuele kathode-derde en vierde rooster in verband met de opgenomen trillingskring en de spanningen op de beide roosters, dan herkent men hierin
een dynatron-schakeling van een triode voor het opwekken van trillingen,
waarvan de frequentie wordt bepaald door de grootheden van de trillingskring. Dit gedeelte wordt dus gebruikt voor het opwekken van de
hulptrilling. De electronenstroom, die op de anode van de lamp aan
komt, wordt dus op twee verschillende wijzen geregeld door middel van
trillingen van verschillende frequentie en het gevolg is dat in de anodeketen
een gemoduleerde trilling optreedt. Met deze hexode is dus bereikt, dat
men een menglamp heeft, waarin de hulptrilling niet kan terugwerken op
de signaalspanning. De conversiestcilheid van de hexode is echter relatief
klein, terwijl als verder nadeel kan worden aangevoerd, dat deze lamp
geen sterktcregeling toelaat. De volumeregeling zou plaats moeten vinden
door verandering van de negatieve roosterspanning van het stuurrooster,
maar dit gaat slechts binnen bepaalde grenzen, omdat de oscillator voor
de hulptrilling ophoudt te genereren, wanneer de negatieve spanning op
het eerste rooster boven bepaa’de waarden komt.
Om tegemoet te komen aan deze bezwaren en toch met één lamp te
kunnen volstaan zijn verschillende oplossingen mogelijk. Bij de eerste
oplossing wordt een regelbare hf-penthode met een kleine triode als
oscillator op een gemeenschappelijke kathode samengebouwd. In deze
triode-penthode is het stuurrooster van de penthode verbonden met
het rooster van de triode, die wordt gebruikt voor het opwekken van de
hulpspanning. Aan deze schakeling zijn dezelfde bezwaren verbonden als
aan het gebruik van een hf-penthode als menglamp met een afzonderlijke
oscillator. Ook kan een triodc-hexode, waarin een triode en een regclhexode op een gemeenschappelijke kathode zijn samengebouwd, worden
gebruikt. Het rooster van de triode is dan verbonden met het derde
rooster van de hexode, zodat terugwerking van de hulpspanning op het
stuurrooster niet meer aanwezig is. Deze oplossing geeft echter een relatief
kleine conversiestcilheid.
De tweede oplossing is het gebruiken van een heptode of penta-
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grid. De principiële schakeling van een frequentie-converter met een
heptode is aangegeven in fig. 158. In deze schakeling vormen de kathode
en de roosters 1 en 2 een oscillatortriode, dan volgt een schermrooster,
terwijl de roosters 4 en 5 en
de anode een hf-tetrode vor
men. In deze lamp bevindt de
virtuele kathode voor de hftetrode zich tussen het derde
en het vierde rooster. De
„emissie” van de virtuele ka
thode wordt dus geregeld
door de hulposcillatorspanning, terwijl de signaalspanF1g- 158.
ning, die op het vierde rooster wordt gezet bovendien de electronenstroom
naar de anode regelt, zodat in de anodeketen het gewenste mengsel van
trillingen te voorschijn komt, waaruit door middel van het ingangsbandfilter van de mf-versterker de trilling met de verschilfrequentie wordt
gekozen.
Evenals de menghexode heeft de heptode een relatief kleine conversiesteilheid. Dit is hoofdzakelijk een gevolg van het feit, dat bij beide lamptypen het modulatorgedeelte eigenlijk gevormd wordt door een schermroosterlamp, die eigenlijk niet bijzonder geschikt is om als modulator te
worden gebruikt, zoals in het hoofdstuk over modulatie uiteen is gezet.
Wat de heptode betreft is dit bezwaar opgeheven door in het modulator
gedeelte nog een vangrooster tussen het tweede schermrooster en de
anode aan te brengen. Dit is uitgevoerd in de octode, waarvan de op
bouw en de werking gelijk is aan de heptode, alleen met dit verschil, dat
er tussen het tweede schermrooster en de anode een vangrooster is aan
gebracht, dat met de kathode is verbonden. Wanneer dit zesde rooster in
fig. 158 wordt ingetekend heeft men dus de principiële schakeling van
de octode als modulator-oscillator voor een superheterodyne ontvanger.
Eenknopsbediening bij superheterodyne ontvangers. Een
interessant probleem doet zich voor, wanneer men de afstemming van de
ingangskring en die van de hulposcillator door middel van op één as
gekoppelde condensatoren wil doen plaats vinden. De resonantiefrequenties van deze kringen moeten n.1. steeds een constant verschil, de middelfrequentie, hebben. Natuurlijk zou dit kunnen worden bereikt door het
capaciteitsverloop van een van de condensatoren door een speciale vorm
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van de platen dienovereenkomstig te laten plaatsvinden. Het bezwaar
van deze methode is echter, dat deze methode slechts voor één golfbereik
kan worden gemaakt en men voor een ander frequentiebereik een andere
platenvorm, dus een andere draaicondensator zou moeten gebruiken.
Voor superheterodyne ontvangers met meerdere frequentiebereiken
wordt dan ook een andere methode gevolgd om eenknopsbediening moge
lijk te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van variabele condensatoren,
die hetzelfde capaciteitsverloop hebben, zodat er geen verschillende
soorten of typen van draaicondensatoren behoeven te worden gebruikt.
De frequentie van de hulptrilling moet een constant verschil vertonen
met de frequentie van het inkomende signaal, onafhankelijk van de stand
van de afstemcondensatoren. In eerste instantie zou men kunnen pro
beren dit te bereiken door de trillingskring, waarin de hoogste frequentie
optreedt — in de regel is dit de kring van de hulptrilling — uit te rusten
met een spoel met een iets kleinere zelfinductie dan die van de andere
kring. Het is echter gemakkelijk in te zien, dat deze methode niet afdoend
is. Noemen we de cirkelfrequenties van het inkomende signaal, van de
hulptrilling en van het middelfrequentsignaal resp. a>„ coh en <o,n en de
zelfinducties van de ingangskring en de kring van de hulptrilling resp.
L, en Ll, dan is bij een gegeven capaciteitswaarde C van de afstemcondensatoren:
1
a>l = —== ,

Vl,c

1

=

zodat het verschil gelijk is aan:
— a>i = —— (—

V c \Vl L
Slechts bij een zeer bepaalde waarde

V'c[

is dit verschil gelijk aan

t'-hn •

Vl)'

Kiezen we deze waarde in het midden van het frequentiebereik, dan is de
verschilfrequentie voor kleinere waarden van co,-, waarvoor C > Clt
kleiner dan a>„, en voor grotere waarden van co,, waarvoor C < Clt groter
dan a>,„. Dat er slechts op één punt aan de gestelde voorwaarde kan
worden voldaan ligt ook wel voor de hand, want we hebben slechts één
grootheid, n.1. Ll, die onafhankelijk kan worden gekozen om te voldoen
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aan de eis; m.a.w. het gekozen stelsel heeft slechts één graad van vrijheid.
Hieruit volgt, dat de gestelde eis beter zal kunnen worden benaderd,
wanneer we een stelsel kiezen met meerdere graden van vrijheid. Als
stelsels met 2 graden van vrijheid kunnen twee schakelingen dienen:
a) in serie met de afstemcondensator wordt een vaste condensator met
capaciteit Cs opgenomen, zodat Ll en Cs kunnen worden gekozen om
te voldoen aan de eisen; b) parallel met de afstemcondensator wordt een
vaste condensator C,, aangebracht. Op beide wijzen kan dus zeker bij
twee verschillende standen van de afstemcondensatoren de gewenste
middelfrequentie worden verkregen. Berekenen we echter beide systemen
zodat bij dezelfde frequenties in het bereik
z--------------de juiste verschilfrequentie optreedt, dan vinden we dat voor andere frequenties de afwij- l_L
kingen voor het ene systeem tegengesteld ge
C
=rcp
richt zijn met die voor het andere systeem.
Hieruit volgt, dat een combinatie van de ge
Cs
noemde mogelijkheden een beter resultaat moet
kunnen geven en ook inderdaad practisch een
Fig- 159zeer goed bevredigende oplossing geeft. We
krijgen dan dus een stelsel met 3 graden van vrijheid, zodat in elk geval
voor drie frequenties de gelijkloop precies kan worden ingesteld, terwijl
voor de tussengelegen frequenties de afwijkingen slechts klein kunnen zijn.
Voor de kring met de grootste frequentie krijgen we dus een schakeling
als aangegeven in fig. 159. Voor deze kring berekenen we de frequentie uit:

«->/< = |

C + Cp T Cs
Ll Cs (C + Cp)
1

De andere frequentie is gegeven door: ai, = —------V Lt C
Voor drie verschillende waarden, C±, C2 en C3, van de afstemcapaciteit
kunnen we nu het frequentieverschil gelijk maken aan de gewenste middelfrequentie en we krijgen dan 3 ve:rgelijkingen, waaruit Ll, Cp en Cs
kunnen worden berekend. De oplossing van deze vergelijkingen gaat het
gemakkelijkst door ze te brengen in de vorm

+ tOj = ]/ C + Cp + Cs

Ll Cs (C + Cp)
en daarna te kwadrateren. Deze methode is zeer practisch, omdat men
Roorda, Radiotechniek 18
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toch uitgaat van 3 gegeven waarden con resp. overeenkomende met Clf
o en
Storingsmogelijkheden bij superheterodyne ontvangers. De
selectiviteit van een superheterodyne ontvanger, die in hoofdzaak wordt
verkregen door de selectiviteit van de mf-versterker, is niet een geheel
juiste maat voor de storingsvrijheid van de ontvangst, omdat dit ontvangprincipe aanleiding kan zijn tot het ontstaan van storingen, die in toestellen
met directe hf-versterking niet kunnen voorkomen. Deze storingen hangen
samen met de frequentie-conversie, die in superheterodyne ontvangers
wordt toegepast.
In superheterodyne ontvangers, waarin de middelfrequentie lager is
dan de frequentie van het inkomende signaal, kunnen de volgende sto
ringen optreden.
a) Storingen door spiegelfrequenties.
Wanneer ƒ/, de frequentie van de hulptrilling is en fm de middel
frequentie, dan kan deze middelfrequentie ontstaan door menging van de
hulptrilling en inkomende signalen, waarvan de frequentie gelijk is aan
/i = ƒ/> + fm off2 = fh—fm. De frequentie ƒ, (ƒ,) wordt de spiegelfrequentie van ƒ„ (ƒ ,) genoemd. Heeft het gewenste signaal de fre
quentie ƒ j, dan moet in elk geval worden voorkomen, dat de spiegelfrequentie/, de menglamp kan bereiken. De ingangskring (ook wel preselector genoemd) moet dus zodanig zijn geconstrueerd, dat signalen
met de frequentie/2 = ƒ, — 2fln in die mate worden verzwakt, dat storing
door de spiegelfrequentie geheel is uitgesloten. Om dit te bereiken moeten
soms meerdere afgestemde kringen — eventueel in de vorm van een
bandfilter of gekoppeld door een hf-versterkerlamp — worden gebruikt.
b) Storingen door harmonischen van de hulptrilling.
Behalve de gewenste hulptrilling met frequentie fh wekt de hulposcillator ook de harmonischen daarvan op, die dus een frequentie
hebben, wanneer n een geheel getal is. Bereiken nu signalen met frequen
ties gelijk aan nf, ±fnl de menglamp, dan zullen deze eveneens aan
leiding geven tot het ontstaan van de mf-trilling. Deze storingsmogelijkheid wordt onderdrukt door het toepassen van voldoende pre-selectie.
c) Storing door inkomende signalen met frequenties, waarvan het
verschil gelijk is aan de middelfrequentie.
Wanneer inkomende signalen met een frequentieverschil gelijk aan ƒ„,
de menglamp bereiken, zal eveneens een middelfrequente trilling worden
doorgelaten (zelfs al werkt de hulposcillator niet). Als beide inkomende
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signalen gemoduleerd zijn zullen beide modulaties op de ontstaande
mf-trilling aanwezig zijn, zodat er een zeer heftige storing zal optreden.
Deze storing kan worden voorkomen door voldoend scherpe pre-selectie;
de ingangskringen moeten dan een zo scherpe afstemming geven, dat
signalen met frequenties ƒ ± ƒ,„, waarin ƒ de frequentie van het gewenste
signaal is, in voldoende mate worden verzwakt. Het is duidelijk, dat vol
doen aan deze eis van pre-selectie ook de mogelijkheid van storing door
de spiegelfrequentie onderdrukt.
d) Storingen door harmonischen van de mf-trilling.
Bij detectie ontstaat een pulserende gelijkstroom met frequentie fmi
zodat in de detectorkring behalve trillingen van de middelfrequentie ook
trillingen met de frequentie mfm, waarin m een geheel getal is, ontstaan.
Wanneer deze trillingen terugwerken op de ingangskring van de menglamp en de frequentie is nagenoeg gelijk aan de frequentie van het in
komende signaal, dan zullen zwevingen ontstaan en de ontvangst wordt
gestoord door het optreden van een zwevingstoon (,,fluitje”). Deze
storingen kunnen worden vermeden door zorgvuldige ontkoppeling en
afscherming van de detectorkringen.
Wanneer de middelfrequentie hoger is dan de frequentie van het in
komende signaal, wat soms het geval kan zijn voor een bepaald frequentiebereik van z.g. ,,all wave” ontvangers met een zeer uitgebreid afstembereik, kan er een zeer onaangename storing ontstaan door inkomende
signalen met frequenties, waarvan de som gelijk is aan de middelfre
quentie. Omdat onder deze omstandigheden het frequentieverschil tussen
de elkaar storende signalen zeer klein kan zijn, moet dan een uiterst
scherpe pre-selectie worden toegepast om deze storingen te vermijden.
Keuze van de middelfrequentie. Bij de keuze van de middel
frequentie moet een zo gunstig mogelijk compromis worden gesloten
tussen verschillende factoren. De volgende punten zijn van invloed op
de keuze van de middelfrequentie.
1) Met een gegeven pre-selectie systeem is de mogelijkheid van storing
door spiegelfrequenties deste kleiner naarmate de middelfrequentie
hoger is.
2) Onder deze voorwaarde is de storingsmogelijkheid door inkomende
signalen waarvan het frequentieverschil gelijk is aan de middelfrequentie
eveneens kleiner naarmate de middelfrequentie hoger is.
3) De storingsmogelijkheid door harmonischen van de mf-trilling
(zie d) is groter bij hogere waarde van de middelfrequentie.
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4) Bij een hogere middelfrequentie is het moeilijker een voldoende
selectiviteit en versterking van de mf-versterker te verkrijgen.
Voor omroepontvangers wordt in Europa meestal een middelfrequentie
van 100 a 130 kc/s gebruikt in Amerika meestal 175 kc/s. Voor ontvangst
van hoge frequenties (> 1500 kc/s) wordt meestal een middelfrequentie
van 450 a 500 kc/s gebruikt. Deze is voor omroepontvangers minder
geschikt wegens de onder d genoemde storingsmogelijkheid en omdat de
ontvangers dan een afstembereik moeten hebben, waarvoor de middel
frequentie hoger is dan de frequentie van de inkomende signalen.

i

HOOFDSTUK XV
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Hoewel verschillende onderdelen van een zendinstallatie in de voor
afgaande hoofdstukken aan uitvoerige beschouwingen zijn onderworpen
zijn er toch nog enkele problemen, die verband houden met de samenvoe
ging van de onderdelen tot een geheel. Voor een deel zijn deze reeds in
Hoofdstuk XIII behandeld, b.v. het voorkomen van ongewenste koppe
lingen tussen verschillende trappen. Daarnaast krijgen we echter te doen
met problemen als: de overdracht van de hf-energie naar de antenne of
het antennesysteem; de onderdrukking van harmonische trillingen; de
seinmethoden voor telegrafiezenders.
Direct gekoppelde en tussenkringzenders. Bij de behandeling
van hf-oscillatoren en -versterkers zijn steeds gesloten trillingskringen
verondersteld. Het is duidelijk, dat de trillingskringen „open” kunnen
worden gemaakt door de afstemcondensator of een deel daarvan te ver
vangen door de antennecapaciteit of door de antenne te verbinden met
de afstemspocl. In dit geval spreekt men van direct gekoppelde
zenders. Hiermede zijn verschillende bezwaren verbonden, o.a. dat de
harmonischen van de hf-trilling, die door de oscillator of versterker wor
den opgewekt, eveneens worden uitgestraald. Direct gekoppelde zenders
worden dan ook weinig gebruikt, tenzij in gevallen waar de uiterste een
voud in bediening en constructie worden nagestreefd.
Om aan de bezwaren van een direct gekoppelde zender te ontkomen
wordt de anodekring van de oscillator of versterker gesloten gehouden
(tussenkring) en wordt de antennekring met deze gesloten trillingskring
gekoppeld. In dit geval spreekt men van tussenkringzenders. De
antennekring of het antennesysteem wordt dan afgestemd, zodat een
ohmse belasting ontstaat, die met de anodekring van de lamp wordt ge
koppeld. Zoals in hoofdstuk V werd aangetoond kan de koppeling dan
zo worden ingesteld, dat de energieoverdracht maximaal is. We moeten
hierbij echter wel in aanmerking nemen, dat de energie in de anodekring
afhankelijk is van de impedantie van de anodekring t.o.v. de inwendige
lampweerstand. De anodekringimpedantie wordt echter mede — en in
dit geval vaak in hoofdzaak — bepaald door de getransponeerde antenneweerstand, zodat we niet zonder meer de vroeger afgeleide voorwaarde
voor optimum energieoverdracht als maatgevend moeten beschouwen
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Door verandering van de koppeling tussen de kringen kan weliswaar
worden afgeweken van de voorwaarde voor maximale energieoverdracht,
maar het is niettemin zeer goed mogelijk, dat daarbij toch een grotere
energie in de antenne komt, doordat bij de gewijzigde koppeling een gun
stiger aanpassing van tussenkring en lamp tot stand komt.
Een stelsel van gekoppelde kringen vertoont een dubbele afstemming.
Deze eigenschap kan bij tussenkringzenders aanleiding geven tot onge
wenste verschijnselen („ziehen”), wanneer de antennekring te sterk met
de tussenkring wordt gekoppeld. De trilling kan dan n.1. overspringen
van de ene op de andere van de beide koppelfrequenties. Wanneer deze
toestand bestaat kunnen we bij verandering van de tussenkringafstemming sprongsgewijze veranderingen in de antennestroom waarnemen, in
plaats van een geleidelijk afnemen van de stroomsterkte aan weerszijden
van de afstemming. Voor het verkrijgen van een betrouwbare werking
moet het optreden van ,,ziehen” natuurlijk worden vermeden.
Onderdrukking van harmonischen. De afgestemde anodekring
draagt op zichzelf al in sterke mate bij tot de onderdrukking van harmonischen, maar in de anodestroom zijn toch altijd harmonischen van de
gewenste trilling aanwezig en deze geven in de takken van de trillingskring
natuurlijk hf-stromen. Het spreekt vanzelf, dat we de antennekring zullen
koppelen met die tak van de tussenkring, waarin de harmonischen relatief
het zwakst zijn, dat is de inductieve tak, zoals uit de volgende analyse blijkt.
Om een idee te krijgen van de relatieve waarden van de harmonischen
in de anodestroom kunnen we b.v. een harmonische analyse toepassen
op de anodestroom voorgesteld in fig. 95 (zie voor deze analyse Appendix
II). We vinden dan voor deze stroom:
la = 68 — 106 sin cot — 47,5 cos2o)t — sin 3 cot — 12,5 cos 4 cot — 2 sin 5 cot.
De tweede en de vierde harmonische zijn dus vrij sterk vertegenwoordigd
resp. met percentages van 44,8 en 11,8 van de eerste harmonische. In de tak
ken van de trillingskring zijn deze percentages natuurlijk belangrijk kleiner.
Voor de grondtrilling is de anodekringimpedantie gelijk aan LI CR.
Voor de hde harmonische is de anodekringimpedantie capacitief en (met
verwaarlozing van R) gelijk aan:

Xh =

j h (o .L

1

I

hco C

j h co L

J

omdat a> 2 = z/LC.

i — h2 co

L C

jh
h2 — i
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Noemen we nu de amplituden van de grondtrilling en de hdc harmonische van de anodestroom resp.
en Iht dan vinden we voor de span
ningsamplituden van deze componenten over de kring resp.

n

AZ.
_ ih_h_
; Eh =
CR'
"
/J— 1

Deze spanningen geven in de inductieve en capacitieve takken van de
trillingskring (onder verwaarlozing van R) resp. de stromen:
-^\/L.
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lL
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hL

R I C’;’
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De verhouding van de stroom van de hdc harmonische tot de stroom
van de grondtrilling is dus:
in de inductieve tak:

in de capacitieve tak:

IhL

Kl
IhC

I

Zj I L IC — i

- ƒ j l/£
/;2
I L ' h2 — 1

De sterkteverhouding van de harmonische tot de grondtrilling is dus
in de trillingskring belangrijk kleiner dan in de anodestroom, omdat de
verhouding C/Lalsregel veel kleiner dan 1 is. Buitendien is de harmonische
in de inductieve tak /z2-maal kleiner dan in de capacitieve tak, wanneer h
het ranggetal van de harmonische is. Uit een en ander volgt, dat voor de
onderdrukking van harmonischen de koppeling van de antennekring het
beste kan geschieden met de inductieve tak van de tussenkring.
Gewoonlijk wordt deze koppeling inductief gemaakt, omdat deze ma
nier van koppelen een zeer gemakkelijke instelling toelaat, hoewel een
capacitieve koppeling met de inductieve tak van de trillingskring te pre
fereren zou zijn met het oog op een verdere onderdrukking van de har
monischen. Bij capacitieve koppeling is n.1. de koppelreactantie voor de
hdc harmonische A-maal zo klein als die voor de grondtrilling, bij een
inductieve koppeling daarentegen /z-maal zo groot.
Bij de koppeling van verschillende trappen van een zender zal men
natuurlijk ook rekening houden met deze factoren en de koppeling dus bij
voorkeur tot stand brengen met de inductieve tak van een trillingskring.
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Voedingslijnen. In heel veel gevallen is de antenne of het antennesysteem op enige afstand van de eigenlijke zender opgesteld en moet dus
het probleem van een doelmatige energieoverdracht van zender naar
antenne worden beschouwd. Zender en antenne (-systeem) worden dan
verbonden door een voedingslijn, bestaande uit twee geleiders. In
verband met de hoge frequentie van de wisselstroom, die door deze lijn
wordt gevoerd, moeten we bij een voedingslijn in hoofdzaak rekening
houden met de zelfinductie en capaciteit van de leidingen t.o.v. elkaar.
Evenals bij een open trillingskring zijn capaciteit en zelfinductie van
een voedingslijn regelmatig over de lengte van de lijn verdeeld. Daardoor
vertonen de eigenschappen van een voedingslijn ook zeer veel overeen
komst met die van open trillingskringen. De belangrijkste eigenschap is,
dat de stroom- en spanningsverdeling langs de lijn een sinusvormig ver
loop hebben t.o.v. de lengte van de lijn en wel zo, dat op elkaar volgende
knopen en buiken op afstanden gelijk aan een kwart golflengte van elkaar
zijn verwijderd, tenminste wanneer voor de leidingen niet-magnetisch
materiaal wordt gebruikt en de isolatie een diëlectrische constante van i
heeft, zooals gewoonlijk het geval is, omdat het leidingsmateriaal meestal
koper is en de isolatie lucht.
Wanneer we er dus voor zorgen, dat de stroomverdeling op de antenne
aansluit op de stroomverdeling in de voedingslijn, kunnen we de laatste
als normale verlenging van de antenne gebruiken voor het tot stand
brengen van de verbinding met de zender. Een voorbeeld hiervan voor
een halve-golf antenne is geschetst in fig. 160, waarin tevens de stroom—
verdeling over het gehele stelsel is aan\gegeven. Wil men er nu voor zorgen, dat
aan het begin van de voedingslijn het
stelsel zich als een ohmse weerstand ge
draagt — en dat is zeer gewenst, omdat
men anders moeilijkheden met de af
stemming krijgt — dan moet aan het be
kQgOQj
gin van de voedingslijn een stroomknoop
Fig. 160.
of -buik optreden. Hierdoor is dus de
lengte van de vo<•edingslijn t.o.v. de golflengte bepaald. Deze kan dan voor het
in fig. 160 aangegeven stelsel niet anders zijn dan een geheel aantal malen
een kwart-golflengte. Is de lengte gelijk aan een oneven aantal malen een
kwart-golflengte, dan treedt aan het begin van de vocdingslijn een stroomknoop, dus een spanningsbuik, op en dient de koppeling met de zender
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dienovereenkomstig te worden ingericht, dus met behulp van een parallelkring (zie fig. 160). Is de lengte gelijk aan een even aantal malen een
kwart-golflengte, dan treedt aan het begin van de lijn een stroombuik
en dus een spanningsknoop op en kan de koppeling met een spoel, even
tueel in serie met een afstemcondensator (of een afstemcondensator in
elke leiding), tot stand worden gebracht.
Het zal niet moeilijk vallen voor andere gevallen of stroomverdelingen
in de antenne de mogelijkheden naar analogie van het behandelde voor
beeld zelf af te leiden. De voedingslijnen, die op de besproken wijze
worden gebruikt, worden voedingslijnen met staande golven
genoemd.
Daar in de leidingen van de voedingslijn de stromen in tegenphase
zijn en de afstand tussen de leidingen klein t.o.v. de golflengte kan worden
gehouden, zal dc straling van de leidingen slechts over geringe afstand
kunnen worden waargenomen, omdat het resulterende veld wordt samen
gesteld uit componenten van tegengestelde phase. Dit neemt echter niet
weg, dat er een vrij belangrijk verlies door straling optreedt bij gebruik
van een voedingslijn met staande golven. Dit, gevoegd bij het feit, dat een
voedingslijn met staande golven minder geschikt is om te worden gebruikt
als lijn van willekeurige lengte, maakt dat dit type van voedingslijn slechts
betrekkelijk weinig wordt toegepast (hoofdzakelijk bij amateurzenders en
eenvoudige installaties van relatief klein vermogen).
Voedingslijn met lopende golven. Wanneer de voedingslijn een
willekeurige lengte moet hebben en wanneer het energieverlies door stra
ling zoveel mogelijk moet worden onderdrukt worden voedingslijnen
met lopende golven gebruikt, dat zijn voedingslijnen, waarin de
stroomsterkte practisch overal evengroot is. Deze toestand kan worden
bereikt door de voedingslijn te belasten of af te sluiten met een ohmse
weerstand van bepaalde grootte. Deze weerstand moet gelijk zijn aan de
z.g. karakteristieke impedantie van de lijn, dat is de weerstand,
die (met wisselstroom) zou worden gemeten aan het begin van een on
eindig lange lijn. Indien de lijn oneindig lang is zal de stroomsterkte
regelmatig afnemen, als gevolg van de capaciteit tussen de leidingen, en
de spanning eveneens, door het spanningsverlies in de zelfinductie. Het
kan nu worden aangetoond, dat onder deze omstandigheden de verhouding
van spanning en stroom, in een willekeurig punt van de lijn gemeten,
steeds constant is, terwijl de phaseverschuiving tussen deze grootheden
dezelfde is, als die aan het begin van de lijn optreedt. Dit betekent niet
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anders dan dat de oneindig lange lijn als geheel genomen het karakter
heeft van een ohmse weerstand, de karakteristieke impedantie.
Deze karakteristieke impedantie kan op de volgende wijze worden be
rekend. Wanneer we een klein gedeelte van de lijn beschouwen, dan
y2
mogen we aannemen, dat de zelfinductie en de capaciteit als geconcentreerde
grootheden werkzaam zijn, resp. in serie
met en parallel op de leidingen. Een klein
C
deel van de lijn kan schematisch worden
voorgesteld door fig. 161, waarin L de
zelfinductie van dit lijndeel en C de capa
citeit voorstelt. L en C kunnen dus resp.
worden opgevat als zelfinductie en capaciteit per eenheid van lengte van de lijn,
wanneer die eenheid maar klein genoeg wordt genomen om de vervanging
toelaatbaar te maken. Op deze wijze beschouwd moeten we een lijn van
willekeurige lengte dan schematisch voorstellen als aangegeven in fig. 162.
Met behulp van deze vervanging kan de karakteristieke impedantie van
de lijn worden berekend. Noemen we de spanning aan het begin van een
sectie van een oneindig lange lijn Elf de stroom, die de sectie intreedt Iv
(zie fig. 163) de spanning aan het begin van de volgende sectie E2 en de
stroom, die hier optreedt /2, dan moet, zoals boven werd gezegd,
EJI. = E2/I2 = Rk
zijn, wanneer R/( de karakteristieke impedantie is. Uit fig. 163 leiden we
verder gemakkelijk af: E2 = Er —ja> LIY

E2 =
of:

\oj C/

Er — E2= j üj L
— A = jM C E2

Fig. 162.
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Gebruik makende van bovenstaande uitdrukking voor de constante verhouding van spanning en stroom vinden we gemakkelijk:
Rk (A — Z2) = j<•> LIx

en

Ii —!•> = j(oCI2Rh

waaruit volgt:
Ri^ = — .~
I2 C

(120a)

Nu geldt deze voorwaarde alleen voor kleine lijndelen en deste nauw
keuriger naarmate de lengte van het beschouwde deel kleiner wordt. Dus
ook voor een oneindig klein deeltje van de lijn. Maar dan zijn Ij en I2
gelijk aan elkaar en is dus de verhouding Z]//2 gelijk aan 1. Daaruit volgt,
dat de karakteristieke impedantie van de lijn kan worden berekend uit:

Rk = VLÏC,.....................

(120b)

waarin f?A. in ohm, wanneer L en C resp. in henry en farad worden ingevuld. Wanneer capaciteit en zelfinductie per eenheid van lengte van de
lijn dus bekend zijn, kan de karak
I,
— Iz
teristieke impedantie van de lijn
worden berekend.
Voor voedingslijnen komen twee
’/j L
constructies in aanmerking: een lijn
C == E2
E,
bestaande uit twee parallelle ronde
VïL
geleiders of een lijn bestaande uit
twee concentrische cilindervormige
Ia — geleiders. Van beide kunnen zelfIi —
Fig. 163.
inductie en capaciteit nauwkeurig
worden berekend en dus ook de karakteristieke impedantie. De volgende
uitdrukkingen worden gevonden:
van een voedingslijn, bestaande uit parallelle geleiders met een
diameter van d cm en een hartafstand van D cm is de karakteristieke
impedantie gelijk aan:
2D 1
RkP = 276 log — ohm

I

van een voedingslijn, bestaande uit concentrische cilindrische ge
leiders, waarvan de binnenste een buitendiameter van d cm heeft en de

(
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buitenste een binnendiameter van D cm is de karakteristieke impedantie
gelijk aan:
D
— 138 log — ohm
(122)
d
Parallel-geleider voedingslijnen hebben, zoals men gemakkelijk kan
nagaan, een karakteristieke impedantie van om en de bij 500 a 600 ohm,
voedingslijnen met concentrische geleiders van ongeveer 70 a 80 ohm.
Bij de voorgaande afleidingen is de weerstand van de geleiders geheel
buiten beschouwing gelaten. Deze heeft practisch echter ook geen invloed
op de waarde van de karakteristieke impedantie, wèl op de verliezen, die in
de voedingslijn optreden. Zowel theoretisch als practisch blijkt, dat deze
verliezen zeer gering zijn, maar toenemen met toenemende frequentie.
Om een idee te krijgen van de gemiddelde waarden van verliezen in voe
dingslijnen mogen de volgende waarden dienen: bij een frequentie van
1000 kc/s is het nuttig effect ongeveer 0,92 per km lengte en bij 20 000
kc/s ongeveer 0,70 per km of resp. 0,99 en 0,966 per 100 meter. Practisch
gesproken zijn de voedingslijnen met lopende golven dus vrijwel als
verliesvrij te beschouwen, wanneer de lengte van de orde van grootte van
enige tientallen meters is.
Aanpassing van zender en antenne aan voedingslijnen. Uit
het voorgaande zal het wel duidelijk zijn geworden, dat een voedingslijn
van eindige lengte moet worden afgesloten met een weerstand gelijk aan
de karakteristieke impedantie, wanneer we de eigenschappen van een
oneindig lange lijn willen reproduceren. Dit betekent, dat de koppeling
met de antenne zodanig moet worden ingericht, dat tussen de uitgangsklemmen van de voedingslijn werkelijk een ohmse weerstand van de verPl
eiste grootte aanwe
zig is. In het alge
meen kan nu worden verwacht, dat de
Ok
C =f= L
ohmse weerstand, die
het (afgestemde) anFig. 164tennesysteem verte
genwoordigt in het punt, waar de koppeling tot stand moet worden gebracht
niet gelijk is aan de vereiste waarde, zodat er middelen moeten worden
toegepast om de aanpassing tot stand te brengen.
Een methode om deze aanpassing tot stand te brengen is geschetst in
fig. 164, een voedingslijn voorstellende, die afgesloten is door een af-
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gestemde kring (/. — C), terwijl de inductieve tak door de wederzijdse
inductie M gekoppeld is met de antenneweerstand Ru. Met verwaarlozing
van de eigenweerstand van de sluitkring van de lijn en wanneer door R de
getransponeerde antenneweerstand wordt voorgesteld moet er dus worden
voldaan aan de voorwaarde R,. = L/CR, waarin dus R = a>2 M-jRa,
terwijl co2 = l[LC. Hieruit volgt

R,JRa = (LIM)*
Een gemakkelijke methode om te constateren of de instelling van de
koppeling tussen de antenne- en sluitkring van de voedingslijn de juiste
is bestaat hierin, dat aan het begin van de lijn bij de gegeven frequentie
gemeten wordt of het gehele stelsel werkelijk een ohmse weerstand Rk
vertegenwoordigt. Deze meetmethode kan ook worden toegepast voor het
bepalen van RK zelf, n.1. door de voedingslijn af te sluiten met een variabele
ohmse weerstand en deze zolang in te stellen tot aan het begin van de lijn
dezelfde weerstand wordt gemeten als waarmede afgesloten is. Deze
meting is meestal noodzakelijk, omdat de werkelijke waarde van de karak
teristieke impedantie wel kan afwijken van de theoretische waarde, bij de
berekening waarvan gewoonlijk geen rekening kan worden gehouden met
strooicapaciteiten e.d.
Bij een correct afgesloten voedingslijn hebben we aan de andere kant
— bij de zender — nu te doen met een zuiver ohmse belasting en deze kan
natuurlijk door middel van een afgestemde kring met de anodekring van
de eindtrap worden gekoppeld op een zodanige wijze, dat de eindtrap zo
gunstig mogelijk belast is en dus maximale energie kan afgeven.
De besproken methode voor het aanpassen van de werkelijke belastingswccrstand op de voedingslijn is niet altijd gewenst of mogelijk. Men kan
b.v. te doen hebben met een antenne, die door de eigen lengte reeds
afgestemd is op de gewenste frequentie, zodat een koppelspoel niet kan
worden toegepast, tenzij tevens een verkortingscondensator in het systeem
wordt opgenomen, wat altijd weer complicaties met zich meebrengt. Ook
kan het geval voorkomen, b.v. bij de voeding van een antennesysteem, dat
uit meerdere afzonderlijke antennes bestaat (gerichte antenne), dat een
voedingslijn in een gegeven punt moet worden gesplitst in meerdere tak
ken, die, wanneer ze elk op zichzelf op dezelfde wijze zijn geconstrueerd
als de hoofdvoedingslijn alle dezelfde weerstand vertegenwoordigen als
de ongesplitste lijn. De aanpassing moet dan natuurlijk ook weer in orde
worden gemaakt.
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In deze gevallen wordt vaak gebruik gemaakt van aanpassingsschakelingen, bestaande uit spoelen en condensatoren, die verbonden worden
op de wijzen als aangegeven in de fig. 165 en 166. Capaciteit en zelfinductie moeten dan vanzelfsprekend zo worden bemeten, dat, bij een ge
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Fig. 166.

Fig. 165.

geven cirkelfrequentie, het geheel met de belastingsweerstand R een
weerstand geeft, die gelijk is aan de karakteristieke impedantie R/{.
Voor de schakeling naar fig. 165 vinden we dan, dat er moet worden
voldaan aan de voorwaarden:

LIC = RR„ en«2 LC = (R — Rk)/R........... (123)

Deze schakeling kan dus alleen worden toegepast, wanneer de belastingsweerstand R groter is dan de karakteristieke impedantie Rk van de lijn.
Indien de belastingsweerstand kleiner is dan de karakteristieke impe
dantie moet de schakeling fig. 166 worden toegepast. Daarbij moet worden
voldaan aan de voorwaarden.

LjC = RRk en oX-LC = (Rk — R)/Rk

(124)

De uitdrukkingen (123) kunnen als volgt worden afgeleid. Naar fig. 165 is
de impedantie van de schakeling in het algemeen gelijk aan:
7? (—j / co C)
Z = A, + jX, =j<uL
R—j/oiC
of uitgewerkt:
R + ƒ w {L — CR2 (1 — oj-L C)}
Z =
1 + co2C27?2
Wanneer Z een ohmse weerstand moet zijn kan dit niet anders of het imaginaire
deel van de uitdrukking moet gelijk aan nul zijn.
= o geeft:
CR- (i-a^LC) = L
of:

a>2LC = i — L/CR2

Vullen we deze voorwaarde in in de uitdrukking voor 7?! dan vinden we: Rr = LfCR.
Wil nu 7?x = Rit zijn, dan moet dus RRi( = L/C zijn. Deze voorwaarde in-
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gevuld in de uitdrukking voor de cirkelfrequentic waarvoor aan de voorwaarde
wordt voldaan geeft:
o>2 LC = (R — Rk)/R

Voor fig. 166 vinden we volgens dezelfde methode:

z

Ri + jxt =

R + jo> (L — CR2 — a>2L2C')
m2 C2 { R2 + (cuL — i/wC)2}

Uit Xl = o volgt:

u>2LC = i — CR2/L
en:

Rt = L/CR

dus-.RRk = L/C en w2 L C = (/?/. — R)/Ri„

Telegrafiezenders. Bij een telegrafiezender moeten op een of andere
wijze de trillingen worden onderbroken voor het verkrijgen van de tekens,
die, naar de Morsecode, de letters en cijfers van de berichten voorstellen.
Dit kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op de eerste plaats kunnen
de trillingen zonder meer worden onderbroken, d.w.z. op een zodanige
wijze, dat de zender tijdens het geven van een punt of een streep onge
dempte trillingen uitstraalt en in de rusten tussen punten en strepen niet
straalt. Wordt er op deze wijze gewerkt, dan wordt er ongedempte
telegrafie geseind. De signalen van een ongedempte telegrafiezender
kunnen alleen worden waargenomen met een ontvanger, die voor zwevingsontvangst (zie pag. 227) is ingericht, dus b.v. met een teruggekop
pelde detector, waarmede de vereiste trilling kan worden opgewekt. Een
andere methode van seingeven is het werken met toontelegrafie,
waarvoor geen zwevingsontvangst nodig is. Dit kan op twee manieren
geschieden. De eerste methode heeft veel overeenkomst met het seinen met
ongedempte telegrafie, maar wanneer het teken wordt gegeven wordt door
een of andere onderbreker de hf-trilling in een toonfrequentie onderbroken,
terwijl in de rustpauzen tussen de tekens geen trillingen worden uitge
straald. Bij de tweede methode wordt voortdurend een hf-trilling uitge
straald, maar deze wordt tijdens het geven van het teken met een toon
gemoduleerd, terwijl in de rustpauzen niet wordt gemoduleerd. Deze
seinmethode wordt vaak toegepast bij telegrafiezenders, die ook voor
telefonie zijn ingericht en dus voorzien zijn van een of ander modulatiesysteem.
De seinmethode als zodanig, dus de manier waarop het onderbreken
van de trillingen tot stand wordt gebracht, hangt natuurlijk samen met de
inrichting en de constructie van de zender. In dit opzicht moeten we de

=
288

ZEND INSTALLATIES

zenders in twee groepen indelen, n.1. de ééntraps-zenders en de ge-*
stuurde zenders.
Voor ongedempte telegrafie met een ééntraps-zender, waarbij dus de
oscillator direct of door middel van een tussenkring met de antenne is
gekoppeld is er voor het seinen geen andere kans dan het onderbreken
van het oscilleren. Men zou er aan kunnen denken de antennckring te
onderbreken of de koppelspoel kort te sluiten om zodoende de antennekring
buiten werking te stellen, maar het is duidelijk, dat dit in de meeste ge
vallen niet aanbevelenswaardig is, omdat dan de belasting van de oscillator
wordt weggenomen en deze daardoor in een ongunstige werkingstoestand
komt (b.v. boven de toelaatbare dissipatie wordt belast), wat zeer nadelige
gevolgen kan hebben. Blijft dus alleen de mogelijkheid van het onderbre
ken van het oscilleren over. De meest voor de hand liggende methoden om
dit te bereiken zijn: i) het onderbreken van de anodevoeding en 2) het
rooster een zo grote negatieve roosterspanning geven, dat de lamp ge
blokkeerd is en geen anodestroom kan nemen. Deze methoden worden dan
ook in de practijk toegepast. Het spreekt vanzelf, dat bij deze methoden
de nodige voorzorgen moeten worden genomen om het bedienend per
soneel te beschermen, vooral bij grotere zendvermogens. De seinsleutel
wordt dan niet direct in de kringen opgenomen, maar bedient een relais,
dat geschikt is om de nodige schakelingen te verrichten. Voor toontelegrafic kan een roterende onderbreker in serie met de roosterlekw'eerstand
worden opgenomen.
Bij scheepszenders, die met wisselstroom van 500 of 1000 c/s worden
gevoed, wordt voor de anodespanning van de lampen, voor het verkrijgen
van toontelegrafie, vaak wisselspanning gebruikt, zodat de lamp tevens
als gelijkrichter dienst doet en de trilling gedurende de halve periode van
de voeding, dat de anode negatief is, wordt onderbroken. Ook wordt bij
deze zenders, wanneer een gelijkrichter voor de anodespanning wordt ge
bruikt, de afvlakking wel uitgeschakeld voor het verkrijgen van toon
telegrafie.
Bij gestuurde zenders is het aantal seinmogelijkheden uit de aard van
de zaak groter. Gewoonlijk wordt er niet in de stuurtrap geseind en zeker
niet, wanneer de stuurtrap wordt gebruikt om de frequentie van de
zender zo nauwkeurig mogelijk constant te houden. De meest gebruike
lijke seinmethode is het wegnemen van de roosterexcitatie van een van
de versterkertrappen. Dit kan b.v. geschieden door de betreffende trap
een extra negatieve roosterspanning te geven van een zodanige waarde,
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dat op geen enkel ogenblik van de periode van de roosterwisselspanning
anodestroom kan optreden. Ook kan de anodespanning van de voorgaande
trap zoveel worden verlaagd, dat de anodewisselspanning te klein is om de
volgende trap te exciteren.
Wanneer schermroosterlampen of hf-penthoden worden gebruikt
komen bovendien nog de volgende methoden in aanmerking: het schermrooster aarden of op de potentiaal van de kathode brengen, zodat de be
treffende lamp geen anodewisselspanning kan leveren of het vangrooster
met hetzelfde doel een grote negatieve spanning geven.
Het behoeft geen betoog, dat bij een gestuurde zender, indien dat ge
wenst of noodzakelijk mocht blijken, ook in meerdere trappen gelijktijdig
kan worden geseind.
Omroepzenders. De belangrijkste factor, die bij omroepzenders in
aanmerking moet worden genomen, is ongetwijfeld de vormgetrouwe
weergave van de modulerende trilling. Hoewel in hoofdstuk X daarover
verschillende opmerkingen zijn gemaakt, willen we dit hoofdstuk niet
besluiten zonder een bespreking van de verschillende punten, die bij een
omroepzender van belang zijn.
a) De frequentieconstantheid. Afgezien nog van de mogelijke
invloed op de gemoduleerde trilling is het voor een omroepzender, in
verband met de mogelijkheid van storing van en door andere zenders,
van het grootste belang, dat de frequentie van de draagtrilling zo nauw
keurig mogelijk constant wordt gehouden. Dit wordt op de eerste plaats
bereikt door de oscillator voor het opwekken van de draagtrilling (de
stuurtrap) uit te rusten met kristalsturing. Daar de kristalfrequentie als
regel nog enigermate afhankelijk is van de temperatuur is het gewoonlijk
noodzakelijk het kristal op constante temperatuur te houden door middel
van een thermostaat. Ook de gloei- en anodespanning zijn van invloed
op de frequentie van de draagtrilling, zodat ook maatregelen moeten
v orden genomen om deze spanningen zeer constant te houden. Zo is het
mogelijk door het nemen van doeltreffende maatregelen de frequentie van
een moderne omroepzender tot op 0,002 % constant te houden bij tempe
ratuurschommelingen — t.o.v. de temperatuur van de omgeving — van
niet meer dan -|- of — io° C. en spanningsveranderingen van niet meer
dan + of — 10 % van de nominale waarde.
b) De frequentiestabiliteit. De genoemde maatregelen voor het
verkrijgen van een grote frequentieconstantheid hebben alleen betrekking
op de factoren, die direct verband houden met de werking van de stuurRoorda, Radiotechniek 19
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trap als zodanig. De constantheid van de frequentie kan echter onder
omstandigheden nog op andere wijze gevaar lopen. Terugwerking van de
versterkertrappen op de stuurtrap kan de frequentieconstantheid van
deze trap in gevaar brengen, evenals verandering van de belasting. In
moderne zenders worden deze mogelijkheden zeer effectief onderdrukt
door de toepassing van een scheidingstrap met een schermroosterlamp of
met een hf-penthode. Deze lamp wordt dan zo ingesteld, dat er zonder
roosterstroom wordt gewerkt en er dus geen variabele belasting op de
stuurtrap kan optreden. Bovendien wordt door de aanwezigheid van het
schermrooster de capacitieve terugkoppeling tussen anode- en roosterkringvan descheidingstrap voorkomen, zodat er geen neutrodynisatie nodig
is en het gewenste effect niet geheel of gedeeltelijk teniet kan worden ge
daan door een eventueel onjuiste instelling van de neutrodyne condensator.
c) Onderdrukken van frequentiemodulatie. Ook de terug
werking van de gemoduleerde trillingen op de voortrappen kan onaan
gename gevolgen hebben. In dat geval kan frequentie-onstabiliteit aan
leiding geven tot het optreden van ongewenste frequentiemodulatie, waar
door een ernstige niet-lineaire vervorming van de amplitude-gemoduleerde
trilling kan ontstaan, zoals in hoofdstuk X reeds uitvoerig werd besproken.
De reeds genoemde maatregelen voor het verkrijgen van een grote frequentiestabiliteit zijn natuurlijk reeds een behoorlijke waarborg tegen het
optreden van F-modulatie. Maar ook de hoogfrequentversterkertrappen,
die op de scheidingstrap volgen, moeten zodanig zijn geconstrueerd, dat
er geen terugwerking van anode- op roosterkring kan optreden. Voor zover
mogelijk verdienen schermroosterlampen of hf-penthoden de voorkeur,
anders moeten de trappen zeer nauwkeurig worden geneutrodyniseerd.
Schermroosterlampen hf-penthoden hebben bovendien het voordeel, dat
er met een relatief klein stuurvermogen kan worden volstaan, zodat er
een grote energieversterking per trap mogelijk is.
Het spreekt vanzelf, dat er, door een doelmatige afscherming of op
stelling van de onderdelen voor dient te worden gezorgd, dat ongewenste
koppelingen worden onderdrukt en opgeheven, zodat de genomen maat
regelen niet geheel of ten dele teniet kunnen worden gedaan.
d) Het volumebereik van de zender. Voor het verkrijgen van
een vormgetrouwe weergave van de modulatie dienen verschillende fac
toren in aanmerking te worden genomen. Op de eerste plaats moeten de
sterkteveranderingen van de muziek in de juiste verhoudingen kunnen
worden gereproduceerd. In de zender is de maximale sterkte begrensd
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door dc maximaal toelaatbare modulatiediepte — bij moderne omroepzenders gewoonlijk 100 % —, zodat het verkrijgen van een zo groot
mogelijk volumebereik moet worden gevonden in het onderdrukken van
alle oorzaken, die de zuiverheid van de draagtrilling in gevaar dreigen te
brengen, zoals lampgeruis, brom en machinetoon. Het geruis hangt voor
een deel samen met de constructie van de lampen en de gebruikte mate
rialen. Tegenwoordig kan het geruis gemakkelijk tot beneden toelaatbare
grenzen worden gereduceerd. Brom- en machinetoon moeten vanzelf
sprekend worden onderdrukt door het toepassen van doelmatig gecon
strueerde voedingsystemcn. Bij moderne, goed geconstrueerde zenders
is de diepte van de „restmodulatie” door geruis, machinetoon e.d. ge
makkelijk terug te brengen tot een waarde kleiner dan 0,1 % van de maxi
maal toelaatbare modulatiediepte, zodat het volumebereik dus groter is
dan 1 op io'1, gerekend naar de energie. Dit bereik is voldoende groot om
practisch de weergave in de juiste sterkteverhoudingen te waarborgen.
e) De frequentiekarakteristiek. Verder moet de zender zodanig
zijn ingericht, dat er door het moduleren niets wordt veranderd aan de
onderlinge sterkteverhoudingen van de verschillende tonen in het klank
geheel. Deze voorwaarde kan moeilijk in absolute zin worden vervuld,
tenzij misschien door zeer kostbare en oneconomisch werkende instal
laties. Practisch kan deze voorwaarde tot binnen zekere — en zeer nauwe
— grenzen worden benaderd. Deze grenzen zijn natuurlijk zo gekozen,
dat de voorkomende afwijkingen in geen geval op het gehoor kunnen
worden waargenomen.
Het frequentiebereik, dat door de gebruikelijke muziekinstrumenten
wordt bestreken, strekt zich uit van ongeveer 16 tot ruim 16 000 c/s. In
het ideale geval zouden dus alle frequenties binnen deze grenzen, mits
alle met dezelfde sterkte aan de zender toegevoerd, dezelfde modulatie
diepte tengevolge moeten hebben. Aan deze voorwaarde voldoet waar
schijnlijk geen enkele omroepzender. Zoals door uitvoerige onderzoe
kingen in die richting kon worden aangetoond, is het ook niet nodig een
frequentiebereik van bovengenoemde omvang in aanmerking te nemen
voor het verkrijgen van een natuurgetrouwe weergave. Er wordt n.1.
practisch geen verschil in de hoedanigheid, in de kwaliteit van de muziek
waargenomen, wanneer de frequenties beneden ongeveer 30 a 40 c/s
en boven ongeveer 8000 a 10000 c/s worden geëlimineerd. Daarom is het
toonfrequentiebereik van een moderne omroepzender ook begrensd tot
hoogstens 30—10000 c/s. De frequentiekarakteristiek, d.i. de modulatie-
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diepte als functie van de frequentie van de modulerende toon bij constante
sterkte aan de ingangsklemmen van het modulatiesysteem, is bij moderne
omroepzenders recht met een grootste afwijking van 10 % van de nominale
waarde voor het bereik van 30 tot 10000 c/s. Afwijkingen van de genoemde
orde van grootte kunnen op het gehoor zeker niet worden waargenomen.
f) De distorsie factor. Behalve door de reeds besproken ongewenste
frequentiemodulatie kan door andere oorzaken de vorm van de omhul
lende van de gemoduleerde trilling afwijken van de vorm van de aan de
zender toegevoerde modulerende trilling. Een van de belangrijkste oor
zaken van de afwijkingen van de vormgetrouwheid is het niet-lineair
werken van de gebruikte onderdelen. Hierin kan echter door doelmatige
constructie worden voorzien.
Bij een zender met „low-power” modulatie, dus een zender, waarbij de
modulatie plaats vindt op een lager energienivcau dan uiteindelijk door
de eindtrap wordt afgegeven, moeten de gemoduleerde hf-versterkertrappen altijd zeer zorgvuldig worden geconstrueerd en niet minder
nauwkeurig worden ingesteld, vooral wanneer het er om gaat om vervormingsvrij een modulatiediepte van 100 % te bereiken.
Op de eerste plaats moeten de lampen precies in klasse-B instelling
en lineair werken binnen de grenzen, die door de excitatiespanning voor
de draagtrilling worden bepaald, d.w.z. tussen nul en de dubbele waarde
van die spanning Verder moeten de afstemkringen in die mate worden
gedempt dat de top van de resonantiekromme zodanig is afgeplat, dat er
practisch geen verzwakking van de zijbanden voor de hoogste muzikale
frequenties t.o.v. de draagtrilling bestaat. Dat dit doel kan worden bereikt
blijkt voldoende uit de boven aangeduide getrouwheidskarakteristiek.
Er zijn echter nog andere factoren, die, mits verwaarloosd, aanleiding
kunnen geven tot ernstige vervorming. Bij een gemoduleerde hf-versterkertrap treedt n.1. slechts gedurende een gedeelte van de inodulatieperiode roosterstroom op en dit kan aanleiding geven tot het optreden
van ongewenste phasemodulatie, een verschijnsel, dat al even ongewenst
is als frequentiemodulatie. Een middel om ongewenste P-modulatie te
voorkomen werd in hoofdstuk X uitvoerig besproken.
Een en ander in voldoende mate in aanmerking genomen heeft tot resul
taat, dat men de distorsiefactor van een omroepzender tegenwoordig tot
beneden 4 % bij een modulatiediepte van 90 % kan onderdrukken. Een
niet-lineaire distorsie van zo geringe waarde wordt niet als hinderlijk,
dus als toelaatbaar, beschouwd.

HOOFDSTUK XVI
DE VOEDING VAN RADIOINSTALLATIES

Voor de goede werking van radioinstallaties is het van belang, dat de
spanningen, die nodig zijn om de lampen naar behoren te doen werken,
constant zijn, zodat nergens spanningsveranderingen kunnen optreden
dan in de ketens die daarvoor zijn bestemd en dan niet anders dan door
de werking van de lamp als zodanig. In het ideale geval zouden we dus
gebruik moeten maken van stroombronnen, die practisch geen inwendige
weerstand hebben. Van dit standpunt bezien zouden goed gedimensio
neerde accumulatorenbatterijen eigenlijk de meest geschikte stroom
bronnen vormen. Aan het gebruik van accumulatorbatterijen zijn echter
practische bezwaren verbonden: de batterijen eisen een tamelijk zorg
vuldige behandeling en vrij veel onderhoud en moeten op tijd worden
geladen, waarvoor ook weer de nodige laadinrichtingen voorhanden
moeten zijn. In andere gevallen, b.v. bij zenders, die met zeer hoge
anodespanningen werken, is het gebruik van accumulatorbatterijen vrijwel
uitgesloten. Een en ander heeft tengevolge gehad, dat het gebruik van ac
cumulatorbatterijen als voedingsbronnen voor radio-installaties zeer be
perkt is en aan andere stroombronnen de voorkeur wordt gegeven.
Gloeistroomvoeding Indien mogelijk zal de gloeistroomvoeding
van de lampen worden betrokken van een wisselstroomnet, omdat dit
een gemakkelijke en goedkoope methode is. In het geval van indirect
verhitte kathoden brengt deze voedingsmethode geen bezwaren met
zich mede, maar bij direct verhitte kathoden kunnen er neven
effecten optreden, die wisselstroomvoeding practisch onmogelijk maken.
In het laatste geval zal men gebruik moeten maken van gelijkstroomvoeding van de glocidradcn door middel van accumulatoren, gelijkrichters
met afvlakinrichtingen voor het wegnemen van de pulsatie of gelijkstroomgeneratoren. Vooral bij grotere zendlampen, die een groot gloeistroomvermogen vragen, is het gebruik van gelijkstroomgeneratoren de
enige oplossing, wanneer geen wisselstroomvoeding toelaatbaar is op
grond van bijkomstige effecten.
Als een versterkerlamp met direct verhitte kathode met wisselstroom
wordt gevoed kunnen er in de uitgang van de lamp wisselspanningscomponenten ontstaan met frequenties gelijk aan die van de voeding of het
dubbele van de frequentie. Bovendien zal de trilling, die door de betref-
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fende lamp moet worden verwerkt, worden gemoduleerd door trillingen
van de genoemde frequenties. Welk van de twee effecten het meest op
de voorgrond treedt bij het ontstaan van de z.g. brom, hangt samen met
de eigenschappen van de versterker. Bij If-versterkers zal de eerstge
noemde oorzaak overwegend kunnen zijn, bij hf-versterkers de laatste.
Een van de belangrijkste oorzaken van brom, die met de grondfrequentie van de voeding, kan worden voorkomen door er voor zorg te
dragen, dat het punt van het gloeistroomcircuit, waarmede rooster- en
anodekring worden verbonden, zo wordt gekozen, dat het dezelfde poten
tiaal heeft als het middenpunt van de gloeidraad. Als dit niet wordt ge
daan zal het ene eind van de kathode een wisselend spanningsverschil
hebben t.o.v. rooster en anode en daar de gehele gloeidraad als electrode
moet worden beschouwd krijgen we in dit geval dus rekening te houden
met een wisselspanning in rooster- en anodeketen als gevolg van de
wisselstroomvocding van de gloeidraad. Dit effect wordt onderdrukt door
de genoemde maatregel, waardoor bereikt wordt, dat de twee helften
van de kathode t.o.v. rooster en anode steeds wisselspanningen voeren,
die in tegenphase zijn. In de practijk wordt dit bereikt door het midden
punt van de gloeistroomwikkcling van de transformator als aansluitpunt
te kiezen of dit punt vast te leggen op het midden van een parallel aan de
gloeidraad geschakelde weerstand. Op deze wijze is de brom van dezelfde
frequentie als die van de gloeistroomvoeding practisch volkomen te on
derdrukken.
De componenten van de brom met het dubbele van de frequentie van
de gloeistroomvoeding hebben verschillende oorzaken n.1. de met de
wisselstroom alternerende temperatuur van de kathode, het effect van het
wisselend magnetisch veld van de gloeistroom op de electronenstroom
in de lamp en de invloed van de spanningsval over de lengte van de
gloeidraad. De warmteontwikkeling in de gloeidraad is op elk ogenblik
evenredig met het kwadraat van de ogenblikswaarde van de gloeistroom
en het gevolg daarvan is, dat de temperatuur van de gloeidraad tweemaal
gedurende elke periode van de gloeistroom zal pulseren. De warmtecapaciteit van de gloeidraad is echter gewoonlijk zo groot dat de resul
terende variatie van de gloeidraadtemperatuur als regel zo klein is, dat
practisch aan dit effect als oorzaak van brom geen aandacht behoeft te
worden geschonken. Het magnetische veld van de gloeistroom zal een
zekere invloed uitoefenen op de beweging van de electronen van kathode
naar anode en zal oorzaak zijn, dat op de momenten, dat de gloeistroom
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nul is, de anodestroom iets groter zal zijn, dan wanneer de stroom de
positieve of negatieve phasen doorloopt. Hierbij krijgen we dus ook een
effect met de dubbele frequentie, omdat tweemaal gedurende een periode
de ogenblikswaarde van de stroom nul is. Als gevolg van de spanningsval
langs de gloeidraad zal de negatieve helft van de kathode meer electronen
leveren voor de totale anodestroom dan de positieve helft en, omdat de
electronenstroom evenredig is met de 3/2de macht van het electrostatische
veld, zal de stroom van de negatieve helft meer toenemen dan de stroom
van de positieve helft afneemt. De totale anodestroom zal dus op de mo
menten, dat er een spanningsverlies in de gloeidraad optreedt (dus ge
durende de positieve en negatieve phasen van de gloeistroom) groter zijn,
dan op de ogenblikken, dat er geen stroom aanwezig is. Ook dit effect
heeft dus de dubbele frequentie van de gloeistroom.
De effecten van het magnetisch veld van de gloeistroom en als gevolg
van de spanningsval langs de gloeidraad zijn tegengesteld gericht, want op
het ogenblik, dat door het ontbreken van het magnetische veld de anode
stroom zou toenemen, zal door het afwezig zijn van een spanningsval
langs de gloeidraad de anodestroom juist in tegengestelde richting willen
veranderen. Gebruik makende van deze eigenschappen is het mogelijk de
gevolgen van de effecten practisch te onderdrukken door het gebruik van
een V-vormige gloeidraad voor lage gloeispanning, waarbij door het open
einde van de V op de juiste afstand te brengen, verkregen kan worden,
dat de beide effecten elkaar juist compenseren.
Anodestroomvoeding. Wanneer de anodestroomvoeding door
middel van een accumulatorbatterij of een batterij van droge ele
menten buiten beschouwing wordt gelaten blijven als voedingsmogelijk
heden over: gelijkstroomgeneratoren of gelijkrichters met afvlakinrichtingen.
Gelijkstroomgeneratoren, hetzij aangedreven door middel van een accu
mulatorbatterij of door middel van een wisselstroommotor, kunnen echter
niet voor zeer hoge spanningen worden gebouwd als gevolg van de moeilijk
heden van commutatie bij hoge spanningen, die slechts door de toepassing
van zeer kostbare inrichtingen kunnen worden overwonnen. Bovendien ver
toont de spanning van een gelijkstroomgenerator altijd nog een commutatierimpel, omdat het aantal lamellen niet oneindig groot kan worden ge
nomen. Deze rimpel, die eigenlijk op de anodespanning is gemoduleerd,
kan zeer storend werken en moet dus worden onderdrukt. Dit wordt
gedaan door toepassing van een afvlakfilter, bestaande uit condensa-
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toren en smoorspoelen (zie fig. 167) van zodanige dimensies, dat de capaI
1
citieve reactanties voor de rimpel|
I
frequentie, die parallel aan machine
en belasting worden geschakeld,
j zeer klein zijn, terwijl de inductieve
3 reactanties, die in serie met de be
lasting staan, voor de rimpelfrequentie zeer hoog zijn. Het is duide
lijk, dat op deze wijze de rimpelI
spanning practisch geheel kan
AFVLAK FILTER
Fig. 167.
worden onderdrukt, zodat over de
belasting een zuivere gelijkspanning voorhanden is.
Behalve dan in gevallen, waar wisselstroomvoeding beslist buiten de
mogelijkheden valt, wordt voor de anodestroomvoeding universeel ge
bruik gemaakt van gelijkrichters. Voordat we echter overgaan tot de be
spreking van de gelijkrichtschakelingen zullen we in het kort de eigen
schappen van de twee hoofdtypen van de gelijkrichtlampen, de hoogvacuum gelijkrichters en de gasgevulde gelijkrichters nog even bespreken.
a) Hoogvacuum gelijkrichters. De hoogvacuum gelijkrichter be
staat uit een vacuumbuis, waarin een electronenemitterende kathode en
een anode zijn gemonteerd. Zoals bekend werkt dit systeem als gelijk
richter, omdat er alleen stroomdoorgang kan plaatsvinden, wanneer de
anode een positieve spanning heeft t.o.v. de kathode. Als de anodespanning niet te hoog is zullen door de kathode meer electronen worden ge
ëmitteerd, dan door de anodestroom kunnen worden afgevoerd en wordt
er een ruimtelading gevormd, die oorzaak is, dat de anodestroom practisch
onafhankelijk is van de kathodetemperatuur. Onder deze omstandigheden
is de anodestroom evenredig met de 3/2de macht van de anodespanning.
Wanneer de anodespanning zeer hoog is worden alle geëmitteerde elec
tronen door de anodestroom afgevoerd en is de anodestroom dus onaf
hankelijk van de anodespanning maar afhankelijk van de kathodetempe
ratuur.
De belangrijke eigenschappen van een hoogvacuum gelijkrichter zijn de
maximaal toelaatbare anodestroom en de maximaal toelaatbare omgekeerde
anodespanning. De maximaal toelaatbare anodestroom is gegeven door
de maximaal toelaatbare electronenemissie door de kathode, waarbij de
kathode nog een behoorlijke levensduur kan hebben. Omdat de stroom
door een gelijkrichter niet langer dan gedurende de helft van een periode
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optreedt, zal de gemiddelde stroom door de lamp, dus de afgegeven ge
lijkstroom nooit groter kunnen zijn dan de helft van de toelaatbare anodestroom. Gewoonlijk wordt de toelaatbare gelijkstroom van een gelijkrichter opgegeven, omdat deze in de practijk gemakkelijk is te controleren
in tegenstelling met de optredende ogenblikswaarden van de gelijkgerichtestroom. De maximaal toelaatbare omgekeerde spanning is de groot
ste waarde van de negatieve spanning, die op de anode mag worden gezet
zonder gevaar voor doorslag in de lamp en is dus een maat voor de maxi
male gelijkspanning, die door toepassing van de betreffende lamp kan
worden verkregen. De juiste verhouding van de gelijkgerichte spanning
tot de maximaal toelaatbare omgekeerde spanning is afhankelijk van de
schakeling, waarin de gelijkrichter wordt gebruikt. Als regel wordt hier
voor opgegeven de maximaal toelaatbare wisselspanning, die in een be
paalde schakeling mag worden toegepast.
Hoogvacuum gelijkrichters worden meestal op dezelfde wijze ge
construeerd als de overeenkomstige trioden, d.w.a. met dezelfde ka
thoden en anoden, maar met weglating van het rooster, met uitzonde
ring van de kleinere gelijkrichters voor de anodestroomvoeding van ont
vangers en versterkers, waarbij de lage omgekeerde spanning het toelaat
om de anoden zeer dicht bij de kathode te monteren. Evenals zendlampen
voor grotere vermogens zijn de overeenkomstige gelijkrichters ook met
waterkoeling uitgerust zodat de toelaatbare anodedissipatie kan worden
opgevoerd zonder gevaar voor het ontstaan van een te hoge anodetemperatuur en als gevolg daarvan secundaire emissie.
De hoogvacuum gelijkrichters kunnen worden gebouwd voor maximale
omgekeerde spanningen tot 100 kV en voor maximaal toelaatbare anodestromen van de orde van grootte van 10 A. Het nuttig effect van een hoog
vacuum gelijkrichter is relatief hoog, speciaal voor hoge gelijkspanningen,
want de spanningsval in de lamp is een betrekkelijk klein deel van de
gelijkgerichte spanning, terwijl het gloeistrooin vermogen in de meeste
gevallen ook slechts een fractie is van het totale gelijkgerichte vermogen.
Voor hoge spanningen en grote vermogens, waarvoor watergekoelde gelijk
richters moeten worden toegepast is het totaal nuttig effect, d.i. de ver
houding van het vermogen van de gelijkgerichte spanning tot het totaal
opgenomen vermogen, inclusief waterkoeling, vrij ongunstig vergeleken
bij dat van gasgevulde gelijkrichters, die een gunstiger nuttig effect van
de anodekring hebben, een kleiner gloeistroomvermogen nemen en zonder
waterkoeling worden gebruikt. Dit is dan ook de reden waarom in grotere
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gelijkrichtinstallaties de hoogvacuum gelijkrichters meer en meer worden
verdrongen door gasgevulde gelijkrichters.
b) Gasgevulde gelijkrichters. De gasgevulde gelijkrichter is prin
cipieel een hoogvacuum gelijkrichter, waarin kwikdamp en vloeibaar
kwik voorkomen, zodat de ruimte tussen anode en kathode gevuld is met
een verzadigde kwikdamp. De kenmerkende eigenschap van zulk een
gelijkrichter is, dat de gehele electronenemissie van de gloeikathode door
de anodestroom wordt opgenomen bij een positieve anodespanning van
slechts 15 a 20 volt. Dit kan op de volgende wijze worden verklaard.
Wanneer de anode een positieve spanning t.o.v. de kathode heeft zullen
geëmitteerde electronen naar de plaat gaan bewegen en op hun weg
natuurlijk tegen gasmoleculen botsen. Als het spanningsverschil tussen
kathode en anode 10,4 V is, dat is gelijk aan de ionisatiespanning van
kwik, dan zullen de botsingen heftig genoeg worden om electronen uit
de kwikmoleculen vrij te maken, dus om stootionisatie te veroorzaken.
Is de anodespanning ongeveer 15 V positief t.o.v. de kathode, dan zal
het aantal ioniserende botsingen zeer groot zijn geworden. De door de
botsingen gevormde electronen zullen ook naar de anode gaan, maar de
anodestroomtoename als gevolg daarvan zal slechts betrekkelijk gering
zijn, omdat de spanning van de kwikdamp zeer laag is. De kwikionen,
die door deze botsingen ontstaan, gaan in de richting van de kathode,
maar omdat deze ionen een relatief grote massa hebben zullen ze veel
langzamer bewegen dan de electronen (de snelheid van de ionen is onge
veer ’/^Q-maal de snelheid van de electronen), zodat het aantal ionen, dat
op elk ogenblik in de ruimte tussen de electroden aanwezig is, van dezelfde
orde van grootte is als het aantal electronen, hoewel het aantal geëmit
teerde electronen veel groter is dan het aantal geproduceerde ionen. Het
gevolg is dus, dat de ionen een ruimtelading vormen, die ongeveer de
zelfde waarde heeft als de ruimtelading, gevormd door de geëmitteerde
electronen, zodat de resulterende ruimtelading nagenoeg nul moet zijn.
Deze neutralisatie van de negatieve ruimtelading door de langzaam be
wegende positieve ionen is de oorzaak, dat de door de kathode geëmit
teerde electronen alle deelnemen aan het tot stand komen van de anode
stroom, wanneer de anodespanning ongeveer 15 a 20 volt bedraagt.
Omdat de ionen eventueel de kathode kunnen bereiken zou de levens
duur van de kathode als gevolg van het ionenbombardement wel eens
kort kunnen zijn. Dit is echter niet het geval, wanneer de spanning tussen
anode en kathode niet groter wordt dan 22 volt, omdat alleen in dit geval
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de snelheid van de ionen groot genoeg wordt om schadelijke gevolgen
bij de botsing op de kathode te voorschijn te brengen. Het inwendig
spanningsverlies in een gasgevulde gelijkrichter (d.w.z. met kwikdamp
gevulde gelijkrichter) mag dus niet groter zijn dan ongeveer 20 volt, wil
men desintegratie van de kathode door ionenbotsingen voorkomen.
Evenals voor de hoogvacuumgelijkrichter zijn voor de gasgevulde ge
lijkrichter ook de maximaal toelaatbare anodestroom en de maximaal
toelaatbare omgekeerde spanning de factoren van belang. De maximaal
toelaatbare anodestroom wordt geheel bepaald door de constructie van
de kathode en is onafhankelijk van de aanwezigheid van de kwikdamp.
De maximale omgekeerde spanning is de doorslagspanning van de kwik
damp en is iets lager dan voor dezelfde lamp zonder kwikdamp zou
gelden.
In het gebruik eisen de gasgevulde lampen een grotere zorg dan de
hoogvacuum lampen. Op de eerste plaats moet de temperatuur van de
lampen vrij nauwkeurig binnen bepaalde grenzen worden gehouden.
Wanneer de temperatuur en dus de gasdruk te laag is wordt de ionisatie
belemmerd en kan de ionisatiespanning boven de spanning komen, waar
bij kathode-desintegratie in sterke mate gaat optreden, zodat de levens
duur van de lamp ernstig wordt bedreigd. Als aan de andere kant de tem
peratuur te hoog wordt zal dit met zich mee brengen, dat de maximaal
toelaatbare omgekeerde spanning veel lager komt te liggen. De tempera
tuur moet bij gasgevulde gelijkrichters ongeveer tussen 20 en 6o° C
liggen. Ten tweede mag de ogenblikswaarde van de anodestroom de
maximaal toelaatbare waarde nimmer overschrijden, omdat er dan groot
gevaar bestaat, dat het inwendig spanningsverlies de toelaatbare waarde
in verband met de kathodedesintegratie overschrijdt. Een kortsluiting
van korte duur, die bij een hoogvacuum gelijkrichter slechts een toename
van de temperatuur van de anode tengevolge zou hebben kan bij een gas
gevulde gelijkrichter oorzaak zijn van ernstige schade. Gelijkrichterinstallaties met gasgevulde gelijkrichtlampen moeten daarom ook worden be
veiligd tegen kortsluitingen van korte duur. Tenslotte moet de kathode
van een gasgevulde gelijkrichter op de vereiste temperatuur worden ge
bracht voordat de anodespanning wordt ingeschakeld, want in het andere
geval zou het inwendig spanningsverlies gedurende de tijd van het op
temperatuur komen groot genoeg zijn om kathode-desintegratie te ver
oorzaken, waardoor de lamp ernstig zou worden beschadigd.
De constructie van een gasgevulde gelijkrichter verschilt ook belangrijk
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van die van een hoogvacuum gelijkrichter. Gasgevulde gelijkrichters
hebben een zeer kleine anode, een direct verhitte kathode voor een kleine
gloeispanning (5 volt hoogstens), een grote afstand tussen anode en
kathode en zijn uitsluitend voor luchtkoeling ingericht. Een kleine anode
en luchtkoeling zijn toelaatbaar, omdat het inwendig spanningsverlies
slechts gering is, zodat ook de anodedissipatie zeer klein is. Een grote
afstand tussen anode en kathode is toelaatbaar, omdat er practisch geen
ruimteladingseffect te overwinnen is. De gloeispanning moet laag zijn,
omdat voor geen enkel deel van de kathode de som van de ogenblikswaarde van de gloeispanning en de ionisatiespanning groter mag worden
dan de spanning waarbij kathode-desintegratie optreedt, omdat anders
dat deel van de kathode ernstig in de werking wordt geschaad. De practische voordelen van een gasgevulde gelijkrichter boven een hoogvacuum
gelijkrichter werden boven reeds vermeld.
Gelijkrichterschakelingen. Wat de voeding van gelijkrichters be
treft kunnen we deze onderverdelen in twee grote groepen: voeding door
een-phase wisselstroom en voeding door draaistroom. Voor beide gevallen
zullen we de meest gebruikelijke gelijkrichterschema’s behandelen. Voor
lopig zullen we bij elk van de schakelingen een weerstandsbelasting ver
onderstellen en naast het schakelschema ook het werkzame deel van de
wisselspanning in tekening brengen, waarmede de over de weerstand
ontwikkelde spanning dus evenredig is.
Voor een-phase wisselstroom krijgen we dan de schakelingen als voorgesteld in de figuren 168, 169 en 170.
De schakeling naar fig. 168 wordt de enkelvoudige gelijkrichting van

------- 1 PERIODE

Fig. 168.

een een-phase wisselstroom genoemd. Daarbij wordt een enkele gelijk
richter in serie met de belasting op de secundaire van de voedingstransformator aangesloten. Deze schakeling heeft het nadeel van een pulserende
gelijkstroom met een zeer sterke rimpel, terwijl bovendien de transfor
mator geschikt moet zijn voor een betrekkelijk sterke gelijkstroommag-
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netisatie van de kern als gevolg van het feit, dat de gelijkgerichte stroom
door de secundaire wikkeling gaat. Deze schakeling wordt dan ook weinig
meer gebruikt, omdat de verhoudingen al te ongunstig zijn.
De meer gebruikelijke schakeling voor de gelijkrichting van een-phase
wisselstroom is voorgesteld in fig. 169, waarbij direct kan worden aange
tekend, dat het niet nodig is twee afzonderlijke gelijkrichtlampen te ge-

r-4
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Fig. 169.

bruiken, maar dat de beide anoden met een gemeenschappelijke kathode
tot een geheel kunnen worden verenigd. Deze methode wordt dubbele
gelijkrichting van een een-phase wisselstroom genoemd. De pulsatie van
de gelijkgerichte stroom is minder sterk dan bij enkele gelijkrichting,
terwijl de kern van de transformator niet
door de gelijkgerichte stroom wordt gemag
netiseerd, omdat de gelijkstromen in de twee
helften van de secundaire wikkeling tegen
gesteld zijn gericht.
Een andere methode voor het verkrijgen van
dubbele gelijkrichting van een een-phase wis
selstroom is aangegeven in fig. 170. Bij deze
methode behoeft geen transformator met een
in het midden afgetakte secundaire te worden
gebruikt, maar het nadeel is, dat er vier of
tenminste drie gelijkrichters moeten worden
Fig- 1~°gebruikt, omdat de kathoden op verschillende spanningen moeten
worden aangesloten. Deze methode wordt dan ook zelden met lampgelijkrichters toegepast, maar vindt veelvuldig toepassing voor het
gebruik van z.g. metallische gelijkrichters, bestaande uit koper- en koper-
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oxydule platen, die tegen elkaar gelegd ook een gelijkrichteffect
vertonen, daar de stroomdoorgang gemakkelijker plaatsvindt van het
kristallijne koperoxydule naar het koper dan in omgekeerde richting.
Voor deze gelijkrichters heeft de schakeling naar fig. 170 geen enkel be
zwaar, omdat hierbij geen kathoden afzonderlijk behoeven te worden
gevoed.
Voor draaistroomvoeding wordt het aantal mogelijkheden direct veel
groter. De meest gebruikelijke methoden zullen we in het kort even be
spreken. Op de eerste plaats komt in aanmerking de drie-phase enkel
voudige gelijkrichting, die aangegeven is in fig. 171. De secundaire van

l— 1 PERIODE —1'

Fig. 171

de transformator is in ster geschakeld en elk van de phasen voedt een
enkelvoudige gelijkrichter. Daar een wikkeling niet eerder stroom kan
leveren dan nadat de tegenspanning over de belastingsweerstand lager is
geworden dan de betreffende phasespanning krijgen we dus een gelijk
gerichte spanning over de weerstand als door de dikke lijn in fig. 171 is
aangegeven. Hieruit zien we onmiddellijk, dat de pulsatie van de gelijk
gerichte spanning veel kleiner is dan b.v. bij enkelphase dubbele gelijk
richting, terwijl de grondfrequentie van de pulsatie gelijk is aan het drie
voud van de frequentie van de voeding.
Een nog gunstiger toestand verkrijgen we, wanneer drie-phase dubbele
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gelijkrichting wordt toegepast op de wijze zooals aangegeven in fig. 172.
De pulsatie is daarbij
slechts gering terwijl de
grondfrequentie van de
pulsatie gelijk is aan het
zesvoud van de frequen
tie van de voeding. Het
voordeel van dezescha3 keling is, dat allekathoa den op dezelfde span3 ning staan, maar de pha* sewikkelingen moeten
alle voor de dubbele
spanning en met een
gemeenschappelijk
middenpunt worden
uitgevoerd.
Naar analogie van fig.
[—1 periode —1
170 kan de dubbele
Fig- 172drie-phase gelijkrich
ting ook worden uitgevoerd naar de schakeling fig. 173, de z.g. Graetzschakeling. Hierbij moeten echter de kathoden van de lampen afzonderlijk
worden gevoed, omdat ze onder ver
schillende spanningen staan. De pul
serende spanning over de belastingsweerstand vertoont dezelfde vorm als bij
de schakeling naar fig. 172.
Twee andere schakelingen voor draaistroomvoeding zijn aangegeven in de . 1----- _ . r
I
figuren 174 en 175. Het bijzondere van rek
f-h
deze schakelingen is, dat door de toe- LJ
VT7
passing van een Scott-transformator de J_______ I________ I— --------- . o
drie-phase stroom eerst wordt omgezet
5
in een twee-phase stroom. Naar fig. 174
I
II
II s
wordt deze twee-phase wisselstroom dan
Q
T_
f
[
dubbel gelijkgericht, terwijl naar fig. 175
V
een Graetz-schakeling wordt toegepast,
waarbij, evenals in de figuren 170 en 173, telkens twee lampen in serie
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staan. Zoals bij fig. 174 is aangegeven is de pulsatie van de gelijk
gerichte spanning zeer klein,
terwijl de grondfrequentie van
pulsatie gelijk is aan het vier
voud van de frequentie van de
voeding.
Afvlakfilters. Op pag. 219
werd bij de behandeling van de
diodegelijkrichter als detector
reeds besproken, dat de pulsatie
van de gelijkgerichte spanning
bij enkelvoudige gelijkrichting
belangrijk kan worden verkleind
door parallel aan de belastingweerstand een condensator te
schakelen. Bij enkele en dubbele
gelijkrichting van een een-phase
wisselstroom is het aanbrengen
van een condensator parallel aan
de belastingsweerstand dan ook
de eerste stap in de richting van
het onderdrukken van de gelijkrichtrimpel. Behalve het verklei
nen van de rimpel heeft dit
tevens tengevolge, dat de ver
houding van de gemiddelde ge
lijkgerichte spanning t.o.v. de
j—— 1 PEQIOOE
amplitude van de toegevoerde
Fig- '74wisselspanning belangrijk gunstiger wordt. Het is hier de plaats om dit probleem uitvoeriger te
onderzoeken voor enkele en dubbele gelijkrichting van een-phase wissel
stroom, waarvoor deze afvlakfilters met condensatoringang vrij
wel uitsluitend worden toegepast, omdat bij gelijkrichting van meer-phase
wisselstromen de rimpel van nature reeds belangrijk kleiner is en er aan
de toepassing van een ingangscondensator ook wel enkele bezwaren
kleven.
Voor de berekening van de ingangs- of buffercondensator kunnen we
de volgende redenering toepassen. Wanneer Eo de amplitude van de wis-
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selspanning is en Vn de gemiddelde waarde van de gelijkgerichte spanning, die we over de belastingsweerstand E willen ver
krijgen, dan kan de ampli
tude van de rimpel niet groter
zijn dan Eo — Vn, omdat Eo
de hoogste spanningswaarde
is, die kan voorkomen. Door
deze voorwaarde is de mini
male waarde van de capa
citeit, die parallel aan de belastingsweerstand moet wor
den geschakeld, gegev.en.
Aangenomen, dat er met een
condensator wordt gewerkt,
die inderdaad aan deze voor
waarde voldoet, dan krijgen
we voor enkele gelijkrichting
bij benadering een stand van
zaken als voorgesteld in fig.
176. Gedurende de tijd, dat
de gelijkrichter stroom door
laat, wordt de condensator
geladen en de spanning stijgt
Fig. 175.
daarbij van
tot Eo. Gedurende de rest van de periode ontlaadt de condensator over de weer
stand R en de spanning neemt daarbij af van Eo tot ev De ontlaadtijd
van de condensator is dus iets korter dan een periode van de wissel
stroom. Eenvoudigheidshalve zullen we aannemen, dat de ontlaadtijd
gelijk is aan de periode. Verder is de ontlaadstroom van de condensator
niet constant, doch we zullen, eveneens ter vereenvoudiging, aannemen,
dat de ontlaadstroom constant is en gelijk aan de gemiddelde stroom,
die door de belastingsweerstand wordt opgenomen, dus gelijk aan
In = Vn/R. In de tijd T, een periode, daalt de spanning bij een ont
laadstroom In dus met een bedrag Eo — ev Noemen we Cc de capaciteit,
die de ingangscondensator bij enkele gelijkrichting minstens moet heb
ben, dan kunnen we deze waarde dus berekenen uit:
IIt T = Cc (Eo — ei) = 2 Cc (Eo Roorda, Radiotechniek 20

m
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Wanneer we voor T invoeren i[f, waar ƒ de frequentie van de wissel
spanning is, dan vinden we dus voor Ce:
Cc =

Ir
2f(Ea-V„) ...............

(125)

waarin Cc in F, als ƒ in c/s, Eo en VB in V en In in A.
Dit is dus de waarde, die de ingangs-condensator minstens moet hebben
om de gewenste verhouding VBIE0 te verkrijgen. Bij de belastingsgrafiekcn, die voor de gelijkrichtlampen worden opgegeven, wordt ver
ondersteld, dat de ingangscondensator de waarde heeft, die voldoende is
om inderdaad de gewenste verhouding van gelijkgerichte spanning en aan
gelegde wisselspanning te verkrijgen. Omgekeerd kunnen wc nu ook bij
benadering de amplitude van de rimpel berekenen, wanneer de waarde C
van de buffercondensator gegeven is. Volgens (125) wordt deze dan:

E-VR =

Ir
2fC ""

(126)

Voor de berekening van de minimumwaarde Cd van de ingangsconden
sator bij dubbele gelijkrichting kan dezelfde redenering worden toegepast»
waarbij we dan echter de ontlaadtijd van de condensator op 1/271 hebben
te stellen. We vinden dan:

2J
waaruit volgt:

= 2 Ca (Eo

Cd =

Ir
4f(E„—VR)

(127)

Bij dubbele gelijkrichting vinden we dan ook, dat de amplitude van de
rimpel bij benadering slechts de helft is van die, welke onder overigens
gelijke omstandigheden bij enkele gelijkrichting zou ontstaan, n.1.:

E- E;l =

4fC

(128)

Uit fig. 176 kunnen we nog een belangrijk feit afleiden. Uit die fig.
blijkt n.1. dat de laadtijd van den condensator t.o.v. de tijdsduur van een
periode zeer klein is. In die korte tijd moet de gelijkrichter dus een
stroomstoot kunnen leveren, waarvan de gemiddelde waarde over een
hele periode (bij enkele gelijkrichting) of over een halve periode (bij
dubbele gelijkrichting) genomen, gelijk moet zijn aan de gemiddelde
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gelijkgerichte stroom. De amplitude van die stroomstoot door de lamp
zal dus in het algemeen zeer groot moeten zijn vergeleken bij de gemiddelde gelijkgerichte stroom. Nu is dat in het geval van een hoogvacuum
gelijkrichter niet zo
Eo condEn7ato0/paNN, Eo
erg gevaarlijk, hoe—
r=^-------- vR
GEMIDDELDE
wel de werkingstoe/
'
'
GEL'JK/PANN.
GEL'JKQICMTER
stand van de lamp
/
JPANNING 5
natuurlijk altijd rela/
tief ongunstig is. ----1---u ----t
Maar bij kwikdampFig. 176.
gelijkrichters bestaat
onder deze omstandigheden een zeer grote kans, dat het inwendig
spanningsverlies in de gelijkrichter de toelaatbare waarde in verband
met de mogelijkheid van kathode-desintegratie overschrijdt. Het ge
volg is dan ook, dat een afvaksysteem voor een gelijkrichterinstallatie
met kwikdampgelijkrichters nimmer wordt uitgerust met een ingangscondensator, zodat de mogelijkheid van kathode-desintegratie als gevolg
daarvan ten enenmale vermeden wordt. Want practisch gesproken kan de
laadtijd van een ingangscondensator bij een gelijkrichter worden be
schouwd als een kortsluiting van korte duur en zoals reeds werd vermeld
moet deze bij een gasgevulde gelijkrichter worden voorkomen.
De verdere onderdrukking van de rimpelspanning vindt dan plaats
door in serie met de belasting een smoorspoel op te nemen en parallel
aan de belasting een condensator te
schakelen (zie fig. 177). De smoor- spoel moet voor de rimpelfrequentie een hoge reactantie hebben, de
E'r condensator een lage. Aangenomen,
R
Er
C2 =t=
dat voor de rimpelfrequentie de
1 condensator C2 een zo kleine reac
tantie vertoont, dat de waarde van
Fig- 177R hiertegen kan worden verwaar
loosd bij de berekening van de impedantie van de parallelschakeling van
C2 en R, dan kunnen we gemakkelijk vinden, dat voor de rimpelfrequen
tie fr (a>r) de verhouding van E'r[Er gelijk is aan:

T
i

E'r
"Ér

l/CQr C2

I

COrL--- l!<*>r C2

cor2 L C2 — 1

(129)
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of voor enkele gelijkrichting:

E'r
E-Vr

i

(129a)

(j>~ L C2 —

en voor dubbele gelijkrichting:
£■',

_

i

E — Vn ~ 40,-L C 2 —

(129b)
i

wanneer a> = 2 n f de cirkelfrequentie van de voedingsspanning is. Met
behulp vande uitdrukkingen (126) en (129a) voor enkele gelijkrichting en
(128) en (129b) voor dubbele gelijkrichting kan dus het gehele afvlaksysteem worden berekend. Hierbij is wel aangenomen, dat de rimpelspanning over de ingangscondensator sinusvormig is met een amplitude
E — VH, gegeven door de waarde van de buffercondensator, maar deze
benadering is toelaatbaar, omdat bij een harmonische analyse zal blijken,
dat de componente van de grondfrequentie van de rimpelspanning, die
het meest hinderlijk is, een amplitude heeft kleiner dan E — I;(. Door de
benadering wordt de toestand dus ongunstiger voorgesteld, dan met de
werkelijkheid overeenkomt, m.a.w. de benadering is toelaatbaar.
Mocht met een enkel filter nog geen voldoende afvlakking kunnen wor
den verkregen, dan is er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen het eerste
filter nog door een tweede te laten volgen.
Het principe van de werking van deafvlakfilters met smoors poe 1ingang kan als volgt worden beredeneerd. Wanneer we een ogenblik
aannemen, dat de gelijkrichter (zie fig. 178) zou werken met een smoorspoel met oneindig hoge zelfinductie, dan zou er geen stroomverandering
kunnen optreden, omdat de tegenspanning, die daardoor over de smoorspoel zou worden opgewekt, de waarde en phase zou vertonen om de
stroom door gelijkrichter en belastingweerstand constant te houden. Zou
den we aan de andere kant de smoorspoel kortsluiten, dan zou de gelijk
gerichte stroom, en dus ook de spanning over R, de sterkst mogelijke pul
satie vertonen. Door de zelfinductie dus een eindige waarde te geven,
moeten we een toestand kunnen bereiken, waarbij de rimpelspanning
wordt verkleind, terwijl de stroom ook min of meer een constante waarde
benadert. Willen we b.v. een zodanige toestand bereiken, dat door de
serieschakeling van smoorspoel en weerstand een continue, hoewel een
niet constante, stroom zal gaan, dan moeten we er voor zorgen, dat de
wisselstroom, als gevolg van de rimpelspanning, een amplitude heeft, die
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kleiner is dan de gemiddelde waarde van de stroom in R. Aan deze
voorwaarde is in het geval van fig. 178 zeer bezwaarlijk practisch te vol
doen, maar we noemen dit criterium, omdat we daarvan straks gebruik
zullen maken voor het opstellen
van een uitdrukking voor de bere
kening van de grootte van de zelfinductie L.
De berekening van het effect van
de zelfinductie is overigens betrek
kelijk gemakkelijk, omdat we daar
Fig. 178.
voor kunnen aannemen, dat aan de
ingangsklemmen A-B een spanning werkzaam is, waarvan de vorm gelijk
is aan die van de pulserende spanning, die bij kortgesloten smoorspoel
zou ontstaan over de weerstand R. Hieruit volgt, dat de gemiddelde
waarde van de gelijkgerichte spanning Vn over R een waarde zal hebben,
die precies overeenkomt met de gemiddelde waarde van de pulserende
spanning bij kortgesloten smoorspoel. Daaruit leiden we af, dat althans
voor enkele en dubbele gelijkrichting van een een-phase wisselstroom, de
gelijkspanning achter een afvlakfilter met smoorspoelingang in het alge
meen lager zal zijn dan bij gebruik van een afvlakfilter met buffercondensator. Bij enkele gelijkrichting is de toestand al zeer ongunstig, omdat
daarbij de gemiddelde gelijkgerichte spanning niet groter is dan
l/rt-maal de amplitude van de wisselspanning; bij dubbele gelijk
richting is dit 2/rr-maal de amplitude; resp. 0,45- en 0,90-maal de
effectieve waarde van de wisselspanning. Voor dubbele gelijkrichting
zou dus een afvlakfilter met smoorspoelingang nog wel in aanmerking
kunnen komen.
Wanneer we aannemen, dat de amplitude van de rimpel gelijk is aan de
helft van het verschil tussen de maximaal en minimaal optredende ogenblikswaarden van de spanning over de belastingsweerstand en dat de
gemiddelde waarde van de gelijkgerichte spanning gelijk is aan de am
plitude van de wisselspanning verminderd met de amplitude van
de rimpelspanning, vinden we voor de verschillende schakelingen van
meer-phase gelijkrichters, die boven werden genoemd, de volgende
waarden, wanneer Eo de amplitude van de wisselspanning is en Er
de amplitude van de rimpel vóór het afvlaksysteem, terwijl fr de
grondfrequentie van de rimpelspanning is en ƒ de frequentie van de
wisselspanning:
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drie-phase enkele gelijkrichting Vn
Er
= 0.75; TT = °-25; fr = 3f
(fig- 17O 1FO-^ËO

drie-phase dubbele gelijkrichEr
= 0,94; — = 0,06; fr = 6f
(fig. 172 en 173) E--^'E0
ting
twee-phase dubbele gelijkrichEr
= 0,14; fr = 4/
ting (Scott- en Scott-Graetzschak,
Eo
’E0
fig- 174 en 175)
Bij deze tabel merken we op, dat de waarden Vn/E0 volgens de bovenge
noemde benadering berekend aan de lage kant zijn, terwijl de waarden
voor EtIEq bijgevolg aan de hoge kant zijn. De door bovenstaande tabel
voorgestelde toestanden zijn dus aan de ongunstige kant en daarom zijn
de gemaakte benaderingen practisch toelaatbaar.
Het spreekt vanzelf, dat wc bij de afvlakking niet zullen en waarschijn
lijk ook niet kunnen volstaan met een enkele smoorspoel, zodat we in
elk geval nog een afvlakcondensator parallel aan de belasting zullen
schakelen. Op zijn minst zullen we dus een afvlakfilter met smoorspoelingang gebruiken, zoals geschetst in fig. 177. De verzwakking van de
grondfrequentie van de rimpelspanning kunnen we dan berekenen met
behulp van de voor die figuur afgeleide uitdrukking (129). Indien met een
enkele filtersectie, bestaande uit smoorspoel en condensator, geen vol
doende onderdrukking van de rimpelspanning valt te bereiken, moet
natuurlijk een tweede filtersectie worden toegepast.
Berekenen we nu naar de reeds genoemde regel de zelfinductie, die de
smoorspoel minstens moet hebben om een continue stroomdoorgang door
de gelijkrichters tot stand te brengen, dan kunnen we daarbij aannemen,
dat de belastingsweerstand R voor de rimpelspanning practisch kortge
sloten is door de parallelcondensator. De amplitude van de stroom door
de rimpelspanning in de smoorspoel veroorzaakt is dus Erl<ürLy terwijl
de gemiddelde gelijkgerichte stroom gelijk is aan VB/R. Er moet dus
worden voldaan aan de voorwaarde:

waaruit volgt:

Er
cor L

R

ci)r L

Er

(130)

Hoe groter R, d.w.z. des te kleiner de belasting van de gelijkrichter is,
des te moeilijker zal het zijn om een continue stroom in stand te houden.
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Hierbij moet echter niet worden vergeten, dat de zelfinductie van de
smoorspoel afhankelijk is van de gemiddelde waarde van de gelijk
stroom, die moet worden gevoerd, en dat L dus ook toeneemt, wanneer
R toeneemt. Door een gunstig gedimensioneerde smoorspoel, waarvan
de zelfinductie binnen wijde grenzen verandert met de gemiddelde gelijk
stroom, kan echter worden bereikt, dat de belastingsconditie van de gelijkrichtlampen eveneens binnen wijde grenzen gunstig blijft, met als gevolg,
dat de gemiddelde gelijkgerichte spanning V l: relatief weinig afhankelijk
is van de waarde van de afgenomen stroom. Onder die omstandigheden
heeft de gelijkrichterinstallatie dus een goede spanningsregulatie.
Het is niet altijd voldoende de berekening van een afvlaksysteem alleen
te baseren op het onderdrukken van de rimpelspanning. Een afvlakinrichting kan in dat opzicht voldoende zijn, terwijl toch onder omstandig
heden door invloeden van buitenaf een rimpel kan worden veroorzaakt.
Dit kan b.v. het geval zijn bij een gelijkrichter met afvlakking, die een
gemoduleerde hf-versterkertrap van een zender moet voeden. Daarbij
moet de spanning constant zijn, terwijl bij 100% modulatie de door de
betreffende trap opgenomen anodestroom veranderlijk is van nul tot
het dubbele van de waarde in ongemoduleerde toestand. Wanneer geen
bijzondere maatregelen worden genomen, kan deze sterk veranderlijke
belasting aanleiding zijn tot het ontstaan van een z.g. modulatierimpel
over de uitgang van de gelijkrichter met een frequentie gelijk aan de fre
quentie van de modulatie. Het optreden van deze modulatierimpel kan
worden onderdrukt of voorkomen door de uitgangscondensator van het
afvlaksysteem goed te dimensioneren t.o.v. de belastingsweerstand. Om
de waarde van deze condensator te berekenen kan de volgende redenering
worden toegepast. Aangenomen, dat de gelijkrichter een constante stroom
Io levert in de combinatie van R en C (zie fig. 179), waarvan R de door
de gemoduleerde hf-trap vertegenwoordigde Io
belasting in ongemoduleerde toestand voor
stelt en C de uitgangscondensator van het
|L’
>•2
afvlaksysteem. Dan is R = F„//o, wanneer
ic R I
Va de anodespanning voorstelt. In ongemo
duleerde toestand neemt de condensator C
dus geen stroom op. Wordt de trap nu met
Fig. 179.
een cirkelfrequentie p tot een modulatiegraad k gemoduleerd, dan neemt de weerstand R dus een stroom
— Io
(j — k sinpt) op, terwijl de ogenblikswaarde van de stroom in de condensa-
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tor zal moeten bedragen i2 = kIQsinpt. Willen we nu bereiken dat de stroom
IQ inderdaad als constant kan worden beschouwd, dan moet er voor worden
gezorgd, dat de amplitude van de wisselspanning, die door z2 over de
condensator wordt ontwikkeld slechts een fractie van de gemiddelde
spanning Va is, b.v. slechts een paar procent. Nemen we b.v. 2 %, dan
kunnen we C berekenen uit:
klo
= 0,02 Va.

pc

Hieruit zien we, dat de waarde van de condensator C des te groter moet
worden genomen, naar mate de frequentie van de modulerende trilling
lager is en naarmate de modulatiediepte groter is. Voor een bepaald geval
dient men dus de capaciteit van de uitgangscondensator te berekenen
naar de maximaal toelaatbare modulatiegraad en naar de laagste modulatiefrequentie, die in aanmerking moet worden genomen.
Soortgelijke overwegingen moet men laten gelden bij het berekenen van
gelijkrichterinstallaties voor de voeding van klasse-B If-versterkers of
modulatoren, omdat daarbij het opgenomen anodekringvermogen even
eens variabel is, terwijl een constante anodespanning wordt verondersteld
te bestaan.
Roosterspanningsvoeding. Voor de roosterspanningsvoeding ko
men alle methoden, die bij anodestroomvoeding werden genoemd, in aan
merking. Indien echter gebruik wordt gemaakt van gelijkrichterinstalla
ties, moet de betreffende gelijkrichter met een voorbelasting worden uit
gerust, om te voorkomen, dat de roosterkring „open” zou zijn.
Naast deze methoden bestaan ech
ter, vooral toegepast in ontvangers en
kleine versterkerinstallaties, enkele sy
stemen voor het verkrijgen van auto
matische
negatieve rooste rspanning. Bij het gebruik van lam
pen met indirect verhitte kathoden is
Za
Z9
het verkrijgen van automatische nega
C
tieve roosterspanning al zeer eenvou
A
dig. Dit is schematisch aangegeven in
fig. 180. In de kathodeleiding wordt
Fig. 180.
een weerstand R opgenomen en de
anodestroom /„ moet dus door deze weerstand, waardoor het punt A

i1-
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een negatieve spanning krijgt t.o.v. de kathode. Verbinden we dus de
roosterkring met A, dan heeft het rooster automatisch negatieve spanning
t.o.v. de kathode. De weerstand R is gegeven door de stroomsterkte Ia
en de waarde Vfl0 van de roosterspanning, waarbij deze stroomsterkte
optreedt. De spanning V moet echter in dit geval gelijk zijn aan de som
van de anodespanning V„o, waarbij Ia optreedt, en de waarde van de
roosterspanning Es0. Daar de roosterwisselspanning echter direct tussen
rooster en kathode werkzaam moet zijn, moet de weerstand R worden
overbrugd door een condensator, waarvan de capaciteit een zodanige
waarde moet hebben, dat voor de laagste frequentie, die in de rooster
kring optreedt, de weerstand practisch is kortgesloten.
Hebben we echter te doen met lampen met direct verhitte kathode, dan
moet een andere methode wor -Vel -Vqz
den toegepast voor het auto
KATHODELEIDING
matisch verkrijgen van nega
tieve roosterspanning. Deze
=r=c'
methode is schematisch aan
gegeven in fig. 181. In plaats
van de minpool van de anodeUt
spanningsvoeding direct met
R
== Cj
de gemeenschappelijke kathodeleiding te verbinden, wordt
in die leiding een weerstand
R ingeschakeld. De totale
ANOOE/TROOM
anodestroom I moet dus door
deze weerstand en het gevolg
VOEDING
—
____________ +
is, dat de minklem van de
Fig. 181.
anodespanningsvoeding een
negatieve spanning IR t.o.v. de kathodeleiding (b.v. het middenpunt van de
gloeistroomtransformator) heeft. Op de weerstand R kunnen dus de nega
tieve roosterspanningen worden afgetakt. De roosterkringen worden voor
de daarin optredende wisselspanningen weer direct met de kathodeleiding
verbonden door middel van condensatoren (Clt C2), maar omdat de delen
van de weerstand R relatief klein zijn, worden er ontkoppelweerstanden
(TJj, 7?2) in deroosterleidingen opgenomen, die de werking van de ontkoppelcondensatoren veel effectiever maken. De anodespanningsvoeding moet in
dit geval een spanning kunnen leveren, die gelijk is aan de som van de
hoogste waarden van anodespanning en negatieve roosterspanning.

b
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Weerstanden. Bij bespreking van deze onderdelen stellen we op
de voorgrond, dat de algemene eigenschappen van weerstanden en weerstandsdraad bekend zijn. We zullen alleen behandelen de constructie van
weerstanden, die bij hf-wisselstromen moeten worden gebruikt.
Daarbij hebben we op de eerste plaats rekening te houden met het feit,
dat de wisselstroomweerstand van een geleider hoger is dan de gelijkstroomweerstand, die nauwkeurig is te berekenen of te meten. Dit is
het gevolg van de stroomverdringing bij wisselstromen, die het huideffect tengevolge hebben d.i. het effect, dat van de beschikbare opper
vlakte van de draaddoorsnede slechts het buitenste deel voor stroomgeleiding wordt gebruikt. Een noodzakelijk gevolg van dit effect is een
weerstandstoename bij wisselstromen. Voor bepaalde gevallen is bekend
bij welk materiaal en bij welke frequentie de weerstandstoename 1 % is,
zodat in die gevallen de wisselstroomweerstand nauwkeurig is te be
rekenen. Die waarden zijn in volgende tabel gegeven:

Draaddikte in mm, waarbij de wisselstroomweerstand
1 % groter is dan de gelijkstroomweerstand.

Freq. in kc/s.
Materiaal:
Koper
Zilver
Manganin
Constantan

(

100

200

400

600

0,356 0,251 0,177 0,145
,o>345 0,244 0,172 0,141
11,784 1,261 0,892 0,729
11,892 1,337 0,946 0,772

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000

0,125 o, I12 O, 102 0,095 0,089 0,084
0,122 0,109 0,099 0,092 0,086 0,082
0,631 0,564 0,515 0,477'0,446 0,420
0,664 0,598 0,546 0,506'0,473 0,446

0,079
0,07/
0,399
0,423

0,065
0,063
0,325
0,345

Voor andere gevallen is de berekening van de hf-weerstand zeer moei
lijk en is een weerstandsbepaling beter te doen door vergelijken met een
bekende hf-weerstand. Maar de weerstand als zodanig is niet het belang
rijkste. Bij constructie van weerstanden voor gebruik van hf-wisselstromen
neme men steeds de draad zo dun mogelijk, omdat de weerstandstoename
tengevolge van huideffect kleiner is, naarmate de draaddikte kleiner is.
Van veel groter belang is het dat de weerstand zo wordt geconstrueerd,
dat de zelfinductie en de eigencapaciteit zo klein mogelijk worden gehou
den, zodat de werking zuiver is toe te schrijven aan de weerstand. Om de
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zelfinductie zo klein mogelijk te houden kan een bifilaire wikkeling worden
gebruikt. Maar deze heeft het nadeel, dat de eigencapaciteit van de
weerstand belangrijk toeneemt. Wil men èn de zelfinductie
èn de capaciteit zoo klein mogelijk houden, dan wordt de in
_____ _
fig. 182 geschetste methode gebruikt.
>__________ _
Bij de in fig. 182 geschetste weerstand, bestaat de weer
stand a.h.w. uit twee parallel geschakelde deelen, die in
tegengestelde richting worden gewikkeld, zodanig, dat de
afstand tussen de wikkelingen zo groot mogelijk is, waardoor
""
de capaciteit tot een minimum wordt gereduceerd. Bovendien zijn de kruispunten equipotentiaalpunten (tenminste ' —
nagenoeg) zodat eventuele capacitieve verliezen tot een .— "
minimum zijn gereduceerd. De weerstanden, volgens deze
methode gewikkeld, kunnen zelfs bij zeer hoge frequen—_ ____
ties nog worden gebruikt, waarbij dan de inductieve en '--------------- '
capacitieve reactantie slechts zeer kleine effecten geven.
Bij de constructie van zelfinducties speelt de hf-weerstand van de geleider een belangrijke rol. Niet alleen het
F'g- tSz.
huideffect, maar ook nog een tweede effect n.1. de inductie van wervelstromcn door de andere delen van de spoelen. Gegevens omtrent de
bepaling van de gunstigste draaddikte, zodat de hf-weerstand van spoelen
zo klein mogelijk wordt gehouden vindt men elders in dit hoofdstuk.
Condensatoren. Een condensator bestaat uit twee, min of meer
samengestelde, geleiders, gescheiden door een isolerende middenstof of
diëlectricum.
Wordt een condensator met een capaciteit C en spanning V ont
laden over een weerstand R (zie fig. 183) dan zal de spanning v na verloop
van tijd t nog zijn:
t
~CR
(131)
v = V£

Wordt de condensator via een weerstand R geladen door een batterij
met e.m.k. V dan is op het tijdstip t na het inschakelen de spanning aan
de condensator:
.
t .
(
CR
(132)
v = V \I — e

De stroomsterkte waarmee de condensator wordt geladen of ontladen is
voor beide gevallen dezelfde, n.1. op het tijdstip t:
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t
V
t=RE

CR

(133)

In deze formules is e de basis van de natuurlijke logarithmen (e =
2,7rf ) terwijl de overige grootheden
L
in volt, ampère, ohm en farad moeten
worden ingevuld. Het verloop van de
stroom z, uitgedrukt door (t33)isvoorgesteld in fig. 184.
R
De grootheid C R noemen we de
tijdconstante van de lading of ontla
ding. Hoe groter deze is, des te langza
mer verloopt het verschijnsel. Dit is van
Fig. 183.
groot belang bij periodieke ladingen en
ontladingen zoals b.v. reeds in het hoofdstuk over detectie is uiteengezet.
Ook bij de berekening van ontkoppelelementen en afvlakinrichtingen
voor plaatstroomapparaten is de tijdconstante van principieel belang; zij
is n.1. een directe maat voor de afvlakkende werking.
Verlieshoek. Iedere condensator heeft, behalve een zekere serieweerstand Rs (overgangsweerstand der aansluitingen, ohmse weerstand der
stroomvoerende deelen, diëlectrische absorptie) ook een parallelweerstand
(lekverliezen). De grootte der betreffende verliezen zijn voor wisselstroom
anders dan voor gelijkstroom en in ’t algemeen
sterk afhankelijk van de frequentie. Zowel seriek
als parallelweerstand veroorzaken een phasever\
schuiving van de stroom t.o.v. die voor een ver\
liesvrije condensator. De phaseverschuivingshoek
\
noemen we de verlieshoek.
\
Lekverliezen. In fig. 185a is het vectordiagram
'k
voor een condensator met lekverliezen voorgeX.
steld. Als E de aangelegde wisselspanning is,
dan is de stroom In in de lekweerstand in phase
met de spanningen gelijk aan:

c =4= v

t

I
Fig. 184.

_ E
n~R

De stroom door de eigenlijke (verliesvrije) condensator is 90° in phase
verschoven t.o.v. E en gelijk aan:
Ic = E co C.
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De totale opgenomen stroom is dus:
I = E | /^- + co2 C2
7?2

De verlieshoek <p is gegeven door:

tg 'P =

Ir

E

(134)

co C R

De arbeidsfactor is feitelijk gelijk aan sin <p, doch in ’t algemeen is <p zo
klein dat sin <p = tg rp = <p mag worden gesteld. De arbeidsfactor voor
lek- of parallelverliezen is dus, uitgedrukt in %:
100

(135)

a> C R

Deze blijkt omgekeerd evenredig te zijn met de frequentie, zoodat voor

_ _______ ________ _Ic

Eo

I

^Jl

Ir u__

I

I
I

I
P

I
I

£

£

oc

1o
Fig. 185.

hoge frequenties de lekverliezen in ’t algemeen kunnen worden ver
waarloosd.
Serieverliezen. Uit het vectordiagram fig. 185Ó volgt dat bij inachtname
van de serieverliezen de arbeidsfactor bij benadering gelijk is aan:
En

IR

<P = sin rp =
= ttg
(p =
= ^ï/ïc
—
<p^«n<p
gv

= co CR .... (136)

We vinden dus dat de serieverliezen recht evenredig met de frequentie
toenemen. Dit is vooral van belang voor papiercondensatoren waar de
serieweerstand meerdere ohms kan bedragen. Daar papiercondensatoren

3i8
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meestal bestaan uit opgerolde stroken, wordt bij hogere frequenties ook
de zelfinductie van niet te verwaar
Zc
lozen beteekenis. Deze zelfinductie
staat eveneens in serie met de con
densator. Hoewel dit principieel
geen verliesbron behoeft te zijn, is
het gevolg hiervan wel, dat elke
condensator bij een zekere frequen
tie een minimale impedantie heeft.
In fig. 18
cu
bij veranderlijke cirkelfrequentic co
Fig- 186.
aangegeven. Vooral bij gebruik in
korte-golf apparaten dient met deze eigenschap rekening te worden ge
houden om ongewenste effecten te kunnen vermijden.
Diëlectrische verliezen. Deze worden veroorzaakt door het indringen
van de electrische lading in het diëlectricum (absorptie) en door wervelstromen in het diëlectricum. De equivalente weerstand R, die voor de
absorptie kan worden aangenomen is bij benadering omgekeerd evenredig
met de frequentie (arbeidsfactor = R co C — constant). Dit is gemakkelijk
in te zien, want de indringdiepte in het diëlectricum is natuurlijk groter,
naarmate de tijd, die hiervoor beschikbaar is, groter is. Hoe hoger de fre
quentie,des te kleiner de beschikbare tijd.
De absorptieweerstand is in ’t algemeen de voornaamste verliesbron
bij condensatoren. Alleen bij papiercondensatoren en frequenties boven
5 X io5 c/s wordt ook de serieweerstand van invloed door de dikwijls
zeer lange stroken bladtin. De arbeidsfactor van condensatoren voor
radiogebruik is tengevolge van absorptieverliezen het grootst voor papier
en micacondensatoren (o,02 a 0,05) en zeer klein voor luchtcondensato
ren (orde van grootte o,ooz).
De energieverliezen Wv in condensatoren met equivalente serieweer
stand R en verlieshoek cp zijn bij een cirkelfrequentie co:

Wv = co C E2 cp
cp = R co C

(137)

(138)

Berekening van condensatoren en capaciteiten.
Bij de volgende berekeningen worden alle afmetingen in cm en cm2
uitgedrukt, en de capaciteiten in p F.
a. Twee evenwijdige ronde draden (fig. 187).

CONDENSATOREN

319

Is de lengte van beide draden Z; de afstand der hartlijnen a en de draad
dikte d, dan is:

C

0,031 l
X 10 5 als a
2a
In---d

d .... (139)

0,0311
en C = — --------- 7=
- X IO
a + Va2 — d2 |
In
d
J

..(140)

als a van dezelfde orde van grootte is als d.
Door In worden de natuurlijke logarithmen
naar het grondtal e aangegeven.
b. horizontale draad op hoogte h boven de aarde:
C = 0,062 —
In

Is h

l
2 h + 2 y/w- + i d2

Fig. 187.
x 10

(141)

d

d, wat in het algemeen het geval is, dan is:
C=

0,062 l

X IO

5

(142)

In

twee concentrische cilinders met stralen Zj en r2:
0,062 l

5

(143)

d. twee parallelle schijven met straal r, dikte t met een afstand d tussen
de binnenvlakken, rekening houdende met de uitbuiging van het electrische veld aan de randen:
16 71 r{d +
fz‘r (
d
d2

c=0’°5Jb+^
+ t In

X IO

(144)

e. benaderingsformule voor twee vlakke platen met oppervlakte O op
een afstand d van elkaar:

3 20
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C = ’/» X - — X 70 5/./. F = 0,0278
471 d
nd

10

/xF .... (145)

Dikte en velduitbuiging worden hierbij verwaarloosd.
ƒ. condensatoren met n platen met oppervlakte O, onderlinge afstand
d in twee groepen parallel verbonden:

C= V. x

(„-7)0

- X 70
4nd

0,0278

(«—7)0
X IO 5/;F(146)
7t d

Bij al deze formules is verondersteld, dat het diëlectricum lucht is.
Is dit niet het geval, dan moet de waarde nog worden vermenigvuldigd met
de diëlectrische constante k.
Diëlectrische constante van verschillende stoffen.
Lucht (o° C. 760 mm
Mica
kwikdruk)
1
5-8
Parafine
Glas
6,5 — 10
1,2 —2,3
Zuiver caoutchouc
Water (chem. zuiver)
80
2,34
Gevulcaniseerd caout
chouc
Alcohol
15
2,94
Eboniet
Benzine
2.5 — 3,1
2,5
Olijfolie
Vaseline
2,17
3,i
Petroleum
1.6 — 2,2

Platenvorm van variable condensatoren.
a. capaciteitslineaire condensatoren.
De capaciteit verandert evenredig met de draaiïngshoek 0, dus:

(147)

C= aQ

Is r de straal vanuit het draaiïngspunt bij een hoek 0, dan is:

r — constant
De draaibare platen zijn dus cirkelvormig.
b. golflengte-lineaire condensatoren.

z = p O =

q -V C

dus C = a 02

en r = 2 y/ a 0

(148)

I
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We krijgen een platenvorm zooals aangegeven in fig. 188. Brengen
we de uitsparing voor de as in rekening, dan krijgen we:

r= Va 0 + r.f-

(150)

c. frequentie-lineaire condensatoren:

q

f=p&= ~—

y/ C

C=—
02

(151)

4g
03

(152)

Fig. 188.

d. logarithmische condensatoren:
De procentuele capaciteitsverandering is hier bij elke hoek 0 constant.
Deze vorm is van veel belang bij gebruik van condensatoren op één as.

Hierbij is:

In C = a 0

C= e

a 0

a 0

r — e

2

V2a

(154)

Spoelen. Naast de zelfinductie is voor spoelen voor radiogebruik de
hf-weerstand een belangrijke factor. Het gehele probleem van de selec
tiviteit b.v. hangt samen met de verhouding van zelfinductie en hf-weer
stand van een trillingkring. We zullen dan ook de spoelen onderzoeken i°
op zelfinductie; 20 op weerstand.
Zelfinductie. De zelfinductie van een spoel is afhankelijk van het aantal
windingen en van de afmetingen. Er zijn verschillende formules uitge
werkt voor de berekening van de zelfinductie van spoelen. Deze zullen
we niet behandelen. We zullen de zelfinductie berekenen met inachtname
van de volgende eigenschappen: de zelfinductie is recht evenredig met
het kwadraat van het aantal windingen, de buitendiameter van de spoel
en met een vormfactor1). Is Lo de vonnfactor, n het aantal windingen en
') Zie Butterworth: ,,The effective resistance of inductance coiis” in Experimental Wireless and Wireless Engineer” Vol. III No. 31 e.v.
Roorda, Radiotechniek 21
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D de buitendiameter van de cilindervormige spoel in cm, dan is:
L = L0>f-D /tH.(155)

Hebben we niet te doen met een cilindervormige spoel, dan kunnen
we toch de formule (155) gebruiken, wanneer we van de niet-cilindrische
spoel eerst de afmetingen van de equivalente cilindrische spoel berekenen.
Wikkelbreedte en wikkelhoogte blijven gelijk, doch de buitendiameter
van de equivalente cilinderspoel is te berekenen door aan te nemen dat
de oppervlakte^
van de equivalente spoel gelijk moet zijn aan de

oppervlakte, die door de buitenafmetingen van de niet-cilindrische spoel
worden ingesloten. Voor enkele regelmatige spoel vormen vinden we dan:
diameter omgeschreven cirkel (</)
vierkant
regelmatige zeshoek
,,
achthoek

buitendiameter equivalente
cilinderspoel (D)
/> = 0,806 d
.(156)
D — 0,910 d
D = 0,950 d

Voor een rechthoekige spoel met buiten
afmetingen a en b vinden we:

h

D.

D

__ï
fo
Fig. 189.

parameter de verhouding

— 2 ]'

ab

In fig. 189 zijn nu geschetst de hoofd
afmetingen van een cilindrische spoel
met buitendiamter D in cm; b = bewikkelde breedte in cm; h = wikkelhoogte in cm. Voor verschillende spoelvormen is nu de vormfactor Lo berekend
en in een bundel grafieken uitgezet (fig.
190). Tn deze krommen is Lo uitgezet afb
hankelijk van de verhouding - , met als

h
. Het [spreekt vanzelf dat voor waarden van
D

— , waarvoor geen kromme is uitgezet, de juiste Lo toch wel kan worden be-
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b
paald, door bij een gegeven — de waarden Lo bij bekende — af te le-

,
.
b
h
zen en m een nieuwe kromme uit te zetten, waarbij — = constant en —
J D
D

Lo

oo2

o"*

qo!5

0,01

h/DeO,t

~

r 1 h/D1 = o,2
1
0,0!

I

I

I

____ I

I

|

—• h/D=o 5

—- h/D=o,4
---- h/D= o,5

O L

o

o.1

o,2

0,5

o,4

o,5

0,6

o,7

0,8

%

Fig. 190.

variabel. Daaruit is dan Lo af te lezen bij de gegeven waarde —.

Dat de krommen niet doorgetrokken zijn voor waarden groter dan
A/7J = 0,5 vindt zijn oorzaak daarin, dat de spoelvorm dan ongunstig
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wordt met het oog op de hf-weerstand, zoals door Butterworth1) is
aangetoond.
Bepaling van de gunstigste draaddikte.
Butterworth1) heeft eveneens bewezen, dat de verliezen in spoelen
voor ongeveer 80 a 85 % koperverliezen zijn. Het bepalen van de gunstigste
draaddikte is dan ook in hoofdzaak daarop gericht om de hf-weerstand
van de wikkeling tot een minimum te reduceren. Daartoe wordt op de
eerste plaats een tweede vormfactor S van de spoel bepaald. Deze kan
worden gevonden uit de volgende tabel I, eventueel door interpolatie
voor waarden van ó/D en hfD, die niet in de tabel voorkomen (b.v. door
uitzetten van grafieken). Deze tabel is voor de meeste waarden niet verder
uitgebreid dan voor ó/D = 0,5, ook al weer om de boven genoemde reden.
Alleen voor één of meerlaagspoelen met kleine wikkelhoogte is de tabel
uitgebreid tot b/D = 1,0.

TABEL I
Waarden van .de vormfactor S voor cilinderspoelen.
(E. W. en: W. E. N° 35 p.p. 483 en 484)
b/D

1

h/D
0,0

o.x
0,2

°,3 |
0,4
o,5

0,125

0,000

eenlaag
|
meerlaag
eenlaag meerlaag
1,67
2,32
1,12
1,48
I
1,02
1,30
1,06
1,29
I
1,16
i,37
|

0,250

r
1.30
0,76
1,80 I 1.03
1,20
1,00
1,01

1.07
TTf

1,15

0,375

0,500

I 0,625

0.75° . 0.875

1,00

II
o.57 I 0,48
0,77 | 0,63

0,42
0.53

o,37
o,47

o,35
0,41

0,32

o,37

0,88 1 0.72
0,63
0,72
0,64
0,76 I 0,70
0,85 1 0,78
0,81
0,91

0.83
0,86
0,92
.,°1

Met behulp van de gevonden waarde .8' voor de spoel die moet worden
berekend, wordt nu een nieuwe waarde:
L S2
P2 =-----D3

(157)

vastgesteld, waarin L = zelfinductie in /z H, D = buitendiameter in
cm. Wanneer nu ƒ, de frequentie in c/s is, waarbij de gunstigste draaddikte moet worden bepaald en d is draaddikte in cm dan bestaat er een

loc. cit.
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zeker verband tussen de grootheden Pd en f/P2 (E. W. en W. E. no. 35
[>. 484). Dit verband is uitgedrukt in de krommen van fig. 191.
De loop van het ontwerp van een gering-verliesspoel is als volgt:
i° de spoelvorm wordt bepaald, dan zijn La en S bekend;
2° uit L, Lo en D wordt het aantal windingen bepaald (155);
30 uit S, L en I) wordt naar (157) de factor P bepaald en daarna //P2;
40 uit fig. 191 wordt dan Pd bepaald en daaruit d.
pa 1

2

O,1or
0,09 '
0,0 8
0,0 7
oo€> -

o.o5
op 4 --

:

(/p2

VOOR A

2o

T

5o
3o

1

T

4o 5o 6c 7ó 809o <oox 1q4

KI I

I I I ï~

fp p
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> lo® • Pd - o,o<G6

-H-

iijij

o,o 1 -

ta

JCHAAL

6 fe 7 8 9 lo
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5

I I I I I

I

”

I I ~

rrrrrn

EnTK:

M
2

jjCMAAL VOOS
5 6 7 9 9 lo

52o

I I 111 I HTI f/p2
ia

4o 5c 60 7b8o9o1oox lo/»

Fig. 191.

Berekening van de hf-weerstand van spoelen.
De koperverliezen van een spoel zijn op de eerste plaats afhankelijk
van de draaddikte en van de frequentie van de wisselstroom. Dit wordt
tot uitdrukking gebracht door een factor Z, die voor koperdraad gelijk
is aan
Z — 0,1078 dy/ f
(158)

waarin: d = draaddikte in cm; ƒ = frequentie in c/s.
Is voor een bepaald geval Z berekend, dan worden twee nieuwe groot
heden 1 + F en G bepaald, die resp. rekenschap geven van het huideffect
en van de wervelstroomverliezen. Het verband tussen Z en 1 + F en G
is gegeven door de krommen van fig. 192. Het wervelstroomverlies wordt
echter niet alleen door G bepaald, doch ook door spoelvorm, afmetingen,
aantal windingen en draaddikte. Door de factor K, die met behulp van
tabel II kan worden bepaald is de invloed van de spoelvorm vastgelegd.
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TABEL II

Waarden van de factor K voor cilinderspoelen

(E. W. en W. E. no. 34 p. 418).
b/D |

0,000

h/D | i-laag
2- laag
3- laag
meerlaag
i-laag | 2-laag | meerlaag
37,8
45,4
52,4
0,2
20,6
25,9
27,4
1
18,6
19,6
o,3
15,4
l6,O
13,2 I! 15,3
0,4
13,8
0,5
, 13,3
0,0

0,125 ' 0,250 0,375 0,500 I 0,625 0,750 0,875
30,1

39.2
40,6
4i,7

23,3
16,2
13,7
12,0
10,4

'5,6 I 10,7
20,0
13,6
20,7
14,0
21,2
14,4

15,4
'2,4
'0,7
9,5 I
8,4

11,6

9,9
8,8
8,0
7,o

6,8
8,3
10,4
8,5
10,7 I 8,7
11,0

8,8

5,8
7,i
7,3
7,4

5,05
6,10
6,30

6,4

1,00

4,45
5,40
5,5
5,6

9,5
8,2
7,5
6,9
6,0

De koperverliezen zijn dan te berekenen naar de volgende formule

(E. W. en W. E. no. 35p. 418):
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(159)

waarin Ro = gelijkstroomweerstand in ohm; n — aantal windingen;
d = draaddikte in cm; D = buitendiameter van de spoel in cm.
Spoelen met litzendraad. Voor spoelen met litzendraad kan dezelfde
gang van berekening worden aangehouden als voor massieve draad,
alleen krijgen de verschillende grootheden dan enige correctiefactoren.
Wanneer we door d' aangeven de dikte van I litze uit de bundel dan is d’
weer te bepalen uit de krommen fig. 191, wanneer we voor P2 schrijven:
m2LS2
(157a)
P2 = a
~ÏP~..............................
waarin m het aantal litzen van de draad is, a is afhankelijk van m en
uit onderstaande Tabel III af te lezen. Deze formule is correct wanneer
kan worden aangenomen dat de totaaldiameter da te berekenen is uit
<7O2 = 0,07 m, een benadering die voldoende is voor de gebruikelijke
dikte d’ van de enkele litzen (o,oS — 0,2 mm).
De koperverliezen zijn in dit geval te berekenen uit:
• k t K'- n2'
(159a)
m2d’2G
A,,. = 7?o)
waarin d' = dikte van i litze in cm, terwijl Z wordt bepaald voor d'.
De factor k is weer afhankelijk van het aantal litzen en te bepalen uit
de volgende Tabel III.
TABEL III

Correctiefactoren a en k voor litzendraad.
m =
a =
k =

I
O

3
0,9
i>55

9
3-3
1,84

27
10,4
1,92

groot
0,4 m
2

Hoogfrequentsmoorspoelen. Een hf-smoorspoel bestaat feitelijk
uit een spoel met zelfinductie L en weerstand R en parallel daaraan een
condensator C, gevormd door de eigencapaciteit van de wikkeling (fig.
193). De impedantie van het geheel is dus gelijk aan:
LjC
(160)
Zs =
|/w! + — ”c) 2
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wanneer we in de teller R tegen a> C verwaarlozen. Bij resonantie is de
impedantie
L
Zsr =
(161)
RC
Werken we niet met de resonantiefrequentie, dan is de impedantie
zeker kleiner dan de waarde aangegeven door (161). Bij frequenties
hoger dan de resonantiefrequentie is de im
pedantie capacitief en onder deze voorwaarden
wordt een hf-smoorspoel meestal gebruikt, om
dat bij een smoorspocl die een inductieve impe
L
dantie heeft ongewenste verschijnselen kunnen
=fe=C optreden (b.v. genereren van hf-versterkers en
R
detectoren, door het principe van de HuthKühn-schakeling of terugkoppeling door de
inwendige lampcapaciteit). Uit (160) volgt ech
ter dat L/C zoo groot mogelijk moet worden
Fig. 193. gemaakt om bij andere dan deresonantiefrequentie een voldoende impedantie te hebben. Van een hf-smoorspoel moet dus
de verhouding tussen zelfinductie en eigencapacitcit van de wikkeling
zo groot mogelijk zijn. Dit wordt bereikt door de wikkeling in vele secties
onder te verdelen en de secties (desnoods door een speciale wikkelmethode, zoals bankwikkeling e.d.) met de kleinst mogelijke eigencapaciteit
uit te voeren. Vaste regels voor het ontwerpen van smoorspoelen zijn niet
te geven, omdat de factor ,,eigencapaciteit” zich niet of zeer moeilijk voor
berekening leent.
Laagfrequentsmoorspoelen. Van geheel andere aard zijn de moei
lijkheden bij If-smoorspoclen. Om de vereiste, grote zelfinductie te ver
krijgen'worden deze smoorspoelen uitgevoerd met ijzerkern. De zelf
inductie is dan gelijk aan die van de spoel zonder ijzer maal de permeabili
teit van het ijzer. De laatste factor geeft de moeilijkheden. Heeft de spoel
alleen wisselstroom te voeren, dan is de permeabiliteit afhankelijk van de
amplitude van de wisselstroom. Heeft de smoorspoel bovendien nog een
gelijkstroomvóórmagnetisatie (b.v. bij gebruik in de plaatkring van een
lamp) dan is de permeabiliteit óók nog afhankelijk van de grootte van die
vóórmagnetisatie en kan zelfs nagenoeg 1 worden, wanneer het ijzer mag
netisch wordt verzadigd. Beide effecten worden belangrijk kleiner, wan
neer de ijzerkern wordt uitgevoerd met een luchtspleet, omdat dan de
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grootte van de magnetische krachtstroom hoofdzakelijk wordt bepaald
door de luchtspleet en daardoor aan veel kleinere variaties onderhevig is.
De invloed van de luchtspleet wordt duidelijk gedemonstreerd door
de krommen van fig. 194, allen genomen voor dezelfde smoorspoel —
(transformator-) kern, doch met verschillende luchtspleten. We zien
daaruit b.v. dat een smoorspoel op deze kern met een luchtspleet van
3 mm een zelfinductie heeft, die practisch onafhankelijk is van de gelijkstroomvóórmagnetisatie. Uit het volgende voorbeeld blijkt het gebruik
van soortgelijke krommen:
Voorbeeld: Gevraagd met behulp van de krommen van fig. 194 een

)

3
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o

aUI
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ó
z
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N
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Fig. 194.

smoorspoel te berekenen, die met een gelijkstroom van 25 mA een zelfinductie heeft van 40 henry.
Met een luchtspleet van 3 mm is de zelfinductie practisch onafhankelijk
van de gelijkstroommagnetisatie en 0,28 II per 1000 windingen. De zelf
inductie is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen en we
vinden dus:
.1000.

= 143

n = 1000 y/143 = 12000 windingen
Het aantal gelijkstroomampèrewindingen is dan 12000 x 2 3 x 1Ö~3 =
300 aw; zoodat de smoorspoel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet.
Maar gesteld nu, dat er geen ruimte is om 12000 windingen onder te
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brengen, of dat daarmede de weerstand te hoog zou worden, dan moet
de zelfinductie per 1000 windingen groter worden genomen, waardoor
het aantal windingen kleiner kan worden. De vóórmagnetisatie wordt dan
ook kleiner dan 300 aw, zodat de kern met luchtspleet o,8 mm in aan
merking kan komen met een zelfinductie van ongeveer 0,42 H per 1000
windingen. We zouden dan moeten hebben:
/ n \2
40
(------ ) =------ = 95,3
0,42

\IOOO/

n — 1000 y/95,3 = 9760 windingen.

De vóórmagnetisatie is dan 254 ampèrewindingen, zodat ook dit klopt.
Het heeft nu verder weinig doel de berekening ook nog te maken voor
een kern zonder luchtspleet, omdat bij ruim 200 aw bij een gesloten kern
de zelfinductie reeds lager is, dan voor een kern met 3 mm luchtspleet.
Het opnemen van krommen als voorgesteld in fig. 194 kan worden ge
daan door op de kern, die men wil onderzoeken twee wikkelingen te leggen
b.v. beide van 1000 windingen. Door de ene wikkeling kan dan een
gelijkstroom worden gevoerd, die de vóórmagnetisatie van een bepaald
aantal ampèrewindingen levert. De andere kan dan worden gebruikt om
met een wisselstroom de zelfinductie te bepalen bij een gegeven gelijkstroomvóórmagnetisatie.
Laagfrequenttransformatoren. A. Lf-koppeltransformatoren. Deze
worden gebruikt als koppelelement tusschen de plaatkring van een versterkerlamp (eventueel detectorlamp) en de roosterkring van de volgende
lamp (zie fig. 195a). De belasting van de secundaire bestaat uit een weer
stand R2, gevormd door de weerstand van de secundaire wikkeling en
een eventuele afzonderlijke belastingsweerstand, en een capaciteit C2
gevormd door de eigencapaciteit van de secundaire en de ingangscapaciteit van de volgende lamp. Wanneer we door R1 aanduiden de inwendige
weerstand van de lamp plus die van de primaire wikkeling krijgen we
een vervangingschema als aangegeven in fig. 195Z». Uit dit schema kan
bij benadering worden afgeleid (zie pag. 131).
«2

eoi

”1

v= —

e92

|/

2

2

2

■^1

+

OJ L j

Z, +

Ki/1

(162)

Xzg.

wanneer voor r/, m1 en m.2 de oorspronkelijke waarden worden ingevuld,
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zodat: nx en n2 resp. de primaire en secundaire windingsgetallen zijn;
<o.»2 = -——, a> de beschouwde cirkelfrequentie;

£2 c2

<j = I — k2, wanneer de wederzijdse inductie M = k y/ L± L2\
(j = spreidingscoëfficiënt.
Bij gegeven constanten van lampen en transformator is dus de versterking bij verschillende frequen
ties te berekenen. Hierbij merken
we op, dat er twee bijzondere fre
quenties zijn, waarbij de formule
een zeer eenvoudige vorm aan
neemt.
i° Wanneer
7?,

772\

co Lt

L

O)

<0 2^

= 0 (163)

wordt de versterking:

C2== e^p

Li

9*9’

Li

n2

a —«1

V =

2

(164)

lo

i— a

Fig. 195.
In aanmerking nemende dat de spreidingscoëfficiënt a zeer klein is

(o,ot tot 0,05) en cd < a>2 vinden we dan dat
«2

(165)

v = g —

«1

De voorwaarde (165) geldt voor een zeer groot frequentiebereik,
co
1 R±
omdat (J+ ƒ) —
daarin nog een te verwaarlozen
en
en
a>2
co
X
j
■*'z2 '
kleine waarde hebben, tenminste bij goed gedimensioneerde trans/G
, ,
*1
formatoren. Voor de hogere frequenties bepaalt —— voor de lagere —
L2
de frequentie waarbij de afwijking van (165) van belang begint te

worden.
2

2° Wordt daarentegen:

I—o

o

(166)
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ws

w22

— ...... ..........................................
a

(167)

dan wordt, wanneer we in de noemer de term met factor a verwaarlozen:
co<'2 'V/o'
(168)
V=s — -D'
«1 ^1

ï
Bij deze cirkelfrequentie cos van de z.g. spreidingsresonantie
moet de versterking zo mogelijk gelijk zijn aan die, gedefinieerd door
R>
(165) en dit kan niet anders worden bereikt dan door — een zo gunstig

mogelijke waarde te geven.
co
co
en — zeer klein, zodat de verOJ22
co 2
sterking voor de lagere tonen wordt bepaald door:

30 Voor de lagere frequenties zijn

"2

v = gn

’1A+

De versterking van de lage tonen is dus bepaald door de factor

Hoe kleiner
wordt genomen t.o.v. L\ des te beter worden de lage
tonen versterkt, maar hierbij moeten we voorzichtig zijn, daar ook
bij de versterking bij de sprcidingsresonantie de factor

(zie (168))
L.

*1

deze versterking zelfs vele malen groter

meetelt en dus bij kleine

kan worden dan uitgedrukt door (165).
Het berekenen van een If-tussentransformator loopt als volgt: Rx is
gegeven (inwendige lampweerstand -f- 10 a 15 %) en uit de voorwaarde
dat de versterking van laagste toonfrequentie een zeker percentage bene1l2

den de normale versterking £ — mag dalen (gewoonlijk wordt de versterni

king bij frequentie 30 niet kleiner dan ongeveer 65 % van de normale

=
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versterking genomen) is dan uit (169) de primaire zelfinductie Lr te
berekenen.
co

— tot een
co22
frequentie van ongeveer 5000 (co = 3 X ZO4) te verwaarlozen klein zijn.
Bovendien mag de frequentie, waarbij spreidingsresonantie optreedt niet
lager dan 10000 liggen (cos2> 4 x zo9) omdat voorbij de spreidings
resonantie de versterking zeer snel afneemt. Een en ander legt co22 vast
op een waarde niet kleiner dan 35 X zo6, omdat <7 niet, dan met grote
moeite, kleiner dan o,oz kan worden gemaakt. C2 is nu bepaald door de
constructieve mogelijkheden en door de volgende lamp. C2 varieert in
verschillende gevallen van zoo tot 250 pF. Door voorlopig a aan te
nemen en co2 vast te leggen is dus met C2 ook L„ bepaald. Daar bij de
spreidingsresonantie de versterking niet groter dan de normale mag zijn
/?.,
is dan naar (168) de waarde
te bepalen en daaruit dus R2.

Verder moet, voor een gelijkmatige versterking, de term

B. Ingangstransformatoren. Deze dienen voor het geven van een juiste
aanpassing tussen bronnen van If-energie en de eerste lamp van een ver
sterker, dus b.v. om microfoons of telefoonlijnen te koppelen met de
versterker. Wanneer van deze onderdelen de inwendige weerstand be
kend is (dus R1 gegeven) kunnen de ingangstransformatoren naar dezelfde
beginselen worden berekend als de koppeltransformatoren.
C. Uitgangstransformatoren. De functie van een uitgangstransformator
is geheel afwijkend van die van de
onder A en B genoemde transfor
matoren. De functie van een uit Ri
gangstransformator is a.h.w. te dcLi
finieeren door: de stroom in de
«2
belasting van de secundaire moet
geg
onafhankelijk van de frequentie
evenredig zijn met de roosterwisFig. 196.
selspanning van de eindlamp. Er
wordt steeds naar gestreefd (zie versterkers pag. 142) de belasting van de
secundaire onafhankelijk van de frequentie te houden; we zullen dus de
uitgangstransformator belast denken met een weerstand. We krijgen dus
voor eindlamp en uitgangstransformator een vervangingsschema fig. 196,
waarin R, = inwendige lampweerstand plus primaire weerstand; R2 =
belastingsweerstand, plus secundaire weerstand.

L

334

ONDERDELEN VAN RADIOINSTALLATIES

Nu is (zie hoofdstuk versterkers) reeds behandeld op welke wijze de
transformatieverhouding u van een uitgangstransformator moet worden
bepaald. We zullen ons hier alleen met de versterking
bezighouden
en verstaan bij uitgangstransformatoren hieronder:
l2

(170)

vs = — ... .
ea
De versterking vs is dan te berekenen uit:

=

r.+R.y

]/

+ (■7?i R.“—
. a> Lx

2

(171)

o(oL2

Uit deze formule zien we gemakkelijk dat de versterking voor de verschil
lende frequentiegebieden iets te vereenvoudigen is:
lage tonen:

vs =

(172)
2

gu
vs =----------------

gemiddelde tonen:

hoge tonen: vs =

(173)

u2 R, + R2

____________ g u____________

V (u2

-4- R2)2 + (cr

co

L2)2

(174)

Het streven zal natuurlijk zijn om de versterking over het gehele toonbereik gelijk te maken aan die gegeven door (173). Uit het toegestane
verlies van de laagste toon is dan uit (172)
te berekenen, zodat L2
ook bekend is omdat:
t. =

(175)

Daarna is uit het toelaatbare verlies aan hoge tonen naar (174) de grootte
van de spreidingscoëfficiënt a te berekenen. De constructie van de uit
gangstransformator wordt dus, wat de weergave van de hoge tonen be
treft uitsluitend bepaald door de spreidingscoëfficiënt; hoe lager a is
des te beter is de weergave van de hoge tonen.
Constructie van transformatoren. Wanneer de zelfinducties Lr en L2
bekend zijn moet bij het bepalen van de windingsgetallen van de trans-

LAAGFREQUENTTRANSFORMATOREN

335

formatoren natuurlijk ook weer rekening worden gehouden met de gelijkstroomvoormagnetisatie van de kern. Daarbij doen zich dezelfde moeilijkheden voor die reeds bij Ifsmoorspoelen werden besproken.
Natuurlijk kunnen de transfor
matoren z.g. „stroomloos” wor
den gemaakt (d.w.z. zonder ge
lijkstroom) door ze door middel
van een condensator te koppelen
met het element dat gelijkstroom
voert. Dit is b.v. in fig 197 aan
gegeven voor een tussentransformator, waarbij dan een Ifsmoorspoel in de plaatkring
wordt opgenomen. Dezelfinductic van die smoorspoel moet dan
groot zijn t.o.v. de primaire zelfinductie. De constructiemoeilijkheden worden verschoven
’97'
naar de smoorspoel. Ook wordt wel een weerstand in de plaatkring gebruikt.
Een bijzonder voordeel van deze „stroomloze” schakeling is, dat daar
mede de versterking van de lage tonen belangrijk kan worden verbeterd
door de kring C L1 resonantie te geven bij een frequentie die even lager
ligt als de laagste toon, die moet worden versterkt.
De sprcidingscoëfficiënt a is moeilijk vooruit te berekenen d.w.z.
het is op grond van de berekening van transformatoren moeilijk vast te
stellen hoe de constructie moet zijn om <r binnen de toelaatbare grenzen
te houden. Nadat het ontwerp van de transformator is gemaakt moet dus
<7 nog worden berekend om te controleren of die toelaatbaar is. Wanneer
Zx en l., de primaire en secundaire spreidingszelfinducties zijn dan is:

1^

Zj
1

Z2
Z.,

Zj Zo
^.o

(176)

Voor de berekening van de primaire en secundaire spreidingszelfinducties
kunnen de volgende benaderingsformules dienen. In fig. 198 is geschetst
een transformator met over elkaar gewikkelde primaire en secundaire.
Voor elk van de wikkelingen is de spreidingszelfinductie te be
rekenen uit:
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8
l= — n2
71

èi + 6,^ N
\2

6

h

X 10

henry

(177)

waarin n = aantal windingen van de betreffende wikkeling en TV =
omtrek van de gemiddelde winding berekend naar de totaal gebruikte
wikkelruimte. Alle maten moeten in cm worden ingevuld.
In fig. 199 is de wikkeling geschetst van een transformator waarvan
primaire en secundaire in schijven zijn gewikkeld. Hier is voor elke wikke
ling de spreidingszelfinductie te berekenen uit:
;

I.3

l= —
71

S2

(3 S + 6) a + (5 + 6)

Ar + ZzJ N

—--------— X 10
2
' b

henry. . (178)

waarin n en N dezelfde betekenis hebben als in (177) terwijl S het
totaal aantal spoelen is (dus primair en secundair samen).

I■

I

KEBN/

P

/

Fig. 19S.

J

f SS]-'
I —:1>.»
J

KERN

h
p
Z
ƒ

Fig. 199.

De methode van wikkelen van fig. 199 wordt vaak gebruikt om de
capaciteit van de secundaire wikkeling klein te houden.
Voorbeelden.
1. Er moet een spoel worden berekend met een zelfinductie van 120 // H,
die bij een frequentie 3 X 106 (2 = 100 meter) minimale weerstand
heeft. De buitenafmetingen van de cilindervormige spoel mogen
niet groter zijn dan D = 7 cm, breedte 4 cm. Hoe groot is de koperverliesweerstand ?
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Opl ossing: De buitendiameter is gegeven D = 7 cm. We nemen nu

— 0,300. Het aantal windingen zal niet groot

aan b = 3,5 cm, zodat

h
zijn, zodat we waarschijnlijk — = o kunnen stellen. Uit fig. 190 lezen

we voor deze spoelvorm af: Lo = 0,0104. L is gegeven 120 /j. H. Het
aantal windingen is dus te berekenen uit:
n

= 1—= 1/—
’ LaD

‘ 0,0104 x 7

= 41 windingen

Voor de berekening van de optimum draaddikte moeten nu 5 en P2
worden bepaald. Uit Tabel I vinden we S = o,48 en naar (157)
L S2
120 x o,482
n3- =---------------- = 0,0805; P = 0,284
D3
343

„„
P2

Voor de gegeven frequentie vinden we dan
ƒ

3 X ioe

P2

0,0805

= 3,73 X ios

Met deze waarde lezen we uit fig. 191 af P d = 0,017, waaruit volgt

d =

0,017

0,284

= 0,06 cm of d = 0,6 mm

De draaddikte moet dus worden 0,6 mm, zodat de spoel zeker als
eenlaagcilinderspoel kan worden uitgevoerd.
We maken nu een nadere berekening voor draaddikten in de buurt
van 0,6 mm en vinden dan de volgende tabel:

d =
<1 =
Ro = 0,0175 -

(r + F +

o,55 0,60 0,65 0,70 mm
0,238 0,282 0,332 0,358 mm2

0,806

0,664 0,560 0,476 0,408 ohm

9,25
3,53

10,3
3.89

i,5O

o,5

Z = 0,1078 d'J f
I + F
G
Kn d
2D
KnjL
(. 2D ')■<=
I + F + ( Kn^d
. 2D .

Rk = Ro

0,196

yG} =

/K n d
\~2D .

Roorda, Radiotechniek 22

12,51

1,69

4,22
1,84

4,54
i,97

13.0
4,856
2,17 1

i,34

1,46

1,58

1,85

2,20

3,03

3,92

4,91

7>3&

5,73

6,92

8,14

9,45

12,22

4,62

4,59

4,54

4,50

4,97

ohm
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Bij deze tabel is l = n n D = draadlengte in meter. Behalve voor de
berekening van q wordt d in cm ingezet .1 + F en G zijn afgelezen
uit fig. 192, K is bepaald uit Tabel II.
We zien dus dat een draaddikte 0,65 mm de verliesweerstand brengt
op 4,5 ohm.
Achter een triode met een inwendige weerstand van 4000 ohm moet
een tussentransformator worden gebruikt. De secundaire capaciteit
plus de ingangscapaciteit van de volgende lamp is 120 pF. De ver
sterking van de lage tonen (ƒ = 50) mag niet kleiner zijn dan 70 %
van die bij de gemiddelde tonen. Wat is de toelaatbare transformatieverhouding en hoe groot moet de secundaire weerstand zijn ?
Oplossing: De inwendige lampweerstand is 4000 ohm. We nemen
nu Ry = 4500 ü. Door (169) is de versterking der lage tonen gen2
geven; de versterking der gemiddelde tonen is^ -; door de voorwaarde
van 70 % versterking van de toon met frequentie 50 (a> = 314)
vinden we dus
7
10

ioo

= 49 + 49

49j*i =
co2 L,2 51'

a> = 314-,

Hieruit volgt: Lr = 14 henry ; — =
Lx

Ri = 4500

4500
= 321.
14

We moeten nu co2 bepalen en daartoe nemen we de spreidingscoëfficiënt a aan op 0,015. Daar de spreidingsresonantie niet lager mag liggen
dan bij een frequentie bepaald door cus2 = 4 X zo9, moeten we in dit
geval dus rekenen op een
co22 = a tos2 = 0,015 x 4 X 10* = 6 X 1O1

Hieruit volgt dus:
I

L2 C2

I

= 6 x id1

L2 =

6 x 101 x C2
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L2 — 6 x io1 x 120 x zo-12

henry'

Door (168) is de versterking bij spreidingsresonantie gegeven; deze
”2

moet gelijk zijn aan g —.waaruit volgt:
«1

_

a>.2 Va

«ï
1

.

^2

. r2

of:

*2

L2

= a>2 Va

it’

Door invullen van de bekende waarden vinden we hieruit:
R,

êr1'

o3 V60 a — 321 = 950 — 321 = 629.

R2 = <?75oo ohm.
De transformatieverhouding moet dus zijn

«=-2 =
"1

X

'

^=1/-139
14

u = 3^6

1

De secundaire weerstand moet zeer hoog zijn en het zal moeilijk
vallen de secundaire wikkeling deze hoge weerstand te geven. Maar
dan kan worden volstaan met een extra weerstand parallel aan de
secundaire met een zodanige waarde dat de equivalente serieweerstand
met de secundaire weerstand de juiste waarde R., geeft.
3. Een eindlamp heeft een inwendige weerstand van 2000 ohm\ de uit
wendige belastingsweerstand moet zijn 6000 ohm. De belasting heeft
een weerstand van 20 ohm, zodat een uitgangstransformator moet
worden gebruikt. De laagste (ƒ = 50) zowel als de hoogste tonen
(ƒ = 8000) mogen niet meer dan 50 % worden verzwakt t.o.v. de
gemiddelde tonen (ƒ = 800). Wat is de transformatieverhouding,
primaire zelfinductie en toelaatbare spreidingscoëfficiënt van de uitgangstransformator ?
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Oplossing: De transformatieverhouding

u=n
^ = ]'
nl

/ 20

f

y-----= 0,058.
6OOO

De transformator moet dus vanl primair op secundair naar beneden

transformeren in de verhouding

1

0,058

: i = 17,5

l-

We rekenen verder met
= Rt -J- 10 % = 2200 ohm.
Uit (172) en (173) vinden we dan:
7_

I

10

Door invullen van de bekende waarden en co = 314, vinden we
hieruit:
L1 = 5,13 henry

Z,2
Daar u2 = —, berekenen we ook L2 = 0,017 henry.
Li

Uit (173) en (174) volgt:
7
A/Z(u2 Rx -f- R2)2

(a co L2)2

1

10

waaruit we met de reeds gevonden waarden en a> ~ 2 718000 =
50,500, gemakkelijk berekenen de toelaatbare spreidingscoïfficiënt
a = 0,0324.

(

I

APPENDIX I

INLEIDING TOT DE SYMBOLISCHE REKENWIJZE
VOOR DE OPLOSSING
VAN WISSELSTROOMVRAAGSTUKKEN
Imaginaire en complexe getallen. De kwadraten van getallen,
zowel van positieve als van negatieve, zijn steeds positief. Een uitdrukking

van de vorm X -n zou dus naar de opvattingen van de gewone rekenkunde
onbestaanbaar zijn. Toch komt deze uitdrukking vaak voor bij het uit
werken van bepaalde vraagstukken.
De wortels van de vierkantsvergelijking X2
a X + b = o zijn:

2 = — i a ± i x/a2 — 4b........................ (179)
Voor bepaalde waarden van a en b, n.1. wanneer 4 b > a2 zou zijn, zou
dus de wortel uit een negatief getal moeten worden getrokken en zouden
we dus te doen hebben met een volgens de gewone rekenkunde „onbe
staanbaar” getal. Niettemin is het vaak onvermijdelijk met deze denk
beeldige getallen te moeten rekenen.
Omdat we hieraan niet kunnen ontkomen worden de getallen naar de
regelen van de algebra verdeeld in twee soorten, de werkelijke of reële
getallen en de „onbestaanbare”, denkbeeldige of imaginaire getallen.
Voor reële getallen wordt de normale eenheid gebruikt, voor imaginaire
getallen de imaginaire eenheid j, die wordt gelijkgesteld met
-1.
Zouden we dus in (179) vinden, dat 4 b > a2 is, dan kunnen we voor die
uitdrukking ook schrijven:
-V1!2 =
a2 = — ia± ij
—- a2 . . (180)
In dat geval hebben we dus te doen met een waarde, bestaande uit een
reëel gedeelte en een imaginair gedeelte: een complex getal. Zo nodig
kunnen met complexe getallen verschillende berekeningen worden uit
gevoerd, waarbij de imaginaire eenheid dan gewoon als factor wordt
beschouwd en dienovereenkomstig wordt behandeld. Daarbij merken
we dan onmiddellijk op:

j = V— 1

j2 = (%/£]?= _Z
7'3 = (V-z)2Vr- T =
? = (j2)2 = + 1 enz.

—j

(181)
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Grafische voorstelling van getallen. Getallen kunnen grafisch
worden voorgesteld als delen van rechte lijnen, wanneer een bepaald
lijndeel als eenheid wordt aangenomen. Een lijn, waarop een getal of een
groep van getallenwaarden wordt uitgezet, wordt een as genoemd. Voor
grafische berekeningen kan elke willekeurige rechte lijn als as voor de
reële getallen worden aangenomen; gewoonlijk wordt hiervoor een hori
zontale lijn gekozen. Op die as wordt een nulpunt aangenomen en aan
weerszijden van dat nulpunt worden de positieve en negatieve getallen
uitgezet, de positieve rechts van het nulpunt, de negatieve links. Door
samenvoegen en het maken van hulpconstructies met lijndelen, die be
paalde getallen voorstellen, kunnen verschillende berekeningen grafisch
worden uitgevoerd. Een vierkant met zijde p b.v. heeft een diagonaal met
de lengte/?^/2- Voor de grafische bepaling van y/ 2 moeten we dus een
vierkant construeren, waarvan de zijden het getal 1 vertegenwoordigen;
de diagonaal komt dan overeen met het getal y/2- Grafisch kunnen dan
door middel van constructies de meest uiteenlopende berekeningen wor
den gemaakt.
Evenals voor de reële getallen kan nu ook voor de imaginaire getallen
een as worden aangenomen. Deze as mag natuurlijk niet samenvallen
met de reële as, want we hebben te doen met eenheden van een andere
soort, die met de reële niet mogen worden verward. Op deze as voor de
imaginaire getallen wordt natuurlijk/, voorgesteld door een lijndeel van
bepaalde lengte, als eenheid aangenomen. Daar in beide gevallen nul
dezelfde betekenis heeft, moet het nulpunt van de as van de imaginaire
getallen samenvallen met het nulpunt van de as van de reële getallen.
Verder worden de reële en de imaginaire as gewoonlijk voorgesteld als
onderlinge loodrechte lijneij,jdie elkaar ^n het gemeenschappelijk nul1
punt. snijden.
Dat de reële as^gj^^^órdt aangenomen heeft de volgende reden. Wanneer een reële getal met — 1 wordt vermenigvuldigd,
betekent dit in de grafische voorstelling dat de richting waarin het tweede
getal moet worden uitgezet 180° gedraaid is t.o.v. de richting, waarin het
eerste werd uitgezet (als draairichting wordt meestal de richting tegen
de bewegingsrichting van de klok in
anti-klokwijs — aangenomen).
Maar vermenigvuldigen met — 1 betekent hetzelfde als vermenigvul
digen met j Xj. Op deze grond kan worden gezegd, dat vermenigvul
digen met j niets anders betekent, dan dat in de grafische voorstelling
de as waarop het daardoor verkregen getal moet worden uitgezet, 90°
anti-klokwijs gedraaid is t.o.v. de as waarop het eerste getal werd uit-
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gezet. De imaginaire as is dus een verticale lijn, waarop positieve imagi
naire getallen naar boven, negatieve naar beneden worden uitgezet.
Door de reële en imaginaire assen is nu een plat vlak bepaald, het z.g.
complexe vlak, waarin elk willekeurig punt een complex getal voorstelt,
omdat de ligging van het punt t.o.v. de assen bepaald is door een aantal
reële en een aantal imaginaire grootheden. Een compex vlak is b.v. in
y
fig. 200 voorgesteld, waarin OX
R
de reële en O Y de imaginaire
as is. Het lijndeel OP stelt de
reële eenheid voor, het lijndeel
b
O Q de imaginaire. Het punt R
is nu bepaald door op de imagi
<p
naire as b eenheden en op de reële
I /jp
as a eenheden uit te zetten en
x
O 1
hulplijnen resp. evenwijdig met
CC
de rëele en de imaginaire te trek
ken. Het punt R is dus bepaald
door a reële en b imaginaire
eenheden en stelt het complexe
getal a -|- j b voor.
Fig. 200.
Het complexe getal, voorge
steld door het punt P, kan ook nog op andere wijze worden voorgesteld of
aangegeven, n.1. door de lengte van het lijndeel O P en door de hoek,
die de lijn O R met de reële as insluit. Het lijndeel O P is n.1. gelijk aan
r = y/a- + 6~, terwijl de hoek (p, die met de reële as wordt ingesloten,
bepaald is door tg <p = d/a (of cp = bg tg bid). De waarde r noemt men
de modulus of absolute waarde van het complexe getal (gewoonlijk
aangegeven door |r|), terwijl cp het argument wordt genoemd en dus
aangeeft over welke hoek de modulus van het complexe getal t.o.v. de
reëele as is gedraaid.
De voorstelling van een complex getal door modulus en argument
vertoont nu veel overeenkomst met de vectorvoorstelling van wisselstroomgrootheden. Vectorberekeningen zijn echter lastig en gecompli
ceerd en daarom maakt men in de wisselstroomtechniek veelvuldig ge
bruik van de symbolische rekenwijze, waarbij de vectorvoorstelling
wordt vervangen door de gelijkwaardige voorstelling door reële en ima
ginaire grootheden.
Rekenregels voor complexe getallen. Bij berekeningen met com-
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plexe getallen wordt de imaginaire eenheid als normale factor beschouwd.
We krijgen dus de volgende bewerkingen:
(a+jb) + (A + jB) = (a + A) +j (i + B) .... (182)

(a+jb) — (A+jB)= (a — A)+j(b — B) .... (183)

(a+jb) (A+jB) = aA+jaB+jAb+j2bB -= aA—bB+j(aB+Ab) (184)
a + jb
(a +jb) (A — j B)
aA + bB + j (Ab — aB)
(185)
A~+jB — ““ A2~j2 B2 ~ =
A2~+~ B2
(a+jb)2 = (a+jb) (a +jb) — a2— b2 +j (ab + ab) = a2 + 2jab — b2 (186)

Worteltrekken wordt lastiger, maar kan op de volgende wijze worden
gedaan, waarbij uitgegaan wordt van de redenering, dat een wortel uit
een complex getal eveneens een complex getal moet zijn.

y/a + jb = P+jQ
dus:

a + jb = P2 + 2 j PQ — Q2.

Maar wanneer twee complexe getallen gelijk aan elkaar zijn kan het niet
anders of èn de aantallen reële eenheden èn de aantallen complexe een
heden moeten gelijk aan elkaar zijn. Dus:
a = P2 — O2

h

2PO,

zodat P en Q kunnen worden bepaald.
Voor het uitwerken van getallenvoorbeelden is in Appendix III een
tabel gegeven voor het berekenen van omgekeerde waarden van complexe
getallen.
Symbolische voorstelling van wisselstroomproblemen. In een
willekeurige wisselstroomketen is de
’i1
I
stroom in het algemeen samengesteld uit
I
I
een wattloze en een wattcomponente,
I
zodat er een phaseverschuiving tussen li
I
I
spanning en stroom bestaat. In fig. 201
1
is
b.v. de watt —, I2 de wattloze comt.
ponente, waarbij Ij dus in phase met de
spanning is. De waarde van de totale
Fig- 2O1'
stroom is dan, zoals bekend, gelijk aan I = V A2+-^22> terwijl de phase-

i
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verschuiving berekend kan worden uit: <p = bg tgIn aansluiting
aan deze vectorische voorstelling kunnen soortgelijke uitdrukking voor
spanning en impedantie worden afgeleid. Deze voorstellingswijze ver
toont een verrassende overeenkomst met de voorstelling van een complex
getal door modulus en argument.
Op grond hiervan sluit de symbolische voorstelling van wisselstroomgrootheden dan ook aan bij de andere voorstellingswijze van complexe
getallen. Voor stromen wordt de wattcomponente ■— en overeenkomstig
daarmede de ohmse weerstand — als reële grootheid voorgesteld, de wattloze componente — en aansluitend daaraan de reactieve weerstand — als
imaginaire grootheid. Daar ook in de grafische voorstelling van complexe
getallen de imaginaire getallen a.h.w. 90° in „phase verschoven zijn”
t.o.v. de reële getallen, wordt door de symbolische voorstelling van wisselstroomgrootheden de vectorvoorstelling geen geweld aangedaan.
In de symbolische rekenwijze voor wisselstroomproblemen betekent
het symbool j voor de imaginaire eenheid dus dat de betreffende groot
heid t.o.v. de reële een phaseverschuiving van 90° heeft of — wanneer het
over weerstanden en reactanties gaat — veroorzaakt.
Worden alle grootheden beschouwd t.o.v. de stroom, dan verschijnen
ohmse weerstanden in de symbolische voorstelling als reële waarden (die
onder omstandigheden negatief kunnen zijn!), inductieve reactanties als
positieve imaginaire waarden (bij inductieve belasting ijlt de spanning 90°
vóór de stroom) en capacitieve reactanties als negatieve imaginaire
waarden (bij capacitieve belasting ijlt de spanning 90° na de stroom).
De modulus van het complexe getal, dat de impedantie voorstelt, is dan
de absolute waarde en het argument geeft de veroorzaakte phaseverschuivingshoek aan. Het spreekt vanzelf dat weerstanden en reactanties hierbij
in dezelfde eenheid moeten worden uitgedrukt. Vatten we dus het boven
uiteengezette in een paar regels samen, dan krijgen we:
I. Wanneer in de symbolische rekenwijze voor de impe
dantie een complex getal wordt gevonden, dan is de
absolute waarde van die impedantie gelijk aan de
wortel uit de som van de kwadraten van de aantallen
van reële en imaginaire eenheden.
II. De phaseverschuivingshoek tussen stroom en spanning
is in dit geval bepaald door de tangens van die hoek
en deze tangens wordt gevonden als het quotiënt van
het aantal imaginaire en het aantal reële eenheden.

APPENDIX I

348

Is de tangens positief dan ijlt de spanning vóór, is
de tangens negatief dan ijlt de spanning na.
III. Is in de complexe voorstelling van de impedantie het
aantal imaginaire eenheden positief, dan is de reactantie inductief; is dit aantal negatief, dan is de reactantie capacitief.
IV. Wanneer de symbolische voorstelling wordt gebruikt
kunnen de wetten van Ohm en Kirchhoff zonder meer
op wisselstroomproblemen worden toegepast; de ima
ginaire eenheid wordt in de uitwerking gewoon als
factor beschouwd.
Voorbeeld. Een wisselstroomketen bestaat uit een zelfinductie L
in serie met een weerstand R,
waaraan een condensator C pa
rallel isgeschakcld (zie fig. 2O2«).
R
R
Voor welke cirkelfrequentie ge
draagt de keten zich als een zui
Xi ver ohmse weerstand (resonan
=r= C
tie); hoe groot is die weerstand
L
X(
en hoe gedraagt de kring zich
wanneer de cirkelfrequentie
groter is dan die waarbij reso
nantie optreedt ?
lo
Fig. 202.
Het vervangingschema van de
schakeling is voorgesteld in fig. 2.02b. In deze figuur is dus: X1 = coL;

1

1

T

I

■ We hebben dus te doen met de parallelschakeling van een
co C
impedantie R + j X1 en een reactantie j X2. Volgens de wetten van
Kirchhoff is de impedantie Z nu te berekenen als het product van de
parallel geschakelde grootheden gedeeld door de som. Dus:

z.

(R+jX2)jX2
R+jX1 + jX2

-X.X^jRX,

R + i (-^i + x2)

De noemer kan nu reëel worden gemaakt door teller en noemer te ver
menigvuldigen met R—j (A\ + X2), waaruit volgt:

z=

(—X1X2+jRX2){R—j (X2+X2)} =

A2 — j* (JVj + %.)2
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— RX2X2 + RX2{X1 + X2)+j{R2X2 + X1X2(X1 + X2')}
R2 + (X1 + X2)2

!

R X22 + j X2 (R2 + X2 + X. X2)
R2+(X1 + X2)2

Deze uitdrukking is van de vorm Z = a j b en wanneer Z nu een
ohmse weerstand moet zijn, dan moet worden voldaan aan de voorwaarde
b — o. Dit op de bovenstaande uitdrukking toegepast geeft als voor
waarde :
(187)
R2 + X2 -j- XxX2 = o
Deze voorwaarde moet opgaan voor een cirkelfrequentie co0, waarvoor
— hebben. Vullen we deze
a>0 C
waarden in de voorwaarde (187) in dan kunnen we cy0 berekenen uit:

en

resp. de waarden a).0 L en

R2 - "o2 Lï — -Q = °’

waaruit volgt:
R2
«o

'i-

L2

Voor deze cirkelfrequentie is de impedantie echter gelijk aan:

R X,2
Zrcs —

R!a>2 C2

R2 + (Xx + X2)2

R-+ ( "o L

2

co0

Vullen we hierin de door (188) gegeven waarde van a>0 in, dan vinden we:

_ L
L
R
~C L — R2C
Zrcs

DJ — R2
-c( L —LR___
2C
RL
L — R2C
~L~

L — R2 C

— 1

RL
~L — L + R2 C '
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_ L
Zre,= C~R

(189)

Het karakter van de keten bij een cirkelfrequentie üj > a>0 wordt bepaald door het teken, dat het imaginaire gedeelte voor deze frequentie
aanneemt. Dit teken wordt bepaald door:

(_R2 + X2 + X, X2 =\R2 + co2 L2 -

V.

Maar volgens (188) is:
=_(üo2^>

zodat we kunnen schrijven:
R2 + X]2 + XY A'2 = co2 L2 — a>02 L2 = L2 (<u2 — o>o2)Wanneer nu gegeven is, dat a> > <u0, dan volgt daaruit dat het imaginaire
gedeelte voor deze frequentie een’pé»ftieve waarde zal aannemen en
wanneer dit het geval is zal de kring zich dus gedragen als een weerstand
in serie met een inductieve-reaetanüe. £•*■/ ‘ ’
Verder voorbeelden van de symbolische rekenwijze vindt men in de
tekst uitvoerig behandeld.

APPENDIX II
HARMONISCHE ANALYSE
Naar Fourier kan een periodische doch niet sinusvormige trilling wor
den opgevat als te zijn ontstaan uit een constante en een aantal gelijktijdig
optredende sinusvormige trillingen, waarvan de frequentie gelijk is aan
of een veelvoud is van de frequentie van de niet-sinusvormige of complexe
trilling. De samenstellende sinusvormige trillingen worden de harmonischen van de complexe trilling genoemd, resp. de eerste harmonische
of fundamentele trilling, waarvan de frequentie gelijk is aan die van de
complexe trilling en de ndc harmonischen waarvan de frequentie het nvoud is van die van de complexe trilling (n is een positief geheel getal).
De amplitude van de harmonischen is afhankelijk van de trillingsvorm
van de complexe trilling; gewoonlijk heeft de eerste harmonische de groot
ste amplitude, maar dit behoeft niet het geval te zijn. Het bepalen van de amplituden van de harmonischen wordt harmonische analyse genoemd.
Wanneer de periodisch veranderende grootheid de ogenblikswaarde y
heeft en de cirkelfrequentie is co, dan kan volgens Fourier de trilling dus
worden voorgesteld door:
y = Yo + Pj sin (cot -|- gq) + Y2 sin (2 co t + ip2)
+ Yn sin (nai t + </>„)
(190)
waarin Yo, Ylt Y2. . . . Y„ de amplituden van de componenten voorstellen
en <pv <p2. . . . <pn de relatieve phaseverschuivingen, d.w.z. de phaseverschuivingen, die aan het begin van een periode van de samengestelde
trilling bestaan.
Voor analytische doeleinden kan de uitdrukking (190) beter worden
geschreven als:
y = Ao + A-i sin co t + A2 sin 2 (o t +
+ An sin n co t +
Zf 1 cos co t + B2 cos 2 co t +
+ Bn cos n co t .. . (191)
Door vergelijking van (190) en (191) vinden we dan:

Yo = Ao; Y1 = VAf + W .........Y„ = V-W + W
Voor de berekening van de waarden ^40, A1 .... An, B1 . . . . Bn bestaan
verschillende methoden, waarvan we twee zullen aangeven.
De periode van de te analyseren trilling kan in 24 gelijke delen worden
verdeeld, waarmede dus 24 ogenblikswaarden yt tot en met y21 worden
gevonden. De waarde van Ao is dan bepaald door:
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y-i + 3'2 + y3 +

AO

(192)

—

24
Om de waarden van Ax en
te bepalen moeten de waarden yT t/m jy24
eerst worden vermenigvuldigd met factoren
t/m a24 en
t/m b2^
die aan onderstaande tabel uit de kolom ,,ie harmonische” worden ont

leend. Dan krijgen we te bepalen:

Ai =

^1 Jl 4- ^2^2 4- .

«24 3’24

(193«)

12

Bi =

+ *24 3'24

*1 yi + *2 3’2 + •

(193i)

Dezelfde bewerkingen kunnen worden uitgevoerd voor de bepaling van A.,
en 7?2; /J3en B3; enz., resp. door gebruik te maken van de waarden a en b in
de kolommen voor de 2de, 3de harmonische enz. uit onderstaande tabel.

le-harmonische 2e-harmonische 3e-harmonische ^-harmonische 5e-harmonische

a

P2

y3
y3

y&

y«
y?

y3
y*
y,0

rn
P12
P13

ru
ris
ri6
ri?

ris
V19

r»
y2i

y22
y23
P24

b

a

b

a

b

I

a

b

a

I

b

4-0,259 +0,967 +0,500 +0,866 +0,707 4-0,707 4-0,866) 4-0,500! 4-0,967 -1-0,259
o,oooj
4-0,866,—0,500! 4-0,500—0,866
4-0,500 4-0,866 4-0,866 + 0,500 4-1,000
(
'■'.T''? 0,000! —1,000—0,707)—0,707
+ 0,707 +0,707 4-1,000
0,000 4-0,707 —“0,707!
o,ooo|—1,000—0,866
0,000)
0,866:—0,500 —0,866.
0,866; 4-0,500
+ 0,866 +0,500 +0,866 —0,500
J66!—0,707
0,707)—0,707!
4-0,500! 4-0,259'
+ 0,967 +0,259 4-0,500 —0,866!
>,707!—0,866)
0,866 4-0,500,
4-0,259 4-0,967
>oo|—1,000
o,ooo|
0,0004-1,000)4-1,000)
0,000
0,000
0,000 —1,0c
.
.
, -1,000+1,000
------ -0,866,' 165—0,707
4- 0,967 —0,259 —0,500
4 0,866 4-0,500
-0,500 +0,259
>,707 4-0,707 4-0,866
0,259 —0,967
. __J .---------1 +0,866
. _
.
I —0,866
(>866 —0,500
4-0,866*—0,500■ —
• 0,866)—0,5c
;oo'
0,0004-1,000
—0,500

4-1,000

0,707—
0,707 —1,000'
+ 0,707
—0,707

+0,500
+ 0,259
0,259* +

>,866

-0,000 -0,707 +0,707

>,866 + 0,500) — 1,000 4-0,000.

0,000 —1,000 —0,707 4-0,707
0,866—0,500 +0,500+0,866

>,967—0,500> 4-0,866 4-0,707—0,707!—0,866 4-0,500 + 0,967 —0,259
o,000:—1,000!
0,000*4-1,000!
0,00014-1,000'
0,000 —1,000
—0,707
4-0,500 —0,967 —0,259
—0,259—0,967 4-0,5001 4-0,866
,
' —0,707! 4-0,866
•,866 4-0,500
—0,500)—0,866 4-0,866 4-0,500 —1,000>
0,000)4-0,866—0,500
~>,500
rj-~ 4-0,866
,
—
0,000—0,707) 4-0,707
,
0,000—1,000)4-0,707 4-0,707
—0,707—0,707 4-i,ooo
—0,866*—0,500 4-0,866^—o ,500.
0,0004-1,000!
4- 1,000—0,866—0,5004-0,866 -0,500
--------—0,967 —0,259 -t-0,500—0,866 4-0,707 4-0,707! —0,866 >-0,500 —0,259:—-0,967
—1,000
0,000
0,000!—1,000*4-1,000
0,000I
0,000! — 1,000*—1,000
o,<
0,000

>o| —1,000
4- 0,000

—0,967
>,967 4-0,259 —0,500,
>,259 —v
0,967
>,5ooj —0,866 4-0,707 —0,707 4-0,866)+0,500—0,-52
>,866 4-0,500
>,866 —0,500
0,000 ■—1,000 4-0,866 —0,500) 4-0,866 4-0,500

0,000 —1,000 4-0,707 —0,707
0,000 —0,707 —0,707)
0,000'—0,866 —0,500 —0,500 4-0,866
>,500 4-o,866 —0,866 -f-0,500 —1,000
-0,866 4-0,500 —0,967 +0,259
—0,259 +0,967 —0,500 4-0,866 —0,707 4-0,707
>,707 4-0,707 —1,000

>,ooc

4-1,000

0,000 4-1,000

0,000 4- 1,000

0,000 4-1,000

0,000 4-1,000
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Harmonische analyse volgens het rekenschema van Runge. De
harmonische analyse volgens bovenstaande methode is een tamelijk uit
gebreid werk, dat nogal veel tijd vordert. Voor de meeste doeleinden kan
met voldoende nauwkeurigheid worden gewerkt naar het rekenschema
van Runge voor de bepaling van de eerste vijf harmonischen. Dit reken
schema is gebaseerd op het verdelen van de periode in 12 gelijke tijds
delen, dus op het bepalen van 12 ogenblikswaarden
t/m. y12, terwijl
de trilling wordt ontleed in de volgende vorm:

y = a0 4-

4-

i!
‘i

cos co t 4~ a2cos 2 co t 4- a3 cos 3co t 4- a4 cos 4 co t 4- a5cos 5 co t 4-

sin co t 4~ b2 sin 2 co t 4- b3sin 3co t 4- b± sin 4 co t 4- b5sin $cot .. . (194)

Dc amplitudcn van de harmonischer! zijn dus resp.:

= V«r + 6,2;
Voor de berekening van a0 t/m. a5 en
t/m. b5 wordt nu het volgende
schema gebruikt. Eerst worden de ogenblikswaarden van y op een be
paalde wijze gerangschikt en de sommen So t/m S6 en de verschillen
Dy t/m D-a voor die rangorde bepaald volgens onderstaande schema:

r
yi
yn
Sr
Dy

yi2
Sommen:
So
Verschillen:

ii

1]

y3

>3

ƒ«

Js

y*

J'lO

y»

y»

S2

s3
d3

S>

2z_
s6

s6

«4

D,

d2

De waarden >S'() t/m .S'G en Dy t/m D-a worden weer op een bepaalde wijze
gerangschikt en uit deze rangschikking worden opnieu'iw twee series van
sommen en verschillen, resp. s0 t/m. s3, Uj t/m u3, d0 t/m d3 en <51, ó.
bepaald volgens onderstaand schema:

■Ss

Sr
S5

s.

Sommen:
Verschillen: d0

d.

d2

■So

Roorda, Radiotechniek 23

S2
■£ 2

■Ss

*3

Di
D,

D,

<*i
■51

<r2
<52

Pi

d3
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Met behulp van de laatstgevonden waarden kunnen nu de waarden
aa t/m a6 en b2 t/m b& volgens onderstaande schema’s worden berekend.

Voor de cos-termen (a0 t/m a5):
5i |lo>5°o d2'0,866 d„ -0,500 s„' 0,500 rJ
" j]
^0 |
~ | Sp
^33 | ||
*3
|~
~S
So
I
I
I I II
II
I
I H
Óflj
óa2
jza0
6at
6a&

5o

1|

*2

Som

I + II =
I —11 =

4

I

II
óa3

Voor de sin-termen (èj t/m Z>6):

0,866 a.2 I' 0,866 ó,

0,500 <7j

°3
I

Som

f+IÏ

<*i

°3

II

I

II

I

II

6b2
6bs

I —II

0,866 <5,

6 b2
6 bt

ói3

Voorbeeld: Voor een versterkerlamp is de anodestroom gedurende een
periode gekarakteriseerd door de volgende twaalf, telkens met gelijke
tussenpozen optredende waarden: 17, 19, 20, 18, 16, 8, 6, 5,4, 6,9 en lomA.
Gevraagd de amplitude van de eerste harmonische en de distorsiefactor.
Volgens de boven aangegeven rekenschema’s vinden we:

10

Sq — 6

10

^t-5

17
9
26
8

19

20

18

6

4
24
16

5

25
13

23
’3

16
6

8

22

8

10

en daarna:
10

26

8

22

*$0-3

TF

4Ï

^0—2

2

4

25
23
48
2

8

24

10

24

CTi — 3

7s

^1—2

— 2

13
13
26
o

16

16

HARMONISCHE ANALYSE REKENSCHEMA RUNGE 355

Voor de cos-termen:

Som

I + II
I — II

48 I

18
_48
66

24 |[
72 ||

J

3,464

2

— 24
18

3

3,464
'i2a0 = 138'' 6a3 —
= —6,464
||óa
II Óg55 =
= —0,464

24
— 24
o

6a2 = — 6
6at = — 6

2

2

2

2

6a3 = o

Voor de sin-termen:

Som

^3^5
25
6 bT = 38,85
6 b5= 11,15

I + II
I — II

El

13,85

9
16

*

o

—1,732

o
—1,732
6b, = —1,732
6bt = — 1,732

18

16

18

16

6 b3 = 2

We vinden dus:
a0 = 11,5, a, = 1,077-, a2 = —

a3 =

«4 = —

b1 -- 6,475-, b2 = —0,289-, b3 = o,333', b< =

a3 = °,°77

0,289-, bs = 1,86.

De amplitude van de eerste harmonische is:

A1 = V a-f + Z>,2 = 6,56 mA.

t

Voor de berekening van de distorsiefactor moet de wortel uit de som van de
kwadraten van de amplituden van de 2de t/m 5de harmonische worden
bepaald. We moeten dus berekenen:

Va2> + A3~ + .... + A2 = V a22 + a32 + • • ■ • + *22 + V + • • • •
Hiervoor vinden we:

VA2+ •••• +A2 = V~4J434 = 2,18.

0

Dc distorsiefactor is dus:

Va + • ■ ■ • + a
2’iS X 100 = 33,2 %.
0/
d =------ ------- ------------ — X IOO =
A3
6,56

9
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TABEL I
Het verband tussen de golflengte Z in meter, de frequentie ƒ in kc/s
en het product van zelfinductie L en capaciteit C, resp. in // II en // F uit
gedrukt volgt uit de volgende tabel.
Z

ƒ

L C

10 30000 0,000028
II 27273 0,000034
12 25000 0,000041
13 23077 0,000048
14 21429 0,000055
15 20000 0,000063
16 18750 0,000072
*7 17647 0,000081
18 16667 0,000091
19 15789 0,000102
20 15000 0,000113
21 14286 0,000124
22 13636 0,000136
23 13043 0,000149
24 12500 0,000162
25 12000 0,000176
26 11538 0,000190
27 111 I I 0,000205
28 10714 0,000221
29 10435 0,000237
30 10000 0,000253
9677 0,000270
31
32
9375 0,000288
9091 0,000307
33
34 8824 0,000325
8751 0,000345
35
36
8333 0,000365
37 8108 0,000385
38 7995 0,000406
30 7692 0,000428
7500 0,000450
7317 0,000473
4i
42 7143 0,000496
6977 0,000520
43
44 6818 0,000545
45 6667 0,000570

4°

Z

f

46 6522
47 6383
48 6250
49 6r22
50 6000
5i 5882
52 5769
53 5660
54 5556

55 5455
56 5357
57 5263
58 5172
59 5085
60 5000
61 4918
62 4839
63 4762
64 4688
65 4615
66 4545
67 4478
68 4412
69 4348
70 4286

Z

0,000596
0,000622
0,000648
0,000676
0,000704
0,000732
0,000761
0,000791
0,000821
0,000851
0,000883
0,000914
0,000947
0,000980
0,00101
0,00105
0,00108
0,00112
0,00115
0,00119
0,00123
0,00126
0,00130
0,00134
0,00138

7i 4225 0,00142
72 4167 0,00146
73 4110 0,00150
74 4054 0,00154
75 4000 0,00158
76 3947 0,00163
77 3896 0,00167
78 3846 0,00171
79 3797 0,00176
80 3750 0,00180
81 3704 0,00185

/
3659
3514
3571
3529
3488
3448

z

ƒ

0,00189 Il8 2542
0,00194 119 2521
0,00199 120 2500
0,00203 121 2479
0,00208 122 2459
0,00213 123 2439
3409 0,00218 124 2419
337i 0,00223 125 2400
90 3333 0,00228 126 2380
9i 3297 0,00233 127 2362
92 3261 0,00238 128 2344
93 3226 0,00243 129 2326
94 3191 0,00249 130 2308
95 3158 0,00254 | 131 2290
96 3125 0,00260 I 132 2273
97 3093 0,00265 133 2256
98 3061 0,00270 134 2239
99 3030 0,00276 135 2222
100 3000 0,00281 136 2206
101 2970 0,00287 137 2190
102 2941 0,00293 138 2174
1031 2913 0,00299
139 2158
104 2885 0,00304 I40 2143
2128
105 2857 0,00310
106 2830 0,00316 142 2113
107’ 2804 0,00322 143 2098
108' 2778 0,00328 144 2083
109' 2752 0,00334 145 2069
110 2727 0,00341 146 2055
in 2703 0,00347 147 2041
2679 0,00353 148 2027
113 2655 0,00359 149 2013
114 2632 0,00366 150 2000
5] 2609 0,00372 151 1987
115!
1 i6l 2586 0,00379 152 1974
117I 2564 0,00385 153 igÖl
82
83
84
85
86
87
88
89

0,00392
0,00399
0,00405
0,00412
0,00419
0,00426
0,00433
0,00440
0,00447
0,00454
0,00461
0,00468
0,00476
0,00483
□,00490
0,00498
0,00505
0,00513
0,00521
0,00528
0,00536
0,00544
0,00552
0,00560
0,00568
0,00576
0,00584
0,00592
0,00600
0,00608
0,00616
0,00625
0,00633
0,00642
0,00650
0,00659
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A
154
155
156

157
158

I

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

ƒ

LC

1948 0,00667
1935 0,00676
1923 0,00685
I9II 0,00694
1899 0,00703
1887 0,00712
1875 0,00721
1863 0,00730
1852 1 0,00739
1840 0,00748
1829 0,00757
l8l8 0,00766
1807 0,00776
1796 0,00785
1786 0,00794
1775 0,00804

/
170
171
172
173
174
175
176

i77
178
i79
180
181
182
183
184

185

LC

z

1765 0,00813 186
1754 0,00823 187
1744 0,00833 188
1734 0,00842 189
1724 0,00852 190
1714 0,00862 jigi
'192!
1705 0,00872
1695 0,00882 193
1685 0,00892 194
1676 0,00902 195
1667 0,00912 196
1657 0,00922 197
1648 0,00932 198
1639 0,00943 199
1630 0,00953 200
1622 0,00963 . 202

357

>.

/
1613
1604
1596
1587
1579
1571
1563
1554
1546
1538

1531
1523
1515
1508
1500
1485

0,00974
0,00984
0,00995
0,01005
0,01016
0,01027
0,01038
0,01048
0,01059
0,01070
0,01081
0,01092
0,01103
0,01115
0,01126
0,01148

204
206
208
210
212
214
2l6
'218

220
222
224
226
228
230

ƒ
1471 0,01171
1456 0,01194
1442 0,01218
1429 0,01241
1415 0,01265
1402 0,01289
1389 0,01313
1376 0,01338
1364 0,01362
1351 0,01387
1339 0,01412
1327 0,01438
1316 0,01463
1304 0,01489

Om de tabel te kunnen gebruiken voor golflengten boven de 200 meter
gelden de volgende regels:
1° Wanneer A 10-maal zo groot is, is ƒ 10-maal zo klein.
2° Wanneer A 10-maal zo groot is, is het product L C too-maal zo
groot.
B.v. Gevraagd de frequentie en het product L C voor een golflengte
van 1370 meter. Voor A = 137 wordt gevonden: ƒ = 2190; L C =
0,00528. Voor A = 1370 worden deze waarden dus: ƒ = 219; L C = 0,528.

I
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TABEL II
(Ontleend aan: Jahnke und Emde: Funktionentafeln)
i

i +jx

u
O
I
0,01
0,9999
0,02
0,9996
0,0^ 0,9991
0,04
0,9984
0,05
o,9975
0,9964
0,06
0,9951
0,07
0,08
0,9936
0,9920
0,09
0,9901
0,10
0,9880
0,11
0,12
0,9858
0,13 1 0,9834
0,14
0,9808
0,15
0,9780
0,16
0,9750

0,17
0,9719
0,18 i 0,9686
0,19 1 0,9652

0,20 | 0,9615
0,21 | O.9578
0,22 j 0,9538
0,9498
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32

o,33

0.9455
0,9412
0,9367
0,9321
0,9273
0,9224
o,9i74
0,9123

0,9071
0,9018

i

= u —j v

V

I'

o
j 0,34
0,009999 1 0,35
0,01999 j 0,36

I

0,02997 I! o.37
0,38
0,03994
0,04988 | o,39
0.05978
o,4o
0,06966 1 0,41
|| 0,42
0.07994
0,08928 || 0,43
0,09901 ! o,44
0,10868
o,45
0,11830
0,46
0,12784 I
°,47
0,48
0,13731
0,14670 | 0,49

0,15601 1 0,50
0,16523
o,5i
0,52
°.i7435
0,1834
0,52
0,1923
1 o,54
0,2011
o,55
0,2098
| 0,56
0,2184
°,57
0,2269
| 0,58
0,2353
l 0,58
0,2435
| 0,60
0,61
0,2517
0,2596
0,62
0,2675
0,63
0,2752
| 0,64
0,2828
| 0,65
0,2903
| 0,66
0,67 j
0,2976

ju

— = V

•V • j

u.

V

0,8964
0,8909
0,8853
0,8796
0,8738
0,8680
0,8621
0,8561
0,8501
0,8440
0,8378
0,8316
0,8253
0,8191
0,8127
0,8064
0,8000
0.7936
0,7872
0,7807

0,3048
0,3118
0,3187

o,7742
0,7678
0,7613
0,7548
0,7483
0,7418
0.7353
0,7288
0,7223

o,7i59
0,7094
0,7030
0,6966
0,6902

0,3254
0,3321
0,3385
0,3448
0,3510
o,357o
0,3629
0,3686
o,3742
o,3797
0,3850
0,3901

o.395i
0,4000
0,4047
0,4093
0,4138
0,4181
0,4223
0,4263

0,4302
0,4340
o,4377
0,4412
0,4446
0,4478
0,4510
0,4540
0,4569
0,4597
0,4624

X
0,68
! 0,69
0,70
i 0,71
0,72
0,73
0.74
0,75
0,76

0,77
0,78

u

V

0,6838
0,6775
0,6711
0,6648
0,6586
0,6524
0,6462
0,6400
0,6339
0,6278
0,6217
0,6157
0,6098
0,6038

0,4650
0,4674
0,4698
0,4720

0.79
0,80
0,81
0,82
o,5979
0,83 0,5921
0,84
0,5863
0,85
0,5806
0,86 | 0,5748
0,87 | 0,5692

0,88
0,5636
0,89
0,5580
0,90
0.5525
0,91
0,5470
0,92 | 0,5416
0.93 ' 0,5362

0.94 i
0.95 I
0,96 i
o,97 !
0,98
o,99
1.00

0.5309

0.5256
0,5204

0,5152
0,5101
0,5050
0,5000

0,4742
0,4762
0,4782
0,4800
0,4817
0,4834
0,4850
0,4864
0,4878
0,4891
0,4903

0,4914
o,4925
o,4935
o,4944
o,4952
o,4959
0,496 6

o,4972
0,4978
0,4983
0,4987
0,4990
0,4993
0,4996
0,4998
o,4999
0,5000
0,5000
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TABEL III
Waarden van

x

0,0
0,1
0,2

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

1,2
1/3
i/4
1/5
i/6
i/7
i/8
i/9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2/7
2,8
2,9
3,0
3,i
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

o

2

0,905
0,819

0,990
0,896
0,81 j

o,74i
0,670
0,607

0,733
0,664
0,600

0,549
o,497
o,449
0,407
0,368

o,543
0,492
o,445
0,403
0,364

o,333
0,301

0,330
0,298
0,270

1,000

0,273
0,247
0,223
0,202
0,183
0,165

0,150

o,i35
0,122
0,111
0,1000

0,0907
0,0821
0,0743
0,0672
0,0608
0,0550
0,0498
0,0450
0,0408
0,0369
0,0334
0,0302
0,0273

0,244
0,221
0,200
0,181
0,164
0,148
0,134
I 0,121
0,110
0,0993
0,0898
0,0813
0,0735
0,0655
0,0602
0,0545
0,0493
0,0446
0,0404
0,0365
0,0330
0,0299

0,0271

0,980
0,887
0,803
0,726
0,657

3

4

o,795
0,719
0,651
0,589

0,961
0,869
0,787
0,712
0,644
0,583

o,533
0,482
0,436

0,527
o,477
0,432

0,295
0,267
0,242
0,219
0,198

o 395
o,357
0,323
0,292
0,264
0,239
0,217
0,196

o,39i
0,353
0,320
0,289
0,262

o,i79
0,162

0,177
0,160

0,147
o,i33
0,120
0,109
0,0983
0,0889
0,0805
0,0728
0,0659
0,0596

0,145
0,131

o,595
0,538
0,487

0,440

o,399
0,361
0,326

0,0539
0,0488
0,0442
0,0400
0,0362
0,0327
0,0296
0,0268

0,970
0,878

0,119
0,108
0,0973
0,0880
0,0797
0,0720
0,0652
0,0590
0,0534
0,0483
0,0437
0,0396
0,0358
0,0324
0,0293
0,0265

0,237
0,214
0,194
0,176

e

5

x

6

0,951
0,861

0,942
0,852

o,779
0,705
0,638

o,77i
0,698
0,631

0,577
0,522
0,472
0,427
0,387
0,350

o,57i
0,517
0,468

0,317
0,287
0,259
0,235
0,212
0,192

0,423
0,383
0,346
0,313
0,284
0,257
0,232
0,210
0,1 go
0,172
0,156

0,174
0,157
0,142
0,141
0,129
0,127
0,116
0,115
0,105
0,104
0,0954 0,0944
0,0872 0,0863 0,0854
0,0789 0,0781 0,0773
0,0714 0,0707 0,0690
0,0646 0,0639 0,0633
0,0584 0,0578 0,0573
0,0529 0,0523 0,0518
0,0478 0,0474 0,0469
0,0433 0,0429 0,0424
0,0392 0,0388 0,0384
0,0354 0,0351 0,0347
0,0321 0,0317 0,0314
0,0290 0,0287 0,0284
0,0263 0,0260 0,0257
0,159
0,144
0,130
0,118
0,106
0,0963

7

8

9

0,932
0,844
0,763
0,691
0,625
0,566
0,512
0,463

0,923
0,835
0,756
0,684
0,619
0,560

0,507
0,458

0,914
0,827
0,748
10,677
10,613
1o,554
0,502
'
<o,454

0,419
0,379
o,343
0,310
0,281

0,170

0,415
o,375
0,340
0,307
0,278
0,252
0,228
0,206
0,186
0,169

<0,411
<0,372
<0,336
<0,304
<0,275
<0,249
<0,225
<0,204
<0,185
<0,167

o,i54
o,i39
0,126

o,i53
0,138
0,125

0,114
0,103
0,0935
0,0846
0,0765
0,0693
0,0627
0,0567
0,0513
0,0464
0,0420
0,0380
0,0344
0,0311
0,0282

0,113
0,102
0,0926
0,0837
0,0758
0,0686
0,0620
0,0561
0,0508
0,0460
0,0416
0,0376
0,0340
0,0008

<0,151
<o,i37
<0,124
0,112
'
<0,101
<0,0916
'0,0829
.0,0750
10,0679
0,0614
0,0556
0,0503
0,0455
0,0412
0,0373

0,254
0,230
0,208
0,188

0,0255

0,0279
0,0252

0,0337
0,0305
0,0276

0,0250
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X

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3/7 0,0247 0,0245 0,0242 0,0240 0,0238 0,0235 0,0233 0,0231 0,0228 0,0226
3,8 0,0224 0,0221 0,0219 0,0217 0,0215 0,0213 0,0211 0,0209 0,0207 0,0204
3>9 0,0202 0,0200 0,0198 0,0196 0,0194 0,0193 0,0191 0,0189 0,0187 0,0185
4,0 0,0183 O,Ol8l 0,0180 0,0178 0,0176 0,0174 0,0172 0,0171 [0,0169 0,0167
[0,0155 !°>oi53 0,0151
4/1 O,Ol66 0,0164 0,0162 O,Ol6l 0,0159 0,0158 0,0156
4/2 0,0150 0,0148 0,0147 0,0146 0,0144 0,0143 0,0141 [0,0140 [0,0138 0,0137
4/3 0,0136 0,0134 0,0133 0,0132 0,0130 0,0129 0,0128 '0,0127 JO/OI25 0,0124
4/4 0,0123 0,0122 0,0120 0,0119 0,0118 0,0117 0,0116 [0,0114 0,0113 0,0112
4/5 0,0111 0,01 IO 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 |o,OIO3 |o,OIO2
4/6 0,0101 0,00995 0,00985 0,00975 0,00966 0,00956 0,00947 0,00937 0,00928 0,00919
0,00910 0,00900 0,00892 0,00883 0,00874 0,00865 o,oo857[o,oo848[o,oo84o 0,00831
4/7
4,8 0,00823 0,00815 0,00807 0,00799
0,00791
0,00767
~Z'- —
/y 0,00783
vv
j 0,00775
—
g g j.—
g-------/ v g , —0,00760
,---- g-------- — 0,00752
r----------g
0,00745 0,00737 0,00730 0,00723 0,00715 0,00708 0,00701
0,0070110,00694(0,00687
0,00681
[0,00694'0,00687 O,OO68l
4/9
5/0 0,00674 0,00667 0,00660 0,00654 0,00647 0,00641 0,00635 0,00628 0,00622 0,00616
5/i 0,00610 0,00604 0,00598 0,00592 0,00586 0,00580 0,00574 0,00568 0,00563 0,00557
5/2 0,00552 0,00546 0,00541 0,00535 0,00530 0,00525 0,00520^,00541 0,00509 0,00504
5/3 0,00499 0,00494 0,00489 0,00484 0,00480 0,00475 0,00470 0,00465 0.00465 0,00456
5/4 0,00452 0,00447 0,00443 0,00438 0,00434 0,00430 0,00425 0,00421 0.00417 0,00413
5/4 0,00452 0,00447 0,00443 0,00438 0,00434 0,00430 0,00425 0,00421 0,00417 0,00413
5/5 0,00409 0,00405 0,00401 0,00397 0,00393 0,00389 0,00385 0,00318 0,00377 O/°°374
5/6 0,00370 0,00366 0,00362 0,00359 0,00355 0,00352 0,00348 0,00345 0,00341 0,00338
5/7 0,00335 0,00331 0,00328'0,00325 0,00321 0,00318 0,00315 0,00312 0,00309 0,00306
5/8 0,00303 0,00300,0,00297 0,00294 0,00291 0,00288 0,00285 0,00282 0,00279 0,00277
5/9 0,00274 0,00271 [0,00269^,0026610,00263 0,00261 o,oo258|o,oo255 0,0025310,00250

REGISTER
Blz.

■>

Aanpassen................
....
Aanpassing, boven....
,,
onder....
Aarding ............................... ....
Aether .................................. . . . .
Afgetakte anodckring .... ....
Afscherming ...................... . . ..
Afstemmen.......................... ■ • ■ •
Afvlakfilter
295»
m. condensatoringang ....
m. smoorspoelingang . . . . .
Alexanderson
J4>
Amplitudemodulatie ....
-vervorming
Anode
-detectie
-dissipatie
-kring, afgetakte
•
,,
, dimensionering
.
-modulatie.......................
.
-rustspanning...............
.ruststroom
■
-spanning.......................
-stroom
-terugwerking
Antenne .............................
-afstemming..................
•
capacitieve.......................
■
.
geaarde ...........................
gerichte...........................
•
inductieve.......................
•
raam- .............................
•
Aperiodische ontlading ..
Armstrong
Astatische spoelen .........
•
Audiofrequente wisselstroom. .
Automatische volumeregeling .
neg. roosterspann
Autotransformator, hf-

127
141
142
240
19
179
251
34
304
304
308

Balansschakeling
Bandfilters
Binoculaire spoelen
Booglampzender .. .
Bovenaanpassing . .
Branly ......................
Brom.........................

167

27
191
108
76
224
80
179
178
206
101
101
76
76

95
23
234
244
232
243
244
244
3i
16
251

27
264
312
152

50, 66, 255
251
........... 14
........... 141
12
294

Blz.
Capacitieve antenne
244
driepuntschakeling
182
koppeling, directe
59
,,
indirecte
63
reactantie
348
verliezen
324
Cascade-schakeling
249
Coherer
12
Collpitsschema
182
Condensator, capaciteitslineair 320
frequentielineair
frequentielineair .................. 321
golflengtelineair
320
neutrodyne163
telefoon225
verkortings234
Constante stroom-modulatie. . 209
Contactdetector
14
Conversiesteilheid
268
269
versterking
Converter, frequentie268
Decrement
Demodulatie .. .
Demping
Dempingsfactor .
reductie
Detectie .............
anodestroom- .
diode- .............
karakteristiek .
kwadratische
lineaire
roosterstroomDetector
contactkristalmagnetische . .
sleepradDimensionering v. anodekring .
Diode
16,
-detectie
-triode
Direct gekoppelde zender ....
Directe koppeling
capacitieve
inductieve
Distorsiefactor .109, 130, 131,

32
217
32
32
170
217
224
218'
226
223
222
225

12
14
14
14
14

178
91
218
258
277
51
59
57
292

3 62

REGISTER

BIz. '
Doorstraling
Draaggolf
Draagtrilling
Driepuntschakeling
capacitieve...........
Dubbelroosterlamp
Duo-diode-tetrode
-triodc .
-triode ........................................
Dynamische karakteristiek ....
Dynatron
Edison
3 -effect
Effectieve hoogte
Eigenfrequentie
Electrische krachtlijnen
trillingen
29,
trillingskringen
27,
velden
veldsterkte
Elcctromagnctische golven .. .
Electronen
-emissie
-wolk
Elster

Elwell
Emissie, electronen- .
secundaire
75,
16,
thermionische
Energieuitstraling. . . .
-versterker............... . . . . 100,
-versterking.................. 104,
Equipotentiaalkathode•
Exponentiaallamp .. . ........
Fay, du ...........................
Fleming ......................
-lamp.........................
Frequentiebereik .... .......
-constantheid ......... ' ...................
-conversie................
-converter................
eigen- ......................
-karakteristiek......... . . . . 108,
-modulatie
i191, 196,
,,
onder
drukken van
natuurlijke
resonantiespiegel-

162 1

9
BIz.

182 I

Frcquentiestabiliteit
-tranformator .. .
-verdubbeling . .
-verveelvoudiging

289
14
166
166

182 1

Fourier

351

191
191

|

95
Gasgevulde gelijkrichter
258
Gedempte trilling
258
Gedwongen trilling
167 l
Geïntroduceerde weerstand . .
128
Geitel
91 1
Gekoppelde kringen
Gclijkrichteffect ....................
15 |
Gelijkrichter
15
hoogvacuum
238 :
gasgevulde
33
Gelijkrichting,
enkele
20 |
dubbele
3°
Genereerneiging hf-versterkers
30
Genereren
20 ;
25 '
Getransponeerde weerstand . .
Gevoeligheid
19 ,
Goldschmidt
14,
73 ■
73 I
Golfbeweging
-lengte
76 I
14 |
Golven, electromagnetische . .
Graetz-schakeling ....
• • •
. . .
Groot, de.......................
73 |
80 |
Guthrie...........................
. • •
Harmonische analyse.
•
22
Harmonischen, onderdrukking
134
van
160
Hartley schema
79
Heising modulatie
263
Heptode
Hertz
15
Hexode, meng15
16
regel- ........................................
108
triode-........................................
Hoogfrequent autotransfor289
mator ....................................
267
Hoogfrequente trillingen
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-lamp...................................... 268
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