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TEN GELEIDE

Er zijn twee hoedanigheden, die men in een wetenschappelijke publicatie
gaarne ziet en die elkaar toch slecht verdragen. Dat zijn prettige leesbaarheid
en exactheid. Het mag ongetwijfeld een verdienste van de schrijver van dit
boek over de grondslagen der radiotelecommunicatietechniek worden genoen.
dat hij ze in zo grote mate heeft weten te verenigen. Het boek laat zich pretti
lezen zonder dat aan de exactheid zodanig geweld is aangedaan dat dit v .1
ernstige misverstanden zal leiden. Er is naar gestreefd, slechts eenvoudij
wiskunde te gebruiken met als voordeel een sterke nadruk op het begrijp
van de verschijnselen. Men hoede zich echter voor de gevolgtrekking, dat > < .
ruimere kennis van de wiskunde dan in dit boek verondersteld wordt, voor de
technicus in de praktijk ontbeerlijk zou zijn.
De lezer zal enige onderwerpen en beschouwingen aantreffen, die gewoonlijk
worden weggelaten of verwaarloosd en die toch van belang zijn. Enkele ver
schijnselen zijn meer in bijzonderheden beschreven dan gebruikelijk is, waardoor
men een veel duidelijker beeld krijgt. Een bijzonder woord van lof verdienen
tenslotte de vele, juiste en deels zeer fraaie illustraties.
Het spreekt vanzelf, dat in een boek van deze omvang ook gedeelten voor
komen, die minder goed geslaagd zijn dan andere. Dit houdt echter nergens
gevaar in en mag dus geen beletsel zijn het boek aan allen, die in deze materie
belang stellen, aan te bevelen.

Prof. Dr. J. J. Zaalberg

van

Zelst

INLEIDING

t

Dit leerboek is ontstaan uit lessen door de auteur samengesteld voor een
radiotechnische dag- en avondcursus. De ervaring die bij deze cursus is opged '.in. heeft voornamelijk de uiteindelijke vorm van het leerboek bepaald.
De behandelde stof omvat nagenoeg de volledige radiotechnische grondi.igen die het Nederlands Radiogenootschap vereist voor het behalen van het
diploma radiotechnicus. Daarbij is de nadruk gelegd op een duidelijke en gron
dige uiteenzetting van de principes; dit heeft ertoe geleid dat bepaalde onder
werpen uitgebreider zijn behandeld dan in de meeste leerboeken het geval is.
Deze onderwerpen zijn in deel I: diode-detectie, LF-eindtrappen, oscillatoren,
legenkoppeling-, het zijn in deel II: zenderversterktrappen, modulatie, lange
leidingen, straling, antennes, televisie. Bovendien zijn tenslotte in deel III
het principe van de halfgeleiderdiode en de werking van de transistor uitvoerig
behandeld.
Ter verduidelijking van de tekst is het boek voorzien van een uitzonderlijk
groot aantal tekeningen, terwijl berekeningen met hogere wiskunde zijn ver
meden. In alle afleidingen en bij alle vraagstukken waarvan een groot aantal
is opgenomen - is het gerationaliseerde Giorgi-cenhedenstelsel gebruikt.
Dit leerboek is in de eerste plaats bedoeld voor a.s. radiotechnici, maar
ook leerlingen van de elektrotechnische afdeling van de HTS en van zeevaart
scholen, alsmede zendamateurs kunnen er met vrucht gebruik van maken.
Verder is het geschikt voor eenieder die zich ernstig wil verdiepen in de grond
slagen van de radiotechniek.
Tevens kan dit boek gebruikt worden als studiewerk voor a.s. radiomon
teurs ; de voor hen geschikte leerstof en vraagstukken zijn met sterretjes aangegeven.
Om teleurstellingen te voorkomen is het voor a.s. monteurs echter aan te be
velen dit boek onder deskundige leiding te gebruiken.
De auteur dankt bij deze nogmaals al diegenen die hem met hun op- en aan
merkingen hebben geholpen bij het samenstellen van het boek, waaronder
diverse collegae van de dag- en van de avondcursus en van het Natuurkundig
Laboratorium der N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Zijn bijzondere dank
gaat uit naar de heer \V. v. Mill voor de wijze waarop deze de tekeningen heeft
verzorgd, en verder naar De Technische Uitgeverij H. Stam N.V. waarmee de
auteur uiterst prettig heeft samengewerkt.
Tot slot houdt de auteur zich aanbevolen voor alle kritiek die bij het gebruik
van dit boek naar voren mocht komen.
A. J. SlETSMA
Eindhoven 1959
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BERICHT BIJ DE TWEEDE DRUK
De tweede druk wijkt weinig af van de eerste druk.
Afgezien van de verbetering van diverse niet geheel juiste beweringen, is de
tekst van de volgende paragrafen gedeeltelijk gewijzigd om tot een duidelijker
geheel te komen:

§5
van hoofdstuk I (storingen bij AM, PM en FM)
§4 en §5 van hoofdstuk IV (belangrijke schakelingen)
§ 7 en § 8 van hoofdstuk IX (niet-lineaire vervorming)

Voor opbouwende kritiek is de auteur in het bijzonder dank verschuldigd
de Heer B.T. J. Holman, werkzaam op het Natuurkundig Laboratorium
de N.V. Philips’ Gloeilampen fabrieken te Eindhoven.
Eindhoven, 1963
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AFKORTINGEN, EENHEDEN EN SYMBOLEN
Afkortingen
LF
laagfrequent
MF
middenfrequent
HF
hoogfrequent
AM
in amplitude gemoduleerd
PM
in engere zin in fase gemoduleerd
FM
in frequentie gemoduleerd
ASR automatische sterkteregeling
PSA plaatstroomapparaa t
LG
lange golf
MG
middengolf
KG
korte golf
UKG ultra korte golf
E.M.K. elektromotorische kracht
e.m.k.
elektromotorische (wissel)kracht

i

Algemene begrippen en eenheden
Begripssymbool
s of Z
A
m
t
K
v
a

lengte
oppervlakte
massa
tijd
kracht
snelheid
versnelling

w

arbeid

P

vermogen

v

versterking

Q

elektrische lading

l

elektrische stroom
elektrische stroomdichtheid
elektrische spanning
elektro motorische kracht
elektro mot. (wissel)kracht

s
V
EMK
emk

Eenheids
symbool

Begrip

1
I

Eenheid

m
m2
kg
s of sec
N
m/sec
m/sec2
N.m
W.sec

meter
vierkante meter
kilogram
secunde
newton
meter per secunde
meter per secunde2
newtonmeter
wattsecunde
joule
J
N. m/sec newtonmeter per secunde
W
watt
J/sec
joule per secunde
C
A.sec
A
A/m2
V
V
V

coulomb
amperesecunde
ampere
ampere per vierkante meter
volt
volt
volt
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Begrips- i
symbool
R
G
P

y

V7
i)

io

0
B
H
Gm
V
Pr

Begrip
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■ Eenheids
symbool

I elektrische weerstand
Q
elektrische geleiding
S
specifieke elektrische weer- ' Q.m
stand
specifieke elektrische gelei
S m
ding
1 elektrische krachtstroom
C
I
(of elektrische flux)
I A.sec
elektrische krachtstroomC m2
dichtheid
elektrische veldsterkte
V m
diëlektrische geleiding
i S.sec
specifieke diëlektrische ge S.sec;m
leiding of diëlektrische
constante
relatieve diëlektrische con
stante
diëlektrische constante van
vacuüm
magnetische krachtstroom |
Wb
(of magnetische flux)
V.sec
magnetische krachtstroom- Wb m2
dichtheid
| magnetische veldsterkte
A m
magnetische geleiding
ff. sec
specifieke magnetische ge fl.sec m
leiding of permeabiliteit
relatieve permeabiliteit

Eenheid
ohm
Siemens
ohmmeter

Siemens per meter

coulomb
amperesecunde
coulomb per vierkante meter
volt per meter
siemenssecunde
siemenssecunde per meter

fo =

1
(S. sec/m)
3&LTO9

weber
voltsecunde
weber per vierkante meter

ampere per meter
ohmsecunde
ohmsecunde per meter

4.i

po

permeabiliteit van vacuüm

f'o = -ov (fl.sec m)

C
L
M

F
capaciteit
H
coëfficiënt van zelfinductie
H
coëfficiënt van wederzijdse
inductie
I rad sec
hoekfrequentie of hoeksnelheid
Hz
frequentie
sec
trillingstijd
m
golflengte

farad
henry
henry

co

/
T
Z

radialen per secunde

hertz
secunde
meter
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Symbolen van elektrische grootheden

V
Vmom Of V

I
Imam *Of ƒ

Vp
lp

v
i
vefJ

üff
Vgem
igem
V

l
V

ï
0>

p
R
G
X

B
Z
Y
G,
Gm
Q
'P
D
E

B
H
C
L
M
n
T
k

gelijkspanning
momentele waarde van een wisselspanning
gelijkstroom
momentele waarde van een wisselstroom
piekwaarde van een pulserende gelijkspanning
piekwaarde van een pulserende gelijkstroom
(sinusvorming met de tijd veranderende) wisselspanning
(sinusvorming met de tijd veranderende) wisselstroom
effectieve waarde van een wisselspanning
effectieve waarde van een wisselstroom
gemiddelde waarde van een wisselspanning
gemiddelde waarde van een wisselstroom
amplitude van een wisselspanning
amplitude van een wisselstroom
wisselspanning, beschouwd als vectorgrootheid
wisselstroom, beschouwd als vectorgrootheid
hoge hoekfrequentie | indien gemoduleerde signalen ter sprake
komen
lage hoekfrequentie
weerstand
geleiding
reactantie of wisselstroomweerstand van een spoel (resp. con
densator)
susceptantie of wisselstroomgeleiding van een spoel (resp.
condensator)
impedantie
admittantie
geleiding voor elektrische krachtstroom
geleiding voor magnetische krachtstroom
elektrische lading
elektrische krachtstroom (of elektrische flux)
elektrische krachtstroomdichtheid
elektrische veldsterkte
magnetische krachtstroom (of magnetische flux)
magnetische krachtstroomdichtheid
magnetische veldsterkte
capaciteit
coëfficiënt van zelfinductie
coëfficiënt van wederzijdse inductie
aantal windingen
transformatieverhouding
koppelfactor

• I
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Bijzondere symbolen
<00

m
m
/\cd

Q
fo
/o

centrale (hoek)frequentie (bij PM en FM)
modulatiediepte (bij AM)
modulatie-index (bij PM en FM)
maximale momentele (hoek)frequentieafwijking (bij PM en
FM)
kwaliteit van een resonantickring
faseresonanticfrequentie van een resonantiekring
impedantie bij fasercsonantie
a>
coo
de relatieve verstemming
co

B of B 'Z2
Z21

bandbreedte
overdrachtsimpedantie

a

de verhouding-----

oj

CUQ
Cf.

Vb
Vf en Vf
Va
Vaw
Va0
Vu Of Vak

Vg
Vg mam
k gm
1 gni'
Vg of vgk
Vgl
Vgl mom
v glm
Vgl Of Vgik
Vg2
vg2 of Vg2k

Vg3
^3 Of Vg3k

V,t
If en iƒ

1 Z
de af val —— I

1

i

voedingsgelijkspanning
gloeispanning
anodespanning
de anodegelijkspanning in het werkpunt
de anodegelijkspanning bij Vgi — 0 V
de anodewisselspanning van de anode t.o.v. de katode
roosterspanning
de momentele waarde van de roosterspanning
statische roosterruimte
dynamische roosterruimte
de roosterwisselspanning van het rooster t.o.v. de katode
stuurroosterspanning
de momentele waarde van de stuurroosterspanning
de roosterruimte van een buis met meer dan een rooster
de stuurroosterwisselspanning van het stuurrooster t.o.v. de
katode
schermroostcrspanning
de schermroosterwisselspanning van het schermrooster t.o.v.
de katode
keerroosterspanning
de keerroosterwisselspanning van het keerrooster t.o.v. de
katode
stuurspanning
gloeistroom

20
Ik
ik
Ia
IaW
IaO
lap
I a gem
ia
ila
iia
iia
Ig
Igv
10 gem
1g

Igi
Iglp
Igl gem
igl
ilgl
Ig2
Igz gem
igZ
Ri of Riw

Rt~
Rieff
RlZ

S
Sa
So
Seff

Sc
S2
V
PgZQl

HagZ
V

Vt
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katodestroom
katodewisselstroom
anodestroom
de anodegelijkstroom in het werkpunt
de anodegelijkstroom bij Vffl = 0V
de piekwaarde van de anodestroom
gemiddelde anodestroom
anodewisselstroom
de le harmonische van de anodestroom
de 2e harmonische van de anodestroom
de 3e harmonische van de anodestroom
roosterstroom
de piekwaarde van de roosterstroom
gemiddelde roosterstroom
roosterwisselstroom
stuurroosterstroom
de piekwaarde van de stuurroosterstroom
de gemiddelde waarde van de stuurroosterstroom
stuurroosterwisselstroom
de le harmonische van de stuurroosterstroom
schermroosterstroom
de gemiddelde waarde van de schermroosterstroom
schermroosterwisselstroom
de inwendige wisselstroomweerstand tussen de anode en de
katode
de inwendige gelijkstroomweerstand tussen de anode en de
katode
effectieve inwendige wisselstroomweerstand van een buis
de inwendige wisselstroomweerstand tussen het schermrooster
en de katode
(statische) steilheid
dynamische steilheid
(statische) steilheid bij Vgi = 0 V
effectieve steilheid
conversiesteilheid
de steilheid van de Ig2 — Fffi-karakteristiek
de versterkingsfactor van de anode t.o.v. het stuurrooster
de versterkingsfactor van het schermrooster t.o.v. het stuur
rooster
de versterkingsfactor van de anode t.o.v. het keerrooster
versterking
versterking van een tegengekoppelde versterker
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rondgaande versterking bij een teruggekoppelde versterker
conversieversterking
de versterking in het middengebied
l'mid
Vl
de versterking in het gebied van de lage frequenties
'7i
de versterking in het gebied van de hoge frequenties
de capaciteit van de anode t.o.v. de katode
al'
Cag
de capaciteit van de anode t.o.v. het stuurrooster
Cgl:
de capaciteit van het stuurrooster t.o.v. de katode
Ptct
totaal aan het anodecircuit toegevoerde vermogen
P,g
door een versterkbuis afgegeven wisselstroomvermogen
Pa
anodedissipatie
Pgl
stuurroosterdissipatie
Pg2
schermroosterdissipatie
rendement
>1
dempingsweerstand
Ra
1.7 V
de gelijkvoorspanning, die Ck en Ki bij een diodedetector ver
oorzaken indien de HF-spanning plotseling wegvalt
drempelspanning bij vertraagde ASR
k ar
Ra
anodeweerstand
anode-impedantie
7-a
de gelijkstroomweerstand van de anode-impedantie
Ra,
de (reële) wisselstroomweerstand van de anode-impedantie
Raio
de (complexe) wisselstroomweerstand van de anode-impe
7 aio
dantie
de wisselstroomweerstand tussen de twee anodes van een in
Raa
klasse A ingestelde balanseindtrap
schermroosterweerstand
•R<,2
katodeweerstand
Rk
lekweerstand
Ri
koppelcondensator
Ck
ingangswisselspanning
Vt
uitgangswisselspanning
VU
ingangsweerstand
Ring
uitgangs weerstand
Ruil
ingangsimpedantie
7ing
uitgangsimpedantie
7 uil
luidsprekersweerstand
Risp
luidsprekerimpedantie
7Isp
equivalente ruisweerstand
Reg
ruisfactor
F
k = 1,38. 10-23 constante van Boltzmann in J graad
(oosc
oscilleerfrequentie
vrond

?c
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P
P

mb
M
D
k
d
dn
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doorlaatfactor van het terugkoppelcircuit bij meekoppeling
doorlaatfactor van het terugkoppelcircuit bij tegenkoppeling
bij een tegengekoppelde versterker is/z de maximale versterking,
die men zonder tegenkoppeling met die versterker kan be
naderen door de belastingsimpedantie te laten toenemen
(resp. afnemen)
brommodulatiediepte
modulatieverdieping
modulatievervorming
kruismodulatiefactor
totale distorsie of niet-lineaire vervorming
distorsie aan nae harmonische

>

HOOFDSTUK I

HET RADIOSIGNAAL
*§ 1-

ALGEMENE INLEIDING

I)c ; 'diotechniek is de wetenschap die de overbrenging van signalen mei behulp
van z.g. elektromagnetische golven behandelt.
Elektromagnetische golven zijn in wezen een zich voortplanten van trillingen
in de ruimte. Ook het geluid is een zich voortplanten van trillingen in de ruimte.
Voor de voortplanting van geluid is echter een tussenstof nodig. Geluid bestaat
immers uit het in trilling geraken en het verder doorgeven van de trillingen van
bestaande deeltjes (zoals b.v. de moleculen van de lucht). Voor de voortplan
ting van elektromagnetische trillingen daarentegen is geen tussenstof nodig,
zodat dit in vacuüm kan geschieden. Elektromagnetische golven bestaan nl.
uit een combinatie van een veranderend elektrisch en een veranderend magne
tisch veld; deze veldcombinatie breidt zich steeds verder in de ruimte uit.
De over te seinen signalen kunnen in de eerste plaats morsetekens zijn. In
dat geval spreken wij, bij het overseinen, van radiotelegrafie. In de tweede
plaats kunnen we geluid overbrengen; dan hebben we te doen met radiotelefonie.
Dit is het geval bij de normale radio-geluidszenders. In de derde plaats kunnen
we beelden overbrengen; dat gaat meestal gepaard met gelijktijdige overdracht
van geluid. We hebben dan te maken met televisie. Tenslotte valt als vierde
toepassing van het gebruik van elektromagnetische trillingen de radar te noe
men. Daarbij zendt men een elektromagnetisch signaal uit in de ruimte. Be
vinden er zich voorwerpen in de omgeving, dan zullen deze voorwerpen het
signaal voor een deel terugkaatsen (denk b.v. aan het overeenkomstige ge
beuren bij geluid ingeval er een zogenaamde echo is). De radarinstallatie
vangt het teruggekaatste signaal weer op; uit dit signaal leidt men de richting
en de afstand van het reflecterende voorwerp af.
In het vervolg zullen we ons nagenoeg uitsluitend beperken tot de behandeling
van de radiotelefonie, dat wil zeggen de geluidsoverdracht. Hierbij kan men
opmerken, dat men in de genoemde andere drie takken van de radiotechniek in
hoofdzaak van dezelfde principes en middelen gebruik maakt. We zullen nu
een kort overzicht geven van de gang van zaken bij de radiotelefonie.
De over te brengen geluidstrillingen wekken in de zender met behulp van een
z.g. microfoon elektrische wisselspanningen op. Deze wisselspanningen hebben
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amplitudes en frequenties, die overeenkomen met die van de geluidstrillingen l).
De aldus verkregen zeer kleine wisselspanningen versterkt men in een z.g.
LF-versterker. In de zender wekt men bovendien een wisselspanning op met een
zeer constante frequentie die boven de 100 000 Hz ligt. De frequentie van deze
HF-spanning noemt men de draaggolffrequentie. Vervolgens laat men in de
zender de LF-wisselsspanningen zodanig op de HF-draaggolfspanning inwerken
dat óf haar amplitude óf haar frequentie er periodiek groter en kleiner door
wordt. Men noemt die inwerking het moduleren van de draaggolfspanning. Op
deze wijze heeft men de gegevens van de LF-spanningen, die bestaan uit baar
frequenties en haar amplitude-verhoudingen, als het ware aan de Hl- \vi
spanning meegegeven. Daarna versterkt men zo nodig de gemoduleerde :
golfspanning in de zender door een HF-versterker. Tenslotte laat men
laatste deel van de zender (de z.g. eindtrap) met behulp van de v. i
gemoduleerde draaggolfspanning een gemoduleerde draaggolfstroom
in een geleider die we de zendanlenne noemen 2). De stroom in d
antenne veroorzaakt elektromagnetische trillingen die zich in de ruimte w hu tplanten.
Bij het ontvangtoestel gekomen, wekken de elektromagnetische trillingen een
gemoduleerde draaggolfspanning op in een daartoe opgestelde geleider, de z.g.
ontvangantenne. Behalve dat de opgewekte HF-spanning in de ontvangantenne
veel kleiner is dan de gemoduleerde draaggolfspanning in de eindtrap van de
zender, verloopt zij verder op dezelfde wijze als die spanning.
De ontvangen gemoduleerde spanning versterkt men eerst in een HF-versterker. Daarna detecteert men de gemoduleerde draaggolfspanning. Onder detectie
verstaat men, dat men met behulp van de gemoduleerde draaggolfspanning
LF-spanningen opwekt, die dezelfde frequentie en dezelfde amplitudeverhouMicrofoon

ZENDER
versterker

Gemod.
trap

H.F.
versterker

Eindtrop

-H.F.
generator

Ontvongantenne

ONTVANGER
Luidspreker

H.F.
versterker

Detector

versterker

Eindtrop

Fig. 1.01. Blokschema van een radiozender en een ontvanger.

1) De frequenties van de geluidstrillingen liggen tussen 16 Hz en 20 000 Hz; ze zijn dus
laag. We noemen deze trillingen daarom ..laagfrequente” trillingen. Men duidt ze aan
als LF-trillingen. Trillingen met frequenties die hoger liggen dan 100 000 Hz. noemt
men ,,hoogfrequente” trillingen; men duidt ze aan als HF-trillingen.
2) Vaak versterkt men de ongemoduleerde draaggolf en het LF-signaal elk eerst
afzonderlijk; dan vindt de modulatie pas plaats in de eindtrap.
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dingen hebben als de componenten van het over te brengen geluid. Vervolgens
versterkt men de verkregen LF-spanningen zo nodig in een LF-versterker.
Tenslotte reproduceert men in het laatste gedeelte van de ontvanger het geluid
met behulp van de LF-wisselspanningen en doormiddel van een z.g. luidspreker.
Het laatste gedeelte van de ontvanger noemen we, evenals bij de zender, de
eindtrap.
Fig. 1.01 duidt met behulp vaneen z.g. blokschema de bovenbeschreven gang
van zaken aan. Bij de radiotelegrafie en de televisie vindt een in grote trekken
gelijk verlopend proces plaats. Na dit korte overzicht van de te behandelen
stof _. m we in de eerstvolgende paragrafen over tot behandeling van de vorm
en de eigenschappen van de gemoduleerde draaggolf.

*§ 2.

DE IN AMPLITUDE GEMODULEERDE DRAAGGOLF

^Inleiding

Zoals wc in § 1 reeds hebben vermeld, wekt men bij de radiotelefonie eerst
door het over te brengen geluid daarmee overeenkomende LF-wisselspanningen
op. Vervolgens laat men deze wisselspanningen inwerken op een HF-wisselspanning, de z.g. draaggolfspanning. Waarom is het eigenlijk nodig, dat men
deze HF-draaggolfspanning gebruikt om het signaal over te brengen?
In de eerste plaats is het praktisch niet goed mogelijk, laag/requent elektro
magnetische golven uit te zenden. Ten einde te bereiken, dat een antenne goed
elektromagnetische golven uitzendt, is het nl. een eis, dat de lengte van de
antenne ligt in de grootte-ordc van de z.g. golflengte van de golven. Deze lengte
zou voor de LF-golven veel te groot uitvallen.
In de tweede plaats moet men, als verschillende zenders tegelijkertijd uitzeilden, in
een ontvanger elk ontvangen zendersignaal kunnen afzonderen van de tegelijkertijd
ontvangen andere signalen. Dit laatste is slechts mogelijk doordat men de diverse
zenders gemoduleerde draaggolven met uiteenlopende draaggolffrequenties
laat uitzenden. In de ontvangantenne induceert elk van de zenders een e.m.k.,
en de ontvanger kan uit deze c.m.k.’s met verschillende draaggolffrequenties
er één uitkiezen. f) Hierdoor verwerkt het ontvangtoestel slechts het signaal van
die éne zender tot geluid; wc horen daarbij het geluid van de andere zenders
niet door dat van de uitgekozen zender heen.
De draaggolfspanning kan men in de zender op twee manieren LI- beïn
vloeden :

1) In de plaats van „draaggolfspanning” gebruiken we vaak kortweg de uitdrukking
„draaggolf”. Trouwens, de draaggolfspanning, de draaggolfstroom en de elektromagne
tische draaggolf (al of niet gemoduleerd) verlopen alle op dezelfde wijze, zodat hetgeen
we over de draaggolfspanning zeggen ook geldt voor de draaggolfstroom en de elektro
magnetische draaggolf. Alle drie pleegt men ze daarom kortweg „draaggolf te noemen.
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1. Men kan de amplitude van de draaggolf in LF-ritme groter en kleiner
maken; in dit geval hebben we te maken met een zg. in amplitude gemodu
leerde draaggolf.
2. Men kan de frequentie van de draaggolf in LF-ritme doen toe- en afnemen;
dan hebben we te doen met een zg. in ruime zin in fase gemoduleerde draag

golf.
We zullen eerst in deze paragraaf de in amplitude gemoduleerde draaggolf
(het AM-signaal) bespreken; daarna zullen we de in fase gemoduleerde draag
golf behandelen.
In het volgende veronderstellen wij, als er een gemoduleerde draaggolf ter
sprake komt, dat deze draaggolf door één enkelvoudige (dus sinusvon ! met
de tijd verlopende) trilling is gemoduleerd, tenzij wij uitdrukkelijk
vermelden.
*Het AM-signaal
De ongemoduleerde draaggolfspanning is een HF-wisselspanning die sinus
vormig met de tijd verloopt. Links in fig. 1.02 is de ongemoduleerde draaggolf getekend met een constante amplitude ÜhfDe ongemoduleerde draaggolf kan men in formule schrijven als:

Vhf — iIhf • cos cot t)

(1.01)

In deze formule is co = 2ti./hf de HF-hoekfrequentie van de draaggolf.
Indien we de draaggolf in amplitude gaan moduleren met een LF-wisselspanning, dan zal de amplitude van de draaggolf in een LF-ritme overeenkomend
met dat van de modulerende LF-wisselspanning, sinusvormig met de tijd gaan
veranderen. Hierbij zal de draaggolf de gedaante aannemen, die rechts in fig.
1.02 is getekend. We zien in de figuur dat de draaggolfamplitude schommelt
tussen de waarden Óhf + vlf en vhf — Ülf, indien vj,f de amplitude van de
variatie der z.g. omhullenden is. 2) De omhullenden zijn twee LF-krommen, die
raken aan de toppen van de gemoduleerde draaggolfkromme. De omhullenden
hebben elk, op hun gemiddelde waarde en hun fase na, hetzelfde verloop met
Omhullenden

I^IF

?hf|
t
Ongemoduleerd

In amplitude gemoduleerd

Fig. 1.02. Grafische voorstelling van een in amplitude gemoduleerd signaal.
Cosinusvormig en sinusvormig komen, behoudens de fase, op hetzelfde neer!
2) De amplitude van de variatie der omhullenden noemen we voortaan kortweg ,,de
amplitude van de omhullenden"!
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de tijd als de modulerende LF-wisselspanning die de geluidstrilling vertegen
woordigt. De omhullenden vormen elk in hun geheel de grafische voorstelling
van het verloop van de momentele amplitude van de in amplitude gemodu
leerde draaggolf. Deze amplitude kan men in formule schrijven als:

A —

vhf

"F vlf • cos pt.

(1.02a)

Immers, de amplitude bestaat uit het gemiddelde bedrag »hf en het wisselende
bedrag i.f-COS/;/. Hierin is Ühf dc amplitude van de ongemoduleerde draag
golf. ,,f is de amplitude van elk der omhullenden (die evenredig is met de
amplitude van de modulerende LF-spanning), en /> = 2ti./lf is de hoekfreqiu
van elk der omhullenden (die gelijk is aan de hoekfrequentie van de
mode,
nde LF-spanning).
Vullen we in formule (1.01) van de ongemoduleerde draaggolf de veranderende
amplitude .4 uit formule (1.02a) in (in plaats van de constante amplitude vHF),
dan krijgen we als formulering voor de in amplitude gemoduleerde draaggolf:
V = (vhf +

vlf cos

pi) cos co/.

(1.03a)

Men noemt de verhouding
wlf

;« = —---

(104)

Vl-IF

wel de modulatiediepte van de draaggolf. Hoe groter nl. 'Jlf is, vergeleken bij
Ühf, des te dieper grijpen de amplitudeverminderingen in de draaggolf in. Men
zegt ook wel, dat de draaggolf voor m. 100% is gemoduleerd. De diepst moge
lijke modulatie, zonder dat de vorm van de omhullenden afwijkt van de vorm
van de modulerende wisselspanning, is een modulatie waarbij ulf = 'Óhf- Dan
is de draaggolf voor 100% gemoduleerd, daar m gelijk is aan 1.
Met behulp van de verhouding m kan men de formules (1.02a) en (1.03a) als
volgt schrijven:

el = »hf(1 + m-cospt)

(1.026)

en

F =

vhf(1

+ »i ■ cos pl) cos col

(1.036)

Dit zijn de gebruikelijke formuleringen.
De in amplitude gemoduleerde draaggolf is een samengestelde trilling. De
wisselstroomtheorie en de theorie van het geluid Ieren, dat elke samengestelde
trilling is opgebouwd uit twee of meer enkelvoudige trillingen. Dit is ook het
geval met de in amplitude gemoduleerde draaggolf; het blijkt dat deze draag
golf is opgebouwd uit drie componenten. Met behulp van de goniometrie kan
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men dit afleiden uit formule (1.036), doch met behulp
van de vectorvoorstelling van de in amplitude gemo
o>+; >v2
duleerde draaggolf kan men dit zonder berekening
inzien,
en wel als volgt:
co—p
Fig. 1.03 geeft de vectorvoorstelling van de in
?'•
amplitude gemoduleerde draaggolf. We kunnen aan de
ene kant zeggen, dat de in amplitude gemoduleerde
?HF
spanning een sinusvorming met de tijd verlopende
co
HF-wisselspanning is, waarvan de amplitude periodiek
CO*"
in LF-tempo toeneemt en afneemt. De in amplitude
gemoduleerde draaggolf kan men daarom voorstel . a/s
projectieas
een eenparig roterende vector vt, die een lengte k<’
Fig. 1.03. Vectorvoor
in LF-ritme sinusvormig met de tijd verandert.
stelling van een AM-signaal.
De vector vt kan men aan de andere kant 1
wen als de resultante van drie constante, met eenparige snelheid roterende
vectoren v, vi en vz (zie fig. 1.03). De vectoren vi en vz hebben als resultante
de vector
2, die steeds in het verlengde van de vector v ligt, en die in lengte
sinusvormig verandert met de tijd:

i

| i>1.2 1 = vlf-cos pt.

Dit laatste heeft men verkregen doorüi en v? evengroot en gelijk aan Jvj,f
te nemen, terwijl zij tegen elkaar indraaien, elk met een eenparige lioeksnelheid p
ten opzichte van vector v. De vectoren vi en vz liggen dus gelijktijdig in het ver
lengde van v; ze staan tevens gelijktijdig loodrecht op v. Als zij in het verlengde
van v liggen, vallen zij onderling samen; dan zijn ze dus in fase of in tegenfase
met v; dan is £1.2 maximaal, en in fase of in tegenfase met v. Als zij loodrecht
opö staan, zijn zij onderling in tegenfase: dan iszh 2 gelijk aan nul. Daarüi en
Ü2 als resultante Ü1.2 hebben, kan men het geheel van Vi = v + vi + vz ver
vangen door v -|- öi 2 — vt- De som van v en <>1.2 is niets anders dan een vectorvi,
die door de veranderende vector vi 2 (steeds in zijn verlengde liggend!) periodiek
wordt verlengd en verkort, t)
We hebben als resultante van onze drie vectoren één vector vt gekregen,
die eenparig ronddraait, en die sinusvormig met de tijd variëert: de drie
vectoren v, vi en vz kunnen dus inderdaad de in amplitude gemoduleerde
draaggolf weergeven. Daar deze vectoren alle drie eenparig roterende vectoren
zijn, elk met een constante lengte, vertegenwoordigen zij de drie componenten
waaruit de in amplitude gemoduleerde draaggolf is opgebouwd. De frequentie

i) Op te merken is dat in de grafische voorstelling van de in amplitude gemoduleerde
draaggolf volgens fig. 1.02 de „nuldoorgangen” steeds evenver van elkaar liggen, hetgeen
direct volgt uit de vector-voorstelling van fig. 1.03.
Verder zijn
en üx 2 eigenlijk geen vectoren in de normale betekenis van het woord,
aangezien zij in lengte variëren.

l
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van v is daarbij de draaggolffrequentie /hf- De frequentie van vt, welke vector
in de eerste plaats met het geheel meedraait in de frequentie /hf, doch in de
tweede plaats bovendien met de kleinere frequentie /Lf eenparig draait ten
opzichte van v tegen de draairichting van het geheel in, is /i = /hf — /lfDe frequentie van vz, welke vector in de eerste plaats met het geheel meedraait
in de frequentie /hf, doch in de tweede plaats bovendien met de kleinere fre
quentie /lf eenparig draait ten opzichte van v met de draairichting van het
geheel mee, is fz == /hf + /lfverduidelijking geven wij hier een praktisch gctallenvoorbeeld. Stel, dat
diggolffrequentie /o = 100 000 Hz is, en de modulatiefrequentie 500 Hz.
Ii, dat geval draait vector v in één secunde 100 000 maal linksom rond. Vector
<"i draait in één secunde, ten gevolge van de meedraaiing met het geheel,
100 000 maal linksom rond; in werkelijkheid echter draait deze vector, ten
gevolge van de draaiing t.o.v. vector v, 500 maal minder linksom, zodat het
aan:. ' -mw sec 100 000 — 500 -- 99 500 is. Vector v-> draait in één secunde
i. a.lgc van de meedraaiing met het geheel 100 000 maal linksom rond; in
werkelijkheid echter draait deze vector, ten gevolge van de draaiing t.o.v.
vector v, nog eens 500 maal extra linksom, zodat het totaal aantal omw/sec
100 000 + 500 -- 100 500 is. Dit betreft dus de frequentie van de drie samen
stellende componenten.
Hoe staat het nu met hun amplitudes?
Deze amplitudes kunnen we bepalen door fig. 1.02 en fig. 1.03 onderling te
vergelijken. We zien dan, dat vector f als lengte de amplitude vhf van de on
gemoduleerde draaggolf heeft. Verder is de som van de lengten der evengrote
vectoren vi en v-> gelijk aan de amplitude van elk der omhullenden; dus zijn de
lengten van vi en vz elk gelijk aan H'i.i Wc kunnen formule (1.03a) nu blijkbaar
ook schrijven als:

V =

vhf

cos a>t + Jvlf-C0s(«>

p)t -j- ';:lf

cos(co

— p)t

(105)

Formule (1.036) wordt:

I V = üHF.cos<o/ + Jw.vhf.cos(«> + ƒ>)/ + Jmi.vhf- cos(<o — />)/ |

(106)

Met behulp van de goniometrie zouden we tot dezelfde uitkomsten zijn gekomen.
Resumerend, kunnen we nu zeggen, dat een in amplitude gemoduleerde
draaggolf is opgebouwd uit drie HF-componenten. Deze componenten zijn.
één component die de amplitude en dc frequentie van de ongemoduleerde draag
golf heeft; één component die als amplitude de helft van de amplitude van elk
der omhullenden heeft en als frequentie de som van de draaggolffrequentie en
de frequentie van de omhullenden; en tenslotte nog een component die als
amplitude de helft van de amplitude van elk der omhullenden heeft, en als fre-
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quentie het verschil van de draaggolffrequentie en de frequentie van de om
hullenden.

*Het frequentiespectrum
Het geheel van alle bestaande frequenties, van O Hz tot de hoogste frequentie
toe, noemt men wel het frequentiespectrum. De draaggolffrequenties van de
diverse zenders hebben alle haar bepaalde plaats in het frequentiespectrum.
Indien een zender de laagste tot de hoogste tonen van het geluid moet over
brengen, dan moet hij daarbij behalve de draaggolf ook nog de somfrequentieen de verschilfrequentiecomponenten overseinen. Deze zender heeft daarvoor
een gebied in het frequentiespectrum nodig, dat loopt van draaggolffrequentie
/o min 20 000 tot draaggolffrequentie /o plus 20 000 (immers, de hoogste tonen
van het geluid hebben een frequentie van 20 000 Hz). M.a.w., de zender moet
een breedte van 2 x 20 000 Hz = 40 000 Hz = 40 kHz innemen in la t fre
quentiespectrum, wil hij alle toonhoogten kunnen overseinen. De gezamenlijke
somfrequentiecomponenten noemt men wel een zijband, evenals de gezamenlijk'
verschilfrequentiecomponenten. De componenten van de zijbanden noemt men
de zijgolven. Het totale gecompliceerde zendersignaal bestaat dus uit de draag
golf en twee zijbanden. Het deel van een zijband, dat het dichtst bij de draag
golf ligt, vertegenwoordigt de laagste tonen', het deel dat het verst van de draaggolf af ligt, vertegenwoordigt de hoogste to',men (zie fig. 1,04a).
Men kan een in am
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? c
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Fig. 1.04a. De ligging van de HF-componenten van een in am
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leerd met 2500 Hz (voor 50%) en met 7500 Hz
V
(voor 25%), waarbij de draaggolffrequentie
1 000 000 Hz bedraagt.
t
Wordt de draaggolf niet in amplitude gemo
duleerd met een enkelvoudige trilling, doch
met een gecompliceerde trilling, dan hebben
Fig. 1.05a. Een willekeurig LFde omhullenden, indien de modulatiediepte signaal.
de 100% niet overschrijdt, hetzelfde verloop
V
als dat van de gecompliceerde trilling. Fig.
1.05a stelt b.v. een modulerende spanning
voor; de gemoduleerde draaggolf geeft fig. 1.05&
weer.
Theoretisch loopt het frequentiespectrum van
Fig. 1.05b. EenHF-signaal.dat
0 Hz tot oneindig hoge frequenties. Praktisch
in amplitude is gemoduleerd met
kan men slechts een beperkt gedeelte van het
het LF-signaal volgens fig. 1,05a.
theoretisch oneindig uitgebreide frequentie
spectrum gebruiken. De normale geluidszenders gebruiken het gebied van
100 kHz tot ongeveer 30 MHz. We kunnen daarom slechts een beperkt aantal
zenders onderbrengen in het frequentiespectrum. Immers, we kunnen niet
twee zenders signalen met dezelfde frequentie laten uitzenden. Dan zou men
nl. de signalen van deze zenders in de ontvanger niet kunnen scheiden: deze
zenders zou men door elkaar ontvangen. Ten einde aan een zo groot mogelijk
aantal zenders gelegenheid te geven tot uitzenden, heeft men internationaal
afgesproken, dat elke normale geluidszender geen hogere tonen dan die van
10 000 Hz mag overbrengen. Hierdoor heeft men de totale breedte (wel
bandbreedte genoemd) die een zender in het frequentiespectrum inneemt,
beperkt tot een breedte van ca. 2 x10 000 Hz = 20 000 Hz = 20kHz Bij
deze breedte heeft het overgebrachte geluid nog een behoorlijke kwaliteit.
De draaggolven van de diverse zenders zouden dan tenminste 20 kHz uit elkaar
moeten liggen om bij ontvangst van een bepaalde zender in ’t geheel geen last
te ondervinden van de in het frequentiespectrum aangrenzende zenders. (Zie
fig. 1.06, die de schets van een mogelijkc zenderverdeling toont). Praktisch
heeft men afgesproken, dat de draaggolffrequenties tenminste 9 kHz uit elkaar
moeten liggen. Om te
voorkomen, dat de zen
ders elkaar daardoor ern
3e zender
4C zender
1e zender
2e zender
stig storen,zorgt men er
voor, dat „in het fre
—j---------- 1—ƒ in kHz
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>20 fo
quentiespectrum naburi
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zenders” hemelsbreed
draoggolfafstand
bandbreedte 20kHz
zo ver mogelijk uiteen lig
Fig. 1.06. Een mogelijke plaatsing van diverse AM-zengen. Bovendien valt te
ders in het frequentiespectrum.
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bedenken, dat de hogere tonen meestal gemiddeld een veel minder grote ampli
tude hebben dan de lagere. Tenslotte kan men de te verwerken bandbreedte
in de ontvanger zo nodig beperken tot 9 kHz.
Het is wel mogelijk gebruik te maken van elektromagnetische golven met
hogere frequenties dan de bovengenoemde grens van 30 MHz. Dit gaat echter
gepaard met bijzondere moeilijkheden, zodat men in de zender zowel als in de
ontvanger extra voorzorgen moet treffen. Men kan dan het gebied tussen
30 MHz en 1000 MHz ook gebruiken. Omdat dit gebied veel groter is dan
het gebied van 0,1 MHz tot 30 MHz, kan men daarin gemakkelijk een grotere
bandbreedte voor de diverse zenders toelaten zonder dat men gebrek aan ruimte
voor alle zenders krijgt. Bovendien is de reikwijdte van de zenders op du zeer
korte golven veel kleiner: de ontvangantenne moet de zendantenne a.h.w. kun
nen „zien”. De in dit gebied gelegen zenders hebben dan ook vaak een grotere
bandbreedte dan 20 kHz. Zo liggen bijv, de zenders die een in frequentie ge
moduleerd signaal uitzenden, in dit gebied, aangezien hun bandbreedte veel
breder moet zijn dan 20 kHz (zie de volgende paragraaf). Verder liggen de
televisiezenders in dit gebied, daar hun bandbreedte tenminste enkele megahertz
moet bedragen.
Tot nu toe hebben we het steeds gehad over het in amplitude gemoduleerde
signaal volgens fig. 1.02 en fig. 1.03 met twee zijbanden. Men laat echter ook
wel bij de overbrenging van signalen een van de zijbanden weg, zodat men dan
met ongeveer de halve bandbreedte kan toekomen. Dit doet men bijv, bij de
televisiezenders die daardoor inplaats van met een bandbreedte van bijv.
10,5 MHz, kunnen toekomen met een bandbreedte van 7 MHz. Dit is welkom,
aangezien deze zenders toch al zo'n brede band bestrijken. Men past het uit
zenden van de draaggolf met een enkele zij band tevens toe bij de zg. draaggolftelefonie; daarbij is het de bedoeling, gesprekken over te brengen.
In de volgende paragraaf komen we aan het eind op de vorm van het
signaal bij het éénzijbandsysteem terug. Die vorm is, oppervlakkig bekeken,
ongeveer dezelfde als de gemoduleerde draaggolf met twee zijbanden uit
fig. 1.02, d.w.z. ook nagenoeg symmetrisch t.o.v. de tijdas.

♦Detectie

Tot slot geven we in het kort aan, wat de detectie van de in amplitude ge
moduleerde draaggolf inhoudt. Deze detectie kan op twee manieren geschieden.
Bij de ene methode (de later te behandelen diode-detectie en roosterstroomdetectie, die op hetzelfde neerkomen) wordt het signaal van de in amplitude
gemoduleerde draaggolf a.h.w. met de topjes aan de ene kant aangedrukt tegen
een rechte as, zodat het signaal een vervorming volgens fig. 1.07<i-Z> ondergaat.
Bij de andere methode (de later te behandelen anodestroom-detectie) wordt er
van het signaal a.h.w. de helft afgesneden, zodat het signaal een vervorming
volgens fig. 1.07a-c ondergaat.
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Fig. 1.07a. Het aan
de detector toe te
voeren AM-signaal.

Fig. 1.076. Het door een
ideale diode- (resp. roosterstroom-) detector ver
vormde AM-signaal.

Fig. 1.07c. Het door
een ideale anodestroomdetector ver
vormde AM-signaal.

We zien, dat de beide methoden een soortgelijke vervorming van het signaal
veroorzaken; daardoor gaat het signaal een LF-component bevatten, die
verloopt als een van de omhullenden. Deze LF-component kan men vervolgens
van het signaal afzonderen en verder verwerken in het ontvangtoestel. Het
verschil tussen de beide genoemde detectiemethoden bestaat in hoofdzaak erin,
dat men bij de eerste methode (fig. 1.07b) een tweemaal zo groot LF-signaal ver
krijgt als bij de tweede methode (fig. 1.07c), aangezien bij de eerste methode het
gehele signaal behouden blijft, en bij de tweede methode de helft ervan wordt
afgesneden.
REPETITIEVRAGEN.

* 1- 1. Op
* 1- 2.

* 1-

3.

1- 4.
1- 5.

* 1-

6.

* 1- 7.

welke vier uiteenlopende manieren kan men een in amplitude gemodulecrd signaal voorstellen ?
Wat verstaat men onder de modulatiediepte van een in amplitude ge
moduleerd signaal ?
Geef de grafische voorstelling van een voor 20% in amplitude gemo
duleerd signaal. Geef bovendien de grafische voorstelling van een in
amplitude gemoduleerd signaal, dat de informatie van een tweemaal
zo sterk geluid van dezelfde toonhoogte met zich meedraagt. Geef
tenslotte de grafische voorstelling van een AM-signaal, dat de in
formatie van een evensterk geluid waarvan de toonhoogte twee octaven
hoger ligt meedraagt.
Leid met behulp van goniometrie af dat een sinusoïdaal in amplitude
gemoduleerd signaal uit drie HF-componenten is samengesteld.
Wat is een overgemoduleerd signaal? Schets de vectorvoorstelling op
het tijdstip t = 0 en de grafische voorstelling van het overgemodu
leerde signaal
V = vhf-(1 + 1,5 coa pt) sin col waarbij p = yjco.
Behandel het amplitude-frequentie diagram van een in amplitude ge
moduleerd signaal en geef naar aanleiding daarvan een bespreking van
de plaatsing der diverse omroepzenders (LG-, MG- en KG-gebied) in
het frequentiespectrum.
Wat houdt detectie van een in amplitude gemoduleerd signaal in?
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♦1- 8.

Teken het amplitude-frequentie diagram van een in amplitude gemo
duleerd signaal, dat voor 10% met 1000 Hz is gemoduleerd, voor 15%
met 2000 Hz en voor 25% met 4000 Hz. Teken dit tevens voor een
AM-signaal, dat voor 100% in amplitude is gemoduleerd met 2500 Hz.
1- 9. Ga voor elk van de onderstaande AM-signalen na of het overgemo
duleerd is en teken voor elk het vectordiagram op het tijdstip t = 0.
V = vhf(1+ 0,5 sin pt + 0,6 cos 2/>Z) sin coZ;
V — Óhf(1+ 0,5 sin pt — 0,6 cos 2/>Z) cos coZ;
V = £hf(1+ 0,5 sin pt 4- 0,6 sin 3pt) sin a>t;
F = Ühf( 1+ 0,5 sin pt — 0,6 sin 3/>Z) cos a>t.
*1-10. Hoe groot is de effectieve waarde (uitgedrukt in whf«//) van een sinusoïdaal in amplitude gemoduleerd signaal, dat:
a. voor 100% in amplitude is gemoduleerd;
b. voor 50% in amplitude is gemoduleerd;
c. voor 20% in amplitude is gemoduleerd.
*§ 3.

DE IN FREQUENTIE GEMODULEERDE DRAAGGOLF

*Het in ruime zin in fase gemoduleerde signaal
Indien wij verschillende geluidstrillingen met elkaar vergelijken, blijken er
twee grootheden te zijn, die een toon bepalen. Dit zijn de toonhoogte en de toon
sterkte. Deze grootheden worden vertegenwoordigd door de frequentie en de
amplitude van de desbetreffende geluidstrillingen. Willen wij geluid over
dragen, dan moeten wij dus de bovengenoemde twee grootheden van de over te
dragen geluidstrillingen overbrengen.
In de vorige paragraaf hebben we gezien, dat in het geval van radiotelefonische overdracht met behulp van een in amplitude gemoduleerde draaggolf
de geluidsfrequentie is vertegenwoordigd in de frequentie van de omhullenden;
de geluidsam/>Zi7«rfe is vertegenwoordigd als modulatiediepte. Beschouwen wij
de gemoduleerde draaggolf als samenstelling van diverse sinusvormig met de
tijd verlopende trillingen, dan is de geluidsfrequentie aanwezig als frequentie
verschil tussen de draaggolf en de twee zijgolven, en is de geluidsamplitude
aanwezig als de amplitudeverhouding van een der zijgolven tot de draaggolf.
De ongemoduleerde draaggolf kan men, zoals we reeds vermeldden, als volgt in
formule uitdrukken:
V = whf-cos a>t.

In het geval van amplitudemodulatie hebben we de grootheden frequentie en
amplitude van het geluid aan de draaggolf meegegeven door »hf in de boven
genoemde formule in LF-ritme groter en kleiner te laten worden : de amplitude
van de gemoduleerde draaggolf verandert dan in het eenvoudigste geval

t
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sinusvormig met de tijd t.o.v. de amplitude der ongemoduleerde draaggolf.
Bekijken we de bovengenoemde formule nader, dan kunnen we opmerken, dat
men behalve de amplitude »hf van de draaggolf, ook haar fase (bepaald door
coZ) sinusvormig met de tijd kan variëren, ten einde de draaggolf sinusoïdaal
te moduleren. Indien men op deze laatste wijze de geluidsgrootheden frequentie
en amplitude aan de draaggolf meegeeft, spreekt men van fasemodulatie in
ruime zin. In het geval van fasemodulatie geeft men de geluidsfrequentie aan de
draaggolf mee in de vorm van het aantal malen per secunde, dat men de fase
periodiek laat veranderen t.o.v. die der ongemoduleerde draaggolf; de geluidsamplitude geeft men mee in de vorm van de grootte der maximale momentele
fase-afwijking t.o.v. de fase van de ongemoduleerde draaggolf. Het meegeven
van de geluidsamplitude kan bovendien, zoals later zal blijken, op twee manie
ren geschieden. Verder merken wij reeds op, dat de amplitude van de uitsluitend
in fase gemoduleerde draaggolf constant is. De formulering van de ongemoduleerde draaggolf met een draaggolfamplitude Óhf en een draaggolfhoekfrequentie coo = 2n/o is:
V - t’HF • COS O>0^(1-07)
De ongemoduleerde draaggolf is een sinusvormig met de tijd verlopende trilling
die we kunnen voorstellen door een eenparig met een hoeksnelheid ej0 = 2.t/0
linksom roterende vector. De projectie van deze vector op een vaste projectieas geeft ons dan de momentele richting en grootte van de draaggolfspanning.
Ter vergemakkelijking van de komende uitleg van de in fase gemoduleerde draag
golf zullen we de projectie-as rechtsom laten draaien met de draaggolffrequentie <uq.
In dat geval wordt de ongemoduleerde draaggolf voorgesteld door een vector,
die stilstaat in het vlak van tekening. Deze voorstelling komt op hetzelfde neer
als de eerstgebruikte voorstelling met vaste projectie-as en roterende vector:
slechts de positie van ons, toeschouwers, is veranderd (zie fig. 1 .C8«i).
Beschouwen wij een andere evengrote HE-wisselspanning, die eenzelfde
hoeksnelheid aio heeft en in fase is verschoven t.o.v. de ongemoduleerde draag
golf, dan zal deze spanning te formuleren zijn met (zie fig. 1 .OSrzo):
V =

vhf • cos(<ooi

+ <p)

(1.08<i)

Deze spanning ijlt een hoek van 7 radialen voor op de ongemoduleerde draag
golf volgens formule (1.07) en wordt voorgesteld door een stilstaande vector,
die in het vlak van tekening een hoek <p maakt met de vector van de ongemodu
leerde draaggolf.
Een in ruime zin in fase gemoduleerde draaggolf is een wisselspanning.
waarvan de fasehoek 7? ten opzichte van de ongemoduleerde draaggolf in laagfrequent ritme verandert volgens
<p = m ■ sin pi

(1.086)

I
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Hierin is m de maximale fase afwijking van de gemoduleerde draaggolf t.o.v.
de ongemoduleerde draaggolf.
De in fase gemoduleerde draaggolf zal nu worden voorgesteld door een vector
vm, die periodiek van fase verandert t.o.v. de vector van de ongemoduleerde
draaggolf : de vector vT„ zal beurtelings een hoek m voor en na gaan ijlen t.o.v.
de vector van de ongemoduleerde draaggolf. Hij zal in onze voorstelling in
harmonische trilling geraken volgens fig. 1.08S, en hij zal schommelen tussen de
standen I en III met de frequentie /lf = />/2tt van de modulerende trilling. Bedenk
hier wel, dat beide vectoren v en vm roteren t.o.v. de projectieas. De vector v
heeft hierbij echter een constante hoeksnelheid cuq t.o.v. de as, terwijl de vector
vm bij zijn rotatie dan eens de vector v inhaalt en voorbijgaat, en dan weer zelf
door v wordt ingehaald en voorbijgegaan: de hoeksnelheid (en dus tevens de
momentele frequentie) van vm t.o.v. de projectieas is niet constant, doch zij va
rieert sinusvormig met de tijd.
Als we de waarde van <p volgens formule (1.080) substitueren in formule
(1.08a), vinden wij als formulering voor een in ruime zin in fase gemoduleerde
draaggolf:

R = Óhf • cos(o>oi + m sin />Z) |

(1-09)

Het bovengenoemde begrip „momentele frequentie” kan men als volgt vast
leggen. De hoekfrequentie van een sinusvormig met de tijd variërende groot
heid ligt vast als de constante hoeksnelheid die de deze grootheid voorstellende
vector heeft t.o.v. de projectieas. Overeenkomstig hiermee kan men de mo
mentele hoekfrequentie van de in fase gemoduleerde draaggolf definiëren als
de momentele hoeksnelheid die de deze gemoduleerde draaggolf voorstellende vector
heeft t.o.v. de projectieas.
Er is dus niet alleen sprake van fasemodulatie, doch tegelijkertijd ook van
frequentie-modulatie! Het is gebruikelijk, de maximale momentele (hoek)frequentie-afwijking aan te duiden met Aco. 1)
Wij wijzen erop dat in fig. 1,08i in stand II vector vm in fase is met vector v
van de ongemoduleerde draaggolf (fig. 1.08ai), zodat de faseafwijking dan nul is;
in de standen I en III is de faseafwijking maximaal en gelijk aan
m. Daar
entegen staat in de standen I en III de vector vm heel even stil, zodat zijn hoek
snelheid t.o.v. de projectieas a>o is, en de momentele frequentieafwijking gelijk
is aan nul; verder is de hoeksnelheid van vm t.o.v. de projectieas maximaal en
gelijk aan a>o + Aa>, als de vector een maximale snelheid tegen de draairichting
van de as in heeft (d.w.z. naar links gaande) in stand II; tenslotte is de hoek
snelheid t.o.v. de as minimaal en gelijk aan a>o — Aco, als de vector een maxima-

i) Wij duiden de maximale momentele hoekfrequentie-afwijking voortaan in het kort
aan met „maximale momentele frequentie-afwijking".
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le snelheid met de draairichting van de as mee heeft
(d.w.z. naar rechts gaande) in stand II.
De momentele jrequentieafwijking is steeds even
redig met de snelheid van de vector 1), terwijl de fasea/ivijking steeds evenredig is met de uitwijking van
de vector uit stand II. Men kan inzien, dat indien de
draaggolj met een zekere hoekfrequentie p wordt ge
moduleerd, en hierdoor periodiek telkens een maximale
momentele frequentie-afwijking Sio van de gemodu
leerde draaggolj t.o.v. de ongemoduleerde draaggolj
optreedt, met deze gegevens tevens de grootte van de
maximale jascajivijking m vastligt, en wel als volgt'.
Met de sinusvormig met de tijd veranderende
hoeksnelheid a> = A<o. cos pt ligt de gemiddelde
hoeksnelheid van de vector vast 2), die gelijk is aan
2 ,
Aco; verder ligt met de hoekfrequentie/>
eigent
de trillingstijd

T =

1

1

2.v

/lf

p/2n

p

Pcosa»0r Pcos(o»0C*^

I

4
k
a2

Fig. 1.08a. De vectorvoorstelling van een ongemodu
leerde draaggolf.

V'+Acu
8 ‘
V

4^7
Vkz

Fig. 1.086. De voorstelling
van een in ruime zin in fase
Iraa ilf in < le
vorm van een in het vlak
van tekening heen en weer
zwaaiende vector.

van de vector vast, d.w.z.. de tijd die de vector
erover doet om met de bovengenoemde gemiddelde
hoeksnelheid
een hoek af te leggen, die gelijk is aan 4 m radialen.
2
Aco
2rr
= 4 — of
A<o •
Wc krijgen dus, dat 4»i
togem .T

P

Hl

P

Aco

(1-10)

T

Men noemt m de modulatie-index. 3) Hiermede is afgeleid, dat men formule
(1.09) kan schrijven als:

H = «hf- cos (a>gt F in. sin pt) — vhf- cos ( coqI 4-

Aco

/>

sin pt

(lil)

De uitdrukking voor m volgens formule (1.10) kan men aan de hand van fig.
1.086 als volgt verduidelijken:

1) D.w.z. hoeksnelheid ,,in het vlak van tekening” van de vector.
2) D.w.z. hoeksnelheid ,,in het vlak van tekening”!
3) Gelieve de modulatie-index m bij PM (resp. FM) niet te verwarren met de mo
dulatie-diepte in bij AM!
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In de figuur is de maximale momentele frequentie-afwijking i\a> evenredig
met de doorgangssnelheid van de vector door stand II; de hoekfrequentie
p — 2n.ft,v is evenredig met het aantal zwaaien per secunde van de vector;
en m is de hoek tussen stand I en II zowel als die tussen stand II en III. Blijft
bij het schommelen de snelheid door de evenwichtsstand II ( = maximale snelheid)
constant, dan is ook de gemiddelde snelheid constant; bij het toenemen van het
aantal schommelingen per secunde zal de totaal doorlopen hoek per secunde
dezelfde blijven, terwijl de doorlopen hoek per schommeling dan echter even
redig zal zijn afgenomen: dit komt overeen met bij de formule te bedenken dat,
indien Aco constant is, bij de toeneming van p de m evenredig afneemt. Blijft bij
het schommelen de maximale uitwijking uit de evenwichtsstand II constant, dan
blijft de door de vector per schommeling doorlopen hoek constant; bij toe
neming van het aantal schommelingen per secunde zal de tijd per schommeling
dan.zijn afgenomen, en dus de gemiddelde hoeksnelheid daarbij evenredig zijn
toegenomen, aangezien de per schommeling doorlopen hoek dezelfde is ge
bleven; dit komt overeen met bij de formule te bedenken dat, indien m con
stant is, bij toeneming van p de Ao> evenredig toeneemt.

Het PM- en het FM-signaal

Zoals we reeds hebben vermeld, kan men de geluidsamplitude aan de draaggolf op twee manieren meegeven: bezien wij formule (1.09), dan wordt degeluidsfrequentie meegegeven in de vorm van de hoekfrequentie p, en wordt
Aco
de geluidsamplitude meegegeven in de vorm van de grootte van m =

p

Daarbij kan men de geluidsamplitude nu evenredig houden met m, óf met Aco.
De over te seinen geluidsamplitude evenredig houden met m wil zeggen, dat
men .de maximale fase-afwijking evenredig houdt met de amplitude: in dat
geval spreken we van fasemodulatie in engere zin (aangeduid met PM).
De over te seinen geluidsamplitude evenredig houden met Aco wil zeggen, dat
men de maximale momentele frequentie-afwijking evenredig houdt met de
amplitude; in dat geval spreken we van frequentiemodulatie (aangeduid
met FM).
Bezien we fig. 1,08b, dan wil de fasemodulatie in engere zin zeggen, dat we de
grootte van de „fasezwaai” m evenredig houden met de geluidsamplitude; fre
quentiemodulatie wil dan zeggen, dat we de grootte van de maximale vectorsnelheid 1) (in stand II) evenredig houden met de geluidsamplitude.
Merk op, dat er geen verschil tussen een PM- en een FM-signaal bestaat,
indien er slechts van éénzelfde modulatiefrequentie />/2?r sprake is! Pas als men
het PM- en het FM-signaal bij verschillende modulatiejrequenties onderling gaat

1) D.w.z. hoeksnelhsid „in het vlak van tekening".
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vergelijken, zal er een verschil op
treden. t) Ga dit zelf na door
eerst twee gelijke gemoduleerde
signalen aan te nemen, waarbij
het ene een PM- en het andere
een FM-signaal vertegenwoor Fig. 1.09. De grafische voorstelling van een in
zin in fase gemoduleerde draaggolf. Om tot
digt, en beide signalen het ge ruime
een duidelijke tekening te komen is de modulatiegeven van eenzelfde LF-trilling diepte overdreven groot gehouden.
met zich meedragen. Bepaal
vervolgens de grootte van Aco en m voor elk van de signalen, indien de
modulerende trilling even sterk blijft, doch een 2x zo hoge frequentie p
verkrijgt.
Zetten wc de ,,in ruime zin in fase gemoduleerde” draaggolf grafisch uit, dan
krijgen we de grafische voorstelling volgens fig. 1.09. Uit de onderlinge afstan
den van de nuldoorgangen blijkt duidelijk dat de momentele frequentie voort
durend verandert.
De componenten van het PM- hetzij het FM-signaal

Uit het voorgaande is duidelijk gebleken hoe de in frequentie gemoduleerde
draaggolf met de tijd verloopt. We zullen nu trachten te bepalen, uit welke
enkelvoudige componenten de in frequentie gemoduleerde draaggolf is opge
bouwd. Dat hebben wij in § 2 eveneens nagegaan bij de in amplitude gemo
duleerde draaggolf. Ook hier zullen we dit doen door een vectorvoorstelling
van de gemoduleerde draaggolf te vinden, die uitsluitend is opgebouwd uit
eenparig roterende vectoren van constante grootte! Met de vectorvoorstelling
uit fig. 1.086 is dit nog niet het geval, aangezien wij daar met een vector heb
ben te doen, die wel constant van lengte is, doch die niet eenparig roteert
t.o.v. de projectie-as.
Het is gebleken, dat we voor de in frequentie gemoduleerde draaggolf de
gewenste ideale vectorvoorstelling, uitsluitend samengesteld uit een aantal
constante en eenparig roterende vectoren, niet praktisch kunnen verwezen
lijken. Men kan nl. wiskundig afleiden, dat de in frequentie gemoduleerde
draaggolf is opgebouwd uit een oneindig aantal componenten. De frequenties
van de componenten liggen daarbij verspreid over het gehele uitgebreide
frequentiespectrum. De componenten met frequenties die zeer veel afwijken
van de frequentie «jq van de ongemoduleerde draaggolf (ook wel de centrale

i) Wij merken met nadruk op, dat in dit leerboek uitsluitend sinusvormig met de
tijd gemoduleerde PM- en FM-signalen worden behandeld! Voor deze signalen gelden
de algemene opmerkingen. Voor b.v. met een zaagtandspanning of met een blokspanning
gemoduleerde signalen gaan diverse opmerkingen niet op.
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frequentie genoemd), zijn echter te ver
waarlozen klein. Hierdoor valt een zeer
goede benadering van de ideale vector
voorstelling te verkrijgen door alleen de
samenstellende componenten in het vectordiagram aan te duiden, waarvan de frequen
ties binnen het bovengenoemde gebied in
de buurt van de centrale frequentie liggen.
We zullen nu het benaderingsdiagram
gaan bespreken.
Een eerste, zeer grove benadering valt
te maken met de vectorvoorstelling . >1
M
Fig. 1.10a. Eerste benadering van de gens fig. 1.10a. Hierin is de in frequentie ge
vectorvoorstelling van een in ruime moduleerde draaggolf voorgesteld door een
zin in fase gemoduleerde draaggolf.
resultantevan de drie vectoren v.vi en rj.
Vector v heeft de frequentie <z>o van de
ongemoduleerde draaggolf t.o.v. de projectie-as. De vectoren th en
hebben
beide de frequentie p ten opzichte van v, doch ze draaien daarbij tegen elkaar
in, zodat hun frequenties t.o.v. de projectie-as o>0 + p en coo — p bedragen;
verder is de fase van vi en V2 steeds dusdanig, dat hunresultante vi 2 altijd
loodrecht staat op v! De resultante vm = v + vi + V2 = v + fh.2 is dus een
vector die t.o.v. de ongemoduleerde draaggolfvector (die door v wordt voor
gesteld) heen en weer schommelt tussen de standen MA en MC, en waarbij de
„schommelfrequentie” gelijk is aan de frequentie pj27t van de modulerende
trilling. Indien de hoek AMC, waarbinnen de vector schommelt en die gelijk
is aan 2m, niet al te groot is, vormt de voorstelling van fig. 1.10a al een aardige
benadering van de werkelijkheid.
De werkelijkheid zelf hebben wij eerder in fig. 1,08è op een andere manier
aangeduid door middel
van één schommelende
vector. In fig. 1.08i is de
2p 2p
schommelende
vector
constant van grootte,
en beschrijft de vector*2
>' + ''1.2-U'S. 4
punt een cirkelboog; in
fig. 1.10a echter is de
schommelende resultan
te vm niet geheel con
stant, daar de vectorpunt
hier langs een rechte lijn
M
AC heen en weer gaat.
Fig. 1.106. Tweede (betere) benadering van de vectorvoorZolang de hoek AMC niet stelling-r van een in ruime zin in fase gemoduleerde draaggolf.

te4

i
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groot is, zal de kleine rechte lijn niet veel afwijken van het in werkelijkheid te
beschrijven cirkelboogje; dan is de gegeven benadering voldoende. In de praktijk
zorgt men echter (wegens later te bespreken redenen) voor een zeer grote
hoek AMC = 2m bij de toepassing van de frequentiemodulatie; daarbij kan m
zelfs vele malen 2a radialen bedragen! We moeten dan ook tot een betere
benadering komen dan die, getekend in fig. 1.10a.
Men kan een betere vectorvoorstelling van de in frequentie gemoduleerde
draaggolf krijgen door bij de drie vectoren uit fig. 1.1 Oa nog twee vectoren
extra te nemen, volgens fig. 1.1 Ob.
De erbij gekomen vectoren v3 en v., hebben een frequentie 2p ten opzichte
van vector v, waarbij zij echter weer tegen elkaar in draaien, zodat hun fre
quenties ten opzichte van de projectie-as oio -r 2/) en oio — 2p bedragen; verder
is hun fase altijd dusdanig dat hun resultante v3 4 steeds evenwijdig aan de vector
v loopt. Bovendien wordt bij stand MB van de vector v de laatste verlengd,
terwijl hij in de uiterste standen door de vectoren
en vj wordt verkort. De
resultante v,„ = v + f>i + v3 ~r v3 + vj = v + vi 2 + C3.4 die de gemoduleer
de draaggolf bij benadering voorstelt, geeft nu al een veel betere benadering
van de werkelijkheid, aangezien de vcctorpunt van vm zich niet meer langs een
rechte lijn beweegt, doch langs een kromme baan die de ideale cirkelboog
beter benadert.
Tot nu toe hebben we de benadering van de ideale vectorvoorstelling van een
in frequentie gemoduleerde draaggolf goed kunnen overzien, aangezien deze
benadering in de eerste plaats nog beperkt bleef tot het gebruikmaken van
enkele vectoren zodat zij eenvoudig en overzichtelijk bleef. In de tweede plaats
hebben we in ons voorbeeld de fasezwaai m niet al te groot genomen ; daardoor
traden er ook hierdoor geen moeilijkheden op. Immers, indien 2m gelijk wordt
aan éénmaal of meer malen 2n radialen (hetgeen in de praktijk nagenoeg steeds
het geval is, zoals we verderop zullen vernemen) dan moet de vectorpunt van
vm éénmaal of meer malen een cirkelbaan beschrijven; dat maakt de benadering
door een aantal eenparig roterende constante vectoren veel ingewikkelder. Deze
moeilijkheid hebben we vermeden door het kleinhouden van m.
Willen we een nog betere benadering geven dan we tot nu deden (bij een gro
tere fasezwaai is een dergelijke benadering zeer zeker noodzakelijk), dan valt
deze slechts met behulp van hogere wiskunde te verkrijgen. Men kan aflei
den, dat formule (1.09) als volgt te schrijven valt in de vorm van een on
eindig lange reeks:
V = vhf-COS (root + w.sin pi) =
= ki .VHF-COS 01qI + ^2. VHF • [cos (">0 + />)/ — COS (<u0 — p)l) +
+ £3. VHF-[cos (<»» + 2/>)f 4- COS (cu0 — 2/))/j +
+ 4’«i. vu f-[cos (<uq + 3/>)/ — cos (<oq — 3/>)f] + enz.

(1-12)
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Fig. 1.11. Vereenvoudigd amplitude-frequentie diagram
van een in ruime zin in fase gemoduleerd signaal waar
bij m = 0,5.
amplitude
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Fig. 1.12. Vereenvoudigd amplitude-frequentie diagram
van een in ruime zin in fase gemoduleerd signaal waarbij
m = 1.
amplitude

m=5
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I
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Fig. 1.13. Vereenvoudigd amplitude-frequentie diagram
van een in ruime zin in fase gemoduleerd signaal waar
bij m — 5.

Indien men de grootte
van de constanten be
paalt, blijkt, dat de ter
men die frequenties heb
ben, die ver van de cen
trale frequentie <oo aflig
gen, praktisch te ver
waarlozen klein zijn. Ver
der blijkt in de tweede
plaats, dat onze grove
benadering van de gemo
duleerde draaggolf door
de vectoren v + vi -(te verbeteren valt door
steeds meer vectorenpa
ren (v3 + V4,
v5 + v6,
üi + üi, enz.) aan deze
eerste drie vectoren toe te
voegen. De toegevoegde
vectorenparen
hebben
daarbij achtereenvolgens
een frequentie 2p, 3p, 4p,
5p, enz. ten opzichte van
de vector v, terwijl van
elk vector-paar de afzon
derlijke vectoren tegen

elkaar in draaien, zodat hun cirkelfrequenties t.o.v. de projectie-as gelijk
zijn aan (aio + 2/>) en (coo — 2/>), (a>o
(coo + 3/>) en (o>o — 3p), (<oq + 4p) en
5/>), enz.
(cuo — 4/>), (coo + 5p) en (co0
Bovendien is de fase van de diverse vectoren dusdanig dat de resultanten
van de vectoren met de frequenties 2p, 4p, fyp, enz. ten opzichte van de vector
v steeds evenwijdig aan v lopen [let op de -(-tekens voor cos in formule (1.12)],
en de resultanten van de vectoren met de frequenties 3/>, 5/>, 7p, enz. ten op
zichte van de vector v steeds loodrecht op v staan [let op de —tekens voor cos

in formule (1.12)].
De grootte van de constanten ki, k3, k3 enz. hangt af van de grootte van m;
zij bepalen de amplitudeverhoudingen van de diverse samenstellende compo

nenten waaruit de gemoduleerde draaggolf is opgebouwd.
Uit het voorgaande [zie formule (1.12)] volgt, dat de samenstellende compo
nenten van een in frequentie gemoduleerde draaggolf alle een hoekfrequentie p
onderling uit elkaar liggen*. We hebben in de fig. 1.11, 1.12 en 1.13 de hoekfrequenties van de samenstellende componenten uitgezet; daarbij zijn tevens
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de amplitudes van de componenten uitgezet (in verticale richting). Verder
zijn er zoveel componenten getekend als nodig is om een redelijke benade
ring van de gemoduleerde draaggolf te geven: de weggelaten componenten
zijn alle te verwaarlozen klein. Tenslotte merken wij nog op, dat de samen
stellende componenten in de figuren zijn getekend voor gevallen met kleinere
en met grotere m (d.w.z. met kleinere of met grotere fasezwaai). Bij verschil
lende grootten van m loopt nl. het geheel van de samenstellende componenten
nogal uiteen. De fig. 1.11, 1.12 en 1.13 geven dat duidelijk te zien. Dit kan
men gemakkelijk als volgt begrijpen:
hoe kleiner m is, des te kleiner is de hoek 2»j (zie fig. 1.086), waarbinnen de
vector vm zwaait: des te kleinere boog beschrijft de vectorpunt van vm, en des
eenvoudiger valt de benodigde benadering van de gemoduleerde draaggolf uit,
hoe groter m is, des te groter is de hoek 2m waarbinnen de vector vm zwaait;
des te grotere boog beschrijft de vectorpunt van r",„, en des te gecompliceerder
wordt de benodigde benadering van de gemoduleerde draaggolf.
Samenvatting van de eigenschappen van het FM-signaal
a. Naarmate de fasezwaai m groter is, is hel aantal samenstellende componenten
groter en daarom bestrijkt het geheel van de samenstellende componenten in het
frequentiespectrum dan een nagenoeg evenredig grotere bandbreedte. Immers,
de componenten liggen onderling steeds eenzelfde hoekfrequentie p uiteen.
Daar ingeval van frequentiemodulatie de amplitude aan de draaggolf wordt
meegegeven in de vorm van Aco, en Atu recht evenredig is met m, zullen de
samenstellende componenten meestal een groter gebied in het frequentie
spectrum bestrijken, naarmate de over te seinen amplitude van de modu
lerende trilling groter is. We spraken hier van „meestal'', omdat een en
ander niet waar is '. oor kleine waarden van in, nl. als m< 1 (zie hiertoe het
volgende punt b).
b. Indien m groter is dan 1, blijken de niet te verwaarlozen componenten van de
in frequentie gemoduleerde draaggolf binnen een gebied te vallen met een band
breedte van ongeveer 3Ao>, d.w.z. de frequenties van de componenten liggen
tussen de waarden aio
1,5Acu en oio + l,5Ao>. Dit klopt met de bovenge
noemde bewering, dat de bestreken bandbreedte evenredig is met m — Xoifp.
Indien echter m kleiner is dan 1, blijken de niet te verwaarlozen componenten
tenminste een gebied 2p in te nemen. Dit gebied is véél breder dan de eerstgenoemde breedte van 3Ao>, als m veel kleiner is dan 1. Immers, is bijv.
Aco
- = 1/io of 2/> = 20Acu i). Voor m < 1 is het
m = i/io, dan is m ----

1) Is m =
< 1.
1, dan is A<o < p (zie fig. 1.11). Dan vallen alle zijgolven buiten
P
het gebied met een bandbreedte van 2Ato, dat symmetrisch t.o.v. de centrale frequentie
<uo ligt I
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bestreken gebied dus niet meer evenredig met m, doch heeft het een breedte
van ruim 2p.
C. Toepassing van frequentiemodulatie vereist een grotere bandbreedte dan amplitudemodulatie. Immers, indien we m kleiner dan 1 houden, wordt de benodig
de bandbreedte (vooral bij zeer kleine m) groter dan 2pm, als pm hierin de
hoekfrequentie van de hoogste over te seinen tonen is. Houden we m groter
dan 1 dan is dus Aco//> > 1 of Aco > p of 2Aco > 2p, zodat de benodigde
bandbreedte 3Aco stellig veel groter is dan 2p. Een grotere bandbreedte be
tekent een nadeel, zoals we in paragraaf 2 hebben gezien, aangezien men
dan minder zenders in het frequentiespectrum kan plaatsen. Indiev we
echter in geval van frequentiemodulatie de frequentiezwaai A<■ over
het geheel groot houden t.o.v. de cirkelfrequentie pm = 2zt . 15 000 van de
hoogste over te seinen tonen, dan blijkt deze modulatiemethode, mits met
de nodige later te behandelen voorzorgen toegepast, o.a. het voordeel te
hebben, het geluid met veel minder storingen over te brengen.
d. De samenstellende componenten nemen een grotere bandbreedte in beslag dan
men geneigd zou zijn te denken in verband met het verloop van de zg. ,,momentele
frequentie’ 1 De „momentele frequentie” varieert immers tussen oio — Aco en
aio + Aco, zodat zijn bestreken gebied 2Aco bedraagt. Indien m > 1, dan
bestrijken de samenstellende niet te verwaarlozen componenten ongeveer
een 1| maal zo groot gebied als 2Aco; is m < 1, dan bestrijken de componen
ten zelfs een gebied dat in de regel nóg veel groter is dan 2Aco, en bovendien
vallen alle zijgolven dan buiten het gebied van de momentele frequenties
(zie punt b hierboven).
e. De frequenties van de samenstellende componenten houden lang niet alle ,,mo
mentele frequenties" in, zoals men geneigd zou zijn te onderstellen, indien
men de in frequentie gemoduleerde draaggolf beschouwt als een trilling met
constante amplitude, waarvan de frequentie periodiek voortdurend van
waarde verandert. „Momentele frequenties” zijn er a.h.w. oneindig vele, die
liggen tussen de waarden coo — Aco en coo + Aco. Er is echter slechts een
eindig aantal samenstellende componenten, hetgeen een eindig aantal
frequenties betekent, die onderling op een afstand p van elkaar verwijderd
(in de buurt van de centrale frequentie coo) in het frequentiespectrum ver
spreid liggen.
/. Het in frequentie gemoduleerde signaal op een bepaald ogenblik is in hoofdzaak
te danken aan componenten met frequenties die vlak in de buurt van de zg.
,,momentele frequentie" van het totaalsignaal liggen; de overige componenten
heffen door onderlinge faseverschillen elkaar onderling nagenoeg op. Deze
beschouwing geldt bij benadering indien in de eerste plaats m > 1, en in de
tweede plaats de modulatiefrequentie p klein is t.o.v. de centrale frequentie coo;
d.w.z. als de verandering van de „momentele frequentie” „langzaam” ge
schiedt. Alleen bij oneindig „langzame” verandering van de momentele
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frequentie is het bovenstaande geheel juist 1). Hoe „sneller” de momentele
frequentie echter verandert, des te minder juist wordt deze beschouwings
wijze. Komt de modulatiefrequentie p in de orde van grootte van de cen
trale frequentie mo dan gaat deze beschouwing zelfs in 't geheel niet meer op!
Bij het normale FM-signaal is evenwel steeds p
ojq, zodat de boven ge
geven beschouwing bij benadering van toepassing is.

In het kort valt van de in frequentie gemoduleerde draaggolf het volgende te
zeggen:
De sinusoïdaal in frequentie gemoduleerde draaggolf kan men zien als een
trilling met een constante amplitude waarvan de „momentele frequentie”
voortdurend in LF-ritme verandert tussen de grenzen oio — Am en mo + Am.
De frequentie van de modulerende trilling is aan de draaggolf meegegeven in de

p

vorm van het aantal schommelingen /j,p = ---- van de momentele frequentie
2.t
per secunde; de amplitude van de modulerende trilling is meegegeven in de
vorm van de grootte van de maximale momentele frequentie-afwijking Am.
Hoe groter de amplitude van de modulerende trilling is, des te breder wordt het
momentele-frequentiegebied, en daarmee tevens in de regel het gebied dat
de samenstellende componenten bestrijken (nl. mits m groter is dan 1). Als
m > 1 en p <sj <o0, dan kan men het FM-signaal bij benadering op
vatten als een signaal waarvan de frequentie voortdurend verandert,
en gelijk is aan de momentele frequentie (zie punt /).

*§ 4.

DE KWALITEIT VAN HET GELUID EN HET PRINCIPE
VAN FM-DETECTIE

*De kwaliteit van het overgeseinde geluid

We hebben in het kort reeds vermeld, dat een nadeel van frequentiemodulatie
(kortweg met FM aangeduid) t.o.v. amplitudemodulatie (kortweg met AM
aangeduid) is, dat deze methode voor een zender een grotere bandbreedte in het
frequentiespectrum opcist. Tevens noemden we als voordeel o.a. een minder
grote last van storingen. Ten einde hierop nader te kunnen ingaan, moeten we
eerst bespreken, waarvan de kwaliteit van het door middel van een radio
zender en een radio-ontvanger overgeseinde geluid in grote trekken afhangt, en
hoe de detectie van een FM-signaal in principe geschiedt.
De kwaliteit van het geluid blijkt van de volgende drie hoofdpunten A, B
en C af te hangen.

J) Dan is p = 0, en dan liggen de samenstellende componenten a.h.w. oneindig dicht
bij elkaar.
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*A. De kwaliteit van de zender
De zender bepaalt nl., in hoeverre de modulatie van de uitgezonden draaggolf de over te seinen geluidstrillingen juist vertegenwoordigt. Dit houdt in
het bijzonder de volgende punten in:
1. De mate van eventueel door de zender veroorzaakte lineaire vervorming
Alle geluidstrillingen behoren in haar juiste onderlinge amplitudeverhoudingen in de uitgezonden gemoduleerde draaggolf te zijn vertegen
woordigd. Is dit niet het geval, dan zijn de geluidstrillingen niet goed ver
tegenwoordigd, en dan spreekt men van lineaire vervorming. De normale
AM-geluidszenders die slechts de geluidstrillingen met frequenties tot
10 000 Hz uitzenden, hebben dus altijd enige lineaire vervorming. Immers,
de ook nog hoorbare geluidstrillingen van 10 000 Hz tot ongeveer 20 000 Hz
■ worden in ’t geheel niet overgeseind. x)
Bij de genoemde zenders behoren de nog wel overgeseinde trillingen van 0
tot 10 000 Hz echter zo juist mogelijk in haar goede onderlinge amplitudeverhoudingen in de gemoduleerde draaggolf te zijn vertegenwoordigd. An
ders zou daardoor nog een extra lineaire vervorming optreden.
2. De mate van eventueel door de zender veroorzaakte niet-lineaire vervorming
Uitsluitend de in het over te brengen geluid aanwezige samenstellende com
ponenten behoren nl. in de gemoduleerde draaggolf te zijn vertegenwoor
digd, en geen nieuwe componenten met andere frequenties dan de frequenties van de het geluid samenstellende componenten.
3. De sterkte van eventueel aanwezige ruis in de modulatie van de uitgezonden
draaggolf
Onder „ruis” verstaat men het volgende: Zoals we in het kort in § 1 hebben
besproken), worden de diverse in de zender benodigde spanningen (draaggolfspanning en modulerende spanning) aanzienlijk versterkt in de zender,
daar de in eerste instantie opgewekte spanningen veel te klein zijn.
De altijd wel optredende kleine variaties in de elektronenstromen van de
diverse circuits in de zender hebben kleine spanningsvariaties tot gevolg,
die eveneens worden versterkt. De laatstgenoemde spanningsvariaties
geven extra LF-variaties in de modulatie van de draaggolf. Wordt er later
met behulp van de gemoduleerde draaggolf geluid gereproduceerd, dan zullen de
genoemde extra LF-variaties van de draaggolfmodulatie zich als een ruisen
kenbaar maken, dat tegelijk met het gereproduceerde geluid valt waar te
nemen. Vandaar, dat men de extra LF-variaties van de modulatie van de
draaggolf kortweg aanduidt met „ruis”. Door de onregelmatige „ruis”spanningen klein genoeg te houden ten opzichte van de gewenste wissel
spanningen kan men in de zender ervoor zorgen, dat de ruis afdoende wordt

x) Het ontbreken van de frequenties boven de 10 kHz is praktisch echter zeer moeilijk
te horen.
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onderdrukt, zodat we later bij de reproduktie van het geluid geen ruisen
meer kunnen waarnemen, dat aan de zender is te wijten.

B. De ongestoordheid van de voortplanting van de elektromagneti
sche golven van de zendantenne naar de ontvangantenne
Dit houdt in het bijzonder de volgende punten in:
1. Het gemoduleerde draaggoljsignaal moet onvervormd overkomen
Dit wil zeggen, dat de ontvangen gemoduleerde draaggolf uit dezelfde com
ponenten moet zijn samengesteld als de uitgezonden draaggolf, die alle
onderling eenzelfde amplitude-verhouding moeten hebben: bij de voort
planting van de gemoduleerde draaggolf mag er nóch lineaire, nóch nietlineaire vervorming optreden.
2. De ontvanger moet alleen het signaal van de gewenste zender teverwerken krijgen
Dit betekent, dat er met de gemoduleerde draaggolf van de gewenste zender
niet tevens andere signalen bij de ontvangantenne moeten komen, die fre
quenties hebben, die in het door de gewenste zender bestreken frequentiegebied vallen. Ongewenste signalen kunnen o.a. zijn te wijten aan atmos
ferische ontladingen (bliksem); vonkende elektrische toestellen in de buurt
van de ontvangantenne; zenders met een bestreken frequentiegebied dat
geheel of gedeeltelijk in het frequentiegebied van de gewenste zender valt;
enz., enz.
3. De sterkte van de ongemoduleerde draaggolf moet voortdurend constant zijn
Dit wd zeggen, dat voor goede ontvangst geen zg. ,,sluierefject” of "fading”
mag plaats vinden. Onder het sluicreffect verstaat men dat de sterkte van
het zendersignaal (die evenredig is met de amplitude van de ongemodu
leerde draaggolf) periodiek toe- en afneemt. De oorzaak van het sluiereffect is het volgende:
De elektromagnetische golven bereiken bij het overbruggen van grote af
standen niet direct de ontvangantenne, doch pas na een of meer reflecties
in geïoniseerde hogere luchtlagen. Indien er enige signalen (b.v. direct
signaal
gereflecteerd signaal, of twee verschillende reflecties) tegelijker
tijd de ontvangantenne bereiken, dan hangt de sterkte van het totale sig
naal af van de mate waarin de tegelijkertijd ontvangen signalen onderling
in fase zijn verschoven. Door hoogtewisselingen van de reflecterende lucht
lagen kan het faseverschil veranderen. De sterkte van het resulterende ont
vangen signaal is hierdoor dan aan verandering onderhevig, en het wisselt
hierbij in de regel binnen betrekkelijk korte tijden (b.v. 1 tot 5 minuten),
zodat we een zeer hinderlijk periodiek toe- en afnemen van de geluids
sterkte van de ontvanger krijgen. Vaak gaat de verandering van de geluids
sterkte dan tevens gepaard met grote vervorming van het geluid (z.g. selec
tieve fading).
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*C. De kwaliteit van de ontvanger
De ontvanger bepaalt nl., in hoeverre het gereproduceerde geluid overeen
komt met de modulatie van de ontvangen draaggolf, en bovendien in hoeverre
men storingen of vervormingen in het ontvangen signaal nog onschadelijk kan
maken. In het bijzonder kan men de volgende punten onderscheiden:
1. De mate van eventtieel door de ontvanger veroorzaakte lineaire vervorming
Dit betekent, dat alle door de gemoduleerde draaggolf meegedragen geluidstrillingen in haar juiste amplitudeverhoudingen moeten worden ge
reproduceerd.
2. De mate van eventueel door de ontvanger veroorzaakte niet-lineaire vervorming
Dit betekent, dat uitsluitend de componenten in het gereproduceerde geluid
aanwezig moeten zijn, die. de draaggolf indirect heeft meegedragen, dus
geen andere componenten met nieuwe frequenties.
3. De sterkte van eventueel door de ontvanger veroorzaakte ruis in het gereproduccerde geluid
Ook onregelmatigheden in de elektronenstromen van de ontvanger zullen
een zekere ruis veroorzaken. Die ruis zal des te sterker zijn naarmate het
signaal van de gewenste zender zwakker is; immers, dan worden ruisspan
ningen sterker t.o.v. het zwakke signaal van de gewenste zender. Om deze
zender behoorlijk sterk te ontvangen moet men de versterking in het toestel
groter maken; dat brengt dan tevens een versterking van de „ruis” mee.
Men zal hebben bemerkt, dat de bovenstaande drie punten over de kwaliteit
van de ontvanger nagenoeg geheel parallel lopen aan die over de kwaliteit
van de zender. Bij de ontvanger komt er tenslotte nog het volgende extra
punt bij:
4. De mate waarin de ontvanger eventuele fouten van het binnengekregen signaal
weet te herstellen
Dit betreft o.a. vermindering van de vervorming van het binnengekregen
signaal; vermindering van de hinder van storende signalen zoals die, af
komstig van storende zenders, elektrische toestellen, atmosferische ontla
dingen enz.; vermindering van optredende fading.
*De detectie van het FM-signaal

Wij zeggen vervolgens iets over de detectie van het in frequentie gemoduleerde
signaal. In § 2 hebben we gezien, dat de in amplitude gemoduleerde draaggolf
is opgebouwd uit HF-componenten, zodat de LF-trilling die het over te seinen
geluid vertegenwoordigt, niet direct aanwezig is in dit signaal. Door middel
van de zg. detectie wordt het gemoduleerde signaal dusdanig vervormd dat het
wel de gewenste LF-component gaat bevatten.
Zoals in § 3 is- gebleken, is ook de in frequentie gemoduleerde draaggolf
slechts uit HF-componenten samengesteld, zodat ook deze gemoduleerde
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draaggolf het LF-signaal a.h.w. indirect meedraagt. Bij de in frequentie gemoduleerde
draaggolf is dus eveneens detectie noodzake
lijk. die de gemoduleerde draaggolf dusdanig
vervormt dat de draaggolf de gewenste LFtrilling direct als component gaat bevatten. De
gang van zaken is hierbij aldus, dat men de
in frequentie gemoduleerde draaggolf (zie fig.
1.14a) omzet in een signaal dat zowel in ampli
tude als in frequentie is gemoduleerd (zie fig.
1.146). Dit gebeurt met behulp van een z.g. frequentiedetector of discriminalor. Het verkregen
signaal bevat nu nog steeds slechts HF-componenten. We hebben echter LF-omhullenden
gekregen, die, evenals bij het normale, uitslui
tend in amplitude gemoduleerde signaal, de
over le seinen LF-trillingen vertegenwoordigen.
Daarna wordt het verkregen signaal, op de
zelfde wijze als bij de detectie van een in ampli
tude gemoduleerde draaggolf, gedetecteerd, zo
dat we een signaal krijgen volgens fig. 1.14c.
Dit laatste signaal bevat nu weer de gewenste
LF-component die is af te zonderen van de
overige componenten van het signaal, om daarna
verder te worden verwerkt tot geluid.
*De begrenzing van het FM-signaal
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Fig. 1.14a. Het aan een frequentiedetector toe te voeren
FM-signaal.
V

bW
o.

pw

t

Fig. 1.14b. Het FM-signaal na
zijn eerste vervorming in de
frequentiedetector; deze eerste
vervorming bestaat uit het ont
staan van een amphtudemodulatie, die overeenkomt met de
reeds aanwezige frequentiemodulatie.
V

Fig. 1.14c. Het FM-signaal na
zijn tweede vervorming in de
frequentiedetector in geval van
ideale diode-detectie. Door deze
tweede vervorming ontstaat het
gewenste LF-signaal.

Het oorspronkelijk door de FM-zender uit
gezonden signaal is een in frequentie gemodu
leerde draaggolf waarvan uitsluitend de momentele frequentie steeds veran
dert, terwijl de amplitude constant is (zie fig. 1.14a). Bij aankomst van dit
signaal aan de ontvanger kan het op twee wijzen zijn vervormd: ten eerste
kan het verloop van de momentele frequentie in de tijd zijn gewijzigd; in de
tweede plaats kan de amplitude van het signaal niet constant meer zijn,
zodat een tevoren niet aanwezig zijnde extra modulatie in amplitude aan het
signaal is toegevoegd. De vervorming van het signaal door extra modulatie
in frequentie en die door extra modulatie in amplitude geven uiteindelijk beide
vervorming van het geluid. Wat de extra modulatie in frequentie betreft, zal
dit wel duidelijk zijn. Wat de extra modulatie in de amplitude betreft, kan
men een en ander als volgt verklaren:
Bij detectie van het in frequentie gemoduleerde signaal voert men het aan
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de frequentiedetector toe (zie
fig. 1.14a). Deze detector zet
het signaal om in een signaal
dat zowel in amplitude als in
frequentie is gemoduleerd, en
Fig. 1.15. Een FM-signaal vóór en na het passeren
waarbij de modulatie in ampli
van de begrenzer.
tude evenredig is met de tevo
ren aanwezige modulatie in fre
quentie (zie fig. 1.14&). Daarna wordt uitsluitend de dan aanwezige modulatie
in amplitude (en dus niet de ook nog aanwezige modulatie in frequentie)
gebruikt om het benodigde LF-signaal te verkrijgen, dat het te reprodtn eren
geluid vertegenwoordigt (zie fig. 1.14c). Is nu in het signaal dat de frequentie
detector toegevoerd krijgt, reeds een zekere mate van modulatie in amplitude
aanwezig, dan zal er hierdoor een extra modulatie in amplitude van het
uit de frequentiedetector komende signaal optreden. Deze extra modulatie
betekent een vervorming van het LF-signaal dat het overgeseinde geluid
moet vertegenwoordigen; zij geeft daardoor dus een vervorming van het ge
reproduceerde geluid.
Men kan nu in de ontvanger met behulp van een zg. „begrenzer" of "limiter"
de modulatie in amplitude van het door de ontvangantenne opgevangen en in
frequentie gemoduleerde signaal weer verwijderen. Hierdoor snijdt men als
het ware de te grote topjes van het HF-signaal aan beide kanten af; er blijft
een signaal zonder extra modulatie in amplitude over (zie fig. 1.15). Aldus weet
men de vervorming die ten gevolge van de extra modulatie in amplitude in
het gereproduceerde geluid zou op treden, te onderdrukken en er blijft slechts
de vervorming aan extra modulatie in de frequentie over.
Wil men bij FM-ontvangst inderdaad een meer storingsvrije ontvangst heb
ben dan bij AM-ontvangst, dan is een behoorlijke begrenzing van het FMsignaal — alvorens het aan de discriminator toe te voeren — dus noodzakelijk!
FM-ontvangst zonder begrenzing geeft zelfs meer storing dan AM-ontvangst,
aangezien men dan zowel de FM- als de AM-storing van het HF-signaal door
krijgt naar de luidspreker.
We zullen in de volgende paragraaf de invloed van storingen op de ontvangst
van AM-, PM-, en FM-signalen nagaan.
V

*§ 5.

DE INVLOED VAN STORINGEN BIJ AM, PM EN FM

Ten einde de invloed na te gaan van storingen bij de ontvangst van in ampli
tude gemoduleerde (AM-), in engere zin in fase gemoduleerde (PM-) en in
frequentie gemoduleerde (FM-) signalen zullen wij eerst nagaan, hoe groot de in
vloed is van één enkel stoorsignaal vs, dat een constante amplitude v, en een
constante verschilfrequentie pj2n heeft. Daarbij veronderstellen wij het stoor-
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signaal klein t.o.v. de ongemoduleerde draaggolf vz van
de te ontvangen zender.
Ontvangt men tegelijkertijd het ongemoduleerde draag
golfsignaal vz met een hoekfrequentie a>o, en het kleinere
stoorsignaal vs met een hoekfrequentie o>o % ps, dan
is het resulterende signaal een HF-signaal dat zowel in
amplitude als in fase is gemoduleerd. Immers, de resulte
rende vector variëert in lengte, en hij zwaait tegelijkertijd
in het vlak van tekening heen en weer als wij de projectie-as met een hoeksnelheid cuo rechtsom laten draaien
(zie fig. 1,16«). Het stoorsignaal zal daarom zowel bij AMals bij PM- en FM-ontvangst een extra stoormodulatie
van het gewenste signaal veroorzaken.
De stoormodulatie is merkbaar als de frequentie van het
Ps
verschilt van de
2rr
draaggolffrequentie van de gewenste zender. Dan heeft het
stoorsignaal een hoorbare frequentie

u>o

\

projectie-as

Fig. 1.16a. Dc vectorvoorstelling van het
draaggolfsignaal v. en
het stoorsignaal vs.
Het stoorsignaal ver
oorzaakt enige aniplitndetnodulatie, aange
zien dc amplitude van
het totale HF-signaal
periodiek toe- en af
neemt.

Él

Hz
2.~r
in het door de ontvanger gereproduceerde geluid tot ge
volg. Hoe groot is de veroorzaakte stoormodulatie nu in
geval van AM-, PM- en FM-ontvangst? Ten einde dit te
kunnen vergelijken, zullen wij voor elk van de gevallen
eerst eens nagaan, hoe groot de modulatiediepte is van
het uit vz en vs samengestelde signaal.
stoorsignaal ui. een aanhoudende fluittoon van

Ps

De amplitudemodulatie
De amplitudemodulatiediepte is recht evenredig met
de grootte van vs (zie fig. l.lón). Bovendien is de modulatiediepte 100%. als vs = vz.
De door vs veroorzaakte amplitudemodulatiediepte is

dus gelijk aan:

Vs
AM-diepte = —-100%
Vz

\

m

_^t

/
<x)o

projectie-os

t

\\
N

Fig. 1.16b. De vectorvoorstelling van het
draaggolfsignaal vz en
het stoorsignaal vs.
Het stoorsignaal ver
oorzaakt enige faseniodidatie in engere
zin, aangezien de vec
tor van het totale sig
naal vtot = ï’z -r vt pe
riodiek in het vlak
van tekening heen en
weer zwaait.

(1.13)

De fasemodulatie in engere zin
Het stoorsignaal vs moduleert het zendersignaal ook als het ware in fase
aangezien de resulterende vector in het vlak van tekening heen en weer
zwaait. Als gemiddelde resulterende vector kan men een vector nemen met een con-
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stante amplitude vs die met zijn vectorpunl heen en weer zwaait tussen de -punten
A en B in fig. 1.166.
De grootte van de modulatiediepte van een AM-signaal

AM-diepte = - -F- 100%

[zie formule (1.04%

vhf

kan men ook schrijven als:

AM-diepte =

^LF
^^max

100%

(1.13a)

Analoog hieraan kan men de modulatiediepte van een PM-signaal schrijven
als:

m
PM-diepte = -------- 100%
nlmax

(1.14a)

De grootte van de door vs veroorzaakte fasemodulatiediepte zal volgens de
laatste formule gelijk zijn aan:

ms

PM-diepte =

nimax

100% = ——

boog MB

i

100% ««

Vs

nlmax

Vz

4- 100%.
vz

In deze herleiding hebben wij de maximale fase-afwijking m8, die gelijk is aan
boog MB
.
...
----- ------- radialen,
radialen, bij
bij benadering
benadering gelijk
gelijk gesteld
gesteldaan
aan—- radialen. Dit kan men
Vz
vz
doen als vs klein is t.o.v. vz, omdat de koorde MB dan bij benadering gelijk is
_
aan de boog MB.
Vs
De veroorzaakte fasemodulatiediepte is aldus:

Ar

l

fB

"vt

/

l \

PM-diepte «a

t

r

rojectie-as

1
mmax

100%
Vz

(1-14)

l Jfrr's
1/
N

Fig. 1.16c. De vectorvoorstelling van het
draaggolfsignaal vz en
het stoorsignaal v,.
Het stoorsignaal ver
oorzaakt enige fre
quentiemodulatie, aangezien de hoeksnelheid (ten opzichte van
de projecties) van het
totale signaal perio
diek toe- en afneemt.

De frequentiemodulatie

Tenslotte moduleert het stoorsignaal vs het zendersignaal tevens in frequentie. Als gemiddelde is de resul
terende vector weer voor te stellen door een vector met een
constante amplitude vz, die heen en weer zwaait tussen de
standen AN en BN (zie fig. 1.16c).
Analoog aan de formules (1.13a) en (1.14a) voor een
AM- en voor een PM- signaal kan men stellen, dat de
modulatiediepte van een FM-signaal gelijk is aan:

k
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FM-diepte = -----

- 100%

(1.15a)

A<O,'max

De grootte van de door vs veroorzaakte frequentiemodulatie is, gebruik
makende van formule (1.15a), gelijk aan:
FM-diepte =

Ara,
100%
Aa>m„ ,r

Ps ■ ms

—- 100% =

^O>max

boog MB

_ ƒs

'<•

ps

Vs

^max

Vs

100% «s

• 100%

Bij di o afleiding is tevens gebruik gemaakt van formule (1.10), volgens
welke geldt Acu5 We hebben nu voor de veroorzaakte frequentiemodulatiediepte dus g> wonden :

I FM-diepte «s

1

P,

■ 100<%

(1-15)

^max

* Samenvatting
De stoormodulatiediepte die een enkelvoudig stoorsignaal veroorzaakt, als
het tegelijkertijd met < Ie ongemoduleerde draaggolf wordt ontvangen, is volgens
het voorgaande:
m--------

m------éf-------

FM bij 100% modulatiediepte

PM bij 1OO°/«. modulatiedieptie

\

^4 fmod • m

„ ±L_

m=
x.

p

^mod

75kHz
5rad-

fmod

fmod

o

10

15kHz

Fig. 1.16;/. Overzicht van de waarden van >>i en A/

o

5

10

J5KHZ

■■ bij diverse inodulatiefrequen-

ties voor een PM- en voor FM- signaal, beide voor 100% gemoduleerd.
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Vs

Bij AM-ontvangst -7- • 100%

(113)

Vz

Bij PM-ontvangst
Bij FM-ontvangst

1

vs

•-A .100%

mmaz

(1.14)

Vz

Ps

1

Ps max

mrnax

Vs
~ ■ 100%

vz

(1-15)

♦Vergelijking van de modulatiemethoden

Vergelijken wij de sterkte van de storing bij PM-ontvangst met die bij AMontvangst dan valt op te merken, dat de storing bij PM-ontvangst 1
maal zo groot is als bij AM-ontvangst. Dat wil zeggen, als de grootste max. mom.
faseafwijking m,nax gelijk is aan 1 radiaal, dan is de storing bij PM-ontvangst
evengroot als bij AM-ontvangst.
Neemt men mmax groter dan 1 radiaal, dan is de storing bij PM-ontvangst
kleiner dan die bij AM-ontvangst. D.w.z., in hoe sterkere mate men de maximale
fasezwaai groter kiest dan 1 radiaal, des te kleiner de storing bij PM-ontvangst is
vergeleken bij die welke in geval van AM-ontvangst optreedt.
Beschouwen wij de sterkte van de storing bij FM-ontvangst, clan valt op te
merken, dat de storing minder sterk is, naarmate het stoorsignaal een lagere hoor
bare verschilfrequentie ps heeft t.o.v. de draaggolffrequentie co0. Dit kan men als
volgt nader toelichten:
Ook bij FM wordt de sterkte van de storing eigenlijk bepaald door de ver
houding van de door vs veroorzaakte fasezwaai tot de maximale fasezwaai. Deze
laatste is echter niet (zoals bij PM) altijd evengroot, doch hij is omgekeerd
evenredig met ps en gelijk aan Psa>maxips- Hoe kleiner nu ps is, des te groter de
maximale fasezwaai zal zijn, des te kleiner de door vs veroorzaakte fasezwaai
t.o.v. de maximale fasezwaai zal zijn en des te kleiner de storingsmodulatiediepte dus zal zijn. Voor kleine waarden van ps zal de maximale fasezwaai
zelfs vele tientallen radialen kunnen bedragen, terwijl de door vs veroorzaakte
fasezwaai bij niet al te sterke storingen nog niet 1 radiaal zal zijn.
We zien dus dat FM-ontvangst zowel als PM-ontvangst boven AM-ontvangst
zijn te verkiezen, indien men ervoor zorgt dat de maximale momentele fase
zwaai altijd aanzienlijk groter is dan 1 radiaal. Zorgt men er bovendien voor,
dat de maximale fasezwaai bij FM in het ongunstigste geval
nl. als Mmaz —

Aojmax \
psmax '

evengroot is als mmax bij PM, dan is
bij FM gemiddeld aanzienlijk groter
dan bij PM, zodat FM veel gunstiger uitvalt dan PM.
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Nu zou men kunnen denken, dat men de storingen tot een willekeurig mini
mum zou kunnen terugbrengen door FM toe te passen, en ^o>max maar hoog
genoeg te nemen. Dit is echter niet zo, omdat de gewenste zeer grote
tevens een zeer grote bandbreedte inhoudt, en deze bandbreedte veel meer
last van de in de ontvanger ontstane ruis meebrengt. De ruisenergie is nl. even
redig met de bandbreedte. Men moet dus tot een compromis komen. Een
normale FM-zender seint trillingen over met frequenties van oHz tot 15000 Hz.
Voor een FM-zender waarbij pmax = 2.n. 15000 blijkt de gunstigste band
breedte ca. 225 kHz te bedragen, hetgeen inhoudt dat de frequentiezwaai dan
gelijk is aan 75 kHz, zodat:

Aa>m ax = 2..T.75 000.
We zullen de
methoden van
225 kHz zowel
mules voor de

sterkte van storingen nu nog eens nagaan voor de verschillende
ontvangst; daarbij veronderstellen wij een bandbreedte van
ingeval van de PM- als ingeval van de FM-zender *). De for
stoormodulatiediepte worden nu:
V*

— • ioo%

Bij AM-ontvangst:

(1.16)

Vz

Bij PM-ontvangst:
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■ 100% =

^toinax
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1
5

of

Vz
Vs

2rr 15 000 vs
- . —. 100%
2.-r 75 000 vz
(1-17)

• 100%
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Bij FM-ontvangst:
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i

-- . 100% =

Mrnax

VZ
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1

Ps max

5

Ps
psmax

— ■ 100%

1

— • 100%
Vz

(1.18)

vz

i) Merk op, dat door een FM-signaal (dat voor 100% is gemoduleerd) voor elke modulatiefrequentic de gehele bandbreedte van 225 kHz wordt bestreken. Door een PMsignaal (dat voor 100% is gemoduleerd) wordt echter slechts bij de hoogste modulatie
frequentie de gehele bandbreedte bestreken; als de modulatiefrequentie afneemt, neemt
de door de samenstellende componenten bestreken frequentieband recht evenredig met
de modulatiefrequentie af. Aldus gebruikt men bij FM steeds bij alle modulaticfrequenties
de gehele beschikbare bandbreedte, terwijl dit bij PM lang niet het geval is.
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Fig. 1.17a, b, c. De AM-, de PM- en de FM-storingssterkte als functie van de vei
frequentie / tussen het stoorsignaal en het gewenste draaggolfsignaal. Hierbij i- . ■
ondersteld dat de amplitudes ijB en vz van het stoorsignaal en het draaggolfsignaal sti cd
dezelfde verhouding hebben.

Deze resultaten kan men overzichtelijk weergeven dooreen grafische voorstelling
waarin men de sterkte van de door eenzelfde stoorsignaal vs veroorzaakte
storing uitzet als functie van de hoorbare verschilfrequentie van vs t.o.v. de
draaggolf. Dit is in fig. 1.17 gedaan voor AM-, PM- en FM-ontvangst.
We zien nu duidelijk, dat PM-ontvangst veel gunstiger is dan AM-ontvangst,
en dat FM-ontvangst weer veel gunstiger is dan PM-ontvangst. Vandaar, dat
men in de praktijk geen fasemodulatie in engere zin, doch frequentiemodulatic
toepast. Er valt nu nog een verbetering te bereiken.
*Pre-emphasis en de-emphasis
De amplitudes van de over te seinen geluidstrillingen met de hoogste fre
quenties zijn in de regel nogal klein t.o.v. die van de trillingen met de lagere
frequenties. Terwijl bij harde geluidspassages de modulatie bij de lage tonen
in de buurt van de 100% komt, komt de modulatie bij de hoge tonen lang
niet tot de 100% toe. Men kan in de zender daarom, alvorens men de HFdraaggolf moduleert, gerust de LF-trillingen met hoge frequenties meer versterken
dan die met lagere frequenties 1) zonder dat er gevaar van overmodulatie op
treedt, wat betreft de modulatie door de hoge LF-trillingen in harde geluids
passages. In de uitgezonden draaggolf zijn de hoge geluidstrillingen dan dus te
sterk vertegenwoordigd, en dit is eveneens het geval in het door de ontvanger
binnengekregen signaal. Men zorgt vervolgens in de ontvanger ervoor, dat de
LF-trillingen van de hoge geluidsfrequenties weer net zoveel t.o.v. de LFtrillingen van de lagere geluidsfrequenties worden verzwakt als zij in de zender
eerst extra werden versterkt 2). Dan zal men het geluid zonder lineaire ver
vorming kunnen reproduceren. Door deze methode kan men de sterkte van de
storing van stoorsignalen met hoge hoorbare verschilfrequenties t.o.v. de cen
trale draaggolffrequentie aanzienlijk verminderen. Immers, men heeft de verx) De z.g. pre-emphasis (Engelse uitdrukking).
2) De z.g. de-emphasis (Engelse uitdrukking).
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houding van de sterkte van het gewenste zendersignaal tot de sterkte van het
stoorsignaal groter gemaakt, door het zendersignaal extra sterker (,,te sterk”)
te ontvangen. In fig. 1.176 is met een streeplijn aangegeven, hoe de sterkte
van de storingen is, die een „hoge” verschilfrequentie hebben t.o.v. de
draaggolffrequentie coo-

*§ 6.

GECOMPLICEERDE STORINGEN

Na deze beschouwing van de sterkte van de storingen met FM-ontvangst,
vergeleken bij die met AM- of PM-ontvangst, die uitsluitend betrekking had op
sinusvormige stoorsignalen, gaan we achtereenvolgens de invloed na van di
verse eventueel meer gecompliceerde storingen die kunnen optreden.
a. De storingen, te wijten aan vonkende toestellen en atmosferische ontladingen
Dit .ijn over het algemeen gecompliceerde storingen die de gemoduleerde
draaggolf in de ontvanger extra moduleren met alle mogelijke laagfrequenties. Zijn de stoorsignalen niet al te groot, dan is FM veel gunstiger dan
AM, en de vergelijking tussen beide valt, naarmate het stoorsignaal kleiner
is, beter uit voor FM. De aard van de storing is verder ook typisch anders
bij I M Immers, in de eerste plaats wegen bij AM-ontvangst destoorsignalen
met hoge verschilfrequenties even zwaar als die met lage verschilfrequenties;
bij FM geven de stoorsignalen met lage verschilfrequenties daarentegen veel
minder storing dan die met hogere verschilfrequenties. Bij FM is de storing
in het geproduceerde geluid dus meer opgebouwd uit hoge tonen. In de
tweede plaats geven bij AM de sterke stoorsignalen evenredig sterkere sto
ring dan de zwakke stoorsignalen ; bij FM geven de sterke stoorsignalen een
veel meer dan evenredig sterkere storing. Bij FM merkt men in het gerepro
duceerde geluid dus nagenoeg niets van de zwakke stoorsignalen; daaren
tegen vallen sterke stoorsignalen des te meer op door hun grotere sterkte,
vooral als zij (zoals bij atmosferische storingen in het bijzonder het geval is)
af en toe gedurende zeer korte tijd optreden.
b. Storingen, te wijten aan naburige zenders ')
Bij FM-zenders behoren de centrale draaggolffrequenties ten minste
uit elkaar te liggen, willen zij elkaar onderling niet te zeer storen.
Indien zij elkaar wel storen, blijkt deze storing bij niet al te grote stoor
signalen minder sterk te zijn dan bij AM-ontvangst.
è. De storing, te wijten aan de in de ontvanger ontstane ruis
Hier valt allereerst nog eens met nadruk te vermelden, dat men bij FMontvangst een begrenzer moet gebruiken, aangezien eventuele vervorming
anders even erg is als bij AM-ontvangst.
Evenals de onder a genoemde storingen is de in de ontvanger ontstane ruis

i) D.w.z., zenders waarvan de draaggolffrequenties in de buurt van de draaggolffrequentie van de gewenste zender liggen.
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een gecompliceerde storing die de gemoduleerde draaggolf met alle mogelijke
laagfrequenties extra moduleert. Daarbij is de storing door de hoge fre
quenties weer ernstiger dan die door de lage, hoewel dit veel verbetert door
het toepassen van de methode om de hoge geluidstrillingen te sterk in de
uitgezonden draaggolf vertegenwoordigd te doen zijn; hierdoor zullen in de
ontvanger niet alleen de gewenste hoge geluidstrillingen minder versterkt
worden dan de lage, doch eveneens de ongewenste hoge LF-ruiscomponenten, vergeleken bij de lage LF-ruiscomponenten f).
Bij FM-ontvangst is de ruisstoring meestal minder sterk dan bij AMontvangst 2). Directe gevolgen hiervan zijn in de eerste plaats, dat er veel
zwakkere zenders behoorlijk zijn te ontvangen. In de tweede plaats, dat er
in de ontvangen muziek een veel grotere dynamiek mogelijk is; d.w.z., dat de
zachtste en de hardste passages veel verder uiteen kunnen liggen zonder dat
ruis de zachtste delen hindert of overstemt.
Tenslotte hebben we reeds vermeld, dat de ruis de praktisch te gebruiken
bandbreedte van de zender beperkt: te grote bandbreedte zal teveel ruis
geven.
*§ 7.

HET IN AMPLITUDE GEMODULEERDE SIGNAAL MET
ÉÉN ENKELE ZIJBAND

Tot slot gaan we nog even nader in op het signaal van een AM-zender die
slechts een draaggolf en één zijband uitzendt.
In fig. 1.18 hebben we de vectorvoorstelling gegeven van het sinusoïdaal
gemoduleerde signaal van zo een éénzijbandzender. Hierin is v de draaggolfvector; vi is de zijgolfvector met een hoekfrequentie /> t.o.v. v. De hoekfrequentie van de over te seinen geluidstrilling is dus p; de amplitude is even
redig met iq.
We zien, dat het signaal van de éénzijbandzender tegelijkertijd in fre
quentie en in amplitude is gemoduleerd.
Vergelijken we het tweezijbandsignaal (fig. 1.19a) met het éénzijbandsignaal (fig. 1.19b), dan vallen hierbij drie verschilpunten op, en wel de vol
gende :
a. Indien de amplitude van de zijgolf in het éénzijbandsignaal evengroot is
als die van elk der zijgolven in het tweezijbandsignaal, dan is de modulatiediepte bij eerstgenoemd signaal de helft van die bij het tweezijband
signaal (vergelijk ook de fig. 1.03 en de fig. 1.18).
b. De nuldoorgangen bij het tweezijbandsignaal liggen steeds even ver
1) De figuren 1.17a, 1.17b en 1.17c geven een goed beeld van de sterkte van de ruis in
de diverse gevallen.
2) In geval van zéér zwakke signalen heeft men bij AM-ontvangst een betere
signaal-ruis verhouding dan bij FM-ontvangst.
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van elkaar; dat wijst op het afwezig zijn van
frequentiemodulatic. De nuldoorgangen van het
éénzijbandsignaal liggen dan weer dichter bij
elkaar, dan weer verder van elkaar af; dat komt
door eveneens aanwezige frequentiemodulatie.
c. De omhullenden van het sinusoïdaal gemodu
leerde Ztt’eezijbandsignaal zijn sinusoïden. De
omhullenden van het sinusoïdaal gemoduleerde
éénzijbandsignaal zijn géén sinusoïden! Bewer
projectie-as
kelijke vorm zal bovendien meer van de sinuFig.
1.18. De vectorvoorsoïde afwijken naarmate de modulatiediepte stelling
van een éénzijgroter is. Wil men het zojuist besproken één- bandsignaal.
zijband signaal onvervormd detecteren, dan
moet men een speciale detectiemethode toepassen, die afwijkt van de
tot nu toe genoemde deteciemethoden.

Repetitievragen (vervolg)

*1-1 1. Hoe is een in ruime zin in fase gemoduleerd signaal voor te stellen
in het vlak van tekening, en hoe zijn bij deze voorstelling de amplitude
en de toonhoogte van het LF-signaal vertegenwoordigd? (De heen en
weer zwaaiende vector).
*1-12. Hoe kan men uit de voorstelling van vraag 1 1 tot een formule voor het
in ruime zin in fase gemoduleerde signaal komen?

t

Fig. 1.19a. De grafische voorstelling van een
tweezijbandsignaal.

n

Fig. 1.196. De grafische voorstelling van
een éénzijbandsignaal.

t
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1-13. Herleid de formule uit vraag 12 tot een formule waarin de maximale
momentele frequentie-afwijking Aa> voorkomt.
*1-14. Leg het verschil uit tussen een in engere zin in fase gemoduleerd
signaal en een in frequentie gemoduleerd signaal.
1-15. Wat kunt U vertellen omtrent de componenten, uit welke een in
frequentie gemoduleerd signaal is samengesteld? Is daarbij altijd een
component met de centrale frequentie aanwezig? Schets tevens het
amplitude-frequentie diagram van een in frequentie gemoduleerd sig
naal (juiste amplitudeverhoudingen zijn hierbij niet vereist).
1-16. Noem enkele eigenschappen van een in frequentie gemoduleerd signaal.
1-17. Waar hangt de kwaliteit van een overgeseind geluid van af?
*1-18. Hoe geschiedt in principe de detectie van een FM-signaal ?
*1-19. Welke voordelen heeft een FM-signaal boven een AM-signaal ? Walk,
maatregel moet worden genomen ten einde deze voordelen bij l-'Montvangst te garanderen?
1-20. Wat is onder de modulatiediepte te verstaan bij:
a. een AM-signaal,
b. een zuiver PM-signaal,
c. een zuiver FM-signaal.
1-21. Behandel de sterkte van de storing door een stoorsignaal bij:
a. AM-ont vangst,
b. PM-ontvangst,
c. FM-ontvangst.
*1-22. Hoe groot wordt de bandbreedte van een FM-zender gekozen en om
welke redenen ?
*1-23. Hoe is een tweezijbandsignaal te onderscheiden van een éénzijbandsignaal?
1-24. Construeer de omhullenden van een voor 25% (resp. 50% en 100%)
gemoduleerd éénzijband-signaal, dat is opgebouwd uit de draaggolfcomponent en één zijbandcomponent. Let hierbij vooral op de vorm
van de omhullenden!
1-25. Leid de formules af voor een met de modulerende spanning a.sin pt -f+ b.cosqt gemoduleerde draaggolf als het achtereenvolgens betreft:
een AM-signaal, een PM-signaal en een FM-signaal. Let hierbij op
het faseverschil tussen de momentele jaseafwijking en de momentele
frequentieafwijking van eenzelfde in ruime zin in fase gemoduleerd
signaal. Van eenzelfde in ruime zin in fase gemoduleerd s'gnaal is
nl. de momentele frequentieafwijking nul als de momentele faseafwijking maximaal is, en omgekeerd! Voor de af te leiden formules
moeten de modulatietoppen gelijktijdig optreden.

HOOFDSTUK II

RESONANTIEKRIXGEN
*§ 1-

INLEIDING

In de regel zenden verschillende radiozenders tegelijkertijd hun signalen uit,
zodat de elektromagnetische golven van al deze zenders e.m.k.’s in de ontvangantenne van een ontvanger opwekken. Met behulp van z.g. resonantiekringen
kan men in de ontvanger uit al de tegelijkertijd ontvangen signalen er één (van
één zender afkomstig) uitkiezen, en de andere signalen dusdanig onderdrukken
dat zij niet meer hinderlijk zijn.
Het verschijnsel van de resonantie of meetrilling kan ook bij geluid optreden.
Dit verschijnsel is als zodanig meer algemeen bekend. Indien een geluidsbron
trillingen uitzendt, zullen deze trillingen andere voorwerpen eveneens in tril
ling brengen zodra de geluidstrillingen deze voorwerpen bereiken. Hebben de
voorwerpen een eigen frequentie die niet in de buurt van die van de geluids
trillingen ligt, dan zal het meetrillen zeer gering en praktisch te verwaarlozen
zijn; de geluidstrillingen ,.duwen” de voorwerpen telkens „niet in de pas aan”.
Hebben de voorwerpen een eigenfrequentie die gelijk is aan of vlak in de buurt
ligt van de frequentie van de geluidstrillingen, dan zullen zij maximaal gaan
meetrillen: de geluidstrillingen „duwen” de voorwerpen telkens „juist in de pas
aan”, en we zeggen, dat de voorwerpen in resonantie zijn met de geluids
trillingen.
Bij het overbrenwn van radiosignalen geschiedt een en ander op analoge
wijze. De radiozender is een bron wan elektromagnetische trillingen die zijn
samengesteld uit verschillende enkelvoudige trillingen. Deze enkelvoudige
componenten hebben als frequenties een zeer bepaalde draaggolffrequentie /o
en diverse zijgolffrequenties die vlak in de buurt win /o liggen. Komen elektro
magnetische trillingen bij een ontvangantenne, dan zullen zij een wissel-e.m.k.
in deze geleider induceren, d.w.z. een steeds van richting wisselende elektri
sche kracht. Deze antenne-e.m.k. wordt toegevoerd aan een z.g. resonantiekring die in wezen niets ander is dan een geleidend circuit met een zekere lading
aan vrije elektronen. De toegevoerde elektrische wisselkracht zal de vrije elek
tronen van de resonantiekring in trilling brengen. Heeft de combinatie „circuit
met lading aan vrije elektronen” een eigenfrequentie die niet in de buurt van de
frequenties van de elektromagnetische trillingen ligt, dan zal het meetrillen
praktisch te verwaarlozen zijn: de lading aan vrije elektronen wordt telkens
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„niet in de pas aan geduwd” door de elektromagnetische golven. Heeft de
combinatie „circuit met lading” een eigenfrequentie die gelijk is aan of vlak in
de buurt ligt van de draaggolffrequentie /0 der elektromagnetische golven, dan
zal de lading aan vrije elektronen sterk gaan meetrillen: de lading wordt tel
kens „juist in de pas aangeduwd” door de elektromagnetische golven; we zeg
gen, dat het „circuit met lading” in resonantie is met de elektromagnetische
trillingen. Aldus heeft men in de resonantiekring van de ontvangantenne in
hoofdzaak signaal van de zender die een draaggolffrequentie heeft, die nagenoeg
gelijk is aan de eigenfrequentie van de resonantiekring; de signalen van de
andere zenders zijn veel kleiner. Men zegt, dat de resonantiekring is afgestemd
op de zender met een draaggolffrequentie die gelijk is aan de eigenfrequentie
van de resonantiekring. Het circuit van de resonantiekring is in principe op
gebouwd uit een in zichzelf gesloten serieschakeling van een geleider en een
condensator, zoals fig. 2.01a schematisch weergeeft.
Bij mechanische trillingen wordt er arbeidsvermogen van plaats (A.v.P.)
omgezet in arbeidsvermogen van beweging (A.v.B.) en omgekeerd, terwijl de
totale energie voortdurend constant is (mits er geen wrijving optreedt, waardoor de energie zou afnemen).
Ook bij het schommelen van een elektrische lading aan vrije elektronen in
een trillingskring vindt er voortdurend omzetting van A.v.P. in A.v.B. plaats
en omgekeerd. De lading schommelt daarbij heen en weer tussen de uiteinden
van de geleider. Op het moment waarop de stroom in de geleider van richting om
keert, staat de lading aan vrije elektronen heel even stil; zij is (bij de gegeven
wisselspanning) gemiddeld zover mogelijk naar één uiteinde van de geleider
verschoven: de condensator waarvan de platen a.h.w. gevormd worden door
de uiteinden van de geleider, is maximaal geladen. Hierdoor is er een maxi
maal elektrisch veld tussen de uiteinden aanwezig. Het elektrische veld ver
tegenwoordigt het elektrische A.v.P., en dit is dan dus maximaal. Het elek
trische A.v.B. is tegelijkertijd nul, omdat de elektrische lading niet in be
weging is. Op het moment waarop de stroom in de geleider maximaal is, heeft de
lading aan vrije elektronen de grootste snelheid. De vrije elektronen zijn
dan gelijkelijk over de geleider verdeeld: de condensator is juist ontladen.
Tussen de uiteinden heerst dan geen potentiaalverschil, zodat er ook geen
elektrisch veld aanwezig is, en het elektrische A.v.P. gelijk is aan nul. Het
elektrische A.v.B. is echter op zijn grootst, omdat de vrije elektronen hun
grootste snelheid hebben: dit is vertegenwoordigd in het magnetisch veld van
de geleider.
De omzetting van A.v.P. in A.v.B. en omgekeerd vindt bij een elektrische tril
ling dus plaats in de vorm van de omzetting van een elektrisch veld in een magnetisch
veld, en omgekeerd: het elektrische veld vertegenwoordigt daarbij het elektrische
A.v.P., en het magnetische veld het elektrische A.v.B.
De karakteristieke grootheden voor een resonantiekring zijn blijkbaar zijn
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Fig. 2.01a. Eenvou
dige
resonantie
kring,
samenge
steld uit een in zich
zelf gesloten serie
schakeling van een
geleider en een con
densator.

Fig. 2.01b. Het vol
ledige schema van
een eenvoudige re
sonantiekring.

Fig. 2.02a. De voe
dingsbron bevindt
zich binnen de
eigenlijke resonan
tiekring en heeft als
belasting oen serieschakcling van een
spoel en eencondensator. Men spreekt
hier van een seriekring.

w

l ig. 2.02b. De voe
dingsbron bevindt
zich buiten de eigen
lijke
resonantiekring en heeft als
belasting een paralfe/schakeling van
een spoel en een
condensator, Men
spreekt dan van
een parallelkring.

elektrische veld en zijn magnetische veld. Deze worden, wat hun grootte betreft, in hoofdzaak bepaald door het geleidingsvermogen van het tot de kring
behorende diëlektricum en het geleidingsvermogen van het met de kring ge
koppelde magneticum; cl.w.z.., door de aanwezige capaciteit tussen de uiteinden
van de geleider en de zelf inductie van de geleider. Bovendien komt er als derde
karakteristieke grootheid nog de aanwezige wrijving bij, die wordt bepaald
door de olunse weerstand van de geleider.
Heel in het algemeen valt een resonantiekring nu vollediger voor te stellen i)
door een in zichzelf gesloten serieschakeling van een condensator, een spoel en
een weerstand volgens fig. 2.016.
Tot deze eenvoudige schakeling kan men alle resonantiekringen in wezen
terugbrengen. Wel vallen bij deze resonantiekring nog twee gevallen van aan
sluiting op de wisselspanningsbron te onderscheiden: men kan nl. de spannings
bron in de kring zelf aanbrengen (zie fig. 2.02u); in dit geval spreken wij van een
seriekring — en men kan de spanningsbron buiten de kring zelf houden (zie
fig. 2.026); in dat geval spreken wij van een parallelkring. In beide gevallen
hebben we echter met dezelfde resonantiekring te doen : slechts is de spannings
bron in deze gevallen aangesloten op voor haar verschillend zijnde belastende
impedanties. In het ene geval is zij nl. aangesloten op een serieschakeling van
een spoel, een weerstand en een condensator; in het andere geval op een paral
lelschakeling van een ,.spoel met weerstand” en een condensator.
We wijzen er hier vast op, dat men in het ontvangtoestel (en ook in de zender)
behalve in het geval van de antennekringen ook nog op diverse andere wijzen
gebruik maakt van resonantiekringen. Hoe dit gebeurt, zal later ter sprake
komen.
In het voorgaande is het wezen van de elektrische resonantie verduidelijkt
i) Vergeleken bij de voorstelling volgens fig. 2.01a
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aan de hand van de analogie met het resonantieverschijnsel bij mechanische
trillingen.
In het volgende gaan we een wisselspanningsbron op de resonantiekring
aansluiten, en de diverse optredende stromen en spanningen berekenen. De
berekening zal dan op haar manier het resonantieverschijnsel wiskundig naar
voren brengen. Deze wiskundige beschouwingswijze zal hetzelfde verschijnsel
op een andere manier laten zien; zij zal de voorgaande beschouwing verduide
lijken en bevestigen.
Zoals we reeds hebben vermeld, kunnen we een wisselspanningsbron op twee
manieren aansluiten op een resonantiekring, nl. in de kring zelf en buiten de
eigenlijke kring. We zullen deze beide gevallen achtereenvolgens behandelen.

*§ 2.

DE SERIEKRING

*De kringimpedantie
Indien men een seriekring aansluit op een wisselspanningsbron, zal deze bron
een wisselstroom in de kring veroorzaken. Het quotiënt van de geleverde wissel
spanning en de geleverde wisselstroom noemt men de impedantie of de wisselstroom-weerstand Z van de kring.
Aangezien de kring behalve uit een weerstand r ook nog is samengesteld uit
een condensator met een reactante —— en een spoel met een reactante o>L,
a>C
is de grootte van de impedantie van de kring blijkbaar afhankelijk van de
(hoek)frequentie co van de toegevoerde wisselspanning.
Alvorens men een en ander gaat berekenen, kan men globaal reeds het vol
gende zeggen: Bij zeer hoge frequenties zal de waarde van de reactantie <»L van
de spoel zeer groot zijn, en daarmee tevens de waarde van de totale impedantie
1
Z van de kring. Bij zeer lage frequenties zal de waarde van de reactantie
coC
van de condensator zeer groot zijn, en daarmee tevens de waarde van Z.
Ergens tussen de zeer hoge en zeer lage frequenties in zal de waarde van a>L noch

de waarde van ——- zeer hoog zijn; dan zal de kring een minimale impedantie
coC
hebben.
Hoe groot de waarde van Z is bij de diverse frequenties, kan men het best
nagaan door het vectordiagram van de stroom en de spanningen bij die uiteen
lopende frequenties te tekenen; daarbij veronderstelt men dat de toegevoerde stroom constant is.
In fig. 2.03 is het schema getekend. In fig. 2.03a is het vectordiagram bij een
hoge frequentie geschetst, zodat a>L > ——In fig. 2.03& is het vectorcoC
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7k

<$)

I -•
II

^=77

'h
^•<2

Xl=goL

vL

VC' -T-*C-uic
9

7

|X° lx

7r

LT

■T
<lVz/

II
IS1

vr=i.r

>r

Fig. 2.03. De
seriekring.

K=7F

ix K

Fig. 2.03a. Het vectordiagram van de
seriekring voor het
geval dat de kringimpedantie induc
tief is: <d > (oq.

I '
1^4

Fig. 2.036. Het vectordiagram van de
seriekring voor het
geval dat de kringimpedantie capacitief is: co < «o

Fig 2.03c. Het vectordiagram van de
toegevoerde stroom i
en de toegevoerde
spanning
bij uit
eenlopende frequen
ties indien men daar
bij i constant houdt.

1
diagram bij een lage frequentie getekend, zodat —
coL. We merken op,
coC
dat r constant is. Hierdoor is, aangezien i constant is verondersteld, ook de
spanning vr = i .r constant. Tenslotte is in fig. 2.03c het vectordiagrain ge
tekend van i en de diverse waarde van Vk bij uiteenlopende frequenties: omdat
vr constant is, moeten al de punten van de vj-vectoren op de getekende streep
jeslijn liggen!
Delen wij de spanningen door de stroom /, dan verkrijgen wij de wisselstroomweerstandswaarden. Deze waarden hebben dus dezelfde onderlinge verhouding
als de spanningen; men kan ze daarom als evengrote vectoren weergeven. Men
verkrijgt dan de diagrammen van fig. 2.04n, fig. 2.04i en fig. 2.04c in de plaats
van die van fig. 2.03<r, fig. 2.03J en fig. 2.03c. Met behulp van de stelling van
Pythagoras kan men nu gemakkelijk de waarde van Z uitdrukken in die van
r, coL en

1
a>C
Z2 = r2

i/~

'

Z = k r2 +

coL —

1

2

of

(oC

2
1
coL — ——
(oC

■

■

(«)

(2.01)
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■k’
Xl

-iz2

~(XL-Xc)

■IZ3=r
XL-XC
^5

Fig. 2.04a. Hetimpedantiediagram van de seriekring als Z inductief is.

Fig. 2.046. Het impedantiediagram van de seriekring als Z capacitief is.

1

Blijkbaar is de impedantie minimaal als u>L
= <“o

2_

.2

a>C

Fig. 2.04c. Het vectordiagram van de seriekringimpedantie bij diverse
frequenties. Als (o — coq,
dan is_ | Z |_minimaal en
geldt Z = Z3 = t.

1
= 0 of o>L = —tuC

of

zodat

1

(2.02)

LC

De (hoek)frequentie waarbij de impedantie minimaal is, noemt men wel de
resonantiefrequentie en men geeft deze aan met coo 1). Dus geldt ook:

1
COfl =

/o =

VZc
1

ZtiVLC

— Info

of

. . (Hz)

(2.03)

In fig. 2.05 is de waarde van \Z\ bij de verschillende frequenties grafisch uit
gezet. Men kan deze grafiek uitzetten door de waarde van Z met behulp van
formule (2.01) te berekenen voor de diverse frequenties. Over het algemeen
houdt dit een massa rekenwerk in; daarom heeft men gezocht naar de ge
makkelijkste manier om deze berekening uit te voeren. Uiteindelijk heeft men
de handigste manier van aanpakken gevonden door enkele nieuwe begrippen in te
voeren, en met behulp daarvan formule (2.01) in een andere vorm te brengen. Op

1) Bij deze frequentie worden de vrije elektronen in het circuit telkens „juist in de pas
aangeduwd”. Voeren we een constante vk toe, dan is bij deze frequentie de i dus maximaal.
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het eerste gezicht doet
\Z\
deze methode gezocht en
bij ca =0
ingewikkeld aan: als men
haar echter heeft geleerd
|Z.I=|Z2I
en enige malen heeft toe
gepast, zal men steeds
meer tot het inzicht ko
men, dat het inderdaad
.
copocitief- ------ ------ ►inductief
capociuer<
een zeer handige manier
a>2
is, die veel rekenwerk be
Fig. 2.05. De grafiek \Z\ = [(co) van een seriekring.
spaart, en die bovendien
aan het inzicht in de eigen
schappen van een resonantiekring ten goede komt.
De nieuwe begrippen zijn: de opslingerfactor of kwaliteit Q van de kring, en de
relatieve verstemming p.
We zullen nu eerst deze begrippen bespreken.

*De kwaliteit Q

In het geval van resonantie is a>oL =

1
ojqC

zodat het vectordiagram van de

spanningen er dan uitziet zoals fig. 2.06 weergeeft. We zien, dat in dat geval de
toegevoerde spanning Vk evengroot is als de deelspanning vr — i.r over de

weerstand

Verder zijn

de declspanningen

vl

= i -coqL en vc — i. —'—

<uqC
aan elkaar gelijk (op de fase na), en bovendien zijn ze veel groter dan de toe1
gevoerde spanningen, indien wqL —■
veel groter is dan r! Men zegt wel,
a>oC
dat in het geval van resonantie de toegevoerde kleine
spanning Vk wordt „opgeslingerd” tot de veel grotere deel-

spanningen vl en vcDe kwaliteitsjactor geeft nu de mate van opslingering ingeval
van resonantie aan:

___vyj,

K
Fig. 2.06. Het vec
tordiagram van de
spanningen van een
seriekring in het ge
val van faseresonantie; dan treedt
er tevens stroomresonantie op (Zie
ook blz. 70).

2=

■vl

vc

Vk

Vk

- in het geval van resonantie,

1>L

Vc

i. (OqL

(oqL

Vr

Vr

~T~r~

r

hetzij Q —

1/cOflC
------- , ZOClclt

of
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•2 =

1 /a)oC
r

coqE

r

in geval van een seriekring

(2.04)

Hoe kleiner de weerstand r is, des te beter wordt de kwaliteit en des te groter
is de opslingering blijkbaar in het geval van resonantie.
*De relatieve verstemming p

Bij een (hoek)frequentie a>i, die kleiner is dan a>0, heeft Z een bepaalde
waarde Zj. Er is nog een andere frequentie C02, waarbij de impedantie een waar
de Z2 heeft, die evengroot is als Zj; die frequentie ligt boven coq (zie fig. 2.05).
Tussen coi, a>o en C02 bestaat een bepaald verband, onverschillig hoe groot men
de gelijke impedanties Zj en Z2 kiest. Dit kan men als volgt afleiden:
Z1 = Z2
1

1
coiC
1
COjC

1
coiC

— (JJ]L =

1

—

a>zC

+

1
C02C

= cüiL -f- M2L

1
1
------- 1------- = (cor + 0>z)L ■ C
CO1

2

C02C

[zie nu formule (2.02)]

0)2

CO 2 + 0)1

(e>i T C02)

cox . a>2

"o

cop = a>i . <02

en

of

fi = /1. h

(2.05)

Weet men dus de waarde van coo, dan kan men met behulp van formule
(2.05) gemakkelijk uitrekenen, bij welke andere frequentie a>2 de impedantie
evengroot is als bij een gegeven frequentie a>i. Verder kan men opmerken, dat
A<O2 = 0)2 — O)o des te meer van Acoi = a>o — coi gaat verschillen naarmate
0)2 en coi verder van coo of liggen; in de buurt van coq is echter Aco2 sa Acoi.
Tenslotte volgt uit formule (2.05) direct, dat de grafiek van fig. 2.05 volkomen
symmetrisch t.o.v. coq wordt als men co logaritmisch uitzet!

i
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Het begrip relatieve verslemming ft is nu gedefinieerd als:
^2 =

CO2

0J()

COO

CO 2

en

(oo

Pi = o>o

(2.06)

«1

Dit kan men als volgt herleiden:
ft2 =

CO 2

COq

co| — 05

coo

CO 2

COO • (02

CO2(cO2 — CO1)

— CO 2 • COj
COq • CO2

CO 2 • co o

Acoi 4" AcO2
= positief
(O o

co\

CO 2

Col

(O o

of
CO]

CO o

O)2 - <05

(O 0

CO1

(O0-(Ol

pl =

COl(cO], — CO 2)

COj — (01 . (02

CO 1 . (Oo

CO o — CO1

CO1 . COQ

= negatief.

co o

(O O

We krijgen dus:

0=±

Aco9

Acoi

±

COO

A/i + A/2
/o

(2.07)

*De kringimpedantie
Met behulp van de behandelde begrippen Q en ft kan men de impedantieformule (2.01) herleiden:

Z = Ir2 + (<oL--- —

2

<oC

\

1
(00

= / r2 +

CO

— I co0A

=

COQ. CO /

(OQ

co o
co

CO

CO o

=

) c10L '

COQ .CO.L.C

=

= Vr2 + r2^ft2Q2 = Vr2(l + ft-Q-} =

= r.Vl + ft2Q2

of

Z = r.Vl + p’V2

(2.08)
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Met behulp van formule (2.08)
kan men de waarde van Z ge
makkelijk afleiden. Als Acoi en
Ac<>2 heel klein zijn t.o.v. coq1),
kan men bovendien de bere
kening nog vereenvoudigen
door de veronderstelling:
Acu = Acoi s» A<z>2, waardoor

,f B

io^-

sObij f=co

O bij f=0

f

6 fo f2
Fig. 2.07. De grafiek i = i(J) bij „v* = constant”
van een seriekring.

P=±

Acoi -f- Ao>2
COQ

~

±

2. Aco
t-'-’o

of

2. Aa>
/9 s» ±---------

(2.09)

COQ

♦De kringstroom

Indien wij aan een seriekring een constante spanning Vk toevoeren en de
frequentie van v* variëren, dan zal de stroom maximaal zijn als de kringimpedantie minimaal is, d.w.z. in het resonantiegeval. Bij de frequentie f0 zijn
Vk en i in fase, en men zegt daarom, dat de kring in jaseresonantie verkeert.
Omdat bij fo de stroom eveneens maximaal is, zegt men ook, dat er bij die fre
quentie stroomresonantie optreedt (zie ook fig. 2.06).
Vk

Dan is i =---- = ïq.
r
In fig. 2.07 is de grootte van de stroom i uitgezet als afhankelijke van de
frequentie voor het geval
constant is.
Wijzigt men de frequentie van de waarde /0 af, dan zal de stroomsterkte ver
minderen zowel bij verhoging als bij verlaging van de frequentie. De stroom
sterkte is gelijk aan
Vk
Vk
1 = ------

z

Vk

rVl + p2Q2

r

*0

V\ + /32Q2

Vl +

Verstemt men de kring zodanig dat p = ±

1

,

~Q'

dan is ftQ = ± 1

/?2Q2 = i, zodat
*0

*0

V1 + ^2

Vl 4- 1

V2

«a 0,7 l'o-

1) D.w.z. als coi en o>2 in de buurt van de resonantiefrequentie coo liggen.

of
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Wordt deze verstemming bereikt bij de frequenties /i en /2, dan noemt men
/■2 — /i de bandbreedte B (of ook wel:
van de kring. De grootte van de band

breedte volgt uit |/?| = —

l/?l =

Aoji -p Aco2

2.^. A/i + 2rr. A/2

co o

B

1

Zo

Q

l£l = v~
of B =

A/i + A/2
' /o

. f0

B
/o ’

zodat

(2.10)

(zie ook fig. 2.07).

De betrekking tussen de kwaliteit, de resonantiefrequentie en de bandbreedte
geeft een manier om de Q van de kring te bepalen. Deze manier bestaat erin, dat
men een constante spanning aan de kring toevoert, en daarbij de frequenties
io \ ,, „ . ,
/i en fi bepaalt (waarbij i = —
I, De Q is dan gelijk aan:
V2/

Q =

_/o

_ V/g./i

=

/2 — /i

/'2 — /1

S<2

*De kringspanningen

Tenslotte kunnen wij nog nagaan, hoe groot de deelspanningen over L en
over C zijn bij de verschillende frequenties, indien men een constante span
ning Vk toevoert. De deelspanningen zijn:
1
vl = icoL en vc = i
coC

Ze zijn dus zowel afhankelijk
Berekenen wij vl en Vc voor de
vonden waarden uil in een gra
fiek, dan krijgen we het in fig.
2.08 getekende resultaat.
Blijkbaar is de spanning vc
maximaal bij een hoekfrequen
tie coc, die iets beneden <uo ligt,
en de spanning vl voor een
hoekfrequentie col, die iets bo
ven coq ligt.
Laat men co van de waarde
a>o af verminderen, dan neemt
1
iets sterker
in het begin
coC
toe dan i afneemt; daarna gaat

van de stroom i als van de hoekfrequentie co.
verschillende frequenties, en zetten wij de gevc en 'L
Q.vk-

Vk bij cu=0
O bij CO =0

i; i

■O>

O>C WW

l ig. 2.08. De grafieken t'i = f(«>) en t’c — f(<o) bij
,,i’n = constant” van een seriekring. Bij de frequen
ties <uz, en cue treedt spanningsresonantie op. Dan is
de deelspanning over de spoel (resp. condensator)
maximaal.
Wij hebben <uc en <uL veel te ver uit elkaar getekend
om tot een duidelijke tekening te komen ’
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Diverse zenderspanningssignalen
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T.e >

Fig. 2.09. Indien men diverse
wisselspanningen aan een serie
kring toevoert zullen slechts de
spanningen, die frequenties heb
ben die in de buurt van a>o lig
gen, een grote deelspanning
over de condensator (resp. spoel)
kunnen veroorzaken.

de afneming van i sterk overwegen. Laat men co
van de waarde coq af toenemen, dan neemt in
het begin a>L iets sterker toe dan i afneemt;
daarna gaat de afneming van i sterk overwegen.
Uit berekeningen blijkt, dat vc bij de frequen
tie coc, zowel als Vl bij de frequentie coc maar
weinig afwijken van de waarde van de spanning
Vc en i>z, bij de frequentie coq. Daarom kan men
globaal zeggen:
1 /a>oC
lo- 1 /ojqC
VCmax
Q
io.r
Vk
VLmax

lQ. COqL

Vk

io.r

O)qL

= Q-

Bij de frequenties a>c en a>L zijn de deelspanningen over L en C maximaal:
men zegt wel, dat er dan spanningsresonantie optreedt, waarbij de deelspanningen over de spoel en de condensator circa Q maal zo groot zijn als de toegevoerde
spanning.
Om deze reden noemt men de seriekring ook wel de spanningsresonantiekring.

♦Praktisch gebruik
Aan de hand van de behandelde grafische voorstellingen hebben we een
duidelijk inzicht gekregen in het gedrag van de kring onder verschillende om
standigheden. Hoe valt er van de seriekring nu praktisch gebruik te maken?
Een voorbeeld hiervan is gegeven in fig. 2.09. Daar voeren wij al de ont
vangen spanningssignalen van diverse zenders toe aan een seriekring, terwijl
wij de condensatorspanning afnemen. Volgens het voorgaande (zie vc-kromme
in fig. 2.08) zal de afgenomen spanning vc nagenoeg uitsluitend zijn opge
bouwd uit de signaalcomponenten van de zender, die de resonantiefrequentie
cuo van de kring ongeveer als draaggolffrequentie heeft: de kring kiest uit de
vele ontvangen zendersignalen slechts één eruit; de anderen worden a.h.w.
onderdrukt; de kring trilt in hoofdzaak mee met het signaal van één zender,
Het signaal binnen de bandbreedte van de kring wordt in hoofdzaak doorgegeven en de rest niet.
♦Opgave 1

r = 30 Q;
Gegeven:
/o = 470 kHz;
Van een seriekring is
L = 1 mH.
Gevraagd:
* 1. Bereken C.
*2. Bereken Q en B.
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3. Bij twee frequenties /i en /2 is de impedantie evengroot. Leid af, dat

Zi

(VT+W)2 + i^i)Zo en /2 = (Vf +

+ ^2)/0.

4. Bereken voor welke frequenties geldt:
|2| = 1,001 r;
|Z| = r V2;
|Z, = 1,01 r\Z\ = 10r;
|Z = 1,1 r;
\Z\ = 100 r.
5. Tot welke waarde van /? kan men bij benadering gebruik maken van de
2.A.Z .
formule fl — '■

Zo

‘Opgave 2
\Q =20;
Gegeven:
l e>o - 106 rad/sec;
Van een seriekring is

I C - 100 pF.

Gevraagd:
*1. Bereken r en
*2. Bereken B en /o.
*3. Bij welke 2 frequenties is \Z = r\/2~>
Teken voor deze twee gevallen het vectordiagram op schaal.
4. Bij welke 2 frequenties is Z = 10 r?

‘Opgave 3
B = 10 kHz;
Gegeven:
Q = 40;
Van een seriekring is e
- = 20 £2.

Gevraagd:
*1. Bereken /o, I. en C.
2. Bij welke frequenties /i en /2 is de impedantie gelijk aan lOr?
3. Bereken de waarde van Z als functie van de frequentie i in het gebied
tussen /i en /2. Teken de grafiek Z\ == f(/).
*4 Hoe groot wordt () als een weerstand van 80 Q in serie met de kring
wordt geschakeld ?
5. Hoeveel Hz wordt de kring verstomd als men een condensator van 1 pF
parallel schakelt aan de afstemcondensator ?

‘Opgave 4
| r = 10Q;
Gegeven:
j oo = 107 rad/sec;
Van een seriekring is!
[ C = 50 pF.
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Aan deze kring voert men bij uiteenlopende frequenties een constante
spanning van 1 V toe.

Gevraagd:
*1. Hoe groot is de kringstroom bij faseresonantie «o?
2. Bij welke hoekfrequenties coi en ru? bedraagt de kringstroom 1 % van z'o ?
3. Bereken de waarde van de kringstroom i bij diverse hoekfrequenties co
tussen coi en coj.
Zet het resultaat uit in de grafiek |/| = f(co). Neem de schaal voor |f|
logaritmisch.
Opgave 5
Gegeven:
Een seriekring heeft een weerstand r, een zelfinductie L en een afstemcapaciteit C. Aan deze kring wordt bij diverse frequenties een constante
spanning v^ toegevoerd.
Gevraagd.:
1. Bereken
2. Bereken
3. Leid af,
4. Bereken
C = 100

*§ 3.

de frequentie a>t, waarbij de spanning over L maximaal is.
de frequentie coc, waarbij de spanning over C maximaal is.
dat cüq — a>L-a>cde grootte van o>l en a>c, indien coq = 100 000 rad/sec en
pF; verder is Q gelijk aan 100 (resp. 10, 5, 2 of 1).

DE ZUIVERE PARALLELKRING

*De kringimpedantie
De zuivere parallelkring is samengesteld uit de parallelschakeling van een
spoel (zonder verliesweerstand), een condensator (zonder verliesweerstand), en
een weerstand. Sluit men deze kring aan op een wisselspanningsbron (zie fig.
2.10), dan wordt er aan elk der drie takken stroom geleverd. Het quotiënt van
de geleverde wisselspanning u* en de geleverde totaalstroom i noemt men weer
de impedantie van deze parallelkring; ook nu is de grootte van Z afhankelijk
van de frequentie van de aangesloten wisselspanning.
Bij zeer lage frequenties zal de spoeltak een kortsluiting gaan vormen, zodat
de geleverde stroom it (en dus ook i) zeer groot zullen zijn en de impedantie
zeer klein is. Bij zeer hoge frequenties zal de condensatortak een kortsluiting
gaan vormen, zodat ic (en dus ook i) zeer groot zullen zijn, en Z zeer klein is.
Ergens tussen zeer hoge en zeer lage frequenties in zal noch de waarde van <oL,
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/7C
u

1.0

’4,

^6?

l -^L-

co L

1
ƒ V*toi=V/c_ w

ff

/c=
V^L

/r

Fig. 2.1 la. Het vectordiagram
van de zuivere parallelkring
voor het geval dat de kringimpedantie capacitief is: co >

Fig. 2.10. De zuivere parallel
kring.

OJo-

,

,

noch die van -

1
coC

'4ot

\V>

Fig. 2.116. Het admittantiediagram
van de zuivere pa
rallelkring voor het
geval dat de kringimpedantie capaci
tief is.

zeer klein zijn; de totaalstroom i zal daar een minimum-

waarde hebben, zodat Z dan maximaal is.
De waarde van Z kan men het best nagaan aan de hand van het vectordia
gram van de spanning en de stromen bij de diverse frequenties, waarbij men
de toegevoerde spanning steeds constant veronderstelt x).
In fig. 2.1 la is het vectordiagram voor een bepaald geval getekend, waarbij
1
(dus bij een hoge frequentie). Bij andere frequenties en een constancuL
a>C
Vk

te Vk zal in = - — constant blijven, doch zullen de ir en de ic veranderen
van grootte. De toppen van vector ï =

•Vk

~z

zullen daarbij steeds op de in fig.

2.11a getekende streepjeslijn blijven liggen. Delen wij de stromen door de
1

spanning Vk, dan verkrijgen wij de wisselstroomgeleidingswaarden ~R’ coC,
—— en —. Deze zijn in fig. 2.1 ló afzonderlijk uitgezet als vectoren.
a>L
Z
Met behulp van de stelling van Pythagoras vinden we nu:
2

1

1

CD C------- —

coL

i) Dit is dus anders dan bij de seriekring! (Zie blz. 64).

I

2

(2.H)
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Izl

Blijkbaar is de impedantie maxi

ZO=R-

maal (d.w.z., — is minimaal)

O bij CD = co

O bij Cu =0

als a>C —

1
1
— — 0 of 01C —
a>L
a>L

Of OJ2

7

1

= oo-0, zodat

CD

<X>o

(2.12)

Fig. 2.12. De grafiek \Z\ = f(co) van een zuivere
parallelkring.

De (hoek)frequentie coo noemt men ook hier de resonantiefrequentie. Deze is
blijkbaar even groot als in het geval van de seriekring (zie formule 2.02).
In fig. 2.12 is de waarde van \Z\ bij de verschillende frequenties grafisch uit
gezet. Evenals bij de seriekring zullen wij bij de parallelkring een formule voor
Z afleiden die handig is voor de berekening van Z bij de verschillende frequen
ties. Ook hier maken we gebruik van de begrippen ft en Q. De ft is hetzelfde gedefiniëerd als in het vorige geval. Met de opslingerfactor Q is het nu echter
anders gesteldI
In fig. 2.13a hebben wij het vectordiagram getekend voor het resonantiegeval waarbij a>C = ——, zodat ook ie = il- Dan is de totale stroom i blijkbaar
a>L
gelijk aan de stroom in door de weerstand. Een en ander kan men nu beschou
wen zoals fig. 2.136 in het schema weergeeft. Er wordt een (kleine) stroom i toe
gevoerd, die door R stroomt. Hierdoor wordt het ideale, uit L en C bestaande
circuit aangestoten, waardoor er een (grote) kringstroom ik in genoemd circuit
gaat lopen: er vindt als het ware stroomopslingering plaats, waarbij een kleine
stroom i een veel grotere kringstroom ik veroorzaakt. De opslingerfactor Q is nu
ik
per definitie de verhouding
bij co — aio, en dus gelijk aan:
i

R

R

a>oL

1 /cogC

vk/a>0L

Vk

R

R

Vk/R

idqL

Vk

W-

of

in het geval van een zuivere parallelkring

(2.13)

In het geval van de zuivere parallelkring is de formule van Q blijkbaar het
omgekeerde van die in het geval van de seriekring 1 Bij de seriekring is r klein
t.o.v. <oqL; bij de zuivere parallelkring daarentegen is R groot t.o.v. coqL 1).
l) Om deze reden geven wij de parallelweerstand altijd met een grote letter R aan,
en de serieweerstand met een kleine letter r.
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Vq

V2

1 ql Ini

Fig. 2.13a. Het vectordiagram van een
zuivere
parallel
kring in geval van
faseresonantie; clan
treedt er tevens
spanningsresonantie op.

w fa

f

Uz

Fig. 2.13ö. De stro
men in een zuivere
parallelkring in ge
val van faseresonantie.

1'ig. 2.14. De grafiek 'ck -- [(/) bij
—
constant” van een zuivere parallelkring.

We merken verder op dat voor de parallelkring, evenals voor de seriekring,
geldt:
(

W

; je.'.

=±-

€00

CU 5

CU[ . COO

of

A/i + A/2
/o

/o = /1-/z-

De waarde van Z kan men nu als volgt herleiden uit formule (2.11):

z=

1

I

/T
A2

.

wC -

1

/z

(oL

2

COO ■ co. 1- . C -

A’2

1

1
A'2

1
A’2

R

— 1----- —

m / cooA f
A’

co o ■ co

coo \

CO5

co /

A 12
coqA

j-

]

CO

COO

coo

co

of

VT-.
I

z

R

. (£?)

(2.14)

*De kringspanning

In het voorgaande, ter bepaling van Z, hebben wij bij uiteenlopende frequen
ties de spanning constant gehouden.
Nu gaan we het verloop van de spanning bekijken, indien wij een con-
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stante totaalstroom i toevoeren en de frequentie wijzigen. In dat geval is:

i. R

Vk = i . Z =

vo

V 1 + f}2Q2 “ V 1 + PQ2 "

Uit de gevonden waarde van vk blijkt dat deze recht evenredig is met Z;
de grafiek vk = /(co) verloopt dus op dezelfde wijze als grafiek \Z\ = f(co)
volgens fig. 2.12.
Ook nu heeft men de bandbreedte B van de kring vastgelegd als A/-> + A/i,
waarbij /i en fz de frequenties zijn, waarvoor geldt:
1
r* = —— va 0,7w0-

V2

Voor de bandbreedte krijgen we eenzelfde formule als in het geval van de
seriekring:

_ V°— of 1

vo

V 1 + p2Q2r ~ V2

of

+ /?2<22 = 2 of /92Q2 = 1 of fiQ = 1, zodat

A/i + A/o

1

/o

Q

of

B

1

fo

Q
(2.15)

Enkele handige benaderingen
Bij berekening van V1 + P2Q2 en

1

V 1 + P2Q2

voor waarden van fl2Q2,

die veel kleiner zijn dan 1 (nl. in de buurt van /o bij een goede kring) kan men
van de volgende benadering gebruikmaken:
r)
V(1 + a)2 = Vi + 2a + a2

V1 4- 2a — >/1 + Zl, waarin A = 2a.

V(1 + a)2 = 1 + a = 1 + |4.
Dus

Vl + A

1 + %A als A <C 1

1

1 — A

1 +21

(1 +4) (1 -4)

Dus

1
1 + 4

1) Als a < 1.
2) Als J
1.

1 — A
1 - A2

1 — A als A < 1

2) 1 — A
R*

i
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"Overzicht

Tot slot geven we nog een algemene vergelijking van de eigenschappen van
de seriekring en de ideale parallclkring.
seriekring
coqL

=

-

coqC

of w0

zuivere parallclkring

|/:
a
1 LC

Zo = r = klein cn minimaal

ojnL =----------

cooC

of OJQ —

1

LC

Zq = R = groot en maximaal

Vl — ~ —
=Q
Q —

4
R
- =Q- —T

spanningsopslingering

stroomopslingering

R

sv2 = A af te leiden uit p>Q =

Vk

Vk

/o

= Q
Bij

af te leiden uit f)Q = 1

hoge
frequenties is Z
lage

Q

ind.
cap.

Bij <uq is de kringstroom maximaal
en de Z ohms

Bi]

1

hoge
cap.
frequenties is Z
lage
ind.

Bij o>o is de kringstroom maximaal
en de Z ohms

♦Opgave 6
R = 300 kQ;
Gegeven:
/o = 500 kHz;
Van een parallclkring is
C = 100 pF.

Gevraagd:
* 1. Bereken L, Q en B.
*2. Bereken de weerstand r van een seriekring met dezelfde L, dezelfde C
R
en een evengrote Q. Hoe groot is de verhouding —?
r
3. Hoeveel wordt de kring verstemd indien de capaciteit 1 pF toeneemt
(resp. afneemt).
en /■> is \Z\ = - A?
*4. Bij welke frequenties /i
V2

♦Opgave 7
B = 20 kHz;
Gegeven:
L = 500 p.H;
Van een parallclkring is
coo = 107 rad-sec.
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Gevraagd:
*1. Bereken Q, C en 7?.
2. Bij welke frequenties geldt |Z| = 0,17??
3. Bij welke frequenties geldt \Z\ = 0,017??

Opgave 8
= 480 kHz;
/o
= 200 kil;
7?
Gegeven:
Van een parallelkring is /2 — /i — 400 kHz, indien bij /i en /o geldt :
|Z| = 0,017?.

Gevraagd:
1,
2.
3.
4.

Bepaal Q.
Bereken L en C.
Bereken /i en fa.
Bereken en teken de grafiek \Z\ = f(/) voor het frequentiegebied tussen
de bovengenoemde frequenties /i en ƒ2. Zet hierbij \Z\ logaritmisch uit.
5. Bereken en teken de grafiek |Z| = f(|8<2) voor het gebied tussen /1 en ƒ•>.
Zet daarbij 0Q lineair uit. Merk op dat \Z\ = f(/?Q) een symmetrische
grafiek is! De grafiek \Z\ = f(/) is daarentegen niet symmetrisch als
men / lineair uitzet.

Opgave 9

Gegeven:
Een parallelkring heeft een weesrtand 7?, een zelfinductie L en een afstemcapaciteit C. Men voert aan deze kring bij diverse frequenties een con
stante stroom toe.

Gevraagd:
1. Bereken de frequentie col, waarbij de stroom in de spoeltak maximaal is.
2. Bereken de frequentie coc, waarbij de stroom in de condensatortak maxi
maal is.
3. Leid af, dat coq = col-coc.
4. Bereken de grootte van col en coc, indien coq = 100 000 rad/sec; verder
is Q gelijk aan 100 resp. (10, 5, 2 of 1).
Opgave 10
Gegeven:
In de bijgaande figuur is het vervangschema van een kristal getekend,
waarbij de aanwezige weerstand is verwaarloosd.
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Verder is 1):
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Ck = 1 pF;
Lk = 10 mH;
Ch = 10 pF.

1
Ck
tk

Gevraagd:
1. Schets op schaal a>£* = f (co) en

4=ch

1
«>Ck

2. Schets met behulp van de gevonden grafieken a>Lk —

i
a>Ck

= f(~).

1
3. Schets----------- = f(<o).
<uC;,
4. Schets tenslotte \Z\ ~ f(<o) met behulp van de grafieken, die bij de
tweede en de derde vraag zijn gevonden.
5. In welk frequentiegebied is Z capacitief, in welk inductief?
6. Hoe breed wordt het inductieve gebied als Ck
0,1 pF?

*§ 4.

DE PARALLELKRING WAARBIJ DE SPOEL EEN
SERIEWEERSTAND HEEFT

*Inleiding
In de vorige paragraaf hebben wij de zuivere parallelkring behandeld, waar
bij er zowel in de condensator- als in de spoeltak in het geheel geen weerstand
aanwezig is, terwijl men wel een aparte parallelweerstand aanwezig acht.
In de praktijk heeft men echter steeds te maken met het geval dat zowel de
spoel- als de condens.itort.ik , nic..- serieverliesweerstand bezitten, terwijl in de
meeste gevallen de aanwezige parallelweerstand 2) tot een minimum wordt be
perkt ten einde de Q zo goed mogelijk te houden.
Vaak schuilt het grootste deel van de in de kring aanwezige verliesweerstand
in de spoeltak; de verliesweerstand in de condensatortak kan dan worden
verwaarloosd. Dit veel voorkomende praktische geval (zie fig. 2.15) zullen we
in deze paragraaf behandelen. Om te beginnen gedraagt deze kring zich in
grote lijnen op dezelfde wijze als de hiervoren be
handelde zuivere parallelkring: in het geval van re
sonantie voeren wij slechts een kleine stroom i toe

itófnl

r
Fig. 2.15. De parallel
kring, waarbij de spoel
een serieweerstand heeft.
b

i

1) Dc waarde van Ck is voor een werkelijk kristal veel
kleiner (b.v. 0,1 pl?). In dit vraagstuk hebben wij Ca- aan
vankelijk groter genomen ten einde tot redelijke tekeningen
te komen.
2) B.v. in de vorm van demping door de schakeling waar
op dc kring is aangesloten.
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van buiten af; hierdoor wordt een zeer veel grotere kringstroom ik veroor-

zaakt (zie fig. 2.15). Verder is de kringimpedante Z =

iijt

in het resonantie-

geval groot en maximaal.
Ten einde de komende berekening te vereenvoudigen noemen wij de stroom
door de condensatortak de kringstroom ik, en achten wij de toegevoerde
stroom i dus in zijn geheel door de spoeltak te lopen, tezamen met ik (zie fig.
2.15) l). We kunnen daarbij ook zeggen, dat i gelijk is aan de som van de takstromen en ic', daarbij moeten wij ic — — ik stellen (zie fig. 2.15). Dus geldt:

i = iL + ic = (i + 4) + (- r\.)

(2.16)

*De impedantie

Om te beginnen zullen wij nagaan hoe groot de kringimpedantie is bij uit
eenlopende frequenties. Hierover valt al dadelijk het volgende op te merken.
Bij zeer lage frequenties vormt de spoeltak bijna een kortsluiting, aangezien
wL dan zeer klein is en de serieweerstand r van de spoel bij een behoorlijke
kring ook niet al te groot is; de impedantie is dan overwegend inductief. Bij
zeer hoge frequenties vormt de condensatortak een kortsluiting, aangezien
—— dan zeer klein is; de impedantie is dan overwegend capacitief. Tussen
coC
beide gebieden in is de impedantie zeer groot, en bovendien ohms. Zetten wij
de absolute waarden van de impedantie grafisch uit als afhankelijke van de
frequentie, dan krijgen wij een impedantiekromme volgens fig. 2.16, die ongeveer
op dezelfde wijze verloopt als de resonantiekromme bij de zuivere parallelkring
(zie fig. 2.12).
Met behulp van het vectordiagram van de schakeling valt af te leiden, bij welke
frequentie de impedantie ohms is, en hoe groot zij dan is.
Wat de grootte van de
frequentie betreft, zijn er
drie gevallen te onderscheiZmax'

t) We zouden b.v. evengoed
de stroom door de spoeltak ik
kunnen noemen, en kunnen
O bij CO = co aannemen, dat i door de con
r bij u>=0
densatortak loopt. De boven
gestelde veronderstelling geeft
------- r__ -z----------------- “ echter, zoals gezegd, de een
inductiefa’o=V7T' “ fï —” caPoc'tl'f
voudigste berekening [zie deafleiding van formule (2.22)].
Fig. 2.16. De grafiek \Z\ = f(tu) van de parallelkring.

i.
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Fig. 2.17a

Fig. 2.17b
Fig. 2.17c
Fig. 2.17a, b, c. Het vectordiagram van de parallelkring volgens fig. 2.15.
a: het geval dat co < coo4: het geval dat a> — a>o.
c: het geval dat (O

(OQ.

den: een frequentie waarbij Z inductief is; een frequentie t»o waarbij Z juist
ohms is; een frequentie waarbij Z capacitief is. Voor deze drie gevallen hebben
we in de fig. 2.1 7 a, b en c de vectordiagrammen getekend. Daarbij is de stroom gr,
door de spoeltak samengesteld gedacht uit twee componenten: i en ig = —icWe veronderstellen hier dus, dat de totale toegevoerde stroom i door de
spoeltak gaat, en dat er bovendien nog een zg. kringstroom ik in de kring rond
loopt door de in zichzelf gesloten serieschakeling van spoeltak en condensatortak. Deze kringstroom is dan per definitie gelijk aan de negatieve condensatortak-stroom icDe drie vectordiagrammen van fig. 2. \7a, fig. 2.174 en fig. 2.17c geven de
drie toestanden weer, waarin de kring kan verkeren:

in fig. 2.17a ijlt i na op vg en is Z dus inductief
■ in fig. 2.174 is i in fase met v*. en is Z dus ohms
in fig. 2.17c ijlt i voor op vg en is Z dus capacitief.
In fig. 2.174 is bovendien weergegeven, dat de toegevoerde spanning
gelijk
is aan de (vector-) som van de deelspanning v/.r over de weerstand r van de
spoeltak en de deelspanning vll over de reactantie a>0L van de spoeltak. Ge
noemde deelspanning vi,r is gelijk aan de watteomponent van vj-, terwijl v^l
gelijk is aan de zg. wattloze component van vg.
Uit fig. 2.174 blijkt dat in geval van faseresonantie de spanningsdriehoek gelijkvormig is met de stroomdriehoek, hetgeen in de twee
andere gevallen niet zo is. Hieruit volgen de volgende formules, aan welke
voldaan is in het geval van fasc-resonantie:
VLL

ii

Vk

i

VCr
Vk

(2.17<i)

(2.174)
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Met behulp van formule (2.17a) is de waarde van coq te bepalen. Met behulp
van de gevonden waarde voor o>o en formule (2.176) is vervolgens de waarde
van Zo af te leiden.
Volgens formule (2.17a) is ic gelijk aan:
l£. COqL

fit
»c --- ------------ iL =
Vk
l'c =

’ IL —

ïl,.Vr2+ co§L2

a>oi

Vk

v'^+ZJL2

■Vr”
- 4- ot'^L2

a>oL
r2 + a>2
0L2

of

(2.18a)

• Vk

Volgens fig. 2.15 is ic ook gelijk aan:
ic =

vk

(2.186)

———- = (ooC .Vk
1 /cooC

Stellen wij de voor ic gevonden waarden aan elkaar gelijk, dan is hieruit als
volgt <z>o te bepalen:
woL

r2 + co2L2

of

• Vk = "oC. Vk

r2 + cog£2 =

= 4c

L

of co§L2 =

C

1

Z2
1 '

1
LC

&>o =

Zc

L = C(r2 + a>27-2)

of

- r2 of
r2.C \
L /

r2.a>0C\ =

1

1--------------=

LC

coqL

/

of

1
~LC

1

(2.19)

Q2

Volgens formule (2.176) is i gelijk aan:
VLr
i =---------- iL =
Vk

ÏL-V

iL.^ + W2£2

• iL =

r
Vr2 + coqZ.2

r

r2 4-

coqZ.2

■ Vk

Vk

Vr2 +

of
oj2
0L2

(2.20a)

Volgens fig. 2.15 is i bij faseresonantie ook gelijk aan:
Vk
l =-------

(2.206)

Zo

Stellen wij de voor i gevonden waarden aan elkaar gelijk, dan is daaruit als
volgt de waarde van Zo te berekenen:
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r

Vk_

TTTpJ

of

Zo

ƒ.2

r2

1
LC

Zo — r 4- o_>5

■ Zo = ,2 _|_
ƒ,2

of

L
L
r 4--------- r = -----rC
rC

L
Zo = —
rC

of

(2.21)

Hiermede is de grootte van de impedantie gevonden in het geval van faseresonantie (waarbij i in fase is met ;;;_•).
We merken op, dat de gevonden waarden voor Zo en oj„ geen bena
deringen zijn, doch volkomen exact!
De kwaliteit Q van de resonantiekring is in dit geval gelijk aan de grootte
van de. opslingering bij de frequentie oju, en dus gelijk aan:

Q=

iI —hi = II IC

Vk
1 I<dqC

Z»
1 /"roC

Vk

L

cooC

Tc

1

WqL

of

z?
Q

ik I

(OqL

hi

(2.22)

T

We vinden eenzelfde waarde als in het geval van de seriekring; dit komt
doordat de r in serie staat met de o>L.
Vervolgens zullen we nog een handige benaderingsjormtile voor de impedantie
van een goede kring afleiden, met behulp waarvan men ook de waarde van Z
buiten de resonantie in de buurt van <oo kan berekenen.
De vervangingsimpedantie van de parallelschakeling van

--- = Xc en
coC

f + a>L = Zl is i):

Tv* + {<»L}* ■ --Z=

\/((O/.)2

coC

4’7’
>c)

I
coC

2T>-2

i

I a>
\<oo

(oq.co.L.C.

i) Bij een goede resonantiekring kunnen wij de volgende twee benaderingen invoeren:

a. de resonantiefrequentie <oo bedraagt: coo

(4 «1'7

b. in de buurt van coo geldt: coL » r zodat («Z.)2 »> r2 en >-

(coZ.)2

(tui)2.
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L

coL • ——

Tc

coC

CO

a>o

(OQ

coq.cjo

co

)2Q2

COQ

2

wo I Q2
co

~ V’l +

_Zo____
'

We vinden dus:

Z ss

Zo

V 1 + fPQ2

■

L

, waarin Zo = —— en Q =
rC

coqL

(2.23)

Vergelijk deze uitkomst met formule (2.14) bij de zuivere parallelkring!
Blijkbaar kunnen wij de kring volgens fig. 2.15 bij benadering vervangen door
L
een zuivere parallelkring met een parallelweerstand R — —— (zie ook de blz.
rC
100 en 101).
In fig. 2.18 hebben wij de relatieve waarde van Z ten opzichte van r uitgezet
als functie van de relatieve waarde van co ten opzichte van coo, en dit voor uit
eenlopende kleine waarden van in de buurt van Q = 1. Aan deze figuur ziet
men, hoe de opslingering toeneemt, indien r kleiner wordt ten opzichte van oigL,
d.w.z. indien Q — —— toeneemt.

1

kleine
waarden van Q.
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*De kringspanning
Vervolgens veronderstellen wij (evenals bij de zuivere parallelkring) dat men
een constante stroom i toevoert. We gaan daarbij de grootte van vk na in
het geval van verschillende frequenties. Aangezien vk = i.Z, verloopt vk net zo
als functie van de frequentie als Z dat doet. Zetten wij dit grafisch uit, dan
krijgen we de grafiek van fig. 2.19. We merken op, dat in de regel de spanning
over de C afzonderlijk bereikbaar is, maar de afzonderlijke spanningen over de
L en de r niet, aangezien de r de ohmse weerstand van de spoel is: de spanning
over de L en de r tezamen is dan slechts bereikbaar, en deze is in de buurt van
<z>o in het geval van een goede kring nagenoeg gelijk aan de spanning over de L
alleen. In het geval van een goede kring zijn Z en vk maximaal bij een frequentie
die praktisch gelijk is aan cuoi de maximale waarde van Z is dan prak
Zo = ^.
tisch gelijk aan
rC
Met behulp van formule (2.23) voor de waarde van Z kan men de band
breedte weer als volgt vinden:

Z

p=

£o___

Zo

= [

of

a/2

A/1 + A/2
/o

B

1

7o

(T
B

of

B = —, zodat
Q

of
/o

Q

(2.24)

Aan de hand van de besproken grafische voorstellingen (resonantiekrommen)
hebben we een duidelijk inzicht gekregen in het gedrag van de kring onder
verschillende omstandigheden. Hoe kan men nu praktisch gebruikmaken van
een parallelkring? Hier
van hebben we een
Vk
voorbeeld gegeven in
fig. 2.20. Daar voeren
we de ontvangen signa
len van diverse zenders
V2
in de vorm van wissel
stromen toe aan een
parallelkring, en we ne
v^=i.r bij co =0
men tegelijkertijd de
CO
kringspanning af.
o>rs«
Volgens het voorgaan
Fig. 2.19. De grafiek vk = f(<u) bij „i = constant” van
de zal de afgenomen
een parallelkring.
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spanning in hoofdzaak zijn opgebouwd uit
de signaalcomponenten van de zender die de
resonantiefrequentie ojo van de kring ongeveer
als draaggolffrequentie heeft; alleen voor die
L\
signalen is de kringimpedantie behoorlijk
Diverse zender- t
stroomsignalen
groot en daarmee tevens de afgenomen kringspanning i.Z. Voor de andere signalen is de
Fig. 2.20. Indien men diverse wis
selstromen aan een parallelkring toe kring nagenoeg een kortsluiting, zodat de af
voert zullen slechts de stromen, die genomen kringspanning i.Z dan zeer klein is.
frequenties hebben die in de buurt
van wq liggen, een grote spanning M.a.w., de kring kiest van de vele ontvalleen
over de kring kunnen veroorzaken. signalen er één uit; of wel: de vrije elektron nlading trilt in hoofdzaak slechts flink mee met het signaal van één zender
Volgens het behandelde geeft ook de parallelkring slechts een bepaalde : r< ■quentieband van het hem toegevoerde signaal door, en wel hoofdzakelijk het
gedeelte dat binnen de bandbreedte B valt. Dit is duidelijk te zien in de resonantiekromme van fig. 2.19.

n—>

*De eigenfrequentie
Deze paragraaf is begonnen met het vergelijken van mechanische trillingen
met elektrische trillingen. Daarbij is de z.g. eigenfrequentie van een trillend
voorwerp ter sprake gekomen. In de praktijk kan men het bestaan van deze
eigenfrequentie aantonen door het desbetreffende voorwerp in trilling tc bren
gen en het dan verder aan zichzelf over te laten. Het zal dan uittrillen in een
gedempte trilling. Daarbij valt in de eerste plaats op, dat de frequentie nage
noeg constant blijft bij de uittrilling, en dat zij bij herhaling van deze uittrillingsproef steeds weer dezelfde is; deze frequentie is de eigenfrequentie van
het voorwerp. In de tweede plaats zal het opvallen, dat de amplitude van de
trilling afneemt met zekere regelmaat: een grootste uitwijking uit de evenwichtsstand is steeds eenzelfde percentage kleiner dan de voorafgaande
grootste uitwijking.
De uittrilling bij een elek
trische resonantiekring blijkt
geheel analoog te verlopen. Als
wij de condensator van een
resonantiekring laden tot een
zekere gelijkspanning, en de Fig. 2.21. Indien men de schakelaar sluit wordt de
condensator geladen. Opent men vervolgens dc scha
kring vervolgens overlaten aan kelaar, dan zal de condensator zich via de spoel ont
zichzelf, dan zal de condensator laden en in tegengestelde richting geladen worden
tot een iets minder hoge spanning; daarna zal de
zich eerst ontladen, dan in condensator zich opnieuw ontladen en in tegenge
tegenovergestelde richting weer stelde richting worden herladen tot een iets minder
hoge spanning; enz. Per uitslingering neemt de am
worden geladen, dan zich weer plitude telkens een evengroot percentage af.
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ontladen, enz. Zo zal een gedempte wisselstroom in de kring gaan lopen, die
bijv, verloopt zoals fig. 2.21 toont.
Daarbij vallen dezelfde twee punten op die bij de tevoren genoemde mecha
nische uittrillingen zijn vermeld: de frequentie is constant bij de uittrilling (de
nuldoorgangen in de grafische voorstelling van fig. 2.21 liggen alle evenver van
elkaar) en de verhouding van twee opeenvolgende maximale stroomwaarden is
zl i
Ao
/I 3
constant:
—— = enz. De eigenfrequentie van de kring kan men
zl 2
zt 3
berekenen met behulp van hogere wiskunde; deze eigenfrequentie blijkt dan
gelijk te zijn aan:

/ i_
Mcir/en

Tc

r2

(2.25)

TT

We zien uit de formule, dat de eigenfrequent ie ook afhankelijk is van de ohmse

weerstand r van de kring! Hebben we echter een goede kring, waarvan —

,
r2
1
klein is, en dus dan is de eigenfrequentie praktisch gelijk aan
4£2
TT’
/ 1
. We zien, dat de eerder behandelde rcsonantielrequentics praktisch gelijk
LC
zijn aan de eigenfrequentie van de kring, indien -we mei behoorlijke kringen hebben
te doen.
Is de vorm onder het wortelteken kleiner dan 0, dan heeft de kring geen reële
of werkelijk bestaande eigenfrequentie; aan zichzelf overgelaten, slingert hij
dan ook niet uit: de wrijving r is daarvoor te groot. We noemen de kring dan
aperiodisch. De voorwaarde, dat een kring aperiodisch is, luidt dus:

1

TT-

of

Tc
r2

:

r'2

4L

C

4£2

Ze

of

(2.26)

Op te merken is hier, dat men een ,,niet-aperiodische” kring dus aperiodisch
kan maken door de weerstand van de kring te vergroten. \ erder heeft een
aperiodische kring niet zo’n uitgesproken voorkeur meer voor een trilling met
een bepaalde frequentie; een „niet-aperiodische” kring heeft daarentegen die
4L
voorkeur juist wel sterk, en dan des te meer, naarmate f- kleiner is t.o.v. .
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♦Overzicht van de kringen

Als wij het behandelde over seriekringen, parallelkringen en kringen in het
algemeen nogmaals overzien, kunnen we het geheel aldus globaal samenvatten :
Een resonantiekring is in wezen een elektrisch circuit met zekere lading aan
vrije elektronen; die lading kan men in dat circuit in trilling brengen. Het cir
cuit is in principe steeds opgebouwd uit een in zichzelf gesloten serieschakeling
van een spoel, een weerstand en een condensator. De karakteristieke groot
heden van het circuit zijn de zelfinductie, de ohmse weerstand en de capaciteit
van de samenstellende elementen. Voert men een elektrische trilling (wissel
spanning of wisselstroom) toe aan het circuit, dan geraakt de kring maximaal
in medetrilling in de buurt van de z.g. resonantiefrequentie a>o =
die in het geval van een goede kring nagenoeg gelijk is aan de eigenfrequentie
van de kring. In het geval van deze resonantie zijn de kringstroom en de span
ningen over de condensator en de spoel maximaal. Tevens is dan de kringimpedantie van binnenuit gezien (seriekringgeval) minimaal, ohms en gelijk
aan r; van buitenaf gezien (parallelkringgeval) maximaal, ohms en gelijk aan
L
----- . Bovendien wordt de toegevoerde spanning (resp. stroom) bij een serierC
kringschakeling (resp. parallelkringschakeling) een factor Q maal opgeslin
gerd. Een overzicht van de eigenschappen van de kring geeft de resonantiekromme die de grafische voorstelling is van de kringstroom of van de condensatorspanning (hetzij spoelspanning) bij verschillende frequenties, voor
het geval we steeds een constante spanning (resp. stroom) toevoeren aan de
seriekring (resp. de parallelkring). De resonantiekring laat als het ware een
beperkte frequentieband door. De breedte van deze frequentieband hebben we
vastgelegd door het begrip ,,bandbreedte”; deze is gelijk aan:

= 2.A/ = A.
Voor een bepaalde resonantiefrequentie ƒ„ is het produkt van opslingering en bandbreedte constant! D.w.z., als een resonantiekring extra
wordt gedempt, zal de resonantiekromme enerzijds lager worden, omdat de
Q afneemt; anderzijds zal zij breder worden, omdat de bandbreedte Bv2
toeneemt.

Tot slot geven wij een overzicht van de formules der drie behandelde resonantiekringen.
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1F

/c.

,

o——ww—1|—°
V

1
“o =

1

"ó =

LC

~
LC

"o =

ZQ = r = Z mln

Zo = 2? = Zmax

7
Z° - r~C

Z = Zo VI + (32Q2

Zo
Z = —
0 —
V 1 + ^2Q2

Z

=

/o

volgt uit

Q ’

)

Q

PQ = i

volgt uit

r

vc

Vk

Vk

bij lage frequenties is Z
capacitief, bij hoge fre
quenties inductief
1
delgen

LC

11=11-12

Of

7
'-mm

_ /o
~ V 1 + p2Q2
/o

3,2

Q'

volgt uit

R

ik

OIqL

i

?=

bij lage frequenties is Z
inductief, bij hoge fre
quenties capacitief

o>oL

‘k

i

bij lage frequenties is Z
inductief, bij hoge fre
quenties capacitief

L
r2
en de kring is aperiodisch als r2 > 4 —.
4L2’

Acoi 4- Ao>2

p = ± —o>o

Q =

ai

PQ = 1

= 1
vl

(rï

LC

=±

A/,

A/.,

/o

as ±

2.&f
/o

<Oy = O>1 . tO2‘

‘Opgave 11

Gegeven:
Van een parallelkring, bestaande uit de parallelschakeling van een spoel
met enige ohmse weerstand en een condensator, is
Zo = 132 kil;
/o = 500 kHz;
r = 20 Q.

Gevraagd:
*1.
Bereken Q, L, C en B.
2. Bereken de frequenties /i en /2, waarbij \Z\ = 0,1 Zo
3. Bereken de frequenties f3 en ii, waarbij |Z| = iZ0.
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♦Opgave 12
Gegeven:
Van een parallelkring, bestaande uit de parallelschakeling van een spoel
met enige ohmse weerstand en een condensator, is
B = 80 kHz;
/o = 10 MHz;
C = 100 pF.
Gevraagd:
*1. Bereken r en L.
*2. Hoeveel weerstand moet men met de spoel in serie schakelen om b Q
terug tc brengen tot Q = 5? Bereken voor het geval, dat de (> aldus
is teruggebracht tot 5, de nauwkeurige waarde van /0.

Opgave 13
Gegeven:
Een parallelkring bestaat uit de parallelschakeling van een spoel zonder
ohmse weerstand met een zelfinductie L en een condensator. De condensator
heeft een capaciteit C en een serieweerstand r.

Gevraagd:
1. Schets het vectordiagram van de stromen en de spanningen in geval van
faseresonanlie, indien een spanning Vk aan de kring wordt toegevoerd.
2. Bereken de grootte van <oo en Zg.
3. Bereken de grootte van Q.
4. Leid een algemene formule af voor de grootte van \Z\.
♦Opgave 14

Gegeven:
Een parallelkring bestaat uit de parallelschakeling van een condensator
en een spoel met enige ohmse weerstand. De gegevens van de kring zijn
<oo = 2. 106 rad/sec;
Q = 100;
r = 200 Q.

Gevraagd:
♦1. Bereken L, C en Zg.
2. Bereken de frequenties coi en <02, waarbij \Z\ — 0,IZg.
3. Bereken \Z\ = f(co) voor het frequentiegebied tussen coi en a>2, en zet
de resultaten uit in een grafiek.

i
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Opgave 15

Gegeven:
Een parallelkring bestaat uit de parallelschakeling van een condensator
en een spoel met enige ohmse weerstand. De gegevens van de kring zijn
= 100;
Q
= 100 pF;
/a — /i = 10 kHz, waarbij wordt verondersteld dat voor de frequenties
/i en /■> geldt |Z' = 1ZO.

c

Gevraagd:
1. Bereken L, /», Zo en B.
2. Aan de kring voert men een HF-stroom toe, die gelijk is aan I —
= Ï(1 + Hl .COS pij COS C’JO lHoe groot zijn de modulatiediepte en de effectieve waarde van de span
ning over de kring als
ï = 100 pA;
m = 1;
p = 2—. 5000 rad/sec.
3. Dezelfde vraag als de voorgaande, maar nu voor de gevallen dat
p = 2-.2500 rad/sec en /> — 2-,7500 rad/sec.

§ 5.

BEREKENING VAN RESONANTIEKRINGEN MET BEHULP
VAN DE COMPLEXE REKENWIJZE

Om tol een overzichtelijk geheel te komen zullen wij de nu volgende bereke
ningen van enkelvoudige resonantiekringen met behulp van de complexe
rekenwijze zo kort mogelijk houden, met een minimum aan noodzakelijke toe
lichting. Toch zullen wij geen grote sprongen maken, zodat de berekeningen
stap voor stap kunnen worden gevolgd. Wij veronderstellen daarbij de in het
aanhangsel (hoofdstuk X) behandelde regels, die men bij de complexe reken
wijze kan toepassen, als bekend.
| kwaliteit = Q = opslingering
faseresonantiefrcquentic - /o
Wc stellen: jaseresonanlicimpedantie = Zo
co
«0
j relatieve verstemming = f>
l)
co

CO0

Acoi -f- Aco2
co o
Bij benadering geldt in de buurt van <oq:
«>o)
<o
o>o
co
<u2 — <uo
co o2
(<u -r <9o) (<u
<9

J) Exact geldt:

—------------------------------- ------------------------

<o0

a>

<O0

—■

<90

<9

i

±

A/1

A/S

/o
2co■ Aco

2A<o

2A/

co. co o

co o

to

■

co.■ <90
COQ
<u

<9. <90
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le.

De seriekring
jcot

Z=r+ƒ
\

-----coC
-/r
1

Z — reëel, als <oL------- — = 0, zodat
aoC

>2 = 1
0>n
0
LC

en

_ | vl„ | _ io ■ <»oL
Vlc

|

|

= r

a>oL
= Q
r

i'o-Zo
1
coC

z = r + ƒ (col.

of

Q =

<z>o£
r

1 [<'><)C
r

1 H~ ƒ (coL
1

i+i(- CO
' co o

Fig. 2.22.
De seriekring.

Zo = r

cdqL

|

. coo - D. C

i
co

COp

co 0

CO . COQ.1/

| Zo

f

Z=Z0(\+jf}Q)

Dus:

I-

)p} = r(l +/W)=ZO(1 +ƒ/?«.

= V1 + /92Q2. Dus — \ = -\/2 als ftQ = 1 of p = -q
Zo"

A/i + A/2
/o

2e.

of

1

/o

Q

De parallelkring waarbij de spoel een serieweerstand heeft

(r + jcoL) -J—
Z =------ ----r + ƒ( a>L

jcoC

1 \

r + ;coi
1 — cu2. L. C + ja>C.

coC/

Neem het quotiënt van de imaginaire delen ter bepaling van Zo,
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Dan is

of

L
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r C

Zo =
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Z

«>ol-

1 - u>2.L.C

C.r2 = L -

1

of

~iXc
1
vl-------' copC
v/Zo ’

'k

a>oC. r

of

L2. C

L - C.r2
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l ig. 2.23. De parallelkring, waarbij
de weerstand zich
in de spoeltak be
vindt.

r9-

"o =

L2

0>oC

a>gL

r.C
~L~

r

-Q

of

r

Verder is:

(r + /ojL)
z-

■ :<

1
1

r + /rL-o>c

'jcoL •

------

'-(i+Twï
Z

Dus:
Zo

M

Vl + fi2Q2. Dus

rC

Zo

^+Tpq)

T+Tpq

1 + ƒ/?•?

L

Z°

~ r+ iliQ

j Zo
\ Z

\/2 als / Q = 1

of

1

A/l + A/2
------------

io

/o

3e.

L
~C

7<oC

Q

De zuivere parallelkring

1
v
1
( c
= Y = ------- L j I ojQ
Z
R
1 \

1

Z en Y zijn reëel, als a>C —

0 = —
LC-

en

\

coL /

------ = 0, zodat
a>L

•T

r 7

Zo = R

1) ojoL = Q-r, zodat en in de buurt van cuo voor een goede
kring geldt, datwL>-r; dan kan men r verwaarlozen t.o.v.
ƒ aiL.

Y'S

’ 'L

'"c

Fig. 2.24. De zuivere
paralellkring.
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ENKELVOUDIGE KRINGEN IN DE PRAKTIJK

Tot nu toe hebben wij de enkele resonantiekring op zichzelf beschouwd. Bij
het praktische gebruik van de kring staat hij echter niet meer op zichzelf, aan
gezien hij dan op andere circuits is aangesloten. Bij het beoordelen van een
kring in de praktijk heeft men daarom terdege te letten op de grootheden van
de circuits die zijn verbonden met de desbetreffende kring. Onder deze circuits
valt ook de spanningsbron (resp. de stroombron) waarop de kring is aangeslo
ten. Ten einde een en ander beter te kunnen toelichten, gaan we eerst nader in
op de begrippen spanningsbron en stroombron.
De spanningsbron en de stroombron

Heel in het algemeen geldt, dat men, ten einde een elektrische stroom door
een geleider te laten lopen, moet beschikken over een elektromotorische
kracht die men op de vrije elektronen van die geleider kan laten werken:
m.a.w., men heeft altijd in eerste instantie een elektromotorische krachtbron
of spanningsbron nodig, ten einde elektrische stroom te laten lopen.
Daarbij valt dadelijk op te merken, dat men meestal evengoed kan zeggen,
dat deze spanningsbron tegelijkertijd als stroombron dienstdoet t). Spanning
leveren en stroom leveren zijn dan twee kanten van eenzelfde gebeuren. Ten
einde de aan een geleider geleverde elektrische stroom te berekenen, kunnen wij
nu op twee manieren tewerk gaan: we kunnen vooral in het oog houden, dat er
zekere spanning wordt geleverd, of we kunnen vooral erop letten, dat er
zekere stroom wordt geleverd.

1. Leggen wij de nadruk op de spanningsleverantic, dan kunnen we een en
ander als volgt vastleggen. Een spanningsbron heeft altijd enige inwendige
weerstand Ri en een e.m.k. V. Wordt zij belast met een uitwendige weerstand
Ru, dan kan men het geheel voorstellen door dc schakeling van fig. 2.25n.
Hierin is de spanningleverende schakeling voorgesteld als een serieschakeling
van een e.m.k.-bron (met een inwendige weerstand die gelijk is aan nul) en
weerstand Ri (die gelijk is aan de inwendige weerstand van de spanningsbron).
De aan Ru geleverde stroom en de over Ru staande spanning kan men verder
met behulp van de wet van Ohm gemakkelijk berekenen.
Hierbij is op te merken, dat men de gegevens van de spanningsbron kan be
palen door de open klemspanning Vo en de kortsluitstroom Ik te meten. De
e.m.k. V is nl. gelijk aan dc open klemspanning k’o, en de kortsluitstroom is
gelijk aan
Ri

Ri

, zodat de inwendige weerstand vastligt als R: = - --.
lx

1) Behoudens de enkele uitzonderingen waarin uitsluitend spanning wordt geleverd
ten einde een elektrisch veld in stand te houden. Ofschoon men dan nog zou kunnen
zeggen, dat men een stroom 1 = 0 levert aan een
oo.
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♦

V
Ri

Zk=srl

Iu'.
K. —

Fig. 2.25a. Een
spanningsbron.

Zu'

Ru:

Fig. 2.256. De
stroombron,
die
men in de plaats
van de spannings
bron van fig. 2.25a
kan stellen.

I-R< T
■R,

|/?u—*

J

Fig. 2.25c. Een
stroombron.

/?if

I

i»u

<

Fig. 2.25zZ. De span
ningsbron, die men
in de plaats van de
stroombron van fig.
2.25c kan stellen.

2. Indien wij de nadruk leggen op de stroomleverantie, dan kunnen wij een en
ander vastleggen met het schema volgens fig. 2.256, waarin wij niet een e.m.k bron met een weerstand nul hebben, doch een stroombron met een oneindig
grote inwendige weerstand. De stroomleverende schakeling bestaat hier nl. uit
de parallelschakeling van een weerstand Ri en een stroombron met een on
eindig grote inwendige weerstand. Deze stroombron levert een constante
stroom Ik aan de parallelschakeling van Rt en de belasting Ru. Dat we deze
voorstelling in de plaats van fig. 2.25a kunnen stellen, volgt uit de omstandig
heid, dat elk van de schakelingen een evengrote spanning Vu en een evengrote
stroom Iu levert aan een willekeurige belastingweerstand Ru.

Elke willekeurige spanningsbron kunnen we nu voorstellen op de wijze
volgens fig. 2.25a, of op de wijze volgens fig. 2.256. Deze voorstellingen noemt
men wel de voorstelling volgens het spanningsbronschema en de voorstelling
volgens het stroombronschema.
Wat de toepassing van deze voorstellingen betreft, kan men in het algemeen
opmerken, dat het bij berekeningen het gemakkelijkst blijkt te zijn, als men
het spanningsbronschema toepast, ingeval de Ru uit een serieschakeling
van verschillende elementen bestaat, en men het stroombronschema
toepast, ingeval de Ru bestaat uit een parallelschakeling van verschil
lende elementen. Dit is een zeer belangrijke regel, die veel nodeloos gereken
kan besparen.
Wij hebben dit alles behandeld'aan de hand van een gelijkstroomvoorbeeld.
We merken echter op, dat bij wisselstroom hetzelfde geldt. Bovendien kan men
dan niet alleen te maken hebben met een inwendige weerstand, maar ook met
een inwendige reactantie, of, meer het algemeen, met een inwendige impe
dantie Zi.
Tenslotte valt, evenals wij boven het spanningsbronschema door een stroom
bronschema hebben vervangen, een stroombronschema te vervangen door een
spanningsbronschema (zie fig. 2.25c en fig. 2.25ci).

!

1

t
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We keren nu terug tot de resonantiekringen. Bij de beschouwing van de
seriekring kunnen we (in verband met het voorgaande) het best zeggen, dat
deze in de praktijk is aangesloten op een spanningsbron. Deze spanningsbron
vormt zelf een onderdeel van het resonantiecircuit; in de regel heeft zij ook
enige inwendige impedantie. Is de inwendige impedantie van de spanningsbron
ohms, dan zal de totale ohmse weerstand in de kring groter zijn geworden door
het aansluiten van de spanningsbron, en daardoor zal tevens de resonantiekromme breder en lager zijn geworden. Is de inwendige weerstand van de span
ningsbron bovendien inductief (resp. capacitief), dan zal de totale zelfinductie
(resp. capaciteit) van de kring veranderen, en daarmee eveneens de resonantiefrequentie. We zien hieruit, dat we terdege de impedantie van de aangesloten
spanningsbron in rekening moeten brengen.
Verder wordt er vaak een deelspanning afgenomen, die moet worden ver
sterkt. Hiertoe is de benodigde versterker parallel geschakeld aan een deel van
de resonantiekring, zodat daarmee de ingangsimpedantie van de versterker
parallel wordt geschakeld aan dat deel. Dit kan weer van zeer grote invloed zijn
op de eigenschappen van de kring. Is de ingangsimpedantie ohms, dan zal hier
door de resonantiekromme breder en lager worden. Is de ingangsimpedantie
enigszins inductief of capacitief, dan zal de resonantiefrequentie daardoor wor
den beïnvloed.
Bij de beschouwing van een parallelkring kunnen we het best zeggen, dat
deze kring in de praktijk wordt aangesloten op een stroombron. De stroombronschakeling (zie fig. 2.25c) heeft enige inwendige impedantie die dus parallel
wordt geschakeld aan de parallelkring. Dat is van invloed op de eigenschappen
van de kring. Is de inwendige impedantie ohms, dan zal de resonantiekromme
erdoor worden verlaagd en verbreed. Is zij enigszins capacitief of inductief,
dan zal daardoor de resonantiefrequentie worden beïnvloed. Wordt er verder
door een belasting spanning afgenomen, dan zal ook de inwendige impedantie
van de belasting parallel aan de kring komen te staan, en van invloed zijn.
Over het geheel valt te zeggen, dat de impedantie van de met een kring ver
bonden circuits van groot belang zijn voor de eigenschappen van de kring, zoals de
bandbreedte en de kwaliteit'. In het algemeen zal vergroting van de inwendige
kringweerstand of verkleining van eventueel parallel aan de L of de C gescha
kelde weerstand verbreding en verlaging van de resonantiekromme tot gevolg
hebben: de inwendige weerstand moet liefst minimaal, de uitwendige
weerstand maximaal worden gehouden om een zo selectief mogelijke
resonantiekromme te behouden.
We merken verder op, dat in het resonantiegeval een seriekring zowel als een
L
parallelkring als ohmse weerstand van de grootte r of ----- kunnen worden behan

deld, mits deze kringen maar als volledige kring intact blijven.
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♦Aftakking van kringen
Vaak takt men parallelkringen af.
Een parallelkring kan men op tweeërlei
Bo——]---b°--- 1——]---- r
wijze aftakken: óf aan de spoel, óf aan
Fig. 2.26a. Een re- Fig. 2.266. Een re- de condensator (zie fig. 2.26a en b).
sonantiekring met sonantiekring met
Het aftakken van een kring kan in
een inductieve af een capacitieve af het algemeen de volgende voordelen
takking.
takking.
bieden:
1. Vergroting van de opslingering (dus van de versterking).
2. Vermindering van de demping; daardoor wordt de kwaliteit verbeterden
de bandbreedte verminderd. Immers, de dempende parallelweerstand staat
dan niet meer over de gehele kring, doch slechts over een deel ervan.
3. Vermindering van de invloed van parallelgeschakelde extra capaciteiten.
Vaak is in de praktijk de capaciteit van een radiobuis parallelgeschakeld
aan de kring. Deze capaciteit is aan verandering onderhevig door veroude
ring van de radiobuis, of doordat men de buis vervangt door een nieuwe
radiobuis t). De invloed van de capaciteitsverandering kan men verkleinen
door de kring af te takken, zodat de extra capaciteit niet meer parallel
staat aan de gehele kring, doch slechts aan een deel van de kring.

♦Berekeningen betreffende kringdempingen

In praktische schakelingen heeft men zelden te doen met de drie behandelde
eenvoudige gevallen van een seriekring, een parallelkring met een parallel
weerstand, of een parallelkring waarvan de spoel enige scrieweerstand heeft.
In de regel zijn er nog extra dempingen over de kring of over een deel van de
kring aanwezig. Deze meer gecompliceerde gevallen kan men echter, mits men
met een goede kring en niet al te grote dempingen heeft te doen, op eenvoudige
wijze herleiden tot een van de genoemde eenvoudige gevallen. Men kan dan nl.
de diverse dempingen terugbrengen tot één resulterende demping. De resul
terende eenvoudige schakeling is bij goede benadering geldig in de buurt van
faseresonantie. In het volgende geven wij enkele handige herleidingen die bij
benadering gelden in de buurt van de resonantiefrequentie /o- De algemene
wijze van aanpakken is daarbij, dat men ervan uitgaat, dat de door een
schakeling opgenomen energie gelijk is aan de energie die de vervangschakeling opneemt. Men kan daarbij gebruikmaken van het feit
dat er in ideale spoelen of condensatoren geen energie vrijkomt, doch uitslui
tend in weerstanden.
>) Bovendien kunnen temperatuurwisselingen van de buis invloed hebben op de
grootte van de capaciteit.

(
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A. In de eerste plaats kan men een parallel
kring met parallelweerstand veranderen in een
parallelkring waarbij de spoel enige serieweerstand
heeft, en omgekeerd (zie fig. 2.27).
In dit geval is bij faseresonantie de aan dekrin
gen toegevoerde energie, als we hen elk op een
spanning v aansluiten, gelijk aan:

Pl =vP-2

7-o

R

v*
7a

v*
L

L

Fig. 2.27. De omzetting van
een zuivere parallelkring in
een parallelkring, waarbij de
weerstand zich in de spoeltak bevindt. Deze omzetting
is bij faseresonantie altijd
juist; buiten faseresonantie
gaat de omzetting bij bena
dering op, mits de kring een
goede kwaliteit heeft.

Tc

In het geval van gelijkwaardige kringen is Pi — P>
v2
of R = -A.
~R
rC

of

TT
Tc

L
R =----rC

We vinden dus:

(2.27a)

L

(2.276)

RC

B. In dc tweede plaats kan men de demping die over een deel van de spoel
van een kring staat, herleiden tot een demping die over de gehele kring staat,
en omgekeerd (zie fig. 2.28).
Voeren we aan elk van de kringen een spanning v toe, dan zal in het geval van
goede kringen en een niet al te zware demping de kringstroom in beide gevallen
bij benadering evengroot zijn. De deelspanning over het afgetakte spoeldeel
met «i windingen is dan gelijk aan:

R-

',L =fec

r*,=(£)2»
Fig. 2.28. De omzetting van een
inductief afgetakte parallelkring ie
een zuivere parallelkring en on ge
keerd. Deze omzetting gaat bij be
nadering op, mits de kring een goede
kwaliteit heeft en de spreiding van
de spoel te verwaarlozen klein is

«1
vi = --- v, mits Ri^> <oLni.
n

De aan de kringen toegevoerde energie is
gelijk aan:

Pi =

(Vlf

rT
v*

p~

= ~r
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In het geval van gelijkwaardige kringen is
Pi = P2, zodat

Z-2g
=T=C

EIE°

i l
fff

/ W1 \2 i>2

„2

\ n )

’P

Ri

9

i’pi.

R

of

1 L>\

l

We vinden dus:
2

Pi

Fig. 2.29 De omzetting van een
inductief afgetakte parallelkring in
een zuivere parallelkring en omge
keerd. Hierbij wordt verondersteld
dat de spoelen Li en L-2 geheel niet
inductief zijn gekoppeld. Deze om
zetting gaat bij benadering op, mits
de kring een goede kwaliteit heeft.

(2.28«)

2

P

(2.286)

C. In de derde plaats kan men niet met
een afgetakte spoel te doen hebben, zoals in
het vorige geval, maar met twee nietgekoppelde in serie geschakelde spoelen.
waarbij de demping over een van de spoelen staat (zie fig. 2.29).
Voeren wij een spanning v toe aan elk van de kringen, dan zal in het geval
van goede kringen en een niet al te zware demping de kringstroom in beide
gevallen weer bij benadering evengroot zijn. De deelspanning r>i is nu gelijk aan:

Li

cüLi

Vl = ------------------ v —----------------- v, mits P'iO a>Li
cdLi

Li -f- L2

ojL2

De aan de kringen toegevoerde energie is gelijk aan:

Pi =

2 v2

W2

Li

Ri

Li + L2

P?

V2

P2 = ^

Dus
Pi = P2

of

2

Li

Li + L2
R=

V2

~R

Li + L2
Li

of

R=

Li + L2
Li

y Pi.

2

Pi

(2.29a)

We vinden nu:

Ri =

Li

Li + L2

2

I R

(2.296)

D. In de vierde plaats kan de dempingsweerstand over een capacitieve af
takking staan; hij kan worden herleid tot een demping over de gehele kring, of
omgekeerd (zie fig. 2.30).
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De kringstroom is in beide gevallen bij bena
dering evengroot. Indien- - krijgen we nu:
coC

•Ci|j

1
ojCi
Cv
Vi = —j— v = ----- v, waarin Cv —
Ci

Cl . c2
Cl+ Ca ’

(oCv

Dus:
Cv

Cr

Verder is:

C1 . C2

—-- vv
Ci + C2 Ci

Ca v
-------------of
Cl + Ca
Ca
' Ci + C2 v.

Pi =

(r.P

c2

Pi

Cl 4- C2

c^2l •’
Fig 2.30. De omzetting van een
capacitief afgetakte parallelkring
in een zuivere parallelkiing en
omgekeerd. Deze omzetting gaat
bij benadering op, mits de kling
een goede kwaliteit heeft.

2

V2

iï~l

P2 =: A’
Gelijkstelling van Pi en P2 levert vervolgens op:

C2__2
Cl + c2

y2

Fig. 2.28a

Fig. 2.2ga

21

u

Fig. 2.30a

Fig. 2.28n, 2.29«, 2.30«. Voorbeelden van
omzettingen, waarbij gebruik wordt ge
maakt van de transformaties volgens de
fig. 2.27, 2.28, 2.29 en 2.30.
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Ci + Cz

R =

Cz

y' ri

We vinden aldus:

(2.30a)

2

C2
Ci + Cz

. R

(2.306)

E. Tenslotte is het vaak van belang, de grootte van de impedantie te bepalen
tussen de aansluitpunten van een afgetakte kring (zie de fig. 2.28a, 2.29a en
2.30a).
In deze gevallen kan men de serieweerstand r van de spoel eerst herleiden
L
tot een parallelweerstand R =
volgens formule (2.27a).
rC
Vervolgens kan men de parallelweerstand in elk van de gevallen herleiden
tot een weerstand over de desbetreffende aftakking:

-(Tï . r = (—Y • Tc
L

Ri

\ n /

2?i =

Cl
---Li + Lz

Ri =

Cz
Ci + Cz

\2

• R =
. R =

voor fig. 2.28a

Li

2

Cz
Ci + Cz

Li + Lz

'~7c~

Li + Lz
2

voor fig. 2.29a

L

Ci. Cz

voor fig. 2.30a.

Ci + Cz
Hierbij kan men opmerken, dat de hierboven berekende weerstanden Ri over
de diverse aftakkingen tevens de impedantiewaarden van de kring zijn tussen
de desbetreffende aftakkingen. Immers, het overige kringdeel vormt een ideale
kring met Zo = oo.
Niet al te ver buiten faseresonante geldt bij benadering voor de imdepantie
tussen de aftakkingen:

Zï
Zï
Z1

/ ni
™ (---\ n

\2
) I .Z voor fig. 2.28a
/
Li

Li + Lz

2

I

Z voor fig. 2.29a

2
Cz
I .Z voor fig. 2.30a.
Ci + Cz

In deze formule is Z gelijk aan:

Z =

Zo_____
V1 + /32Q2 ■

Hiermede zijn wij aan het eind gekomen van onze herleidingen.
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*De afstemming

Over het algemeen is een ontvangstoestel niet uitsluitend bestemd om één
enkel station te ontvangen, doch het moet verschillende stations met uiteen
lopende draaggolffrequenties kunnen ontvangen. Hiertoe moet men de afstemkringen in het toestel op die verschillende stations kunnen afstemmen.
Daar de L en de C van de kringen de resonantiefrequentie bepalen, kan
men de resonantiefrequentie van deze kringen wijzigen door óf de L, óf de C,
óf de L en de C beide te veranderen.
In den beginne heeft men de spoel regelbaar of variabel gemaakt. Hiertoe
stelde men de spoel samen uit twee in serie staande delen waarvan één deel
vast was opgesteld, en het andere draaibaar binnen het eerstgenoemde vaste
deel. Door de twee delen meer of minder met elkaar mee — of tegen — te kop
pelen, kon men dan de zelfinductie van het geheel variëren. Men noemde zulk
een samenstel wel een variometer. Een andere methode om de kring af te stem
men, is het gebruik van een variabele condensator. Deze methode past men
tegenwoordig het meest toe. De condensator is dan meestal een luchtcondensa
tor; daarbij is elk van de condensatorgeleiders opgebouwd uit verschillende
elektrisch doorverbonden en onderling evenwijdig opgestelde platen. Van de
twee platenstellen is het ene vast opgesteld. De platen van het andere platenstel kunnen tussen de vaste platen indraaien: de onderlinge stand van de vaste
en de losse platen bepaalt de grootte van de capaciteit. De losse platen kunnen
over een hoek van 180° draaien. Hoe de capaciteit verandert met wijziging van
de draaiingshoek, kan men willekeurig vastleggen door de vorm van de platen.
Neemt men bijv, platen in de vorm van halve cirkeloppervlakken, dan is de
capaciteitsverandering evenredig met de hockverdraaiing: men heeft dan zg.
capaciteitslineaire condensatoren. Deze condensatoren gebruikt men echter niet
om de resonantiekringen af te stemmen, die het te ontvangen station uit
kiezen, en wel om de volgende reden. In het frequentiespectrum liggen de
diverse stations meestal ongeveer op een afstand van 9 kHz van elkaar (zie
§ 2). Liefst wil men, dat er eenzelfde hoekverdraaiing nodig is om op het vol
gende mogelijke station af te stemmen, d.w.z. men wenst, dat de wijziging van de
afstemfrequentie evenredig is met de hockverdraaiing. De afstemfrequentie is gelijk
aan: cu0 = |/ —- •

LC
Hieruit blijkt, dat de capaciteit kwadratisch moet veranderen ten einde de
frequentie lineair te doen veranderen met de hoekverdraaiing. Dit bereikt men
door aan de platen de vorm van fig. 2.31a te geven. Wc krijgen dan een zg.
frequentielineaire condensator.
Als compromis tussen de capaciteitslineaire en de frequentielineaire conden
sator heeft men de golflengtelineaire condensator. Daarbij is de golflengte even
redig met de hoekverdraaiing: de platen zijn hier niet zo langwerpig als bij de
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frequentielineaire condensator, hetgeen
ruimte bespaart (zie fig. 2.31 b). Deze con
densator wordt meestal gebruikt.
Behalve de zg. draaicondensatoren waar
bij de losse platen om een as draaibaar zijn,
frequent ie-lineoir
gebruikt men ook wel schuifcondensatoFig. 2.31a. De vorm
ren. Zij zijn opgebouwd uit twee platen
van eea frequentie-lineaire variabele
condensator.
stellen die elk uit concentrische cilinders
zijn samengesteld, die in elkaar kunnen
schuiven en aldus de onderlinge capaciteit
wijzigen. De vorm van de platenstellen is
ook hier bepalend voor de wijze van capaciteitsverandering bij het schuiven.
In de laatste jaren stemt men soms weer
af door de L van de kring te variëren. Dit
golf lenqte-lineoir
gebeurt dan echter niet met behulp van
Fig. 2.3\b. De vorm van de platen van de oude variometer, doch door middel van
een golflengte-lineaive variabele con
een spoel met een kern. Door de kern van
densator.
ferromagnetisch materiaal meer of minder
diep in de spoel te schuiven, kan men de zelfinductie veranderen. Zoals ge
zegd, stemt men de kring tegenwoordig echter meestal af met behulp van
een golflengtelineaire condensator. Hel regelgebied van deze condensator is gewoonlijk ongeveer 1 op 10. Een normale condensator heeft een minimale capa
citeit van circa 50 pF, en een maximale capaciteit van circa 530 pF. Het regel
gebied is, wat de frequentie betreft, dus globaal 1 : 3. De gebieden van de normale
omroepzenders liggen als volgt:
Of
150 kHz tot 400 kHz.
Langegolfgebied — 2000 m tot 750 m
500 kHz tot 1600 kHz.
of
Middengolfgebied — 600 m tot 185 m
1,6 MHz tot 5,5 MHz.
185 m tot 55 m
of
Kortegolfgebied
18 MHz.
5,5 MHz tot
55 m tot 16,5m of

Elk golflengtegebied kan men dus bestrijken met behulp van één spoel en een
variable condensator .Wil men alle vier gebieden bestrijken, dan heeft men vier
verschillende spoelen per resonantiekring nodig, die men elk naar verkiezing
kan combineren met eenzelfde variabele condensator door omschakeling met de
z.g. golflengteschakelaar.
♦Achter elkaar geschakelde kringen

Eén enkele kring van de beste kwaliteit is nog niet voldoende om een selec
tiviteit te verkrijgen, die goed genoeg is. Men heeft daarvoor drie, vier of meer
kringen nodig. Daarvan is de eerste de antennekring; de volgende zijn aan
wezig in de achter elkaar geschakelde hoogfrequent-versterktrappen. De ver-
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Fig. 2.32 a

Cl)

150

o

CO

CO o

Fig. 2.32b

o
COO

-Cl)

Fig. 2.32c

Fig. 2.32fl en b: de doorlaatkrommen van twee verschillende HF-versterktrappen; deze

krommen geven elk de versterking v = -‘ — als functie van de frequentie weer.
vi

Fig. 2.32c: de doorlaatkromme van de HF-versterker, die is samengesteld uit de twee
onder a en b vermelde HF-versterktrappen. De totale versterking vtoi bij een
bepaalde frequentie co is gelijk aan het product van de afzonderlijke verster
kingen i-i en 1’2 per trap bij dezelfde frequentie; hierdoor is de doorlaatkromme
van de hele versterker smaller dan elk van de doorlaatkrommen der afzon
derlijke trappen.

sterking van een HF-trap is recht evenredig met de impedantie Za van de ge
bruikte parallelkring. Aangezien de resonantiekromme van de kring de grootte
van Z als afhankelijke van de frequentie voorstelt (zie fig. 2.16), geeft de reso
nantiekromme eveneens een beeld van de versterking van de versterktrap, waarin
men deze kring gebruikt. Hebben wij bij de versterking verschillende parallelkringen achter elkaar gebruikt, dan geeft een resulterende resonantiekromme de
totale versterking voor de diverse frequenties aan. Deze kromme kan men
bepalen met behulp van de resonantiekrommen van de afzonderlijke kringen,
door voor elke frequentie de resulterende totaalversterking te bepalen, die ge
lijk is aan het gedurig produkt van de afzonderlijke versterkingen bij de desbetref
fende frequenties: we moeten alle resonantiekrommen a.h.w. verticaal met elkaar
vermenigvuldigen! In de fig. 2.32u, b en c hebben we dit voor twee krommen
gedaan. We zien nu duidelijk, dat de selectiviteit van de twee kringen achter
elkaar veel beter is dan die van één kring alleen.
Verder valt er op te merken dat men de vorm van de resonantiekromme kan
verbeteren door de achter elkaar geschakelde kringen enigszins t.o.v. elkaar te
verstemmen. Hierdoor krijgt men nl. een vlakkere top. De resulterende kromme
zal daardoor beter de ideale rechthoekige resonantiekromme benaderen (zie
fig. 2.33a en 6).
Vaak zet men de resonantiekromme in verticale richting niet lineair, doch
logaritmisch uit. Dit heeft dan als eerste voordeel, dat men de resonantie
krommen van achter elkaar geschakelde parallelkringen niet verticaal met el-
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V

V

krommen der twee
onderling verstemde
achter elkaar gescha
kelde ^kringen

■<n
ojo

Fig- 2.33b

Fig. 2-33a

v 2.33a,. b. De doorlaatkromme v — f(co) van een HF-versterker, die is samengesteld
Fig.
uit twee versterkertrappen met onderling niet verstemde (resp. onderling wel verstomde)
-------• -- t. 1.-jIn
. het geval
-1----je onderling verstemde kringen is de top minder
resonantiekringen.
van
spits dan in het geval, dat beide kringen op dezelfde frequentie wo zijn afgestemd.

kaar moet vermenigvuldigen, doch moet optellen ten einde een grafiek van
de totaalversterking te krijgen. In de tweede plaats geeft de kromme dan
een eerlijker beeld van hoe sterk ons gehoor de diverse tonen van het te
reproduceren geluid zal waarnemen: wij horen a.h.w. tennaastebij „logarit
misch”.
Zoals gezegd, moeten wij, ten einde een behoorlijke selectiviteit te bereiken,
tenminste vier kringen hebben, die dan tegelijkertijd worden afgestemd door
vier variabele condensatoren met een gemeenschappelijke as. Over het alge
meen hebben we echter lang niet zoveel HF-versterktrappen nodig. Om deze
reden is het wenselijk, dat men meer dan een kring per HF-trap gebruikt. Dit kan
men verwezenlijken door z.g. bandfilters die elk bestaan uit twee met elkaar
gekoppelde parallelkringen.

Opgave 16

Gegeven:

Aan de geschetste parallelkring voert men een constante stroom i toe.
Gevraagd:
1. Bereken Zo.
2. Bereken (no

3. Bereken

<2 = -^-.
I

4. Leid een formule van Z af, waarin Zo en Q voorkomen.
5. Hoe groot zijn Zo, coo> Q en Z als rz = ri = rl

L\
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*Opgave 17
Gegeven:

Voor de gehele geschetste schakeling geldt
L = 125 (zH;
r =-. 0,75 Ü;
C = 500 pF;
A = 200kQ.
Gevraagd:

*1. Bereken Zo, /o en Q.
*2. Bereken de weerstand rv van een kring, die de gegeven
kring kan vervangen. De vervangingskring bestaat uit
de parallelschakeling van een condensator en een spoel
met een ohmse weerstand rv.

■R

L\

'Opgave 18

Gegeven:
Van kring A is
r = 12,75 Q;
7?i = 1 MQ;
A’2 = 41 j k£2;

Cl = 100 pb';
C2 = 400 pb';
/o = 795 kHz.

Gevraagd:

A

* 1. Als men kring A kan vervangen door
kring B, hoe groot zijn dan C, L en rv?
*2. Bepaal Q, Zg en B.
*3. Bereken de impedantie tussen M en N
bij faseresonantie.

:C

*Opgave 19

Gegeven:
Van de geschetste kring is
r = 20 Q;
= 100 kQ;
R2 = 800 k£ >;
Li =0,1 mH;
L2 = 0,3 mH;
C = 25 pF.
Verder zijn de spoelen niet onderling gekoppeld.

r—STm
N

•ff2 ic
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Gevraagd:

*1. Bereken Zo, fo en Q van de gehele schakeling.
*2. Bereken Zo tussen de punten M en N.
*3. Bereken het aan de diverse weerstanden toegevoerde vermogen, indien
men een stroom i van 1 mA (effectief) aan de kring toevoert en daarbij
faseresonantie optreedt.
♦Opgave 20

Gegeven :
In de onderstaande schakeling is
k
= 1;
r
= 26f f2;
= 50 kQ;
Ri
= 480 k£2;
R2
= 200 pF;
C
«i : »2 = 1 : 4;
= 106rad/sec.
o>o

ff,

:C

ff2

Gevraagd:
*1. Bereken L, Zo en Q.
*2. Bereken de impedantie tussen M en N bij faseresonantie.
*3. Bereken de impedantie tussen N en P bij faseresonantie.

*§ 7.

BANDFILTERS

Een bandfilter bestaat uit twee enkelvoudige parallelkringen die met elkaar
zijn gekoppeld en die in de regel zijn afgestemd op dezelfde frequentie.
De koppeling van de twee kringen kan op verschillende manieren geschieden :
indzictief, capacitief, of zowel inductief als capacitief. De eenvoudigste en meest
gebruikelijke methoden zijn aangegeven in de fig. 2.34a, b, c en d.
In het algemeen kan men zeggen, dat de koppeling van twee kringen altijd
geschiedt door middel van een impedantie, de zg. koppelimpedantie Zk. Geraken
de twee kringen door verwijdering van Z* elk op zichzelf incompleet, omdat Z*
tevens een schakelelement van elke kring op zichzelf vormt, dan noemt men de
koppeling direct (zie fig. 2.34Ö en d). Kan men daarentegen Zk verwijderen met
behoud van elk der enkele kringen (zie fig. 2.34a en c), dan noemt men de kop
peling indirect. Is Zfc een spoel, dan is de koppeling inductief-, is Zk een conden
sator, dan is de koppeling capacitief. Men kan ook zeggen, dat de koppeling
inductief is, indien de magnetische velden van de enkele kringen een deel
gemeenschappelijk hebben. De koppeling is capacitief, als de elektrische velden
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n

J

§
indirect —inductief

Fig. 2.34a

direct-— inductief

Fig. 2.34b

±

indirect —ca pacitief

1__
T___
direct-co pacitief

Fig. 2.34c

Fig. 2.34a

Fig. 2.34a, b, c, d. Diverse eenvoudige voorbeelden van bandfilters.

van de enkele kringen een deel gemeenschappelijk hebben. De z.g. koppel
factor k is in geval van een symmetrisch bandfilter
gelijk aan de breuk
die aangeefl, welk deel van het magnetische (resp. elektrische) veld van de ene kring
tevens een deel is van het magnetische (resp. elektrische veld van de andere kring.
De normale bandfilters zijn meestal opgebouwd uit twee op dezelfde fre
quentie afgestemde enkele kringen die meestal uit dezelfde evengrote elementen
zijn samengesteld: we hebben dan te maken met een zg. symmetrisch bandfilter
dat eigenschappen heeft, die men ook kan verkrijgen met behulp van twee
achter elkaar geschakelde gelijke enkele kringen die niet met elkaar zijn ge
koppeld, en die op verschillende frequenties zijn afgestemd. In het nu volgende
geven we enige nadere beschouwingen die voor bet symmetrische bandfilter
in het bijzonder gelden.
We veronderstellen een symmetrisch bandfilter (b.v. volgens fig. 2,35, dus
indirect-inductief gekoppeld), waarvan wij de koppeling kunnen laten toenemen
van k = 0 af zonder dat daardoor de afstemming van de twee kringen wordt
beïnvloed. Het inductieve bandfilter kunnen we opvatten als een bijzondere
HF-transformator. Aan dit bandfilter voeren we een constante wisselstroom
toe, waarvan wij de frequentie kunnen variëren. We beginnen bij een zeer
kleine koppeling de frequentie van de stroom i te wijzigen van laag tot hoog,
en we meten daarbij op, hoe groot de stroom i2 in de tweede kring is bij de
diverse frequenties. Ditzelfde herhalen wij voor steeds sterkere koppelingen;
het resultaat van onze metingen zetten wij gra

fisch uit.
We verkrijgen dan een bundel van resonantie-

krommen, zoals die is geschetst in fig. 2.36.
We zien, dat er bij losse koppeling een resonantiekromme met één top ontstaat. Deze koppeling
noemen wij onderkritisch; de top blijkt enigszins
platter te zijn dan bij een enkele kring. Bovendien
M

L) Zie voor het begrip koppelfactor k —

VL.\. Z-2

^2

Fig. 2.35. Een indirect induc
tief gekoppeld ^bandfilter.

= Vki.k2 ook blz. 133.
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blijkt, dat er onderkritische koppeling optreedt als
1
—-. Hierin is Q de kwa
k

'2

■toYa

_ _ - __ __ corl

k<Ver*
COq

(O

Cür2

Fig. 2.36. De resonantiekrommen voor de secundaire
zijde van een bandfilter bij uiteenlopende waarden
van de koppelfactor k.

liteit van elk der samenstel
lende enkele kringen.
Is de koppeling zo sterk
1
geworden, dat k =
, dan

spreken wij van kritische
koppeling. In datgeval heeft
de resonantiekromme nog juist één top, en heeft i2 in die top zijn maximaal te
bereiken waarde.

Wordt de koppeling nog sterker, zodat k

—, dan blijken er twee toppen te

ontstaan, die evenhoog liggen als de enkele top bij kritische koppeling', we spreken
dan van overkritische koppeling. De twee gevormde toppen die liggen bij de
zg. resonantiefrequenties cori en cor2, liggen aan weerszijden van de frequentie
cao = 1/VLC, en wel dusdanig dat co„ = cori.a>r2- De frequentie «>o is de
resonantiefrequentie van elk der samenstellende kringen op zichzelf, en tevens
die van het gehele bandfilter bij onderkritische en kritische koppeling, tenslotte
is zij ook de faseresonantiefrequentie van het gehele bandfilter bij overkritische
koppeling. We wijzen met nadruk erop, dat men bij een bandfilter met over
kritische koppeling de frequenties cori en a>r2 van de twee toppen niet moet zien
als de resonantiefrequenties van de twee bandfilterhelften! Dit is wel het geval
bij twee afzonderlijke (t.o.v. elkaar enigszins verstemde) achter elkaar gescha
kelde kringen. Immers, elk van de kringen van het bandfilter is op zichzelf afgestemd op de frequenties cao- Het ontstaan van de twee toppen wordt goed
duidelijk uit meer ingewikkelde berekeningen, die wij in deze § niet zullen
behandelen. Wel kan men
het ontstaan globaal op de
volgende wijze toelichten
aan de hand van bijv, het
c=r
C=F
<
m
L-M<
L<
direct-inductieve bandfilter.
De schakeling van het di
rect-inductieve
bandfilter
Fig. 2.37b. Het direct
kan men beschouwen als een Fig. 2.37a. Een direct in inductief
gekoppelde
ductief gekoppeld bandfil bandfilter is te beschou
enkele parallelkring waaraan ter.
wen als een parallelkring,
voor een deel een seriekring
waarbij een seriekring
parallel is geschakeld
parallel is geschakeld (zie
aan een klein deel van
fig. 2.37a en è). Naarmate de
zijn spoel.

7

** r

Ê- TC
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'k,
koppeling van het ene bandfiltercircuit met het andere sterker wordt
(fig. 2.37 a), zal de seriekring over een
groter deel van de parallelkring
staan (fig. 2.376). Het gedeelte M
wordt dan groter, terwijl L evengroot blijft.
Is de tweede kring geheel niet ge
u>
CÜQ
koppeld met de eerste kring, dan
Fig.
2.38.
De
resonantiekromme
i
kl
=
f
(co)
hebben wij uitsluitend te doen met
bij ,,i — constant” van de eerste bandfilteréén kring waaraan stroom wordt ge helft indien k — 0.
leverd. De grafiek die het verband
tussen de kringstrooni ƒ*- en de frequentie co aangeeft, is dan de normale re
sonantiekromme van de enkele kring volgens fig. 2.38.
Is de tweede kring los gekoppeld met de eerste, dan staat er over een klein
deel van de parallelkring een impedantie, die bij de meeste frequenties groot is,
doch die in de buurt van de resonantiefrequentie zeer klein is. Hierdoor wordt
vooral bij de resonantiefrequentie de parallelkring enigszins gedempt, zodat
de top van de resonantiekromme (fig. 2.38) een weinig wordt afgeplat.
Is de tweede kring vaster gekoppeld met de eerste, dan wordt er over
een groter deel van de parallelkring een impedantie geschakeld. Deze impe
dantie is (vooral) bij de resonantiefrequentie klein, doch buiten de resonantie
frequentie is zij al gauw tamelijk groot. Is de koppeling sterk genoeg, dan zal
de kromme uit fig. 2.38 niet alleen een afgeplatte top krijgen, doch zelfs een
indeuking; deze deuk zal des te groter zijn, naarmate de koppeling vaster
wordt: er ontstaan twee toppen. Dit geldt voor de primaire kringstrooni. Het
zal duidelijk zijn, dat ook de secundaire kringstrooni bij zwaardere koppeling
twee verschillende maxima zal krijgen x). Tevens zal het duidelijk zijn, dat de
frequenties a>ri en cor2 aan weerszijden van coo zullen liggen. Wij vermelden
nogmaals, dat bij overkritische koppeling coo de faseresonantiefrequentie blijft.
Samenvattende, hebben we gevonden:

k

1

Q

Of kQ

1 : onderkritische koppeling.

— of kQ~ = 1 : kritische koppeling. 2)
k = ~Q
k

Q

oi kQ

1 : overkritische koppeling.

1) De berekening leert, dat er aan de primaire
(d.w.z. reeds bij onderkritische koppeling). Zie o.a.
2) In het geval van een behoorlijke kring is b.v.
en dus nog tamelijk klein.

zijde eerder twee toppen ontstaan
fig. 2.48a en 2.48b in § 12.
|
Q --- 100, zodat k gelijk is aan
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Heeft men in een versterktrap een enkele kring, dan is de versterking van de
trap evenredig met de impedantie van de kring, die in geval van resonantie
L
gelijk is aan----- . Indien men in de versterktrap een bandfilter gebruikt in de
rC
plaats van een enkele kring, dan is de versterking van de trap evenredig met de z.g.
overdrachtsimpedantie van het bandfilter (zie fig. 2.35), waaronder men
verstaat:
Z overdr — -^21 —

Vultgang

■VI

ilngang

i

Indien men een symmetrisch bandfilter heeft, is de overdrachtsimpedantie
L
bij kritische koppeling, gelijk aan ----- ;; dan
dan is
is tevens
tevens de
de primaire
primaire kringstroom
kringstroom
rC
gelijk aan de secundaire kringstroom.
Hier wordt de impedantie dus tweemaal zo klein, en daardoor de versterking
eveneens. Men wint echter een grote selectiviteit en een meer afgeplatte top
van de resonantiekromme.
Als voordeel van een bandfilter valt dus in de eerste plaats te noemen, dat
men inplaats van één afstemkring per HF-versterktrap er nu twee heeft in de
vorm van een bandfilter: dit geeft per versterktrap meer verbetering van de
selectiviteit. In de tweede plaats hebben bandfilters boven twee t.o.v. elkaar
verstemde afzonderlijke kringen het voordeel dat de samenstellende helften
van de bandfilters elk op eenzelfde frequentie a>o moeten zijn afgestemd. Dat
kan men veel gemakkelijker afregelen dan een juiste verstemming van aparte
kringen t.o.v. elkaar.
Verder valt er op te merken, dat terwijl bij een enkele kring de bandbreedte
bij hogere frequenties altijd toeneemt door toeneming van de weerstand 1), dit
bij een bandfilter niet zo behoeft te zijn. Men kan nl. ervoor zorgen, dat bij
verstemming van de bandfilterdelen de koppeling eveneens verandert: daar
door is te bereiken, dat de bandbreedte over het gehele regelgebied nagenoeg
constant blijft. Heeft men b.v. het indirect-capacitieve bandfilter volgens fig.
2.34c, dan zal men bij hogere frequenties de capaciteiten van de afstemcondensatoren verminderen; daardoor wordt de koppeling losser. Heeft men bij lage
frequenties dus overkritisch gekoppeld, dan zal men bij hogere frequenties
dank zij de lossere koppeling meer en meer tot de kritische koppeling naderen,
en daardoor zal de resonantiekromme smaller worden. Zorgt men ervoor, dat

!) B.v. dank zij het huideffect, waarbij men moet bedenken:

_ !°r _
Q

o>oL

fo-r '
2nf0. L

2nl-

l
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dit effect even sterk is als het effect van de resonantiekromme-verbreding door
de toeneming van de r, dan zal de bandbreedte over het gehele regelgebied
nagenoeg constant blijven.
Ook bij het direct-capacitieve bandfilter is de koppeling afhankelijk van de
afstemming, doch hier is de invloed juist andersom. In het algemeen valt zo
met een bandfilter veel te doen, indien men de koppeling k van de afstemming
afhankelijk maakt.

§ 8-

INLEIDING TOT DE BANDFILTERBEREKENINGEN MET
BEHULP VAN DE COMPLEXE REKENWIJZE

Omtrent de coëfficiënt van zelfinductie L en de coëfficiënt van wederzijdse
inductie M valt aan de hand van een transformator het volgende te zeggen.
We beschouwen eerst uitsluitend de primaire zijde. Voorlopig laten we daarbij
de fase buiten beschouwing (zie de fig. 2.39 en 2.40).

2
Li =

ï gem • t

1

vi

1

vi

M

2nf

ti

CO

tl

.
1 vi
1 vk
»1
Li =------- — =------CO l
CO ‘l |
ii1

of

v
= .A.

Vic

vk = coLi.ii.

of

coLi

Letten we wèl op de fase (zie fig. 2.41), dan is:
vk = jcoLi-ii, zodat | X = jcoLi

Verder is»* + vi = 0 of

of

»i = —»*,

I Vl = — jcoLl.ïl

Vervolgens beschouwen we de secundaire zijde; daarbij laten wij de fase

eerst weer buiten beschouwing.
2
^2gem ■ t

M =

Xl

n

V-2.

1
«1

1

V2

CO

11

Letten we wèl op de fase (zie fig. 2.42) , dan is:

of

V2 — coM. ii.

»2 = — jcoM. ii

Hoe groot is de verhouding tussen »2 en »i? Hiertoe dienen we te bedenken,
dat ten 1 e het breukdeel k van de primaire flux is gekoppeld met de secundaire,

en ten 2e de primaire >ii windingen heeft en de secundaire >t>.
V2

n2

Vl

Hl

Uit deze twee punten volgt —— = k ——.

■
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■

I 'AT

Fig. 2.39. Het schema
van een onbelaste trans
formator.

V2

Verder is ook---- =

F ik

■t

h' *1?

Fig. 2.40. De gra
fieken Ii = f(Z)
en Fi = f(/) ge
durende £ perio
de.

— ja>M .ii
— jcoLi.ii

Fig. 2.41. Het vectordiagram voor de
wisselstroomgrootheden aan de pri
maire zijde van de
onbelaste
ideale
transformator.

Fig. 2.42. Het ge
hele
vectordiagram van de on
belaste
ideale
transformator.

M

TT’

zodat
M
Li

«2
«2
—— = k----of
ni

nz
M = k— Li = k
ni

2

Li-

Li = ky/Li.Lz-

Dus:

M = kVLi.Lz
Is £j = Z.2 = L, dan is M — k.L.

Samenvatting:
Geïnduceerde e.m.k.’s ijlen 90° na op de 0, die hen induceert.
De e.m.k. van zelfinductie in de primaire is vi = — jcoLi.ii.
De e.m.k. van wederzijdse inductie in de secundaire is vz = — jcoM .ïi.
De coëfficiënt van wederzijdse inductie is M = ky/Li.Lz.

§ 9.

AFLEIDING VAN DE GROOTTE VAN DE UITGANGSSPANNING VAN EEN INDUCTIEF GEKOPPELD SYMMETRISCH
BANDFILTER

Evenals bij de complexe berekening van de enkelvoudige resonantiekringen
zullen wij, om tot een overzichtelijk geheel te komen, de bandfilterberekeningen zo
kort mogelijk houden, met het minimum aan noodzakelijke toelichting. Bij de
herleiding van formules zullen we geen grote sprongen maken, zodat men elke
berekening stap voor stap zal kunnen volgen.
Voor de eerste kennismaking zullen wij zo snel mogelijk de grootte van de
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uitgangsspanning berekenen. Hierbij zal men
meer vertrouwd geraken met de bandfilterberekening; dit is noodzakelijk om de aflei
dingen in de volgende paragrafen goed te
kunnen volgen.
Aan de hand van fig. 2.43 zijn door toe
passing van de tweede wet van Kirclihoff
in het primaire- en het secundaire bandfiltercircuit de volgende twee beginvergelijkingen
op te stellen:
ƒ v + (— ji'jM.iz}
(- icoM.Ü)

= Z.ïj
= Z.i2

waarin

v

*2
7,

Fig. 2.43. Het indirect inductief ge
koppelde symmetrische bandfilter.

a>M — k.coL.

v + (— jk.a>L.Ï^ = Z.Ï!
(- jk.coL.ïi) = Z.i2

of

Algemene bepaling van v2
Uit de 2c vergelijking volgt:
i1 = ƒ

Z

k. a>L

*2-

Substitutie van ij in de Ie vergelijking geeft:
Z2
1
V = j ------ — -j- k.a>L( i2
k. a>L
>

a>L
k---a>C

1
t?2 = — ƒ■> ------ — =

7 roC

12 = — 7

of

k. (uL

k

Z2 + k2 .a>2L2

V

Z2 +
L
-

v=—

----------------- v =

{'

-J- k2.a>2L2

L

k~c------------------------- v =
CO

CO0

a>o

co

\ a>0L l2

) ——ƒ + k2.a>2L2

L2
k-------r2LC
cojL2
--.,
: k2 r2
co-0
(ü2

(i +iPQY +

V2 =

r-

(1 + jPQY + a2.k2Q2 V

CO

•v, waarin we stellen

of

coo
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kQ
■
„
a2.£2<?2+ (1 +^02

v2 =

kO

Q•v

kQ „

of

waarin N = a2 • k2Q2 + (1 + j PQ)2

N
De grootte van z>2 wordt dus:

va = I «2 I =

kQ_______________

V(a2.A2<?2 + 1 - ff2<?2)2 + 4 p2<?2

Het faseresonantiegeval

Dan is p = 0 en a = 1, zodat
kQ
^20 =

*2Q2 + 1

1
Q.v =------ :—- Q.v

of

kQ
1
^0 =

—

kQ + ~kQ
F2
0,5

F2

1

aq+’/aq

--1—
! I
I

O %

I
I

I1
I
I
I
I I____________ I____________ I___________ l_

Yz 3A 1

2

0,235
0,4

1
l
3

4

0,48
0,5
0,4
0,3
0,235

1
2

■kQ

3
4

Fig. 2.44. De grafiek, die de relatieve grootte
van de secundaire wisselstroomgrootheden bij faseresonantie als functie van de sterkte der koppe
ling aangeeft.

Wanneer is t>20 maximaal? Als noemer kQ + 1 /kQ minimaal is. Ten einde dit
te bepalen, schrijven wij de noemer als „het kwadraat van een verschil + een
constante”.

‘O+^-lv'W+O/^)*
- 2. VkQ.
= (VA02 +
Dus de noemer heeft een minimum, als

è+2 = Q/kQ

VkQ- ]/-L = 0, of VkQ =

1

kQ
of kQ = 1, en dit minimum is gelijk aan 2.
Dus :
V20max = 2 <2 • V.

gr
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Buiten faseresonantie
OJ

In de buurt van coo is bij benadering a — ---- — 1 te stellen. Voor i>2 vinden
wo
we dan x)
1'2

______________ kQ_____________ n
k<^
() .v = ---- -Q.v.
N
V(k2Q2 + 1 - ft2Q2)2 + 4ft2Q2 Y

---- -----------

Wanneer is V2 maximaal? Als N minimaal is. Ten einde te bepalen, bij welke
relatieve verstemming ft dit het geval is, schrijven wij N2 als „het kwadraat van
een verschil + een constante”. Voor het gemak stellen wij:

k2Q2 = p
ft2Q2 = x
.V2 =
=
=
-

(k2Q2
p2 +
x2 +
(x + i

+ 1
ft2Q2y + 4/?2<?2 = (ƒ>+!- x)2 + 4x =
1 + x2 + 2/> — 2px — 2x + 4.v = x2 + (2 —2/>) x + 1 + 2p + p2 =
2.x. (1 — ƒ>) + (! — py - (1 - py- + 1 +2p + p2 =
- py - i + 2/> - p2 + i + 2p + p2 = (x + i - py + 4p,

minimaal, als x + 1 — p — 0 of x = p — 1 of ft2Q2 = k2Q2 — 1
1
of ft2 = k2 — ^-.Dit betekent dat V2 maximaal is als:
Dus N is

1/
1
ft=±]/k
2-~^
daarbij is Nmin = V4p = y/4k2Q2 = 2kQ

of

Indien k2------ — > 0 of k2 > ----- of k2Q2
Q2
Q2

Nmtn = 2kQ.

1 of kQ

1, dan zijn er twee

waarden van ft, waarvoor Nmtn optreedt.
Indien k2------ — = 0 of kQ = 1, dan is er één waarde van ft (nl. ft
Q2
waarvoor Nmin optreedt.
Indien k2 - ~ < 0 of k2 <

of k2Q2

1 of kQ

0),

1, dan is er geen

enkele waarde van ft, waarvoor Nmin — 2kQ. Wel is voor ft — 0 de waarde van
N dan minimaal, maar Nmin is in dit geval groter dan 2kQ (zie fig. 2.44).

l) Zie de uitkomst van de le afleiding in § 9.
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Bekijken wij het verloop van de resonantiekrommen bij verschillende waar
den van kQ, dan geldt volgens het bovenstaande dus:

kQ

1

kQ = 1
kQ

1

kQ
twee toppen waarbij vz, = -j==Qv = kQ.v

één top waarbij vzr = W20 = IQ ■ v
één top waarbij v% —---------

kQ +

kQ

Het verloop van enige resonantiekrommen hebben we in fig. 2.45a uitgezet,
Tevens hebben we in fig. 2.456 aangegeven, hoe de fase van de uitgangsspanning vz verloopt indien men de frequentie van de toegevoerde spanning v
wijzigt, en dit ook weer
0,6 Q.v
voor enkele uiteenlopen
enkele kring op /2 schaal
fel ~
de waarden van kQ.
10,4 Q.v
Ten einde universele
krommen te krijgen, heb
M=2
ben wc zowel I vz I als </>
A><Q_=1
0,2 Q.v
uitgezet als functie van
fiQ. Bedenk hierbij, dat
het verloop van degrootte
I
O
+4
+6
O
+2
van | «2 I als functie van
---- -flQ
Fig. 2.45a. De resonantiekrommen, die de grootte van de frequentie altijd afhan
de uitgangsspanning v% als functie van fiQ weergeven voor kelijk is van 1 + j.flQ,
diverse waarden van kQ.
d.w.z. van fiQ.
Merk op, dat indien
men | vz | als functie van
(3Q tekent en daarbij fiQ
op lineaire schaal uitzet,
dit op hetzelfde neerkomt
als | Ü2 | = /(co) te teke
nen en daarbij co logarit
misch uit te zetten. Ga
60°
dit zelf na [zie de formu
les (2.05) en (2.07)].
120°
Na deze eerste korte
kennismaking met een
bandfilter beginnen wij
Fig. 2.45i>. De fase van de uitgangsspannning V2 ten opzichte jn je volgende paragrafen
van de uitgangsspanning v?0 bij faseresonantie als functie
helemaal opnieuw met de
van fiQ voor diverse waarden van kQ.

\ /"V^4
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berekening van een inductief gekoppeld symmetrisch bandfilter. Ten einde de
komende, meer uitgebreide berekeningen goed te kunnen volgen en daarbij de grote
lijn niet uit het oog te verliezen, achten wij het echter noodzakelijk, debeperkte
berekening uit deze paragraaf 9 onder de knie te hebben'. In het algemeen zal men,
door § 9 over te slaan (of te vluchtig door te nemen) en ineens met § 10 te be
ginnen, teveel hooi op zijn vork nemen.

§ io.

ALGEMENE BEPALING VAN i „ f2, v, EN v2 BIJ EEN
INDUCTIEF GEKOPPELD SYMMETRISCH BANDFILTER

Wij gaan nu dieper in op de schakeling van een indirect inductief gekoppeld
symmetrisch bandfilter.
Voor het gemak stellen wij:

r + ƒ ^coi —

z
coq

"j^C.

V|j JujC

COoi

Q

Fig. 2.46. Het indirect inductief
gekoppelde symmetrische bandfilter.

co

p=—
co 0

CO

1 /cOqC

r

co o
co

— a

COQ

We geven bovendien van tevoren twee herleidingen die in het volgende nog
vaak zullen voorkomen x). Hierdoor zal het volgende winnen aan overzichte
lijkheid!
Z=r + ƒ(
= r

Dus

cjL

1

1 '
) = r 1 + ƒ( coL 1
coC./
(O

co o

co. coo -L.C.

cooL
r

- CO—
= '-(i + w).C) /
J
l q

(2.31)

Z = r(l + j(SQ)

Z2 + k2.a>2L2 = r2(l + ƒ002 + k2.a>2L2

r9- (1 + jftV)2 + *2

= r2[(l + W)2 + ^-«2-<22]J) Dit is ons reeds bekend uit de vorige paragraaf.

co2 co2L2]

<«o

f2 J
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(2.32)

Z2 + k2. w2. L2 = r2 [(1 + jPQ)2 + a2 . k2Q2] = r2 . N

We gaan nu over tot bepaling van ïx, Ï2, vi en V2'.
In de le kring zijn de toegevoerde e.m.k. v en de e.m.k. van wederzijdse in
ductie — ja>M,Ï2 — — i.k.a>L ,Ï2 aanwezig; in de 2e kring is er de e.m.k. van
wederzijdse inductie — ƒ,a>M.ïi = — j.k,a>L,ix. Toepassing van de 2e wet
van Kirchhoff op de twee kringen geeft dus:
(2.33a)
<v + (- j.k.coL.h) = -Z-ii
l(- j.k.wL.ix')

=Z.Ï2

(2.336)

De spanning over de secundaire condensator is in het bijzonder van belang
Als.wij behalve de genoemde spanning V2, ook nog de grootte van de spanning ru
over de primaire condensator bepalen, dan hebben wij daardoor een algeheel
inzicht gekregen in de werking van het bandfilter.
Ten einde vi en V2 te kunnen bepalen, lossen wij eerst
en Ï2 op uit de
gelijkingen (2.33a) en (2.336).
Vergelijking (2.336) geeft:
ko>L
*2 = — 7

«1-

De waarde van 12, in vergelijking (2.33) gesubstitueerd, geeft.

kz.a>z.Lz

v — Z. ii -|- 'j. k<oL. i2 = Z. ii -f-

7

Z2

ii =

kz.co'

z~----- h =

r.N

rz.N

r(l + 1W)

»1 =

1 + w ll'

Dus
i’1 =

i + iPQ v
N

Verder wordt ïg nu gelijk aan:
ka>L
ka>L
4 = - ƒ T”ii = - 7

i + iPQ v

TT

= —ƒ

Dus

r

N
kojL

1 + jPQ v
r
N
f(i + iPQ}
o)
k------

= — ƒ

(2.34)

r

O->0

coqL

r

F

12 = — ƒ

& -----r v
N
r

v
r

a. kQ v

N

7

ƒ

k.a.Q v
N
r
(2.35)
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Met behulp van de gevonden waarden van Cj en 12 vallen de grootten van vi
en V2 te bepalen:
i
VI = — «I .

=ƒ

------- 7~v =

1 + iW coo
N
co

1 IcoqC

V = ƒ 1 + iPQ

N

1
a

Q-v

. i + iPQ i
N
a

of

?’2

1 + jpQ l/jcoC .

]cuC

vi = ƒ?

- 11 ~~ = ƒ

ycoC

a.kQ l/ja>C

(2.36)

a. kQ coo 1 /co0C
a.kQ
v =
co
r
N

tt_ r

1

<?•«

£0

of

f>2 =

(2.37)

Over de gevonden formules (2.34), (2.35), (2.36) en (2.37) kunnen we de volgende opmerkingen maken:
1. De grootheid

v .
- is gelijk aan de stroom iu in een enkelvoudige kring ingeval

van faseresonantie.
2. De grootheid Q .v is gelijk aan de spanning vc over de condensator van een
enkelvoudige kring ingeval van faseresonantie.
3. De formules (2.34) en (2.36) tonen grote overeenkomst: in de buurt van de
.
co
faseresonantiefrequentie coq, waar men a —
1 kan rekenen, hebben
co o

ïi en
als afhankelijken van de frequentie co ongeveer eenzelfde verloop.
4. De formules (2.35) en (2.37) tonen eveneens grote overeenkomst: in de
1, hebben
en £2 als afhankelijken van co ongeveer
buurt van coo, waar a
eenzelfde verloop.

§ 11.

FASERESONANTIE BIJ HET INDUCTIEF GEKOPPELDE
SYMMETRISCHE BANDFILTER

In geval van faseresonantie is

co
a = ----

COQ

coo
.
------ = 1
coo

en

co
p'=coo

---- = 1
co

1 = 0.
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Dan wordt dus:
i + iPQ v
N
r

1

1+0
v
(1 + 0)2 + k2Q2 V

%=

1

V

k2Q2 + 1

r

(2.38)
1

V
. a.kQ v
kQ
= -1
1 N ' r = — ƒ k*Q* + 1 —
r

T

1
= - 1--------kQ +

=i
kQ „

v
(2.39)

w

<2®

1

(2.40)

k*Q* + 1

1
kQ
&2Q2 + 1 Qv =-------kQ +

1
®20

T”

kQ +

V

1 r
kQ H------v
kQ

T~ 7

1
i +jPQ i
Q.v = j-------------‘ k*QZ + 1
N
a v

®l0 = ƒ

v

kïQ* + 1

T

Q.v

kQ

Q.v

(2.41)

kQ

Over de gevonden waarden in het faseresonantiegeval kunnen we de volgende
opmerkingen maken:
1. Een telkens optredende factor van belang is kQ. Hierin is Q een gegeven
kringconstante; k geeft de sterkte van de koppeling van de kringen aan.
Wat de grootte van de koppeling betreft, onderscheiden wij drie gevallen:

k

of

kQ < 1: onderkritische koppeling

of

kQ = 1: kritische koppeling

of

kQ

1: overkritische koppeling.

Als k — 0, dan is de primaire een op zichzelf staande enkelvoudige kring.
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2. De secundaire grootheden »20 en V20 nemen bij toenemende koppeling
(= toenemende kQ) toe om bij kritische koppeling maximaal te zijn;
bij nog verdere toeneming van de koppeling nemen zij weder af.
Stellen wij kQ = y, dan kan men de noemer A = kQ -|—— van de breuken
schrijven als:

1
y + ' = (v'yr - ( 1 ) 2 -2.y/y.-+ 2 = y/y
y
\y/y/
vy

A

1 '

Vy.

2

r+2

Hieruit ziet men, dat A minimaal is (en dus 1'2
i2 en
maximaal) voor
1
1
y/ y------ -- — O of y — 1 of kQ — 1, en dat A dan de waarde kQ + —- = 2

heeft, zodat -

= i bij kritische koppeling.

kQ +
3. De primaire grootheden i1q en v1() zijn maximaal als k = 0; zij nemen bij
toenemende koppeling voortdurend af. Bij kritische koppeling (kQ = 1) zijn
zij juist tot op de helft van haar maximumwaarde gedaald: immers, dan is
1

In de nevenstaande grafieken
is de grootte van
1

kZQ* + 1

en

F\ en F2
i
en primaire grootheden
*202+1

1

kQ +

0,5

P’o
ho

secundoire grootheden

bij verschillende waarden van
kQ uitgezet: zij geven dus
tevens het verloop van de
o(___ 1
,
,
;------ ,
Oi
2345678
waarden van de primaire en de
secundaire grootheden voor de pjg. 2.47. F1 = l(hQ) geeft de relatieve grootte
verschillende waarden van kQ weer van
primaire wissclstroomgrootheden bij
.
faseresonantie voor diverse waarden van kO.
in het geval van faseresonantie.
= f(Ag) geeft de relatieve grootte weer van
4. Volgens het voorgaande zijn in <ie secundaire’ wisselslroomgrootheden bij faseresoö
nantie voor diverse waarden van kQ.
het geval van kritische kop
peling bij faseresonantie de primaire en de secundaire stroom zowel als de
primaire en de secundaire condensatorspanning aan elkaar gelijk.
5. In geval van faseresonantie ijlen de secundaire grootheden 90° na op de
overeenkomstige primaire grootheden.
Vergelijken wij in het geval van faseresonantie de enkele kring met de se-
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cundaire van een kritisch gekoppeld bandfilter, dan zijn (bij evengrote toege
voerde spanning v) de secundaire stroom i2o en de secundaire condensatorspanning v2q van het bandfilter resp. de helft van de stroom i0 en de condensatorspanning vc0 van de enkele kring.
§ 12.

HET INDUCTIEF GEKOPPELDE SYMMETRISCHE BANDFILTER BUITEN FASERESONANTIE

We beschouwen hier de waarden van de diverse grootheden bij frequenties
die in de buurt van de faseresonantiefrequentie coo liggen: we kunnen dan bij
co
benadering ----- = a & 1 stellen. De formules (2.34), (2.35), (3.26) en (2.37)
coo
gaan dan over in:
i + jfiQ v
(2.42)
»ï =
N
r

. 1 +w

vi sa ƒ
Ï2

ƒ

Q-v

kQ v
N r

kQ

(2.43)
(2.44)
(2.45)

De secundaire grootheden

In het bijzonder van belang zijn de secundaire grootheden v2 en i2. Haar
grootte wordt bepaald door k, Q, v en N.
Aangezien uitsluitend N de variabele grootheid /> bevat, zal N het verloop
van V2 en i2 bepalen. We zullen daarom de grootte van N nagaan bij de ver
schillende frequenties in de buurt van coq.
N = a2.k2Q2 + (1 + j-PQ)2
k2Q2 + 1 - /?2Q2 + j.20Q
Voor het gemak stellen wij k2Q2 = p en P2Q2 = X.
N Rj (p + 1 — x) + j.2y/x
IN)2 sa (x2 + 1 + p2 — 2p.x — 2x + 2/>) -f- 4x =
= x2 + 2.x. (1 - p) + p2 + 2p + 1 =
= x2 + 2.x.(1 - />) + (1 - p)2 + 4/>
=
= (x + 1 - p)2 + 4p
Dus |IV| is minimaal, als x + 1 —
sa 0, oi x
p — lof P2Q2
k2Q2 — 1
1
of 02
k2----- Als |2Vj minimaal is, zijn v2 en i2 maximaal. Dit is dus het

<22

geval bij een verstemming pr, die gelijk is aan
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ftAls k

-

±

l/*
2---’
<22

(2.46)

, dan zijn er twee reële waarden van ftr, een positieve en een nega

tieve f). Dan zijn vz en 2’2 maximaal voor de frequenties o>rt en a>r_, die beneden
en boven <00 liggen: de resonantiekromme 2) heeft twee toppen aan weerszijden
van <00 in het geval van overkritische koppeling.
Naarmate k kleiner wordt, wordt cor kleiner en naderen de toppen van de
resonantiekromme elkaar.

Als k =

dan heeft ft één waarde nul en zijn de twee toppen van de reso

nantiekromme samengevallen: in geval van kritische koppeling zijn vz en iz maxi
maal bij de /aseresonantie/requentie.
1
dan heeft de resonantiekromme één top bij de faseresonantieAls k
~Q’
frequentie a>o'. <>1 geval van onderkritische koppeling zijn v% en iz eveneens
maximaal bij de faseresonanliefrequentie.
We wijzen erop, dat de minimale waarden van |2V|2, ingeval AQ > l.inde
buurt van coq voor alle k waarden ongeveer evengroot is en gelijk aan 4/> = 4A2Q2.
D.w.z. dc toppen van vz en iz voor overkritische en kritische koppeling liggen alle
praktisch even hoog (in de buurt van <oo).
Dan geldt |rV|2 — 4/> — 4/t2Q2, zodat
I/o, sa

-^L=Q.v = \ Q.v
a/4/?222

ot

l,Q.v = vzo |

I vz,
kQ
'2, ~

7= -7

V"4A222
1

12, ~ 2

(2-47)
of

V

(2.48)

ƒ = %

De afstand van de toppen volgt direct uit de grootte van ft:
i

A coi
A nJ2
------ -------------' sa
o>o
<0

0J0

.

.

,

.

1) Als flr -- -------------------- positief is, is
wo
(u
CO < CUO-

2) f2 = Z(«l)

en

i'2 = /(">)

of

A2--------Q2
O)

A <oir -f- A <o->, sa a/o
co
<00- Als fjr ~ -----IOQ

Cl)Q

----co

1
*2 - —
Q2
negatief is, is
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0,6

enkel* kring op V2 school

I

i

0,4

0,2

/- -Z<\ - \— \
/ I \ \
/
i
VX
n kQ=r/^<><
;/<q=74^

-6

O

V^Q=J

+2

---

+6

Fig. 2.48a. De resonantiekrommen voor de secundaire
helft van het symmetrische
bandfilter.

De absolute grootte van v2 bij de verschillende waarden van w kan men be
rekenen [zie formule (2.45)] uit:

v2 =

______________ kQ______________

y
Qv

V(a2.A222 + 1 — p2Q2)2 + 4fl2Q2 '

____________ kQ____________

v

V(k^Q2+\—p2Q2)2+4p2Q2

Fig. 248a geeft een aantal resonantie-krommen voor de secundaire groot
heden.
Tevens hebben we ter vergelijking de resonantiekromme van een enkele
kring met eenzelfde Q en a>o geschetst (gestreeplijnde kromme); we zien, dat
de flanksteilheid van een bandfilter i.h.a. groter is, en dit ook bij matig onderkritische koppeling!
De primaire grootheden

Vervolgens komen wij tot de grootte van de primaire grootheden buiten
faseresonantie. Het verloop van de primaire grootheden Vj en
is volgens de
formules (2.43) en (2.42) evenredig met de factor
y =

i + jW = (1 +?W)-^|.
N

Deze factor y is blijkbaar het produkt van de twee factoren

?1 = I 1 + 1PQ |

en y2 =

|t|-

Tekenen wij de factor yi als functie van fiQ, dan verkrijgen wij als grafische
voorstelling de resonantiekromme van een enkele seriekring [zie §5-le, en fig.
2.05 i)].
Tekenen wij de factor y2 als functie van fiQ, dan verkrijgen wij als grafische
voorstelling een kromme die net zo verloopt als de grafiek die de secundaire
wisselstroomgrootheden als functie van ftQ aangeeft. Voor diverse AQ-waarden
krijgen wij echter een bundel krommen, die anders is dan de bundel in fig.
x) Merk op: in fig. 2.05 is | z I — I r (1 + f/JQ) I uitgezet als functie van cu, doch niet als
functie van fiQ. De grafiek | 1 + jfJQ | = f(/?ö) 2a' echter in de buurt van wo nagenoeg
hetzelfde verloop hebben als de grafiek van fig. 2.05.
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2.48«! Immers, fig. 2.48tf
geeft de functie j^==f (ƒ10

weer voor diverse ^Q-waarden, en de gewenste yo
functie is de voorstelling

van

= = W-
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o.e

t

t

0,6

0,4

Wij
0,2

verkrijgen
de gewenste
functie y2 =
door elk
van de krommen uit fig. 2.48a
o
+6
door de bijbehorende kQ-*y3Q
waarde te delen. Hierdoor Fig. 2.48b. De resonantiekrommen voor de primaire helft
zal een kromme des te van het symmetrische band filter.
meer zakken, naarmate
de bijbehorende 6Q-waarde groter is, d.w.z. naarmate de koppeling sterker is.
De uiteindelijk gewenste functie y = yi.ys =
kan men verkrijgen door
de functies yi = f(/?Q) en y2 = f(/?Q) met elkander te vermenigvuldigen. Het
resultaat is de in fig. 2.486 getekende bundel grafieken, die dus aangeeft hoe de
primaire wisselstroomgrootheden verlopen als functie van jiQ.
De bundel grafieken voor de primaire grootheden wijkt aanzienlijk af van die
voor de secundaire grootheden.
In de eerste plaats liggen de toppen voor uiteenlopende 6Q-waarden die groter
zijn dan 1, niet meer op één hoogte: naarmate kQ toeneemt, nemen de top= f(/3Q). Men verkrijgt
I N ■
dit verloop uit fig. 2.48(7 door elke kromme te delen door de bijbehorende kQwaarde.
In de tweede plaats liggen de dalen tussen de toppen bij de grafieken van de
primaire grootheden dieper dan bij de overeenkomstige grafieken van de se
cundaire grootheden. Dit komt, doordat men de y2-grafiekenbundel moet
vermenigvuldigen met de grafiek yi = |1 + jpQ\ = f(/?Q) ten einde tot de
resulterende bundel volgens fig. 2.486 te komen (zie fig. 2.05).
In de derde plaats treedt er, als men kQ van de waarde nul af laat toenemen,
aan de kromme voor de primaire grootheden eerder een indeuking op dan aan de
kromme voor de secundaire grootheden: in fig. 2.486 treedt reeds een indeuking
op als kQ nog niet de waarde 1 heeft bereikt. De oorzaak hiervan is dezelfde als
die van het vorige punt, nl. dat men elk van de krommen
waarden af. Dit komt door het verloop van y2

y2=|^|

f(W)

moet vermenigvuldigen met de kromme yi — |1 + jPQ\ =: f (/?(?). ten einde
fig. 2.486 te verkrijgen.
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Ir. de vierde plaats liggen de twee toppen bij
een kromme voor de primaire grootheden ver
der uit elkaar dan de toppen bij de overeen
komstige kromme voor de secundaire groot
heden. De oorzaak hiervan is dezelfde als die
van de twee vorige punten.

*
€:

v2

Fig. 2.49. Een op een stroom
bron aangesloten symmetrisch
bandfilter.

§ 13. DE OVERDRACHTSIMPEDANTIE

Men gebruikt een bandfilter vaak als anodeimpedantie van een pentode. In dat geval voert men niet (zoals in fig. 2.46) een
constante spanning v toe, maar een constante stroom ï (zoals in fig. 2.4. . Men
kan voor fig. 2.46 de fig. 2.49 in de plaats zetten, indien men zorgt, d.;t

i=

■v

— j(üC .V.
1 //coC
Het laatste volgt direct uit de toepassing van het theorema van Thévenin;
daarbij vervangt men de spanningsbron met e.m.k. v en inwendige impedantie
•v
1
door een stroombron
zodat de kortsluitstroom gelijk is aan ï =
TljmC
ja>C
1
met een kortsluitstroom ja>C.v en een inwendige impedantie
jarC
De waarden van ïi, i2, vi en vz in de bandfilterschakeling van fig. 2.49 kan
men uit de reeds voor fig. 2.46 afgeleide formules vinden door

uöc

in te

vullen voor v'.
{

P=—
p'jaiC

(2-49)

De afhankelijkheid van a> is in de buurt van a>o praktisch dezelfde gebleven.
Men vergelijkt een bandfilter wel op de volgende wijze met een enkelvoudige
kring:
Aan een enkelvoudige kring voert men een constante stroom i toe, die een
af te nemen spanning v over de kring veroorzaakt. De verhouding v/ï noemt
men de impedantie Z van de kring. Deze impedantie bepaalt bij een gegeven
i de grootte van v volgens v = Z.i. Weet men, hoe Z afhangt van de frequen
tie co, dan weet men dit tevens voor v.
Aan een bandfilter voert men eveneens een constante stroom ï toe, die een af
te nemen secundaire spanning vz over de secundaire bandfilterhelft veroorzaakt.
De verhouding vz/ï noemt men de overdrachtsimpedantie Z21 van het
bandfilter. Deze overdrachtsimpedantie bepaalt bij een gegeven ï de grootte
van vz volgens

vz — Zzi-i

(2.50)
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Weet men, hoe Zoi van a> afhangt, dan weet men dit dus tevens voor z>2- De
krommen Zoi = f(<u) voor verschillende waarden van k geven eenzelfde
resonantiekromme-bundel als de krommen van V2 = f(co), d.w.z. als de krom
men van fig. 2.48«.
Uitgaande van formule (2.45), vinden wij voor V2 in de schakeling van fig2.49.

kQ
"2 = -#

kQ a>oL

TT

kQ

i

kQ J

coq

T^c

N

a

. Zo . i

of

.kQ

(2.51)

VlK-J —- Z0.4

Verder vinden we, als we gebruikmaken van formule (2.50):

Zo

-1

■

7

(2.52)

Uit de formules (2.51) en (2.52) zien wij, dat vz en Z21 van het bandfilter
volgens fig. 2.49 op dezelfde wijze van k afhangen als ö2 van het bandfilter
volgens fig. 2.46. Fig. 2.47 geeft dus tevens de grafische voorstelling van Z21
als afhankelijke van k bij de frequentie <uq. Als kQ — 1, dan is Z2i0 = |Zo en
maximaal; dan is de overdrachtsimpedantie half zo groot als de impedantie
van een enkelvoudige kring die gevormd wordt door een bandfilterhelft.
Tot slot geven wij nog een algemeen overzicht van het resultaat van de bandfilterberekeningen.

De voornaamste formules van een inductief gekoppeld symmetrisch
bandfilter

V

72

7,

Iv + (— jk.c0L.i2) = Zi.ii
((— jk.coL.ïi) — Z ./■_>

/ -jcoC.'/

1 j1 T'

V2

N = a2.k°-Q2 + (1 + jPQ)2
k2Q2 + (1 + jPQ)2

o

SL___

M
«2

Z21
■

waarin Zo =

Zo.
L

I
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1 +2-W «

ïi =

1
V
i =----------------0
0
k2Q2 + 1 r

r

N

1

. 1 +ƒ•/?<? Q.v

®1 «a ƒ

Ï2

— 7 N

Vi

' k2Q2 + 1 Qv

~ 1---------------------

kQ +

kQ „
«2 = -^-<2.®

l>2 &

1

i20 = - ƒ -

r

■v

T7
*0

1

<2-®

____________ kQ____________
Q-v
V(k2Q2 + 1 - fi2Q2)2 + 4/J2Q2
F\ en F2

2Aco
k2 - -rir ~-----1.

/?r

e2

«2,

1 Q •" = %

Ï2r

=7=\

7, = t-^TÏen

COQ

'2 o
v2o
Z2 1

0,5-

V

kQ > 1
kQ = 1
kQ < 1

0._
O

T

3

5

6

7

—kQ
8

secundair 2 toppen
éven hoog.
secundair 1. top
lager dan in vorige gevallen.
secundair 1 top

De secundaire stroom en de secundaire ‘
spanningen ijlen in het geval van faseresonantie 90° na. op de overeenkomstige primaire
, stroom en primaire spanningen.

§ 14.

DE DIVERSE BANDFILTERKOPPELINGEN

Wat de volledige berekening van bandfilters betreft, beperken wij ons tot de
voorgaande behandeling van het symmetrische indirect inductief gekoppelde

i
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bandfilter. In deze paragraaf zullen wij besluiten
r2
j—W~
met aan te duiden, hoe men de berekening moet
tiS C'
aanpakken in enkele andere gevallen, zoals de
=T=C
'2t
capacitief gekoppelde bandfilters.
Het punt waarom het daarbij vooral gaat, is het
vaststellen van de koppelfactor k. Alvorens wij tot
k'ig. 2.50. Een indirect induc
tief gekoppeld bandfilter.
de grootte van k in de diverse gevallen komen,
zullen wij — om te beginnen — herhalen, hoe
groot k is bij de indirect inductieve koppeling, Vervolgens z.ullen we naar
aanleiding daarvan de grootte van k bepalen voor de andere gevallen.
Koppelt men twee spoelen, dan ligt de koppelfactor k als volgt vast:
Is fe| ..het deel van het veld van de ene spoel, dat met de andere spoel is gekoppeld’’
en is k, ..het deel van het veld van de andere spoel, dal met de ene spoel is gekop
peld". dan is de koppelfactor k gelijk aan:
k = Vki.k2 =

M

Vi-lI-z

y/<uL i . <dL.2

(2.49a)

Zijn de spoelen evengroot, dan geldt:
M
k =---L

toM
a)L

(2.496)

In het geval van het behandelde symmetrische bandfilter volgens fig. 2.50
hebben wij te maken met twee gekoppelde spoelen en geldt formule (2.496).
Passen wij de tweede wet van Kirchhoff toe op het primaire en het secun
daire circuit van fig. 2.50, dan vinden wij, als we meegaan met de positieve
stroomrichtingen: t)
0

(2.50a)

(- jcoM.it) - Z2.i-i = 0

(2.506)

fv* + (— ja>M .i2) — Zt.it
l

Hebben wij met het direct gekoppelde bandfilter volgens fig. 2.51a te doen,
dan kunnen wij eveneens de tweede wet van Kirchhoff toepassen. Als we
meegaan met de positieve stroomrichtingen, vinden we:

fv* — jcoLv.i2 — Zi.ii = 0

(2.51a)

— jcoLv.it — Z).<‘2 — 0

(2.516)

[

We zien, dat de formules (2.51a) en (2.516) gelijk zijn aan de formules (2.50a)
en (2.506), indien coM gelijk is aan coLv:
I) Bedenk, dat volgens §8 in de spoelen de c.m.k.’s
(_ jatM.ii) en (— fuiM.ti) worden geïnduceerd

wederzijdse inductie
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r2

b

ao

■ob

>CO(.2

>i-2

Fig. 2.515. De sterschakeling van spoelen.

C

Fig. 2.51a. Een direct inductief ge
koppeld bandfilter.

Blijkbaar kan men voor het schema volgens fig. 2.50 het schema volgens fig.
2.51a in de plaats stellen, indien men voor de koppelreactantie ja>Lv de waarde
ja>M invult, en voor de reactanties ja>Li v en fcuLz.v de waarden fa>(Li — .1/) en
— M).
In dat geval volgen uit het vervangschema immers dezelfde twee ver
gelijkingen als uit het originele schema volgens fig. 2.50.
Omgekeerd kan men het schema van het direct gekoppelde bandfilter vol
gens fig. 2.51a vervangen door het schema van het indirect gekoppelde band
filter volgens fig. 2.50. Daarbij moet men stellen, dat:

j<oM — ja>Lv
jcoLi = ja>(Li,v + Lv)
jcoLz = ja>(L2.v + L„)
Aangezien de koppelfactor van het vervangschema volgens fig. 2.50
M
vastligt met de formule k =
[zie formule (2.49a)] is de koppelfactor
y/L^-Lz
van het direct inductief gekoppelde bandfilter nu:
Ly

(2.52a)

(LV + -ï-l.ll) (-£-!> + L'Z.v)

Is het bandfilter symmetrisch, dan geldt:
Lv
k ~ ~r------------ r-------

B? -r

”

Ly
Lu -}-

. (2.526)

Het inductieve deel van het bandfilter volgens fig. 2.51a (waartoe de koppelreactantie behoort) bevindt zich tussen de drie punten a, b en c. Het bestaat uit
de sterschakeling van drie spoelen (in fig. 2.5 li apart geschetst). Behalve een
sterschakeling is ook een driehoekschakeling van spoelen mogelijk (zie fig.
2.52a).
Bovendien kan de koppelreactantie capacitief zijn inplaats van inductief;
ook in dat geval kan zowel een ster- als een driehoekschakeling van drie con-
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'2

b

pL2.t

'2

Ci.v

Cr

<2
y'i+'2

oj

tJ__I

Fig. 2.52n. Een indirect inductief gekop
peld bandfilter.

c

Fig. 2.53a. Een direct capacitief ge
koppeld bandfilter.

Fig. 2.526. De driehoekschakeling van
spoelen.

Fig. 2.536. De
condensatoren.

sterschakeling van

densatoren zich tussen de punten a, b en c bevinden (zie de fig. 2.53« resp
2.54a).
In het algemeen kunnen voor de eenvoudige gevallen drie gelijksoortige
reactanties X zich tussen de punten a, b en c bevinden, die zowel in ster als in
driehoek kunnen zijn geschakeld. Dit is getekend in de fig. 2.55 en 2.56.

b
a

b

b

iCg.t

Fig. 2.54a

Fig. 2.55

Fig. 2.56

ojCt

Fig. 2.54b

Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.54a. Een indirect capacitief gekoppeld bandfilter.
2.546. De driehoekschakeling van condensatoren.
2.55. De sterschakeling van reactanties.
2.56. De driehoekschakeling van reactanties.
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In het geval van de inductieve sterschakeling hebben we reeds gezien,
dat:
(l)L-y

k =

y/(aiLv -T coZ-i.v) (a>Lv + coZ.2.v)

Heel in het algemeen is nu voor de sterschakeling te stellen, dat:

k’ =

_____Xc__________
V(Xa + Xc) (Xb + Xc)

(2.53)

De driehoekschakeling kan men vervangen door een sterschakeling
(dit is nodig om van de driehoekschakeling de grootte van k te kunnen bepalen). De grootheden van de sterschakeling zijn als volgt in de grootheden van
de driehoekschakeling uit te drukken:

+ Xb —

Xb + xc =
Xa 4- Xc —

Xab(Xbc + Xca)

Xab-Xbc + Xab.Xca
X

Xab + Xbc + X ca
Xab 4" Xbc 4" Xca

A ab. Xbc 4” A bc • A ca
X

XCa(Xab + Xbc)

Xab • Xca 4- Xbc- A ca

Xab + Xbc + Xca

X

Xbc(Xab 4“ Aca)

x)

Trekken wij de waarde van Xb + Xc af van de waarde van Xa + Xb, dan
krijgen wij:
Xab.Xca
Xbc.Xca
X

xa — xc =

Tellen wij de gevonden waarden voor Xa + Xc en Xa — Xc bij elkaar op, en
delen wij bovendien het geheel door twee, dan krijgen we:

xa =

Xab.X ca

X

waarin

X — Xab

Xbc + Xca

(2.54a)

Door cyclische verwisseling van de indices vinden wij tenslotte nog:
X6 =

Xc =

Door de gevonden waarden

Xab ■ Xbc

x
xbc.xca
X

(2.546)
(2.54c)

olgens de formules (2.54a), 2.546) en (2.54c) in

i) We stellen: Xab + Xbc + Xca = X.
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formule (2.53) in te vullen, kan men de grootte vinden van de koppclfactor in
het geval van een driehoekschakeling van gelijksoortige reactanties:

_____
(Xa + Xc) (Xb + Xe)

k2

\c2
y'2
bc ' A ca

X2

X2

(X ab ■ X Ca “F Xbc XCa) (X ab ■ X bc + Xbc-Xca)
Y'2

bc •

v2

ca

X bc ■ X ca

______

XCa(Xab + Xbc)-Xbc (Xab 4- .Vco)

(Xab + Xbc) (Xab + Xca)

\'oor een driehoekschakeling geldt dus:

k=|/

X Ca- X bc
(Xab + Xca) (Xab

(2.55)

Xbc)

We zullen nu achtereenvolgens met behulp van de algemene formules (2.53)
en (2.55) nagaan, hoe groot k is in de gevallen van de fig. 2.52a, 2.53a en 2.54a.
In het geval van het indirect inductief gekoppelde bandfilter volgens fig.
2.52a vinden wij (zie fig. 2.526):

X ca - X bc
(Xnb + Xca) (X„b + Xbc)
coLi.t .coLi.t
u>(Lt + Li.t) ,a>(Lt + Lo.i)
Li.t ■ Li.t

(Li + Li.t) (Lt -j- Li.t)

of

Li.i.Lj.t

k=j/

(Li -|- Li.t) (Li

(2.56a)
Li.t)

Voor een symmetrisch bandfilter wordt dit:
_

Li.t
Lt + Li.t

Li..___
Li + Li.t

(2.566)

In het geval van het direct capacitief gekoppelde bandfilter volgens fig. 2.53a
vinden wij (zie fig. 2.536):
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o-... _
V{Xa 4- Xe) {Xb 4- xc)
1
a>CvVCi'V. C2. v

coCy

7477

1
<uCi

1

+

CüCV / \ COC2.V

1

(X)CC1. v • C2. v

OjC v

y/Ci.v.Cz.v

of

y/{Cv 4* Ci.v) {Cv + C2.11)

Cl.v • C2.V

k=

(2.57a)

(Cv -|- Ci.v) (Cv + C2.11)

Voor een symmetrisch bandfilter wordt dit:
Ci.v

k =

__

C2.V

(2.576)

Cv + C2.V

Cv + Cl.v

In het geval van het indirect capacitief gekoppelde bandfilter volgens fig.
2.54a vinden wij (zie fig. 2.546):

k = ]/

-Vca.A4

(■Vaö 4“ -Vca) {Xab 4" -V&c)

1

1

coCi.f

a>C2.t

<U2.C1.;.C2.J.C;2

) (4+4-'

1
i
—T'--- 1"
a>Ci.( /
<oC(

\ CoCf

<O2.C1.(.C2.(.C(2

CoC2.«.

Cj___________

{Ci + Ci.j) (Cj + Cg.e)
b_

_

of

c‘

'/{Ct 4- Ci.t) {Ct 4- Ci.t)

(2.58a)

Voor een symmetrisch bandfilter wordt dit:

k =

Ct
=
Ct
Ct + Ci.t
Ct + C2.1

(2.586)

De diverse bandfilters die in deze § ter sprake zijn gekomen, kan men op
analoge wijze als het reeds behandelde indirect inductief gekoppelde bandfilter berekenen, indien men telkens de koppelfactor k verwerkt in de formules.
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Bovendien kan men in het geval van een driehoekschakcling van gelijksoortige
reactanties, deze het best eerst vervangen door een gelijkwaardige sterschakeling.
Ten einde enig idee te krijgen omtrent de grootte van de koppelreactantie
t.o.v. de andere gelijksoortige reactanties, zullen wij vervolgens nagaan,
hoe groot de verhouding van de genoemde reactanties is in het geval van een
symmetrisch kritisch, gekoppeld bandfilter. Voor kritische koppeling geldt, dat
kQ = 1 of k =

In het geval van de direct inductieve koppeling volgens

fig. 2.516 krijgen wij:
_

Cv
Cv + Ci.v

1
Q

of

Q.CV — Cv -j- -f-i
of

1) ■ Cv — C\.v

(Q

Cl.v

.

of

Li.

Lv = 1!~\

(2.52c)

~

Hier heeft de koppelspoel dus ongeveer een Q maal zo kleine zelfinductie als
elk van de andere spoelen.
In het geval van de indirect inductieve koppeling volgens fig. 2.526 krijgen wij:

Li.t
+ Ci,t

k —

1

Q

Ct = (Q -

of

of

Q.C1.I =

(2.56c)

Q Li.t

!)/-!.«

Nu heeft de koppelspoel bij benadering een Q maal zo grote zelfinductie als
elk van de andere spoelen.
In het geval van de direct capacitieve koppeling volgens fig. 2.536 krijgen wij:

k =

Ci.„

=2

Cv + Ci.v

Q

of

Q.Ci.v

Cv = (Q - l)Ci.„

Cv “F Ci.t,

Q Ci.v

of

(2.57c)

Hier is de koppelcapaciteit ongeveer Q maal zo groot als elk van de andere
capaciteiten.
In het geval van de indirect capacitieve koppeling volgens fig. 2.546 krijgen wij:
k =

Ct
Ct + Ci.t

1

Q

of

Q-Ct = Ct + Ci./

cCt 11
~ -£
<2-1

Cl

of

(<2 - i).c,. = cu

of

(2.58c)
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Nu is de koppelcapaciteit circa Q maal zo klein als elk van de andere capa
citeiten.
Tot slot plaatsen wij nog een opmerking omtrent bandfilters waarvan de
afstemming variabel is.
Varieert men de afstemming van een bandfilter door de grootte van de
afstemcapaciteiten te variëren, dan zal dit in het geval van c.apacitief gekoppelde
bandfilters tevens een wijziging van de koppelfactor tot gevolg hebben zie de
formules (2.57a) en (2.58a)]. Ga zelf na, hoe dit bij de twee bovenbesproken band
filters volgens de fig. 2.53a en 2.54a ligt. Varieert men de afstemming do"r de
grootte van de zelfinductie van de afstemspoelen te variëren, dan zal dit ni het
geval van inductief gekoppelde bandfilters een wijziging van de koppel l ictor
tot gevolg hebben i) [zie de formules (2.52a) en (2.56a)]. We veronderstellen
hierbij, dat de waarde van de zelfinductie van de koppelspoel ongewijzigd
blijft. Ga zelf weer na, hoe dit bij de twee bovenbesproken bandfilters volgens
de fig. 2.51a en 2.52a ligt, i
We eindigen met een algemeen overzicht van de diverse koppelingen.

Overzicht van de diverse koppelingen
k =

a,

__________ Xe__________

„b a<

b

V(xa + xe) (Xb + Xc)
Xca • -L bc
(Xab T Xca) (Xa(, + Xbc)

k =

T X '*CCI
ó
0 ^ab+^bc+^co
C
O-

k =

Lv.

c

3

—

Li.v) (Lv 4~ -^2.v)
,

k
k

Lv
~
Lv 4~ Li.v

—
=■ ~~
-

en
en

T
-^l.v
Lv — ~
Q — 1

Litv

Ll.t-Li.t

k ■■=

(Lt + Li.t) {Lt + L->.t)

k =

L1.1

Li + Z-i.i

en

Lt — (Q — !)./.!.< !=M Q.Ll.t

Cl.». Cz.v
(C» + Ci.») (Cv + C2.»)

k =

Cl.V

Cv + Cl.v

en

C» ■— (Q — l).Ci.» <=» Q Ci.v

C,.v

'V
Tc’

>) Mits men bandfilters volgens de fig. 2.51a en 2.52a heeft: in het geval van het
bandfilter volgens fig. 2.50 behoeft door een wijziging van de L-waarden de k niet te
veranderen.

II - RESONANTIEKRINGEN - § 14

141

Ct

k=
\ (Cl + Ci.t) (C4 + C2.4)

,
c‘
k = ----Ct + C

en

_

Cl =

Cl.4

Cl.,.

ï

----Q

Opgave 21

Gegeven:
L

1

■ 1 mH ; C — 160 pF; r = 20 Q; V|t = 1 mV;

Gevraagd:
1. Bereken vi en v2 bij faseresonantie.
2. Bereken de bandbreedte.
^2
3. Bereken de ingangsimpedantie van het bandfilter bij faseresonantie. Leid hiertoe eerst
een algemene formule voor de ingangsim
pedantie bij de diverse frequenties af.
4. Bereken dc uitgangsimpedantie van het bandfilter bij faseresonantie.
Leid ook hiertoe eerst een algemene formule af.

Opgave 22
Gegeven:
L = 0,4 mH;
C = 100 pF;
2
k
i = 1 mA;
100'
A’j = R2 = 100 kQ; R2 bestaat uit 3 parallel
geschakelde weerstanden van 300 kQ.

£

r

L XZC

CT L§

■fit

V2
t

k

Gevraagd:
1. Bereken v2 bij faseresonantie.
2. Bereken de bandbreedte.
3. Bereken kQ en <'20 <ds Ai — 75 kQ, R2 = 150 kQ en k = kritisch *).
als 7?i = 75 kQ, R> - 150 kQ en /> = kritisch.
4. Bereken
Opgave 23

Gegeven:
L = 0,1 mH;
C = 25 pF;
H = 20 Q; r2 = 80 Q;
k = 0,02.

C:

i) Eén van de 3 weerstanden van 300 kil is naar dc primaire zijde gebracht.
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Gevraagd:
v>
1. Bepaal de algemene formule voor de grootte van Z21 = — . Voer bij
1

deze afleiding de grootheden

coo^i
ri
r2
2. Bereken Z2i bij faseresonantie.

Q = VQ1Q2 —

3. Bereken de uitgangsimpedantie

en Q12 = £(<2i + Q2) in-

v2open

bij faseresonantie.

^^kort

Opgave 24
Gegeven:
L — Li — Lz — 800 p.H;
Ci = Cz = 200 pF;
n — rz = 25 £2;
= 15 p.H.

ll.

=rr C'
>t
Gevraagd:
<-k
1. Bereken kQ.
' f2*
-’
2. Bereken f0 en bereken de twee frequenties
/ri en /r2 waarbij |^2i! maximaal is.
3. Bereken de verhouding van vzr bij fr tot wz0 bij /o, indien daarbij i con
stant wordt verondersteld.
4. Bereken de twee frequenties, waarbij |Z| = |Z2i0|.
5. Bereken de bandbreedte Bv2 = fz — /i- Bij de frequenties /2 en h geldt
V2

Opgave 25
Gegeven:
L = 0,202 mH;
C = 50 pF;
Lk = 19,998 mH; n = 10 O;
r2 = 40 £2.

Lk

W4------

n
c=±

L

1

Gevraagd:
1. Bereken de koppelfactor, a>o, Qi, Qz en Q = VQi-Qz—

^2

2. Bereken Z21 = -r- bij faseresonantie.
i

3. Bereken de bandbreedte Sv2 (zie opgave 24).
4. Bereken Z21 bij faseresonantie als ri = r2 = 20 £2.
Hoe groot is in dat geval de bandbreedte?

‘L

*2
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Opgave 26

Gegeven:
Het bandfilter volgens nevenstaande figuur, waar
in Ck >■ C.
*2

Gevraagd:
1. Leid een algemene formule af voor de grootte
van i>2- Voer bij deze en de volgende bereke
ningen de grootheid Q — y/Qi-Qz in. Hoe groot is v% bij faseresonantie?
2. Leid een algemene formule af voor de grootte van v\. Hoe groot is wi
bij faseresonantie ?
3. Leid een formule af voor kQ en voor de bandbreedte Bv2 van het band
filter bij kritische koppeling. Stel daarbij 1 (Qi + Qz) = Q12 en VQi ,Q-> —
= 2- ’
Opgave 27
Gegeven:
Het nevenstaande bandfilter, waarin Ck <C C en
Q> 10.

Ck

Hlssc

Gevraagd:

1. Leid een algemene formule af voor Z-2i

t>2

Z.

£__

*2

2. Leid een algemene formule af voor de verhouding

V2

Cf. =

-----.. Deze
Deze verhouding
verhouding noemt
noemt men
men wel
wel de
de afval.
afval.

%

3. Leid een formule af voor de bandbreedte Bva in het geval, dat kQ = 1.
Opgave 28
Gegeven:
L = 0,4mH;
r = 10Q;
Ri = 1600 kQ;
C = 25,2 pF;
R = 160 kQ;
Cu = 3000 pF;
de aftakkingen zijn dusdanig aangebracht, dat n : «i = \/2 '■ 1 ■

Gevraagd:
1. Bepaal de koppelfactor k en ®o2. Bereken Qi, Qz en Q = VQi.Qz en
is te berekenen uit de waarden van
en 7?a)- Bereken vervolgens kQ.
3. Bereken de overdrachtsimpedantie

O
p
Eb
3j£
Sn"

Ini

C12 = l(2i + 2 e); 2i (resP- 2z)
coq.

ii> ri en

(resp. «>o, £->, ra

bij faseresonantie.

■
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4. Bereken de bandbreedte Bv2.
5. Bereken de overdrachtsimpedantie bij faseresonantie voor het geval
dat 7?i en R over de spoelen Li en L2 zijn aangesloten, en de uiteinden
van Ri (resp. R) de ingang (resp. uitgang) van het bandfilter blijven
vormen. Veronderstel dat wo en k Q dezelfde waarden behouden door
wijziging van C en C*.
6. Bereken de bandbreedte Bv2 in geval van de laatste veronderstellingen.

Opgave 29
Gegeven:
L = 1 mH;
C = 10 pF;
r = 100 O;

r

~|ci

Ck = 500 pF.

>C è)
L<

Gevraagd:
1. Bereken /o, Q, Cj en k.

^2

TI ƒ ,

—
v2
2. Leid een formule af voor Z2i = —r-, waarin k, Q en fi voorkomen.
t

3. Bereken Z21 bij faseresonantie.
4. Bereken bij welke frequenties |Z2i| maximaal is. Hoe groot is |Z2i, dan?
5. Bereken de 2 frequenties, waarbij |Z2i| gelijk is aan de waarde van
|Z2i| bij faseresonantie.
maal de waarde
6. Bereken de 2 frequenties, waarbij |Z2j| gelijk is aan
van |Z2i| bij faseresonantie.
7. Bereken de twee frequenties, waarbij |Z2i| het tiende deel van |Z-2i| bij
faseresonantie bedraagt.
8. Schets aan de hand van de uitgevoerde berekeningen |Z2i| = f(w).
Opgave 30

Gegeven:
L = 0,6 mH;

C = 24 pF;
250 , „
r = 25 0; Rt =---- kQ;
3 ......
kQ = kVQi.Qi = 1;
ni : n2 = 1 : 2.

l'u

k

Gevraagd:
1. Bereken Qlr Q2, <212 =

=rC

c=r

Qi + Qz
. Q = VQ1Q2 en /o2

vu
2. Leid een formule af voor Z2i = ——
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3. Leid een formule af voor ^2i0, de overdrachtsimpedantie bij faseresonantie.
4. Bereken |^2iol5. Bereken de bandbreedte /V
6. Bereken de bandbreedte B io tussen de twee frequenties, waarbij geldt

§ 15-

DE PRAKTISCHE KRINGCONSTRUCTIE

We geven vervolgens een beschouwing over de praktische uitvoering van
kringen Een kring is opgebouwd uit twee delen, de condensator en de spoel.
De normale condensatoren hebben vaak zulk een goede kwaliteit dat de ver
liezen in de kring voornamelijk aan de spoel zijn te wijten. Eventuele verliezen
in de condensator zullen meest diëlektrische verliezen zijn, die optreden in het
isolatiemateriaal tussen de platen.
Als de spoel de meeste verliezen geeft, waarbij vergeleken die van de conden
sator praktisch zijn te verwaarlozen, bepaalt de spoel voor het merendeel de
kringeigenschappen. De waarde van C is dan enkel van belang omdat zij te
zamen met de L de waarde van de <oo bepaalt.
De verhouding Lfr bepaalt de eigenschappen van de spoel en daarmee die
van de kring. Hoe groter deze verhouding is, des te beter is de kring. Men zal
daarom ernaar streven, een zo hoog mogelijke L te bereiken, en een zo klein
mogelijke r. Indien er moet zijn afgestemd op een bepaalde frequentie, zou men
theoretisch kunnen denken een grote L te kunnen bereiken, door ervoor te
zorgen de C zeer klein te maken. Praktisch kan men de C echter niet willekeurig
klein nemen', de extra capaciteiten van met de kring verbonden circuits, de
minimale capaciteit van de praktisch bruikbare condensatoren en de eventuele
eigencapaciteit van de kringspoel zijn hiervan de oorzaak. Bovendien moet
men bedenken, dat men de totale capaciteit zó groot moet nemen, dat de capaciteitsvariaties door mogelijke verandering van de extra capaciteiten nagenoeg
niet van invloed zijn op de totale capaciteit. Met de waarde van de minimale
toelaatbare C en de a>o ligt de vereiste L vast.
We moeten de r verder zo klein mogelijk t.o.v. deze L zien te houden.
Hiertoe kunnen we in de eerste plaats de HF-weerstand -per meter van de
gebruikte draad klein houden. Voor het LG-gcbied kan men dit met enkele draad
nog goed bereiken. Voor het MG-gcbied is het wenselijk, litzedraad te nemen.
Deze soort draad kan men ook voor het KG-gebied goed gebruiken. Voor zeer
hoge frequenties blijkt litzedraad echter geen voordeel meer te bieden, zodat
men dan enkele draad gebruikt.
In de tweede plaats kan men de draadlengte zo klem mogelijk zien te houden ;
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d.w.z., men bezigt niet al te grote spoelen met zo min mogelijk windingen, die
toch de vereiste L hebben. Hiertoe kan men met succes spoelen gebruiken met
ijzer bevattende kernen. Door die kernen neemt de L van de spoel bij dezelfde
afmetingen en evenveel windingen aanzienlijk toe. De genoemde kernen kan
men niet maken van massief of gelamelleerd ijzer. De ijzerverliezen zouden dan
veel te groot worden. (We hebben met HF-spoelen te doen!). Men maakte ze
daarom wel van samengekit ijzerpoeder. De ijzerkorrels daarvoor hadden een
grootte van 0,01 mm a 0,001 mm; ze waren onderling van elkaar geïsoleerd
door het bindmiddel (bijv, plastiek). De ifzerpoederkern kan normaal een per
meabiliteit van 10 a 20 hebben. In de laatste tijd gebruikt men veel betere
ijzerhoudende kernen die een permeabiliteit van 500 a 1000 kunnen hebben.
Een voorbeeld hiervan is het z.g. ferroxcïibe dat is samengesteld uit diverse
metaaloxyden. Het materiaal heeft door zijn grote soortelijke weerstand weinig
ijzerverlies aan wervelstromen. We merken op, dat de ijzerhoudende kernen
uiteraard minder ijzerverlies moeten geven dan de winst bedraagt, die men
verkrijgt door vermindering van de weerstand van de spoelwikkeling; anders
zou het geen zin hebben, ze toe te passen. We merkten reeds op (zie blz. 106),
dat men de zelfinductie van de spoel vaak afregelt door de kern dieper of min
der diep in de spoel te draaien.
In de derde plaats kunnen we de eigencapaciteit van de spoel zo klein mogelijk
houden. Door de eigencapaciteit van de spoel treden allereerst diëlektrische
verliezen in het isolatiemateriaal om de windingen op, die een vergroting van de
resulterende r veroorzaken. Verder moet bij het lopen van de HF-kringstroom
steeds de extra eigencapaciteit van de spoel worden geladen en ontladen; dat
geeft extra koperverlies in de spoelwikkeling. Ten einde de eigencapaciteit van
de spoel klein te houden zorgt men ervoor, haar op een speciale manier te
wikkelen. Daarbij vermijdt men, dat er windingen met groot spanningsverschil
naast elkaar lopen. Verder vermindert men door toepassing van ijzerhoudende
kernen het benodigde aantal windingen, en daarmee de eigencapaciteit.
In de vierde plaats kunnen wij voor de isolatie van de spoel materiaal kie
zen, dat minimale diëlektrische verliezen heeft. Hierdoor zal de nog aanwezige
eigencapaciteit zo min mogelijk diëlektrische verliezen veroorzaken.
De gebruikte enkele kringen zowel als de gebruikte bandfilters kunnen een
variable afstemming of een vaste afstemming hebben.
Of de afstemming vast of variabel is, hangt af van het doel waarvoor men de
desbetreffende kring gebruikt. In het geval van variable afstemming bergt men
alleen de spoel van de kring binnen een afschermbus; in het geval van vaste
afstemming brengt men de gehele kring meestal binnen de afscherming aan.
De afschermbus dient ervoor om de spoel (of de gehele kring) zowel elektrisch als
magnetisch af te schermen. Dit is noodzakelijk, daar er anders ongewenste kop
pelingen met andere circuits zouden kunnen optreden, en bovendien storingen
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van buitenaf gemakkelijk op de kringen zouden kunnen
inwerken.
Voor afdoende elektrische afscherming is het nodig,
dat de afschermbus goed is geaard en dat ze is vervaardigd
van goed geleidend materiaal, zoals koper of aluminium,
met liefst geen dwarsnaden. Deze kunnen, bijv, door
2.57. Afscherm
oxydatie, een tamelijk grote overgangsweerstand heb Fig.
bus met HF-spoeltje.
ben. Het principe van de elektrische afscherming door
een geaard scherm zal wel duidelijk zijn zonder verdere uitleg.
Dat een afschermbus die niet is vervaardigd van ijzer of van een ijzerhou
dende stof, een afscherming vormt voor magnetische wisselvelden, komt doordat
zij als het ware de kortgesloten secundaire wikkeling vormt van een transforma
tor waarvan de afgeschermde spoel de primaire wikkeling is. De primaire spoelstroom ;'i en de secundaire afschermbusstroom 1'2 zijn bijna in tegenfase, zodat
buiten de afschermbus de magnetische wisselvelden van 1'1 en 1'2 elkaar nagenoeg
opheffen. Voor goede magnetische afscherming is het nodig, dat de afschermbus
een gesloten elektrische geleider vormt met weinig weerstand: daarom moet
men overlangse naden liefst vermijden, aangezien deze een extra overgangs
weerstand kunnen opleveren. De afschermbus vermindert het totale magne
tische veld van de spoel en daardoor tevens de zelfinductie. Veel is dit echter
niet; bij normale spoelen bedraagt de afneming van de L ten gevolge van de
afschermbus 10 a 20%.
De afschermbus gebruikt men wel om de zelfinductie van de spoel op een
zeer bepaalde waarde af te regelen. Men brengt dan nl. ter hoogte van de spoel
in de cilindrische buswand een meer of minder diepe ril aan (zie fig. 2.57). Deze
ril vermindert de zelfinductie in zekere mate.
Behalve dat de afschermbus de L vermindert, vermeerdert zij ook enigszins
de serieweerstand van de kring. Immers, de inductiestromen ontwikkelen enige
warmte (12. r), die uiteindelijk door de afgeschermde kring wordt geleverd,
zodat deze inductiestromen een extra demping van de kring betekenen, d.w.z.
vermeerdering van r. Dit is nog een reden temeer om de afscherming van goed
geleidend materiaal te maken, en haar zeer deugdelijk te aarden! De /.-ver
mindering en de r-vermeerdering, veroorzaakt door de afschermbus, verkleinen
de Q van de kring dus enigszins. Is deze (^-vermindering te groot, doordat de
bus zeer nauw om de spoel heen sluit, dan brengt men binnen de afscherming
nog wel een extra ijzerhoudende cilinder aan, die de Z. doet toenemen.
Vaak plaatst men, indien dit geen kwaad kan, meer dan een kring in één
afschermbus. Een bandfilter stelt men meestal in zijn geheel in één bus op. De
koppeling van de bandfilterhelften kan men dan b.v. regelen door de afstand
tussen de helften te variëren.
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III

DE DIODE EN HAAR TOEPASSING
*§ 1. DE RADIOBUIS IN HET ALGEMEEN EN DE DIODE IN HET
BIJZONDER
*De elektronenbuis

Men maakt in de radiotechniek zeer veel gebruik van z.g. elektronenbuizcn.
Een elektronenbuis bestaat uit een glazen, metalen of keramisch vat, waarin
zich twee of meer onderling geïsoleerde geleiders bevinden, de z.g. elektroden.
De benaming van de diverse buizen geschiedt gewoonlijk naar het aantal van
de in de buis ondergebrachte elektroden. De meest gebruikelijke buizen zijn:

Naam
van de buis
diode
triode
tetrode
pentode
hexode
heptode

Aantal
elektroden
2
3
4
5
6
7

De elektronenbuizen houdt men in het algemeen vacuüm. De reden hiervan
is, dat er gewoonlijk in een buis een ongestoorde elektronendoorgang moet
kunnen plaatsvinden. Eventueel in de buis aanwezige gasmoleculen zouden
de elektronen in hun gang door de buis kunnen belemmeren; aldus zouden zij
de goede werking van de buis bederven. Door het optreden van ionisatie ten
gevolge van de botsingen zou het gewenste proces in de buis bovendien nog
erger in de war worden gestuurd. De buis pompt men bij de fabricage met
behulp van diffusiepompen praktisch „vacuüm” en tijdens dit pompen verhit
men de elektroden „hoogfrequent”: daardoor komen de in het elektroden
materiaal aanwezige gassen vrij. Het hoogfrequent ontgassen is noodzakelijk,
omdat de buis later in het gebruik eveneens blootstaat aan hoge temperaturen;
daardoor zouden er dan gasresten vrijkomen, die de werking van de buis on
gunstig beïnvloeden. De temperatuur van de elektroden is tijdens het hoog
frequent ontgassen hoger dan in het normale gebruik.
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Van tevoren heeft men in de buis een z.g. geiler aangebracht. Dit is een
stukje magnesium (of barium) dat in een metalen houdertje wordt onder
gebracht. Het verdampen of het verstuiven van het getter geschiedt meestal op
het moment waarop de buis praktisch vacuüm is juist vóór het afsmelten
(dichtsmelten) van de stengel van de buis. Eventuele gasresten worden dan
nog gebonden. Het teveel aan magnesium (resp. barium) slaat als een glan
zende spiegel op de buiswand neer. Dit zal de gasresten binden die eventueel
tijdens het gebruik nog vrij zullen komen, voor zover dit niet in al te sterke
mate zal geschieden.
De werking van een elektronenbuis bestaat uit het gaan van elektronen
van de ene elektrode naar de andere elektrode. Men kan deze stroomdoorgang
beïnvloeden door de grootte van de diverse aan te leggen elektrische spanningen
te wijzigen. De elektrode waarvan de elektronen uitgaan, noemt men de
katode (k); de elektrode waarnaar de elektronen hoofdzakelijk toe gaan,
heet de anode (a).
In het algemeen heeft elke elektronenbuis ten minste een katode en een
anode als elektroden.
Eventueel verder aanwezige elektroden worden opgesteld tussen de katode
en de anode in; men noemt ze roosters (g). Meestal is de katode centraal
opgesteld; de roosters en de anode zijn dan om de katode heensluitend (doch
vrij daarvan en vrij van elkaar) aangebracht. De roosters bestaan gewoonlijk
uit schroefvormig gewonden draden, zodat de elektronen gemakkelijk tussen
de roosterwindingen door van de katode naar de anode kunnen bewegen.
Fig. 3.01 geeft verschillende huistypen op de gebruikelijke manier schematisch
aan.
Ten einde een elektronenstroom van de katode naar de anode te laten lopen,
moet men ervoor zorgen, dat de katode elektronen uitzendt of „emitteert”
(Immers, vacuüm is niet geleidend voor elektrische stroom). Hiertoe verhit
men de katode elektrisch. De verhitting van de katode kan op tweeërlei manier
geschieden, indirect of direct.
Men kan nl. een stroom door een aparte draad sturen, de gloeidraad (ff).
Deze draad bevindt zich binnen de katode. Hierdoor verwarmt de elektrische
„gloeistroom” (ƒ/) eerst de gloeidraad; op zijn beurt warmt de gloeidraad de
katode weer op, zodat de gloeistroom de katode indirect verwarmt. In de
a
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direct verhit
DIODE

indirect verhit
DIODE

93
9'

f
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HEXOOE

Fig. 3.01. De schematische aanduiding van diverse huistypes.
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tweede plaats kan men de gloeistroom door de katode zelf sturen, zodat ze
zichzelf direct verhit: in dit laatste geval doet de katode dus tevens dienst
als gloeidraad. Aangezien een extra gloeidraad (bij de indirect verhitte buizen)
alleen dienst doet voor het opwarmen van de katode, en omdat hij voor de
verdere werking van de buis niet van principieel belang is, rekent men hem
niet als extra elektrode. Zo zijn in fig. 3.01 de twee eerste buizen allebei diodes.
Verder merken wij op, dat men de extra gloeidraad vaak niet in schema’s
tekent, omdat dit de desbetreffende buizen gecompliceerder zou maken dan
voor het begrijpen van de werking der schakeling noodzakelijk is. Bij de laatste
drie buizen van fig. 3.01 zijn de gloeidraden óók weggelaten.
*De diode

Na deze voorlopige algemene inleiding over buizen zullen we nu eerst het
principe uiteenzetten van de werking van de eenvoudigste elektronenbuis, de
diode. Indien men de katode van een diode verhit gaat ze elektronen emitteren.
Doordat de negatieve lading van de geëmitteerde elektronen een positieve
lading aan het katode-oppervlak induceert, zal de katode de uitgezonden
elektronen weer aantrekken. Van de geëmitteerde elektronen zullen er daarom
enkele op de katode terugvallen. Naarmate er meer elektronen zijn geëmitteerd,
wordt de katode positiever, en zullen er meer elektronen terugvallen; dit ge
schiedt zo lang totdat er een dynamische evenwichtstoestand optreedt. Daarbij
worden er gemiddeld evenveel elektronen geëmitteerd als erop terugvallen.
In deze toestand bevindt zich als het ware een wolk van elektronen om de
katode heen, de z.g. negatieve ruimtelading. In het begin zullen er ook wel
elektronen terechtkomen op de anode. Hierdoor wordt deze echter negatief
geladen, zodat de anode negatiever wordt ten opzichte van de katode, en er
tussen de katode en de anode een elektrisch veld ontstaat, dat het gaan van
k naar a van de elektronen tegenwerkt. Tenslotte zal het elektrisch tegenveld
zó sterk worden dat er geen elektronen meer op de anode kunnen terechtkomen.
Verbinden we de katode door met de anode, dan kunnen de op de anode
gekomen elektronen teruggaan naar de katode, en dan wordt de anode niet
negatief ten opzichte van de katode. Er zullen dan wel elektronen op de anode
blijven terechtkomen, en er zal een z.g. anodestroom Ia (ook voor een diode
wel aangeduid met Ia) door de diode stromen. Hierbij gaan er steeds elektronen
van de katode naar de anode, en via de doorverbinding gaan ze weer terug.
Brengen wij in de doorverbinding tussen de anode en de katode een regel
bare spanningsbron aan (fig. 3.02«), die aan de anode zowel een positieve als
een negatieve spanning ten opzichte van de katode kan geven, dan kunnen
we met behulp van een mA-meter en een V-meter nagaan, hoe groot de anode
stroom is bij verschillende waarden van de aangesloten spanning. De spanning
van de anode t.o.v. de katode noemt men de anodespanning Va (voor een
diode ook wel aangeduid met Va). Zetten we de gevonden resultaten grafisch uit,
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dan verkrijgen wij een grafiek
volgens fig. 3.026, de z.g.
Ia—V„-karakteristiek.
Uit deze karakteristiek
blijkt, dat naarmate de anode
meer positie! wordt ten op
zichte van de katode, de anode
%
stroom toeneemt ', het elektri
Fig. 3.02a
Fig. 3.02b
sche veld tussen de anode Fig. 3.02a. Meetopstelling voor het meten van de
en de katode wordt dan ster Ia — F^-karakteristiek van een diode.
Fig. 3.02b. De Ia— Fa-karakteristiek van een diode.
ker, zodat er per secunde
meer elektronen naar de anode toe worden getrokken.
Verder blijkt, dat bij een hogere anodespanning Va op de duur de anodestroom
Ia niet meer toeneemt ', dit komt doordat de katode bij een gegeven gloeistroom
slechts een beperkt aantal elektronen per secunde emitteert. Worden dus bij
een bepaalde Va de geëmitteerde elektronen direct naar de anode toe ge
trokken, dan hebben wij een maximale Ia gekregen (de z.g. verzadigingsstroom)
die bij hogere Va niet nog groter kan worden. De met het oog op het isolatie
materiaal toelaatbare Va ligt normaliter beneden de verzadigingsgrens.
Tenslotte blijkt dat, als de Va negatiever wordt dan een bepaalde negatieve
waarde (praktisch ongeveer — 0,5 V) er geen anodestroom meer loopt ', dit komt,
doordat het elektrische veld in de buis zó sterk het gaan van elektronen van
katode naar anode tegenwerkt dat geen enkel elektron een dusdanige beginsnelheid heeft, dat het de anode kan bereiken.1) We zeggen dan, dat de buis
is „afgeknepen”. In de fig. 3.026 en 3.02c is de Iz„-schaal zó groot, dat men
Va = — 0,5 V niet meer kan aflezen.
Beneden de verzadiging is de diodestroom bij benadering gelijk aan:
| Ia = Ar • Va3'~-

(3.01)

In deze formule is ki een buisconstante. Bij kleine /„-waarden gaat de formule
niet op omdat bij de afleiding is verondersteld dat de elektronen geen beginsnelheid hebben.
Indien wij vervolgens bij de opmeting van de Ia—V„-karakteristiek aan
de gloeistroom van de diode een andere constante waarde geven, blijkt de
karakteristiek anders te verlopen, en wel voornamelijk aan de hogere stroom
kant : bij een grotere gloeistroom zal de verzadiging pas bij een hogere Vtt-waarde
optreden, terwijl de verzadigingsstroom dan ook hoger is. Dit komt doordat de
elektronenemissie van de katode toeneemt bij het groter worden van de gloei
stroom if. Voor diverse gloeistromen verkrijgen wij grafieken volgens fig. 3.02c.
Gelet op de bewegingsrichting van de elektronen, loopt de stroom in een buis
steeds van de katode naar de anode. Dit komt, doordat alleen de katode wordt
i) Voor het gemak zullen we in § 2 veronderstellen, dat een diode bij ca, — IV is afge
knepen.
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verhit en daardoor elektronen emitteert. De anode
wordt niet extra verhit; ze heeft bovendien geen
goed emitterende oxydelaag (zie verder in deze §),
zodat in het geval van een sterk negatieve
anodespanning er toch geen elektronenstroom
van de anode naar de katode gaat lopen bij
gebrek aan een elektronenemissie van de anode.
Va
Wel kan er z.g. secundaire emissie aan de anode
Fig. 3.02c. Ia — Vo-karakteris- optreden, indien er een behoorlijke stroom aan
tieken van een diode voor ver elektronen van de katode naar de anode loopt.
schillende waarden van de
Dat wil zeggen: doordat de elektronen met grote
gloeistroom.
snelheid op de anode terechtkomen, kunnen er
elektronen van de anode worden losgeschoten. De laatstgenoemde elektronen
zullen echter op de anode terugvallen, doordat het elektrische veld in de
buis (voor elektronen) naar de anode toe is gericht. Praktisch zullen we
daarom niets bemerken van de secundaire emissie bij de diode. De diodestroom
ligt meestal in de orde van grootte van 0 tot 10 mA bij kleine buizen ; hij kan
bij grotere buizen enkele tientallen malen groter zijn.

Ia

*Vervolg elektronenbuizen

Zoals we reeds hebben vermeld, kan de katode direct of indirect worden
verhit. Buizen met een direct verhitte katode kan men voor de meeste doel
einden slechts met een gelijkgloeistroom voeden. Hiervoor zijn twee redenen:
a. Bij wisselstroomvoeding zou de temperatuur van de katode enigszins
variëren door het momentele toe- en afnemen van de gloeistroom, en
daarmee zouden tevens de emissie van de katode en de waarde van de
anodestroom1) variëren. Dit verschijnsel zou (zoals later zal blijken) de
goede werking van de buis voor de meeste gevallen bederven.
b. Bij wisselstroomvoeding zal de gemiddelde spanning van de anode variëren
ten opzichte van de delen van de katode ; dat zal ook een extra vermeerderen
en verminderen van de Ia tot gevolg hebben.
Een indirect verhitte buis kan wèl worden gevoed met wisselgloeistroom.
In de eerste plaats is de katode hier nl. elektrisch van de gloeidraad geïsoleerd,
zodat de potentiaal van katodedelen niet wordt beïnvloed door de wisselende
gloeistroomvoeding. In de tweede plaats is de temperatuur van de indirect
verhitte katode veel constanter dan die van de stroomvoerende gloeidraad,
dank zij de grotere warmte-capaciteit van de katode.
Vergelijkt men beide systemen, dan blijkt, dat de direct verhitte buis de
volgende voordelen heeft boven de indirect verhitte:
a. Het benodigde gloeivermogen is kleiner;
i) De waarde van de anodestroom zal slechts in geringe mate variëren: dit kan men
daarom in lig. 3.02c niet zien.

III - DE DIODE EN HAAR TOEPASSING - § 1

153

De elektronen-emissie is zeer constant.
De indirect verhitte buis heeft daarentegen de voordelen:
a. Wisselstroomvoeding kan men bij netvoeding gemakkelijker toepassen dan
gelijkstroom voeding.
b. De spanning tussen de katode en de anode is over de gehele lengte van de
katode dezelfde. Bij de direct verhitte, door gloeistroom gevoede katode
is de spanning tussen de katode en de anode nl. niet overal dezelfde.
Immers, de gloeistroom gaat in het laatste geval door de katode; hij ver
oorzaakt daar een zekere spanningsval. Om deze reden houdt men de
gloeispanning van de direct verhitte buizen dan ook zeer laag (1,4 V of 2 V).
c. De katode is elektrisch gescheiden van de gloeidraad (en dus van de gloeispanningsbron); in sommige schakelingen komt dat goed te pas.
d. Men heeft het bij een indirect verhitte katode in de hand, een eventuele
andere elektrode dichter bij de katode te monteren. Aan verschillende,
later te behandelen buiseigenschappen kan dat veel ten goede komen.
Men voert de gloeidraad van een indirect verhitte buis „gespiraliseerd”
(of zelfs dubbel gespiraliseerd) uit ten einde de grote lengte binnen een kleine
ruimte te kunnen houden, en bovendien om het magnetische wisselveld van
de wisselstroomvoerende draad tot een minimum te beperken. Immers, zulk
een wisselveld kan de stroomgang door de buis beïnvloeden. Verder is de
gloeidraad door een laagje aluminiumoxyde elektrisch geïsoleerd van de
katode; de kern van de gloeidraad is meestal gemaakt van wolfraam. De
katode is vervaardigd van nikkel of van een nikkellegering; zij heeft de vorm
van een kapje of een buisje, dat de gloeidraad omgeeft. Op de katode heeft
men een mengsel van barium- en strontiumoxyde aangebracht, omdat deze
oxyden zeer goed elektronen emitteren bij een niet al te hoge gloeitemperatuur.
Met de diverse metalen, zoals wolfraam en nikkel, is dat veel minder het geval.
De gloeidraad van een direct verhitte buis is vervaardigd van wolfraam,
nikkel of nikkellegering; ter bevordering van de emissie heeft men op deze
draad nog een oxydelaag aangebracht, juist zoals bij de katode van de indirect
verhitte buis.
De anode (en ook wel andere elektroden bij de diverse buizen) kan door de
warmtestraling van de katode en door de stroomdoorgang flink worden verhit.
Deze verwarming mag nooit te groot worden. Immers, andere elektroden
zouden dan ook kunnen gaan emitteren (b.v. roosteremissie),en verder zouden
er, bij hogere temperaturen dan die optraden door de HF-verhitting bij de
fabricage, nieuwe gasresten kunnen loskomen uit het metaal van de diverse
elektroden. Daardoor zou de buis gas krijgen en onbruikbaar'worden. V oor
namelijk als het overgeschoten, nog ongebruikte barium of magnesium van
het getter niet voldoende zou zijn om de nieuw gevormde gasresten te binden,
zou dat verschijnsel zich voordoen. Daarom zorgt men ervoor, dat de anode
(en eventuele andere elektroden waarvoor dat nodig is) zo goed mogelijk kan
b.
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afkoelen. Men maakt haar hiertoe zwart, en men brengt eventueel koelvinnen aan op de buitenkant, of men voert haar zelfs uit als vlechtwerk. De
laatstgenoemde constructie past men in het bijzonder toe bij eindbuizen
(deze buizen moeten in de regel een groot vermogen kunnen verwerken),
ofschoon het een nadeel is, dat er dan elektronen door de mazen van het
vlechtwerk vliegen. Bij zeer grote buizen past men soms waterkoeling toe.
Ten einde de secundaire emissiefactor van de buiswand (voor eventueel
verdwaalde elektronen) te verminderen, kan men op de binnenzijde van de
glaswand een koollaag aanbrengen.
De glazen buizen metalliseert men vaak uitwendig om ze tegen storende in
vloeden van buitenaf te beschermen. Dit geschiedt bij eindbuizen slechts ge
deeltelijk, omdat de koeling ervan door warmtestraling anders te slecht zou
worden. De afschermende laag behoort goed te zijn geaard. Ook brengt men
binnen de ballon om het gehele elektronensysteem heen wel een afschermend
vlechtwerk aan. Deze afscherming dient weer goed te zijn geaard.
De uitvoering van de diverse buizen is in de loop der tijden zeer sterk gewijzigd. De volgende punten zijn hierbij o.a. van belang geweest:
a. Een goed contact van de verbindingsdraden van de elektroden van de buis
met de contacten van de huishouder.
b. Zo klein mogelijke afmetingen van de huishouder.
Zo klein mogelijke capaciteiten tussen de verbindingsdraden van de di
verse buiselektroden met de stekerpennen van de buisvoet.
d. Zo klein mogelijke zelfinductie van de verbindingsdraden van de buis
elektroden met de stekerpennen.
e. De mogelijkheid, het elektrodensysteem handig te monteren en trillingsvrij
op te stellen.

*§ 2.

DIODE-DETECTIE

In hoofdstuk I hebben wij reeds in het kort vermeld, wat men onder de
detectie van een in amplitude gemoduleerd HF-signaal verstaat: detectie is
het omzetten van het in amplitude gemoduleerde HF-signaal in een LF-signaal
dat overeenkomt met een van de omhullenden van het gemoduleerde signaal.
Detectie kan op verschillende manieren geschieden, en de meest gebruikelijke
methode is tegenwoordig de z.g. diode-detectie. Zoals de naam aangeeft,
detecteert men hierbij met behulp van een diode. Het principe van de werking
is zeer belangrijk, daar het bovendien bij verschillende andere gevallen waarbij
het niet om detectie van een gemoduleerd HF-signaal gaat, nog ter sprake
zal komen. Wij zullen in het volgende dan ook zeer uitvoerig ingaan op de
werking van de diode-detector.
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♦Globale werking

Wij sluiten een ongemoduleerde HFwisselspanning aan op een diode volgens
fig. 3.03a. Hierdoor komt een wisselende
spanning
over deze diode te staan. De
anode zal nu beurtelings positief en negatief
worden ten opzichte van de katode. Hier
door zal de diode dan weer wel en dan
weer niet stroom trekken (fig. 3.036).

A

Fig. 3 03a

Daarna schakelen wij tussen de diode en
de spanningsbron een condensator, zoals is
getekend in fig. 3.04a. Wij veronderstel
len, dat bij het inschakelen de spanning
■t
van de spanningsbron juist nul is, en bo
vendien dat de condensator ongeladen is.
Ook nu komt er een wisselende spanning
over de diode te staan 1) en zal de
anode beurtelings positief en negatief
worden ten opzichte van de katode.
Telkens als de anodespanning positiever
is dan circa — 1 V zal de diode stroom
Fig. 3.03b
trekken. De op de anode gekomen elektro
Fig. 3.03«, b. Indien men een (niet al
nen kunnen nu echter niet via de span te kleine) wisselspanning op een diode
ningsbron terug naar de katode, maar laden aansluit zal dc buis afwisselend wel
stroom doorlaten en geen stroom door
de condensator. De condensator verkrijgt laten.
aldus een toenemende spanning Vc, waarbij
de condensatorplaat aan de A-zijde negatief wordt ten opzichte van de plaat aan
de E-zijde. Het ontstaan van de spanning Vc houdt in dat de diode buiten
de wisselspanning ook nog een negatieve voorspanning Vc krijgt. Het ver
loop van de anodespanning Va en de condensatorspanning Vc is in fig. 3.04b
getekend. Zoals uit de figuur blijkt wordt de condensator na enige tijd geladen
tot de gelijkspanning Vc = — (Ühf + !)■ Daarna zal de anodespanning van de
diode gaan wisselen tussen de waarden Va — — 1 en Va = — (2vhf + 1)
en zal de diode geheel geen stroom meer trekken.
De spanningsverdeling in onze schakeling volgens fig. 3.04a is dezelfde als
die in de schakeling volgens fig. 3.04c, waarin we de condensator hebben ver
vangen door een batterij met een e.m.k. van — (1 + phf)- • -(V). Samenvat
tend kunnen wij dus zeggen, dat over dc wisselspanningsbron de wisselspan-

t) Als de diode geen stroom trekt is er als het ware de sericschakeling van twee con
densatoren op de wisselspanningsbron aangesloten: een (grote) condensator C en een
(kleine) condensator in de vorm van dc diode.
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Fig. 3.04a

Fig. 3.04a, b. Indien men een wisselspanning
vhf aansluit op de serieschakeling van een
— t diode en een condensator zal de condensator
door een of meer stroomstoten via de diode
worden geladen tot de topwaarde t'nr van
de wisselspanning. De stroomstoten '. inden
plaats gedurende de tijden 1/ dat de l'n
van de diode positiever is dan haar afknijpspanning. In fig. 3.046 wordt een afknijpspanning van — 1 V verondersteld.

46

E

+ |.~

A

Fig. 3-°4c

L_51F _ kHF

r
Fig. 3 04b

Fig. 3.04c. Deze schakeling heeft dezelfde
potentiaalverdeling als de schakeling volgens
fig. 3.04a indien de e.m.k. van de batterij
evengroot is als de amplitude van de toege
voerde wisselspanning + 1 V.

ning »hf staat, over de condensator de gelijkspanning Vc = — (1 + »hf),
en over de diode de wisselspanning ohf én de gelijkspanning — (1 + vhf)In fig. 3.046 is grafisch aangegeven, hoe de spanningen na het inschakelen
verlopen. We merken daarbij op, dat het laden van de condensator via de diode
enige tijd kost. Men kan de condensator reeds gedurende de eerste halve periode
geheel laden tot de spanning Vc = — (1 + Ühf)- Het kan echter ook méér
tijd in beslag nemen, zoals wij trouwens hebben verondersteld in de boven
staande beschrijving van de inschakelverschijnselen en in fig. 3.046. Hoeveel
perioden er nodig zijn om de condensator te laden, hangt af van de volgende
punten:
a. De grootte van de laadströom
Deze grootte wordt o.a. bepaald door de inwendige weerstand van de diode;
hij hangt in het algemeen af van de eigenschappen der gebruikte buis !).
b. De grootte van de toe te voeren lading
Deze wordt bepaald door de‘capaciteit van de condensator volgens Q = CV.

c. De tijdsduur1 T van één -periode

*) Ook de inwendige weerstand van de HF-spanningsbron kan van invloed zijn.
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Deze wordt bepaald door de frequentie van
de HF-wisselspanning volgens T =

Zo

hoe

hoger de frequentie is, des te meer perioden
duurt het om via een gegeven diode een be
paalde condensator te laden.
Wordt de toegevoerde HF-wisselspanning,
nadat de diode zich eenmaal stabiel heeft
ingesteld, weer kleiner, dan blijft de con
densator zijn eenmaal verkregen gelijkspan
ning behouden (zie fig. 3.04<7). Immers, de bij
A aanwezige extra lading aan elektronen kan
niet weg. Ook als de HF-wisselspanning geheel
wegvalt, blijft de condensator geladen. De
condensatorspanning kan alleen nog maar
toenemen door toevoer van een HF-wisselspanning die een grotere amplitude heeft dan
de tevoren aangelegde wisselspanning.

v>

Vervolgens sluiten wij een ongemoduleerde
HF-wisselspanning aan op een serieschakeling
van een condensator C en een diode, terwijl
t
l-'ig. 3.04Z. Indien de amplitude ran
we daarbij tevens een grote weerstand R
de wisselspanning afneemt blijft de
parallel schakelen aan de condensator (zie gelijkspanning Vc = — (i>hf -f- 1)
fig. 3.05a). Ook in dit geval zal de condensa over de condensator staan, aange
zien deze zich niet kan ontladen.
tor in één of meer perioden via de diode
worden geladen tot Fc = — (1 + vhf) volt. Echter zal telkens na het laden
via. de diode de condensator zich iets kunnen ontladen via de grote weerstand;
een en ander verloopt nu zo als is getekend in fig. 3.05b. Vergelijken we het
verloop volgens fig. 3.056 met dat volgens fig. 3.046, dan valt het volgende
verschil op:
Indien de C niet is overbrugd door een R, raken in de uiteindelijk bereikte
toestand de toppen van de wisselspanning juist aan de rechte lijn Va = — IV;
deze lijn geeft aan, waar de diode stroom begint te trekken. Indien de C
wel is overbrugd door een R, gaan de topjes van de wisselspanning net even
óver de lijn Va — — 1 V gedurende de tijdjes At. Juist gedurende die tijdjes
At wordt de condensator weer even bijgeladen tot de spanning — (1 + i'hf)Indien de condensator niet is overbrugd door een R, komt er uiteindelijk
een zuivere gelijkspanning over de condensator te staan. Indien de conden
sator wèl door een R is overbrugd, komt er geen zuivere gelijkspanning over
de C te staan, doch heeft de Vc een extra HF-rimpelspanning die ontstaat
door het telkens iets ontladen en het weer bijladen. Hoeveel de condensator
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Zo

lo

Q.

Fig. 3.05a, b. Indien men een
grote weerstand R over de
condensator C aanbrengt heeft
de condensator de gelegenheid
om zich enigszins te ontladen
gedurende de tijd dat de diode
geen stroom trekt. De rechtertoppen van de wisselspanning
blijven nu iets over de ,, Fa =
— 1 V lijn” heen komen.

§2

t

t

Fig. 3.05b

zich telkens via de R ontlaadt is bepalend voor de grootte van deze rimpclspanning.
Sluiten wij een tot de spanning Vq geladen condensator C aan op een weer
stand R, dan zal de condensator zich via de weerstand ontladen. De condensatorspanning zal daarbij in de eerste plaats sneller dalen naarmate R
kleiner is, omdat de ontlaadstroom volgens de wet van Ohm omgekeerd
evenredig is met R. In de tweede plaats zal de spanning sneller dalen, naar
mate de capaciteit C kleiner is, omdat de af te voeren condensatorlading
volgens Q — CV recht evenredig is met de condensator-capaciteit. Blijkbaar
is de ontlaadsnelheid omgekeerd evenredig met het produkt RC. In het alge
meen geldt, dat de tijd waarin een condensator C zich via een weerstand R ont
laadt tot een bepaald percentage van zijn beginspanning, recht evenredig is met
het produkt RC. Het blijkt, dat een condensator zich in RC secunde (R in ohm

en C in farad gemeten) via een weerstand ontlaadt tot — x de beginspane
ning Vo. Men noemt die RC secunde de RC-tijd van de schakeling:
De .RC-tijd is dus de tijd in secunde waarbinnen een condensator
van C farad zich via een weerstand van R ohm tot ongeveer */, van
zijn beginspanning ontlaadt.
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De ontlading geschiedt volgens de formule:
(3.02)

ellRC

Betreffende de diodeschakeling volgens fig. 3.05a kunnen we nu zeggen, dat
de rimpel van de condensatorspanning des te kleiner zal zijn naarmate de
RC tijd des te groter is: hoe groter R is en hoe groter C is, des te minder ver
zal de condensator zich telkens ontladen.
Wij hebben gezien, dat de topjes van de wisselspanning net even over de
Va = — IV lijn komen. Naarmate de spanning shf groter is, zullen de topjes
verder over de Va = — IV lijn heen komen. Immers, als i'hf groter is, wordt
de condensator tot een hogere spanning Tzc — — (1 + Óhf) geladen; hier,
r
Vc
.
, „
...........................
deer
entleedetreerr. r„
door v.erdt
wordt de ontlaadstroom
Ir — —— via de R groter; d.w.z., de diode
A

“

zal telkens ook meer stroom moeten voeren om de condensator bij te laden;
hiertoe moet de Va telkens „meer positief” worden; m.a.w., de topjes van de
wisselspanning moeten verder over de Va = — 1 V lijn heen komen.
Zoals gezegd, is de stroom door de R elk ogenblik recht evenredig met de
spanning over de R, en deze spanning is dezelfde als die over de C staat. De
ontlaads/roo»; door de R zal daarom op dezelfde wijze verlopen als de spanning
over de R; hij zal dus een evenZ‘a
Zo
grote rimpel hebben. Kiest
/
men het produkt RC groot
genoeg, dan zal de rimpel te
verwaarlozen klein zijn, en
%
%
over de C zal er praktisch een
gelijkspanning staan, die een

door
R
de R doet lopen. Is boven
dien de toegevoerde wissel
spanning vhf niet te klein
(d.w.z. zo groot dat
1 V,
waardoor 1 + shf «s vhf),
dan zal de gelijkspanning
over de C praktisch gelijk zijn
aan de topwaarde van de toe
gevoerde wisselspanning ï'hf
De topwaarde van de toegevoer
de wisselspanning kan men
dan gemakkelijk bepalen door

gelijkstroom In —

■

t
Fig. 3.05c. Als de ampli
tude van de HF-wissel
spanning langzaam af
neemt heeft de conden
sator de gelegenheid zich
in een zelfde tempo via
de R te ontladen: de
rechtertoppcn blijven
dan steeds iets over de
,, Va = — 1 V lijn” heen
komen en Fe vermin
dert bij benadering
evenredig met de groot
te van vhf-

t
Fig. 3.05rZ. Als de ampli
tude van de HF-wissel
spanning snel afneemt
kan de condensator zich
niet evcnsnel via de /?
ontladen: de rechtertoppen raken dan los van
de „Fa - - IV lijn”
en l’c vermindert niet
meer evenredig met de
grootte van vhf-
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met een gelijkstroommeter (p.A meter of mA meter) de stroom door R te meten'.
tiHF » I'c = Ir-R- Hierop berust in principe de werking van de diodevoltmeter.
Verminderen we de amplitude Ühp van de toegevoerde HF-wisselspanning,
dan zal de condensator niet zijn eenmaal verkregen lading behouden, zoals
in de schakeling zonder R over de C, doch zich via de R ontladen totdat de
spanning ongeveer gelijk wordt aan de verminderde Éhf (zie fig. 3.05c). De
snelheid waarmede de condensator zich kan ontladen, hangt, zoals we boven
hebben gezien, af van het produkt RC. 0/ de condensatorspanning de ver
mindering van de toegevoerde HF-wisselspanning kan volgen, hangt dns ervan
af, hoe snel vhf vermindert, en hoe groot RC is.
Hoe kleiner het produkt RC is, des te beter kan de condensatorspanning
een vermindering van vhf op de voet volgen. In fig. 3.05c hebben we het spanningsverloop gegeven voor een geval waarbij de condensatorspanning even
snel kan dalen als de daling van i’hf plaats vindt; in fig. 3.05rf daarentegen
is het verloop gegeven voor een geval waarbij de condensatorspanning niet
zo snel kan dalen als :'hf afneemt. We zien dat, als de RC tijd klein genoeg is
(zodat de condensatorspanning de vermindering van phf op de voet kan vol1 V lijn
gen), de topjes van de wisselspanning steeds juist over de V„ =
komen: praktisch worden de toppen van de wisselspanning a.h.w. steeds aan
Ja
Ia

/

/

%

%

t
Fig. 3.06a. Het verloop van de span
ning over de diode als functie van de
tijd indien een AM-signaal wordt ver
werkt, voor het geval dat RC niet te
groot is.

t
Fig. 3.06b. Het verloop van de span
ning over de diode als functie van de
tijd indien een AM-signaal wordt ver
werkt, voor het geval dat RC wel te
groot is. Er wordt daardoor telkens
een stuk van het gewenste LF-signaal
scheef afgesneden.

(
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Fig. 3.06c. Een overzicht van de diverse spanningen in de detectorschakeling.
één kant ,,tegen een rechte as aangedrukt", onverschillig of de wisselspanningsamplitude toe- of afneemt, mits de afneming niet te snel geschiedt. Tevens valt
er op te merken, dat de spanning over de C daarbij dan eenzelfde verloop heeft
als de amplitude van de toegevoerde wisselspanning.
Voeren wij aan de schakeling volgens fig. 3.05n een sinusvormig in amplitude
gemoduleerde HF-wisselspanning toe, dan komt dit hier op neer, dat we een
HF-wisselspanning toevoeren, waarvan de amplitude in LF-ritme groter en
kleiner wordt. Zoals we boven hebben gezien, zullen de topjes van de wissel
spanning aan één kant a.h.w. „tegen een rechte as worden aangedrukt”,
mits het produkt RC niet te groot is. Een en ander verloopt dan zoals in
fig. 3.06n is geschetst. We zien, dat de spanning over de C op dezelfde wijze op
verloopt als de waarde van de amplitude van de wisselspanning; d.w.z., op
dezelfde wijze als een der omhullenden van het gemoduleerde signaal. We
hebben in de schakeling van fig. 3.05n nu over de diverse onderdelen de vol
gende spanningen:
De wisselspanningsbron levert de gemoduleerde wisselspanning die is opge
bouwd uit drie HF-componenten: een met de draaggollfrequentie /hf, een
met de somfrequentie /hf + /lf. en een met de verschilfrequentie /hf — /lfOver de condensator (en tevens over de weerstand) staat een gelijkspanning
V=, die ongeveer gelijk is aan de amplitude van de ongemoduleerde draaggolfspanning vhf, en een LF-wisselspanning vlf, die ongeveer gelijk is aan een
omhullende van de toegevoerde gemoduleerde HF-spanning. Over de diode
staan tenslotte de gemoduleerde HF-wisselspanning èn F„ èn vlf (zie fig. 3.06c).
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C

We zien, dat de condensator hier a.h.w. dienst
doet als gelijkspannings- en LF-wisselspannings-AWvW
bron.
P
De bedoeling van de schakeling is detectie;
d.w.z., het toevoeren van een gemoduleerd HFS>1
signaal, en het verkrijgen van een LF-wisselspanningssignaal dat op dezelfde wijze verloopt
------------------------ Ik
als een omhullende van het toegevoerde signaal.
Fig. 3.06d. Het volledige sche
ma van een diodedetector. De Deze laatste gewenste LF-spanning vlf staat
gewenste LF-wisselspanning over de diode zowel als over de R. We nemen
kan men ran /? afnemen door
de serieschakeling van Ri cn Ck haar nu af van de R, omdat wij het HF-signaal
op R aan te sluiten. Dan zal dan alvast kwijt zijn. Bij de LF-wisselspanning
,,de gewenste LF-wisselspan- over de R is nog wel extra een gelijkspanning
ning van R" over Rl staan en
zal ,,de ongewenste gelijkspan
«s vhf aanwezig, doch deze gelijkspanning
ning van R" over Ck staan.
kunnen wij gemakkelijk van vj.f scheiden door
de spanning van de R toe te voeren aan de serieschakeling van een grote condensator Ck en een grote weerstand R/ (zie
fig. 3.06rf). De totale gelijkspanning l'_ komt dan over de Ck te staan, ter
wijl de LF-wisselspanning t'j.F nagenoeg geheel over Ri komt te staan,
indien we ervoor hebben gezorgd, dat voor de LF-spanning geldt dat
A< jü> 1/coC*.
Hiermede hebben we in principe behandeld, hoe de diode-detector werkt.
We zullen nu eerst nader ingaan op het ontstaan en het vermijden van ver
vorming van de soort, zoals is getekend in fig. 3.066.

4

—II—

A

<9

Het RC produkt

Hebben wij de schakeling volgens fig. 3.05<i, dan kunnen we het produkt RC
groter en kleiner kiezen. Naarmate we RC groter kiezen, wordt de HF-rimpelspanning over de C (en de A’) geringer, maar kunnen de verminderingen van
de momentele waarde der HF-wisselspannings-amplitude niet meer zo snel
worden gevolgd. Naarmate we RC kleiner nemen, wordt de HF-wisselspanning over de C weliswaar groter, doch kunnen de verminderingen van de
HF-wisselspanningsamplitude daarentegen veel beter op de voet worden
gevolgd; dit is noodzakelijk om geen vervorming van de LF-wisselspanning
over de C te verkrijgen. Immers, indien we RC te groot nemen, verloopt de
spanning zoals is geschetst in fig. 3.066; daarin worden a.h.w. aan één kant
de toppen van de gewenste LF-spanning vlf scheef afgesneden. In fig. 3.066
is met streeplijnen getekend, hoe de spanningen verlopen als het AC-product
wel klein wordt genomen. We zien, dat als men RC te groot kiest, de topjes
van het HF-signaal niet meer alle a.h.w. tegen een rechte as worden aange
drukt, maar dat er telkens een heel stel topjes een eind van die as afblijft.
Dit geeft de vervorming: de diode is dan even buiten werking, omdat de span-
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ƒ
ning van de C gedurende die tijd de diode voort
durend afgeknpen houdt.
Als wc een gemoduleerd HF-signaal bekijken, dan
Vkunnen we opmerken, dat de vermindering van de
Vmomentele HF-amplitude sneller verloopt, naarmate
de modulatiefrequentie hoger is en naarmate de modula
tiediepte groter is! Ingeval we een gemoduleerd HFsignaal detecteren, moeten we er dus voor zorgen,
dat het signaal bij de hoogste modulatiefrequentie en
tegelijkertijd maximale modulatiediepte niet wordt
>1
vervormd: immers, signalen met een lagere modula
tiefrequentie zowel als die met een minder grote
modulatiediepte worden dan zeker onvervormd ge
detecteerd. Het blijkt, dat men het beste RC dus
danig kan kiezen dat RC sa 1 /p. Hierin is p gelijk
aan 2n maal de hoogste gewenste modulatie]requentie
(normaal ca. 5000 Hz). In dat geval worden de met
Vo
de hoogste frequenties gemoduleerde signalen bij een
grote modulatiediepte nog bijna onvervormd ge Fig. 3.07a. In A bedraagt
detecteerd. Dit kan men als volgt afleiden.
de spanningsvermindering
De algemene opzet van de afleiding is, eerst na per seconde van de conden
sator
ƒ 'l
te gaan (fig. 3.07a), hoeveel volt per secunde in het
\ At /max = P-Va.
ongunstigste geval (p = maximaal en m — 1) de De diode is ideaal.
spanning over C moet afnemen door ontlading via de R; vervolgens na te gaan
(fig. 3.076), hoeveel volt per secunde de spanning van een gegeven geladen
condensator C daalt als men een gegeven weerstand R op die condensator
heeft aangesloten en als de condensatorspanning dan een gegeven waarde
heeft. Tenslotte kan men de vereiste RC waarde vinden door de gevonden
AV/At waarden aan elkaar gelijk te stellen.
De momentele waarde Vt ten tijde t van de spanning over de C, die is op
gebouwd uit een gelijkspanningscomponent Vg en een LF-wisselspanningscomponcnt met de amplitude mVg, is gelijk aan:

Vi = Fo + m. Fo. sin pt

(a)

Ten tijde t -}- At is de momentele waarde J):
^t+At — Vo + m. Fo.sin p(t -f- At)
= Fo + m. Fo.sin (p.t -f- p .At)
= Fo + m. Fo. [sin (/> .t). cos (/> .At) + sin (p .At) .cos (/>./)]
= Fq + m. Fq. [sin (ƒ>./). 1 + p. At .cos (p.t)]
of F(+J( = Fo + m. Fo.sin (p.t) + m. Vg.p.At.cos (p.t)
x) We veronderstellen At hier zéér klein!

(b)
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Door Vt van Vt+^t af te trekken, verkrijgen wij de
waarde van de spanningsverandering A V gedurende
de korte tijd At:

Va

V-

W

AV = Vt+At- Vt = m .Vo-p .At .cos (/>.<)

AV

I

LJL.J
R

= m.p. Vo.cos (/>./)

of
(a-b)

We zien hieruit, dat de spanning inderdaad het
snelste verandert ingeval van de hoogste modulatiefrequentie p en van de grootste modulatiediepte
(waarbij m = 1); bovendien is in het steilste punt
van de sinusoïde cos (/>./) maximaal en gelijk aan 1.
In het geval van de snelste spanningsverandering
is dus:
AV

t
Fig. 3.07b. Indien een con
densator C, die geladen is
tot een spanning Izo, zich
via een weerstand 7? gaat
ontladen is de spanningsvermindering per seconde
het eerste ogenblik gelijk
JV
Vo

= m.p.V o. cos (/>./) = \ .p.VQ.\ = p.Vo, of

/ A I' \
= P-Vo
\ At /inax

(3.03a)

Op het moment dat de spanning over C het snelste
afneemt, heeft C een spanning Vo (zie in fig. 3.07a
aan TjF = lïc
punt A van de sinusoïde). Daarom is de spannings
verandering per secunde dank zij ontlading via R op dat ogenblik gelijk aan:
AV
~aT

AQ/C
At
At ~

1I
I.At/C
At
~ ~C ~

c

AV

zit

Vo
R.C

Vo/R
Vo
C
” 7TC ’

of
(3.03b)

Tenslotte kunnen we zeggen, dat de gevonden spanningsverandering per
secunde volgens formule (3.03b) juist gelijk moet zijn aan de vereiste spannings
verandering per secunde volgens formule (3.03a), wil ten tijde van de snelste span
ningsverandering1) van C deze laatste zich snel genoeg via R kunnen ontladen.
D.w.z.:

Vo

R.C

.

„

= p -Vo

of

1

R.C

=P

of

R. C = 1 lp

(3.03)

Wij merken op, dat als R.C = ï/p, in het geval van 100% modulatiediepte
en het optreden van de hoogste lage frequentie, de detectie nog niet zonder veri) N.B. Dit is niet tegelijkertijd de ,,relatief snelste spanningsverandering”;
daarom treedt er toch nog vervorming op, zoals naderhand zal blijken!
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vorming geschiedt. Dit hebben we verduidelijkt
met behulp van fig. 3.07c.
In deze figuur hebben we getekend, hoe bij
100% modulatiediepte de spanning over de con
densator behoort te verlopen, indien er in het ge
heel geen vervorming optreedt, nl. volgens de
sinusoïdale lijn ABiCj. In het punt Bi behoort de
condensator zich dus volledig te hebben ontladen
via de weerstand R in een eindige tijd t±. Dit is
echter ónmogelijk: theoretisch duurt het zelfs een
oneindig lange tijd, voordat de condensator ge
heel is ontladen, aangezien de e-machtkromme
(AB0C2 in fig. 3.07c) in het oneindige aan de /-as
raakt. Indien men nu RC gelijk aan l/p heeft
gemaakt, raakt de c-machtkromme AB2C2inhet
punt A aan de sinusoïdale kromme AB1C1, en zij
snijdt het stuk AB3B1C3B2A van de sinusoïde af.

Men kan deze soort vervorming willekeurig kleiner
maken door het produkt RC hiertoe klein genoeg te
kiezen. Kiest men b.v. RC = A. 1//?, dan zal de tot I'o
geladen C zich kunnen ontladen volgens de streeplijn
AB3C3. In werkelijkheid zal hij zich aanvankelijk
minder snel ontladen, daarbij de sinusoïde over de
afstand AB4 volgend (de HF-toppen komen dan nog
over de /-as). In B4 is de helling van de sinusoïde
evengroot geworden als in B3 de helling van de streep
lijn is. Daarna zal de C zich volgens B4B5 gaan ont
laden, zodat het stuk B4B1B5B4 van de sinusoïde
wordt afgesneden ; de vervorming is nu reeds aanzien
lijk minder dan als men RC — \/p aanhoudt.

16
V-

A

04\\?

t,

B; /\ B5

C2\

C3
Cl
t

Fig. 3.07c. Indien een diodedetector een voor 100% ge
moduleerd AM-signaal moet
verwerken, zou de condensatorspanning waarden vol
gens de kromme AB1B0A moe
ten kunnen doorlopen. Kiest
1

men RC gelijk aan —, dan

wordt echter de kromme
AB2C1 doorlopen: er treedt
vervorming op.
Kiest men RC gelijk aan
A. \/p, dan wordt de krom
me AB3C3 doorlopen: er
treedt nu al veel minder ver
vorming op dan in het geval,
dat RC — ï/p.

Houdt men evenwel tochA.C = l//>aan, dan
zal er in de praktijk nagenoeg geen vervorming
optreden, omdat de hogere tonen in de over te
seinen spraak of muziek veel zwakker zijn vertegenwoordigd dan de lagere tonen,
en bovendien, omdat een modulatiediepte van 100% zelden of nooit voorkomt.

*De twee schakelingen

Bij diode-detectie zijn er in principe twee verschillende schakelingen mogelijk.
Tot deze twee kan men alle mogelijke praktijkgevallen steeds terugbrengen. Men
kan nl. de weerstand R parallel schakelen aan de C, of wel parallel aan de C
plus de HF-wisselspanningsbron (zie de fig. 3.08a en 3.086). Het eerste geval
hebben we reeds in het voorgaande bekeken. Van het tweede geval zullen we
hier nog enkele verschilpunten met het eerste opnoemen:
In de eerste, plaats staan in het geval volgens fig. 3.086 over de weerstand

R niet alleen de gelijkspanning F = en de LF-wisselspanning i>le. maar boven
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C

1F

4 h-----IF
b
a
Fig. 3.08a, b. De twee mogelijke principeschema's van
een diodedetector.
a. Bij deze schakeling treedt de minste demping van
de wisselspanningsbron op.
b. Bij deze schakeling treedt de grootste demping van
de wisselspanningsbron op. Indien in serie met dc wis
selspanningsbron een gelijkspanningsbron aanwezig is,
zal de detector nog steeds goed kunnen werken; het
laatste is met de andere schakeling echter niet het geval.

Fig. 3.08c. De praktijkschakeling volgens
het principe van tig.
3.08a.

dien de HF-wisselspanning »hf- Immers, de R is hier aangesloten op de con
densator C (die V= en ulf levert) èn op de HF-spanningsbron, en in fig. 3.08a
is de R slechts aangesloten op de condensator. Om deze reden is de praktijkschakeling voor het tweede geval nog iets anders dan is aangegeven in fig. 3.086,
hoewel het principe van de detectie hetzelfde blijft. In de praktijk past men de
schakeling van fig. 3.08if toe, waarin de weerstand R is gesplitst in een deel Ri
en een deel R%. Het deel R% is bovendien overbrugd door een condensator C2,
waarbij dc waarde van C2 zodanig is gekozen dat hij een kortsluiting vormt
1
—. Men
voor dc HF, doch niet voor de LF-spanning: men neemt R2.C2

P

bereikt hiermee, dat er over Rz slechts een gelijkspanning en een LF-wisselspanning staan, en dat men het ongewenste HF-signaal dus kwijl is. In serie
met ,,Z?2 en C2” blijft nog de weerstand Ri staan ten einde te voorkomen,
dat C2 de HF-wisselspanningsbron geheel kortsluit: de gemoduleerde HFwisselspanning blijft a.h.w. over de parallelschakeling van Ri en de diode staan.
Verder komt Ci uit fig. 3.08rf overeen met C uit fig. 3.086, zodat men CienRi + Rz

dusdanig moet bepalen, dat: (Ri + Rz)Ci = —.

P

ck

HF
Fig. 3.03<A De praktijkschakeling volgens het prin
cipe van tig. 3.086. Men kan
ook de weerstand lïi ver
vangen door een HF-smoor
spoel.

We kunnen nu niet het maximale LF-signaal afnemen, doch hoogstens:
R2
100%.
Ri + R2

Men neemt R2 in de regel enige malen groter dan
7?i ten einde toch nog een behoorlijk deel van de
totale LF-spanning te kunnen afnemen. Tenslotte
heeft men Rz uitgevoerd als volumeregelaar.
In fig. 3.08c hebben wij nog de praktijkschake-
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ling van het principeschema volgens fig. 3.08a weergegeven : of men de ,,C en R"
aansluit aan de anode, hetzij aan de katodekant van de diode, de werking
blijft er dezelfde om.
Een tweede verschilpunt tussen de beide gevallen volgens de fig. 3.08a
en 3.08Z> is het verschil in demping van de HF-wisselspanningsbron, die in den
regel uit een resonantiekring bestaat. De detectorschakeling oefent nl. een
zekere demping uit op de wisselspanningsbron, waarvan men de grootte als
volgt kan afleiden:
We gaan na, hoe groot de z.g. (equivalente) dempweerstand Ra is, die men
aan de Hh-spanningsbron parallel moet schakelen om evenveel energie af te
nemen als de diodeschakeling afneemt in het geval van detectie. Deze Ra zal
de spanningsbron dan evenveel dempen als de diodeschakeling dat doet.
In het geval van fig. 3.08a wordt in de diodeschakeling bij het verwerken van
grote spanningen nagenoeg alleen energie verbruikt in del? en wel een bedrag:
Pi

Z2

„

(”hf)2
A2

■ R =

(»hf)2
R

2(vHFc//)2
R

(vhfc//)2
iR

Als de kring wordt gedempt door een weerstand Ra, levert de kring aan de
Ra een energie:
(«HFe//)2

Pz = -

Rd

Dus:
Pi = Pi

of

C^HFe/yP
Rd

Ra

bR

(VHFeff)2

IR

of:
(3.04)

We merken hierbij op, dat de demping sterk toeneemt, indien het door de
detectieschakeling te verwerken HF-signaal zeer klein wórdt. In dat geval
ontstaat er een toestand waarbij de diode continu stroom trekt (zie de fig. 3.12a
en 3.12b). De demping is dan ongeveer gelijk aan de inwendige wisselstroomweerstand Ri van de diode bij de dan optredende instelling van de buis, en
deze is veel kleiner dan de boven berekende dempweerstand Ra = iRTen einde de demping van de kring te beperken, verdient het dus aanbeveling,
een niet al te klein HF-signaal aan de detector toe te voeren. In fig. 3.08 c is voor
een bepaald voorbeeld de grootte van Rd uitgezet als functie van de topwaarde
van de toegevoerde ongemoduleerde HF-wisselspanning.

In het geval van fig. 3.08b wordt in de diodeschakeling bij het verwer
ken van grote spanningen ook nagenoeg slechts energie verbruikt in de R;
nu gaat evenwel, behalve de gelijkstroom Ir, ook nog een HF-wisselstroom die
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Fig. 3.08e. De grootte van
de (equivalente) dempweerstand 7?d, die de detectieschakeling voor de wisselspanningsbron vormt, als
functie van de amplitude
vhf van de te verwerken
wisselspanning.Bij zeer klei
ne signalen wordt de dempweerstand gelijk aan de in
wendige weerstand van de
diode, aangezien de buis
dan continu stroom blijft
trekken (zie ook fig. 3.126).

de wisselspanningsbron direct levert door de 7?! De dempweerstand volgt nu
uit:
p

_ (riir)2

1 ~

^HFf//)2

R

Pi = P2

en

7?
of

2(v-RFeff)2
R~

+

2

1

1

R

+ -F =

(*hf)2
R

+

Ra
(VHFe//) 2

(t» HF <•ƒƒ]£
_£

(VHFe//)2

Rd

(z'HFe/f)2

R

of

(fHFe//)2

Pi =

Ra
1

2

p?

7?

Ra = $R

1
7?

3
R

of:

(3.05)

Ingeval van het verwerken van een zeer klein HF-signaal wordt de demping
ook hier veel sterker, nl. gelijk aan de parallelschakeling van R en de in
wendige wisselstroomweerstand Rt van de diode.
Samenvattend, kunnen we dus zeggen, dat in het eerste geval de spannings
bron tweemaal zo sterk wordt gedempt als zij het zou worden door de 7? alleen,
en in het tweede geval driemaal zo sterk, mits het te verwerken signaal niet
al te klein is. 1)

De twee tot nog toe behandelde verschillen tussen de twee mogelijke scha
kelingen vielen beide in het nadeel van de tweede schakeling uit. Een derde
verschil is echter in het voordeel van de tweede schakeling: indien men de
x) N.B. We hebben hier slechts behandeld, hoe sterk de HF-wisselspanningsbron wordt
belast wat betreft het leveren van de draaggolfcomponent. Wat betreft het leveren van
de zijbandcomponenten wordt hij sterker belast, omdat er door deze componenten een
LF-wisselstroom in R zowel als in Rt gaat lopen (zie b.v. 3.08c)!
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schakeling volgens fig. 3.086 gebruikt, wordt nl. een eventueel bij de HF-spanningsbron bovendien aanwezige gelijkspanning geblokkeerd door de condensator C;
de gelijkspanning komt in haar geheel over deze C te staan, zodat de diode
daarvan geen last heeft. Dit is in het geval van de schakeling van fig. 3.08a niet
zo: dan komt het grootste gedeelte van de gelijkspanning over de diode te staan.
Vervorming door Ct en ƒ?,
We hebben gezien, dat men door het nemen van een te groot 7?C-product
de detectorschakeling het gedetecteerde signaal kan vervormen. Er is nog een
tweede oorzaak waardoor het gedetecteerde signaal kan worden vervormd;
ook bij die vervorming is er aan één kant een gedeelte van de toppen afge
sneden. In dit tweede geval zijn de toppen recht afgesneden. Dit is in tegen
stelling tot liet eerste geval (te grote A’C-tijd), waarin de toppen scheef zijn
afgesneden (zie fig. 3.066). De tweede oorzaak bestaat erin, dat parallel aan de
„R en C” nog eens extra de serieschakeling van de koppelcondensator C/c en de
lekweerstand Ri is geschakeld (zie fig. 3.06>d); deze „Ck en Ri" zijn nodig om
de gelijkspanningscomponent te scheiden van de LF-component. In het nu
volgende geven wij hiervan een nadere uitleg.
Ten einde de uitleg te vereenvoudigen, stellen wij de diodekarakteristiek
ideaal voor als een rechte lijn die in het punt Va — 0 van de 1%-as begint,
dus niet in het punt waar Va = — IV.
.Voeren wij aan de detectorschakeling zonder Ck en R, een ongemodu
leerde HF-wisselspanning toe, dan zullen na de mschakelverschijnselen de
spanningstoppen op de duur telkens gedurende JZ seconde iets over de Z-as
heen komen; gedurende deze tijd ZlZ trekt de diode even stroom om de C bij
te laden (zie het geval A in fig. 3.09u). De C wordt telkens bijgeladen tot een
spanning die gelijk is aan de amplitude whf van het HF-signaal. Wij hebben
aldus de toestand gekregen, dat de condensator C praktisch een gelijkspanning V —
heeft.
Wordt de amplitude van de toegevoerde HF-spanning groter, dan wordt C
tot een hogere gelijkspanning geladen, en dan neemt tevens de gelijkstroom
door R toe. Deze gelijkstroom wordt uiteindclijk geleverd door de telkens even
stroomtrekkende diode, zodat de diode gemiddeld meer stroom moet trekken
bij een grotere vhf: d.w.z., de spanningstopjes komen dan verder over de
/-as heen (zie geval B in fig. 3.09<i).
Neemt de amplitude van de toegevoerde HF-spanning af, dan komen de
topjes minder ver over de Z-as heen. Zou de vhf tot nul naderen, dan zouden
de topjes tenslotte juist niet meer over de Z-as heen komen bij ï’hf = 0.
Voeren wij een voor 100% gemoduleerd HF-signaal toe, dan varieert de
momentele amplitude van de waarde van 2z>hf tot de waarde nul. We krijgen
dan het in fig. 3.09« geschetste geval C, waarbij de omhullende van de „rechter
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Fig. 3.09«. Het verwerken van een voor
100% in amplitude gemoduleerd signaal
door een ideale diodedetector waarbij
verondersteld wordt dat geen vervorming
optreedt doordat de C zich niet geheel
kan ontladen in de vereiste tijd. De koppelonderdelen Ck en Jil zijn hier nog niet
aangebracht.

HF-toppen" juist aan de /-as raakt op de momenten waarop de momentele
amplitude nul is. De rechter toppen raken echter nooit los van de /-as
en
er treedt geen vervorming van het door de detector geleverde LF-signaal op.
Voeren wij aan de detectorschakeling met Ck en Rt een ongemoduleerde
HF-wisselspanning toe, dan zal behalve de condensator C ook de condensator Ge
worden geladen tot een gelijkspanning die ongeveer gelijk is aan de topwaarde
van de wisselspanning. De condensator Ce is immers parallel geschakeld aan de
condensator C (zie het schema van fig. 3.09è).
Wordt de toegevoerde HF-spanning gemoduleerd, dan zal haar amplitude,

!) Mits het RC-produkt goed is gekozen.
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Fig. 3.09b

Fig. 3.096. Het verwerken van AM-signalen met uiteenlopende modulatiediepte door een
ideale diodedetector indien de kofipelonderdelen Ck en Rt wel zijn aangebracht voor het
geval dat R, evengroot is als R. Indien het voor 100% gemoduleerde signaal wordt ge

detecteerd kan Vc niet beneden de waarde Vffv =

,

.^hf dalen, aangezien de

koppelcondensator Cr ervoor zorgt dat de laatstgenoemde spanning over R (en dus ook
over C) blijft staan. Deze spanning Vay knijpt de diode af gedurende de tijd dat de
momentele amplitude van m kleiner is dan Vgv.

Fig. 3.09c. De condensator doet tegelijkertijd als gelijkspanningsbron1 cn als wisselspanweerstand 7? = R.
ningsbron dienst. Als gelijkspanningsbron wordt hij belast met een w
R. Rt
Als wisselspanningsbron wordt hij belast met een weerstand Rw = R + Rt'
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en daarmee tevens de momentele spanning over de condensator C, in het LFritme van de modulatie groter en kleiner worden (zie het geval A in fig. 3.096).
Wij hebben nl. het produkt R.C zó klein gekozen dat de condensator zich
telkens snel genoeg (in het LF-ritme) kan ontladen. Het produkt (R + Rj).Ck
is echter véél groter, zodat Ck zich niet evenals C in LF-ritme snel kan laden
en ontladen. x)
zal zijn eenmaal verkregen gelijkspanning V xz »hf behou
den tijdens de modulatie, en de LF-spanningsvariaties van C zullen nagenoeg
geheel over Ri komen te staan.
T-Vƒƒ kannen Ck dus opvatten als een steeds aanwezig zijnde gelijkspanningsbron met een constante e.m.k. die gelijk is aan V
»hf, onverschillig of het toegevoerde signaal is gemoduleerd of niet!
Valt de toegevoerde HF-spanning ineens weg, dan zal C zich tamelijk
snel via R kunnen ontladen, terwijl C* in het begin een gelijkspanning
(R/R + Rj) . Ühf over R levert. Al kan de C zich dan nóg zo snel ontladen, de Ck
zorgt er wel voor, dat in het begin de spanning over R (en dus ook die over C)
niet beneden de waarde (R/R + Rj) .vhf komt.
Voert men een dusdanig diep gemoduleerd signaal toe dat tijdens de „modulatiedalen” de momentele amplitude van het HF-signaal kleiner wordt dan
de waarde (R/R + Rj) .Óhf. dan zal de spanning over C volgens het voor
gaande toch nooit dalen beneden de genoemde waarde van (R/R + 7?z).vhfImmers, hiervoor zorgt de „gelijkspanningsbron Ck”. Een en ander ziet men
geïllustreerd in het geval C van fig. 3.096; in dit geval wordt er een voor 100%
gemoduleerd signaal toegevoerd aan de schakeling.
Gedurende de tijd zit waarin de momentele HF-amplitude kleiner is dan
(R/R + Rj) .vhf, worden er aan de diode dus een kleine HF-spanning en boven
dien een grote door Ck geleverde gelijkvoorspanning Vgv = (R/R + •AjJ.vhf
toegevoerd.
Dit betekent, dat dank zij de gelijkvoorspanning de Va steeds negatief blijft
gedurende de tijd zit, en dat de diode in ’t geheel geen stroom trekt. M.a.w.,
de HF-topjes raken gedurende zit van de t-as af, en het LF-signaal over C is
vervormd. De vervorming bestaat hierin, dat de LF-toppen aan één zijde recht
worden afgesneden 2). Dit kan men in fig. 3.096 zien aan de voor het geval C
getekende streephjn.
De grootste modulatiediepte waarbij Ck en Rt nog juist geen ver
vorming veroorzaken is dus die, waarbij de kleinste momentele HFamplitude juist gelijk is aan de door Ck over R te leveren gelijkvoor
spanning Vc„.

1) We hebben b.v. genomen: C = 50 pF, 7? = 1 Mïl, Ri — 1 M(1 en Cjt = 10 000 pF.
Dus is (/? + Rj).Ck = 400.7?.C.
2) Gedurende de tijd zit staat de nagenoeg constant blijvende, door Ck geleverde span
ning Vfk over C. Vandaar dat de streeplijn in het geval C dan nagenoeg evenwijdig aan
de Z-as loopt, en de LF-top recht wordt afgesneden.

1
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Wij hebben in fig. 3.10 het maximaal ge
moduleerde signaal weergegeven, dat nog juist
onvervormd is te detecteren. Aan de hand
van fig. 3.10 kan men gemakkelijk de maxi
male modulatiediepte bepalen. Deze diepte
wordt blijkbaar gelijk aan:
VHF ~ Vgv

nimax

■ 100%

}PHF

(3.06)

VHF
Fig. 3.10. Het maximaal gemodu
leerde AM-signaal, dat nog juist
onvervormd te detecteren is bij
bepaalde waarden van 7? en 7?/.

Voor het geval van fig. 3.096, indien wij
R = Rt — 1 MQ veronderstellen, krijgen wij
dus:
VHF — Vgv
nhnax —

• 100 =

VHF

R
vhf

R + R'
VHF

VHF

- • 100 =

R

l —

R + Ri
i

• 100 = (l — 1)100 = 50%.

We zien nu gemakkelijk in, dat hoe kleiner men R ten opzichte van Ri kiest,
des te kleiner gedeelte van de gelijkspanning van Ct er aan R zal worden
toegevoerd bij kleine momentele HF-amplitudes, en des te dieper de modulatie
zal zijn, ivaarbij er nog juist geen vervorming optreedt.
Om deze reden kiest men R meestal liefst kleiner dan Ri, en zeker niet
groter dan Rt.

De volumeregeling

In den regel wenst men de grootte van het door de detector af te geven
signaal te kunnen regelen. Men doet dit gewoonlijk door R en niet Ri als
potentiometer uit te voeren. ') Wij hebben dit reeds eerder weergegeven

in de fig. 3.08n en 3.086.
Men gebruikt Ri niet als potentiometer, omdat mmax (waarbij er juist geen
vervorming optreedt) dan bij alle potentiometerstanden evengroot is. Dit
blijkt uit fig. 3.116.
Gebruikt men daarentegen R als potentiometer, dan zal Cu bij kleine mo
mentele HF-amplitudes een kleinere Vgv aan R toevoeren naarmate er minder
signaal van de potentiometer ivordt afgenomen\
r) Een nadeel om R als potentiometer uit tc voeren is dat door 7? steeds een kleine
gelijkstroom loopt. Dit kan bij koolpotentiometers op den duur aanleiding geven tot
een krakend geluid.
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crT
Fig. 3.1 la. Hoe kleiner deel
van de LF-spanning over R
men afneemt, des te dieper
het te verwerken AM-signaal
gemoduleerd kan zijn zonder
dat door Ck en 7?/ veroorzaak
te vervorming optreedt: hoe
7?o
kleiner —~ is, des te minder

p

Ck

4F
R:

En wel om twee rede
nen :
a. Ten eerste wordt Ck
in fig. 3.11a niet tot
de
gelijkspanning

R\.

V — vhf geladen,
doch tot de klei
nere gelijkspanning

Fig. 3.1 16. Hier is de maxi
male modulatiediepte van
het nog onvervormd te
detecteren AM-signaal on
afhankelijk van de stand
der potentiometer, en evengroot als in de minst gun
stige stand bij de schakeling
van fig. 3.1 la.

7?2
V =------- — • VHFRi + R2
b.

groot de gelijkspanning over
Ck zal zijn, en des te kleiner
percentage van genoemde ge
lijkspanning over /?2 zal ko
men te staan als de amplitude
van de toegevoerde wissel
spanning momenteel zeer
klein wordt.

Ten tweede levert
Ck in fig. 3.1 \a niet
het breukdeel

R
R+Ri

-Z? 1 + 7? 2 4-^1

van zijn gelijkspan-

ning aan R — Ri -|- R2, doch slechts het kleinere deel
R2

Ri + Ri '
Is in fig. 3.1 la bv. R\ = 0,5 MD, R% = 0,5 MD en Ri = 1 MD, dan is:
vhf

— V gv

m-max —

■ 100 =

VHF

R2
VHF —

1

1

1-i •

i

'------ »HF

R

----------------- ■ 100 =

VHF
1

I------ 1. _ _È
I+ 1 1

1

R2 .

R2 + RI

■ 100 =

1 ~M
1

• 100 =

100 = | 100 = 83J%.

In de praktijk kiest men R circa half zo groot als Ri. Hierdoor bereikt men,
dat in de ongunstigste stand van de volumeregelaar (d.w.z., als hij een maxi
maal signaal afgeeft) een voor 665% gemoduleerd signaal nog juist onver
vormd wordt doorgegeven. Bovendien ontvangt men meestal niet een zeer
zwak station, doch een van de sterkere zenders. De volumeregelaar staat dan
halverwege of lager voor de ontvangst met een normale geluidsterkte, en in deze
toestand is de nog juist onvervormd te verwerken modulatiediepte veel groter.

175

III - DE DIODE EN HAAR TOEPASSING - § 2

De ,Ru„.R1,-verhouding

Men kan formule (3.06) betreffende de maximale onvervormd te verwerken
modulatiediepte ook als volgt schrijven:
_ Rw
(3.07)
mmaz — ~r> • 100%
Rg
De betekenis van formule (3.07) en het bewijs dat zij met formule (3.06)
overeenkomt, volgen hieronder.
In fig. 3.1 la wordt de condensator C, die als gelijkspannings- en LF-wisselspanningsbron dienst doet, belast door de uit R, Ri en Ck bestaande belasting.
De gelijkstroombelasting bestaat daar uit de weerstand Rg = Ri + R2; de
v isselstroombelasting bestaat uit

— /?! + Rz + Ri

’

Volgens formule (3.07) bepaalt de verhouding van de gelijkstroomweerstand Rg
tot de wisselstroom weerstand Rw de maximale nog juist on vervormd te ver
werken modulatiediepte.
De overeenkomst van formule (3.06) met formule (3.07) kan men voor fig.
3.1 la als volgt bewijzen:
R*_______
VHF —

vhf-F^

vHF

7?2+7?1‘7?i+7?2I'HF

~~

(R2+R1) (Ri+Rz)
1

_ (Rt.R2 + Rl + Rt.Ri + R2 . Ri) —Rl _ Rl.R2 + Rt.R1 + R2.R1
(Rz + 7?i) (Rt + R2) ”
(R2 + R1)(Rl + R2)

Rw
'"max “ Rg =

R1 +

"k '
Ri
Ri

Rz-Ri
Rz + Ri _
+
“F Rz
Rz

R1.R2 + Ri-Ri + Rz-Ri
(Rz + Ri) (Ri + Rz)

We zien, dat men gelijke uitkomsten verkrijgt.
*De keuze van R en C
In het voorgaande hebben wij gezien, dat wij R enerzijds liefst zo groot
mogelijk moeten kiezen ten einde de voorgaande resonantiekring zo min mogelijk
te dempen, en dat wij R anderzijds niet groter dan Ri mogen kiezen teneinde

i) ------- « R, zodat------- is te verwaarlozen; dus Rw bestaat uit 7?i, waarmee
p.Ck
p-Ck
de parallelschakeling van R2 en Ri in serie is geschakeld (zie fig. 3.11a, en verder ook
fig. 3.09c).
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Fig. 3.12a. De bepaling van de in
stelling der diode, indien men geen
wisselspanning toevoert.

C = --1—

p.R

vervorming bij grotere modulatiediepten te
voorkomen. Bij de behandeling van de triode
zal blijken, dat wij Ri niet willekeurig groot
mogen maken: voor elke versterkerbuis
wordt een maximale Ri opgegeven.
Bij de keuze van R en C beginnen we dus
met Ri zo groot mogelijk te nemen; deze
waarde hangt af van de eerste LF-versterkerbuis. Vervolgens nemen wij R circa half zo
groot. Tenslotte kunnen we C met behulp
van de formule R.C = l//> bepalen; daarin
is p de hoogste modulatie-(hoek)frequentie.
Praktisch voorbeeld:
Als wij R[ = 1 MD mogen nemen, dan
kunnen wij R — 0,5 MD kiezen, is de hoog
ste modulatiefrequentie p —
5000, dan is
dus:

2
2.1012
200
F =---------- pF = --------pF = 64 pF.
.tl O10 ‘
.T ‘
2ÏÏ5000.1Ö«

Vervorming bij klei
ne signalen

ZQ

Zo

Over diode-detectie
van zeer kleine signa
len valt tenslotte op te
merken, dat er daarbij
ernstige
vervorming
optreedt. Dit kan men
als volgt verklaren.
Wordt er aan de
detector geen HF-signaal toegevoerd, dan va
—t
zal de diode een kleine VQ
gelijkstroom Ia gaan
trekken. Deze stroom
veroorzaakt een span
1'
t
ning
Va = — Ia-K
Fig. 3.12Z. De detectie van een zeer klein AM-signaal, waar
over de detectorweerbij de diode continu stroom trekt. Door de kromming van
stand R (zie fig. 3.12«).
de diodekarakteristiek treedt z.g. niet-lineaire vervorming
op,
die daarin bestaat dat het verkregen LF-signaal niet
De instelling van de
meer verloopt als een omhullende van het toegevoerde AMdiode wordt aldus besignaal.
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-paald door de dwde-karakteristiek en de grootte van de weerstand R. Het instelpunt is het snijpunt van de karakteristiek en een rechte lijn door de oorsprong.
Deze laatstbedoelde lijn maakt een hoek a met de negatieve 10,-as, waarvan
de cotangens evenredig is met de grootte van R. x)
Wordt er aan de detector vervolgens een klein AM-signaal toegevoerd, dan
zal door de kromming van de karakteristiek de gemiddelde anodestroom iets
toenemen, waardoor de diode iets negatiever wordt ingesteld. We krijgen dan
bijvoorbeeld de toestand van fig. 3.12b. Dank zij de kromming van de karak
teristiek, verkrijgt de gemiddelde anodestroom een laagfrequent-variatie;
d.w.z., er treedt detectie op, aangezien de gemiddelde anodestroom de span
ning over de R veroorzaakt. De LF-spanning over R blijkt echter niet te ver
lopen als een omhullende van het toegevoerde AM-signaal, maar is behalve
uit het gewenste signaal (dat verloopt zoals de genoemde omhullende) ook nog
samengesteld uit een of meer hogere harmonische(n) van het gewenste signaal.
Er treedt niet-lineaire vervorming op.
De diodekarakteristiek in de buurt van het afknijppunt kan men bij bena
dering voorstellen door een stuk van een parabool. Een parabool is de grafische
voorstelling van een tweedemachtsvergelijking of kwadratische vergelijking.
Om deze reden noemt men de boven beschreven detectie wel kwadratische
detectie. Een nadere toelichting met behulp van goniometrie, waaruit blijkt
dat er inderdaad niet-lineaire vervorming optreedt, volgt in deel II in het
hoofdstuk over „vervorming en menging”.

*§ 3.

AUTOMATISCHE STERKTEREGELING

In een ontvanger wordt het gemoduleerde zendersignaal in den regel aan
zienlijk versterkt alvorens men het aan de detector toevoert. Dit is nodig
om de detectie zonder ernstige vervorming te doen plaats vinden. In de vorige
paragraaf hebben wij bij diode-detectie reeds gezien, dat kleine signalen niet
onvervormd worden gedetecteerd. Ook voor andere nog te behandelen detectiemethoden is dit het geval.
De signalen van de verschillende zenders lopen in sterkte 2) aanzienlijk uit
een : bovendien kan het signaal van een veraf gelegen zender zelf periodiek
sterker en zwakker worden (sluiereffect). Het te reproduceren geluid wenst
men echter liefst steeds even sterk te houden. D.w.z., in de eerste plaats
wenst men alle zenders nagenoeg even sterk te ontvangen, terwijl men in de
tweede plaats het eventueel bij een veraf gelegen zender optredende sluier
effect wenst te compenseren. Dit kan men bereiken door de aan de detector
!) N.B. In de lig. 3.12a en 3.126 is de diodekarakteristiek zeer vergroot getekend in
de buurt van de oorsprong.
2) De „sterkte” van een gemoduleerd signaal stellen we hier recht evenredig met de
amplitude van de draaggolfcomponent.
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voorafgaande versterking voor kleine signa
len automatisch sterker te doen zijn dan
die voor grote signalen. Men past dan de
z.g. automatische sterkteregeling (ASR)
toe. Voor deze regeling heeft men een
negatieve gelijkspanning nodig, die steeds
A.S.R.
recht evenredig is met de draaggolfsterkte. Hoe de regeling van de ver
sterking met deze gelijkspanning moge
Fig. 3.13.
detectieschakeling,
waarbij men de gelijkspanning, die lijk is, zullen we pas verderop, na de be
over C staat, als negatieve regelspan- handeling van de HE-versterking, kunnen
ning afneemt voor de automatische
bespreken. We zullen nu echter reeds be
sterkteregeling.
handelen, hoe men de benodigde negatieve
gelijkspanning verkrijgt, aangezien dit met behulp van de hier behandelde
diodedetector geschiedt.
In fig. 3.13 is een normale diodedetector getekend, die is aangesloten opeen
bandfilter dat de gemoduleerde te detecteren spanning toevoert. Voor de ASR
heeft men een gelijkspanning nodig, die evenredig is met de draaggolfsterkte.
Het ligt voor de hand, dat men daartoe de gelijkspanning gebruikt, die over
de condensator C van de detector staat: deze is immers ongeveer gelijk aan
de amplitude van de ongemoduleerde draaggolfspanning. Men kan de R en
de C van de detector zowel tussen het bandfilter en aarde als tussen de diode
en aarde aanbrengen. Voor de ASR heeft men echter een negatieve gelijk
spanning t.o.v. aarde nodig. Deze spanning verkrijgt men door de R en de
C aan te brengen tussen het bandfilter en aarde.
Verder staat over de C niet alleen de gewenste gelijkspanning, doch ook de
LF-spanning. Men kan uitsluitend de gelijkspanning afnemen door Ri en Ci
parallel aan de condensator C te schakelen, waarbij men ervoor zorgt, dat
voor alle hoorbare laagfrequenties Ri veel groter is dan 1/cuCi. Men krijgt
dan de gewenste gelijkspanning over Ci te staan, terwijl nagenoeg de gehele
LF-spanning over Ri staat.
Hoe groot moeten wij A’i nu kiezen? In de eerste plaats moeten wij Ri
liefst zo groot mogelijk kiezen, aangezien hij een extra demping van de kringen
vormt. In de tweede plaats moet Ri liefst groter worden gekozen dan R,
aangezien Ci en Ri hetzelfde effect van vervorming bij grote modulatiediepte
geven als C* en Rl. fn den regel wordt er voor 7?i dan ook een weerstand van
een paar MD genomen.
Hoe groot moeten wij vervolgens Cj nemen? De grootte van Ci wordt
bepaald door de snelheid waarmede men wenst, dat Ci zich kan ontladen.
Hoe sneller wisselingen in draaggolfsterkte men met ASR wenst op te vangen,
des te sneller zal Ci zich via de diverse weerstanden moeten kunnen ontladen.
Neemt de verandering van de draaggolfsterkte, die men onmerkbaar wenst

1
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te maken, t secunde tijd in beslag,
dan zal men een redelijke regeling heb
ben als men ervoor zorgt, dat de Ci
zich in t secunde tot op 1/e van zijn
beginspanning kan ontladen. Hiertoe
moet men het produkt (A'i T R) .Ci
dan gelijk maken aan t >):

(Ri + R).Ci = t

(3.8)

Is b.v. Rx = 2 MO, R = 0,5 MD en
t = 0,1 secunde, dan is:

Ci =

t
R-i + R

0,1
F = 0,04 (iF.
2,5. 106

c
R‘

y
Ck

2LZ

+T

A.S.R.-*—

Fig. 3.14. Een detectieschakeling, waarbij
men de ASR spanning van de detector
afneemt. Merk op dat Ci en 7?i evenals Ck
en 7?/ bepalend zijn voor de maximale modulatiedicpte, waarbij men nog onvervormd
detecteert.

In fig. 3.14 is als voorbeeld een detectorschakeling gegeven, waarbij de
detector wordt gevoed door een enkele kring die via een gelijkspanningsbron
aan aarde ligt. De hoge gelijkspanning van een paar honderd volt is nodig
om de voorgaande versterkerbuis te voeden, zoals wij later bij de behandeling
van de HF-versterking zullen zien.
Als detectieschakeling is de schakeling van fig. 3.086 gebruikt, ten einde de
-f--spanning te blokkeren voor de diode. Hier nemen wij de over C staande
gelijkspanning af met behulp van Ri en Ci, waarbij voor lage hoorbare fre
quenties 1/<oCi veel kleiner moet zijn dan Rj. Over 7?i staat nu de van C
afkomstige LF-wisselspanning; over Ci staat de gewenste gelijkspanning.
Wat de keuze van 7?i en Ci betreft, gelden hier dezelfde overwegingen als die
we bij de voorgaande schakeling hebben gebruikt.
Toepassing van ASR heeft als nadeel, dat niet alleen voor sterke stations
de aan de detector voorafgaande versterking wordt verminderd, doch ook
(zij het in mindere mate) voor zwakke stations. Het liefst zou men voor de
zwakke stations in ’t geheel geen terugregeling willen hebben (om dan alle
mogelijke versterking te benutten), en pas bij de sterkere stations zou men
ASR willen laten optreden. Dit laatste is mogelijk door z.g. gedrempelde ASR
(ook wel uitgestelde ASR genoemd) toe te passen, waartoe men een extra
ASR-diode nodig heeft. Een en ander is in fig. 3.15« aangegeven.
In de gegeven schakeling is een normale diodedetector op de secundaire
van het bandfilter aangesloten, dat de gemoduleerde spanning levert. Ter
verkrijging van de ASR-spanning is er een extra diode, die als detector is
geschakeld volgens fig. 3.076, aangesloten op de primaire van het bandfilter.
De ASR-diode is daarbij voorzien van een vaste negatieve voorspanning Var
!) Immers is Vt —

Vo
,tmc ’
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(de z.g. drempelspanning).
Deze voorspanning wordt
meestal betrokken van een
gelijkstroom voerende weer
stand in de ontvanger.
Het gevolg van het aan
vb; cd
brengen van I'rfr is, dat de
diode geen stroom trekt en
i___
gedrempelde A.S.R.*
C dus niet extra wordt ge
Fig. 3.15«. De schakeling voor het verkrijgen van uitladen zolang de amplitude
gestelde ASR
van de toegevoerde HFspanning kleiner is dan V,ir (zie fig. 3.156 geval A). 7,<>dra de HF-amplitude groter
wordt dan Var, gaat de diode wel telkens stroom trekken, en dan wordt de con
densator boven zijn gelijkspanning V/> nog eens extra geladen met een bedrag
t’HE — Var Dit is in fig. 3.156 te zien aan het geval B
In geval B worden dus de volgende spanningen aan de diode toegevoerd:
a. de HF-spanning, afkomstig van het bandfilter;
b. de gelijkspanning Óhf — Iz(/r, afkomstig van C;
de LF-spanning, afkomstig van C;
d. de gelijkspanning Var, afkomstig van de drcmpclspanningsbatterij.
De gelijkspanning Vt,, geleverd door de anodespanningsbatterij, wordt aan C
geleverd, maar niet aan de diode!
We nemen de extra gelijkspanning
ühf — Vdr van C af met behulp van de
Ri en de Ci, waarbij voor de hoorbare
frequenties geldt dat l/a>Ci
zodat
Va
Va
de genoemde extra gelijkspanning over Cj
komt te staan.
Samenvattend, kunnen we zeggen, dat
A
door toepassing van gedrempelde ASR de
zwakke stations alle een maximale ver
sterking krijgen, omdat de ASR nog niet
7~Vclr |
werkt zolang igp kleiner is dan de drempel
spanning; wordt ï>hf groter dan de drem
pelspanning, dan wordt er een ASR-spanB
ning geleverd, die gelijk is aan Ühf— VarEen goed overzicht van de werking van
de ASR kan men verkrijgen met behulp
van de zg. regelkarakteristiek. Deze ka
t
rakteristiek geeft de LF-uitgangsspanning Fig. 3.156. De wijze waarop de ASR
van een ontvangtoestel als functie van de diode in geval van uitgestelde ASR
zeer kleine en grote AM-signalen ver
HF-ingangsspanning; de modulatiediepte werkt.

5

=±-

:bël
detectie
diode

c

A.S.R.

Et-F
niC1

-LjlT

T

'I
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Fig. 3.16. De met behulp van een AM-ontvanger verkre
gen LF-spanning als functie van de grootte van het
toegevoerdc AM-signaal (met steeds dezelfde modulatiediepte):
a. In geval van diodedetectie zonder ASR
b. In geval van diodedetectie met ASR
c. In geval van diodedetectie met uitgestelde ASR

*§ 4.

van de laatstgenoemde
spanning wordt daarbij
steeds even diep veron
dersteld (bv. 30%).
In fig. 3.16 is met de
kromme a weergegeven
hoe de regelkarakteristiek
zonder regeling kan ver
lopen. Met kromme b is
weergegeven hoe de regel
karakteristiek kan verlo
pen, indien men ASR toe
past. Tenslotte is met
kromme c weergegeven
hoe de karakteristiek kan
verlopen, indien men gedrempelde ASR toepast.

UITGEWERKTE OPGAVEN

Opgave 1

Gegeven:
1 V net geen stroom meer, terwijl bij detectie
De diode trekt bij Va —
de toppen van het HF-signaal juist tegen de ,,Va = — 1 V lijn” aan ko
men te liggen. We voeren achtereenvolgens toe:
a. Een ongemoduleerde HF-spanning met vhf = 2 V;
b. Een ongemoduleerde HF-spanning met »hf = 5 V;
c. Een voor 20% gemoduleerde HF-spanning met vhf = 5 V.

Gevraagd:
Schets als functie van de tijd voor de
schakelingen I en II de spanningen
Fab, Rak en FBk. en voor de schake
lingen III en IV de spanningen RAb,
Rak en Rbd-

(5

fA

rA

B

n

UID

1)
ET
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*Opgave 2

Al

Gegeven:
De diode trekt bij Va = O V juist geen stroom;
de lzAK-spanningstoppen raken de Z-as;
f? = 400k£2; K;=1MQ>4K; K\b is een
wisselspanning, met vhf — 4 V, die eerst onge
moduleerd en later voor 25% gemoduleerd is.

K

Gevraagd:
*le. Bereken C, als de hoogste behoorlij k te detecteren laagfrequentie 6000 Hz is;

2e. Bereken C*, als Ri en C* een signaal van 20 Hz een factor -\/2 mogen
laten dalen.
*3e. Schets Dab, Dak, Fbk, Kdk> K>e en F’ek als functie van de tijd voor
het geval dat de potentiometer halverwege staat.
4e. Bereken de demping van de kring, als hij een ongemoduleerd signaal
afgeeft.
Oplossing

Ie. C
2e.

1

1
2.t/. R

~ p.R

/>.ct

------ 1------- F =
2,-t6000.4.105

10®
pF = 66 pF.
4800,-r

T

of

R‘

1
2zif.Ri

c^t^r-

10®

1

2n.2Ö. 1Ö®

F =----- pF =
40.t

= 8000 pF.

3e.
Vdk

I'ab
O - rr-

T—

t

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

Vde

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

^BK

t

0

■t

-o -

4e. Ra = iR = 4.400 = 200 kS2.
Opgave 3
Gegeven:
De diode trekt bij Va = — 1 V juist geen stroom, zodat de F ak-toppen
juist tegen de „Kak = — 1 V lijn” aan komen te liggen.
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Ri = 200 kO
VHF = 4 V.
R2 = 100 kfi
m = 0,75.
R3 = 100 kQ
7?4 = 1 MQ > R3
We voeren eerst een ongemoduleerd HFsignaal toe, dat vervolgens voor 75% wordt
gemoduleerd.

*i

'D
~P2 E
|^3 '

T

j-1

K

-£~

Gevraagd:
le. Schets FBK = f(/), ZAK = f((), VAB = f(t), PDK = fW, IZAD = f(/),
Pek = f(f), Fef = f(/) en Ffk = f(f).
2c. Bepaal de demping van de kring, als hij een ongemoduleerd signaal afgeeft.
Oplossing

le.
VfiK

Uk

VfaK

V&D

I

8
6

o

o —

t

4

2

4

0

2-

0

t -B

I
o

-12

t -8

—14

-10

-16

-12

Vef

Vfk

o —

t

2
0 —

t

2e. P= = Pi + R2 + R3 = 200 + 100 + 100 = 400 k<2 en V AB
= Ri = 200 kO en v = 4 V.
Dus:
p-'
25
P_ = _ -HL
4 7103
R.
Pi
16
j.16
P.
4~1Ö5
R~
2. 105
Pi

plot=

j.16

8

Ra

R«

of
+ P.
Pi = Pi of Plot =
25 + 16
25
8
16
47To“3" +
‘ '1Ö3
' 4.
4. IC3
Rd
4. 10s
78 000 Si
^ = 8--4H

41
47Ï05

of

=

- 5 V.
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Opgave 4
Gegeven:
De diode trekt bij Va = O V juist geen stroom, terwijl de HF-toppen aan
één kant tegen de tijdas liggen bij
1F
Vak = f(/).
:s
Er wordt achtereenvolgens toege
:’e5'
10 V
voerd :
<i. geen HF-signaal;
'Si
___ F
G .
T
b. een ongemoduleerd HF-signaal
>■»■* * II A *
100V |
É
’=
0.5
met ühf = 10 V;
|ff
ima
T~ _^.T
K
een gemoduleerd HF-signaal
met vhf = 10 V en m = 0,5. A.S.R.**—
Gevraagd:
le. Schets achtereenvolgens de grafieken: 7bk = f(i),
VAK = f(Z), Fab = f(Z), rEK = f(Z), Ffk = f(/), yFG = f(/), yGK = fW,

V

"I

FAe = fW. Tzah = fW en Fhk = f(t).
2e. Bepaal de demping van de kring, als hij een ongemoduleerd HF-signaal
levert (2 M£2 kan men verwaarlozen).
3e. Bepaal Ck als een LF-signaal van 50 Hz door 7?/ en C* slechts 10%
wordt verzwakt t.o.v. signalen met hoge hoorbare frequenties.
Oplossing
le.
^AK

^BK
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2e. P
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en
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IIP2
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9
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7
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WFK

9
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7?i2 =
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vRl—/./?)

\p.CkJ

r
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(1 - 0,8 W = 0,81-^.
1

0,197?;2 = 0,81

C2 —

^k —

Ck =

0,81
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1

81

0J9 pï.Ri1 =

Ï9?4n:2.2500. ÏÖï2

9
VÏ9.2?r. 50. 106

F =

9.1012
VÏ9.5T. 108

PF sa 6600 pF.

*Opgave 5

Gegeven:
Elk van de diodes
trekt bij Va = - 1 V
juist geen stroom, zo
dat de HF-toppen aan
één kant tegen de
„Va = — 1 V lijn”
aan komen te liggen.
De kringen I en II
leveren
spanningen
die achtereenvolgens
gelijk zijn aan:

C3

H

A

200V

-c,t|ï
T°-

L.F.

- L

g:
S;

gedrempelde A.S.R

F

4F

K

4V

Ik-
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a. geen wisselspanning;
b. een ongemoduleerde HF-spanning met Óhf = 2 V;
een gemoduleerde HF-spanning met Óhf = 2V en m = 50%;
d. een ongemoduleerde HF-spanning met Óhf = 8 V;
= 8 V en m — 50%.
e. een gemoduleerde HF-spanning met
Gevraagd:

volgende grafieken: kAB = f(Z), Pak = f(Z), Pbk = f(Z),
Pdk = f(Z), Pde = f(Z), Pek = ïW> Phk = ïW. Pfn = ï(0. Pfk = f(0>
Pfh = f(<), Pfl = W en FLK = f(Z).
*2e. Hoe groot moet men Ci globaal nemen, als de hoogste behoorlijk te
detecteren laagfrequentie 10 kHz is?
3e. Hoe groot moet C% ten minste zijn, als een door de volumeregelaar af
te geven LF-spanning van 20 Hz door Cz en 7?; = 1 Mf2 ten hoogste
20% mag worden verzwakt ?
4e. Hoe groot moeten wij Cs en C4 nemen, als een afneming van het zendersignaal, die in één secunde plaats vindt, door de automatische sterkteregeling goed moet worden opgevangen? (fading-compensatie)
*1C. Schets de

Oplossing
le.

o

12

8

o

W|[H

■t

-12
-16

-20
-24

—12

Vde
t

O

1

Vdk
o
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—8VEK

o

t
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VHk
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O

}VkN = VGr
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1

1

p. R

2?rl04.5.105

IQ42
F =--------- pF = 32 pF
TtlOio F

3e. vR = 0,8 vDK

7
2

i.Ri = 0,8.i.

\p.Ck J

1

R2 = 0,64^7?z2 +

P2-Cl
0,36 Ri2 = 0,64

1

4
16
of Ck =
3-p.Ri
9p*.R?

102Ï
4
------------------- F = -------- pF^lOOOOpF.
3n.10’H
3.2. ;r.20.106

4e. Voor de waarde van C3 kiezen we dezelfde die geldt als diode II een

1
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normale detectiediode zou zijn, waardoor Cs zowel gelijkspannings- als
LF-wisselspanningsbron wordt. We krijgen dan:
1

Tr

F -

2?rlO<ÏÏ. 10®

1012
4ti. 1010

pF Ra 10 pF.

We nemen aan, dat een afneming van de condensatorspanning van C4
in 1 secunde tot op 1/e van haar beginspanning redelijk goed is. In dat

geval moet volgens Vt =

gelden RCn = 1, waarin R = 2 + 2 =
e/ic

= 4 Mfl = 4.10® Q. We vinden dus:

RC4 = 1 of C4 = Z

1
4.10®

F

10®
4.10®

l^F = i piF.

Na deze vijf uitgewerkle opgaven volgen nu nog een aantal niet uitgewerkte opgaven.

*Opgave 6

Gegeven:
De diode is ideaal en zij is bij Va = 0 V
juist afgeknepen.
R = 0,5 MD en R, = 2 M£i.
De HF-kring voert achtereenvolgens toe:
geen signaal;
een ongemoduleerd signaal met vHF = 5 V;
een voor 40% gemoduleerd signaal met
vhf = 5 V.

B

©
- K

Gevraagd:
*1. Bereken de waarde van C en Cu-, indien het LF-signaal componenten
met frequenties tussen 50 Hz en 5 kHz moet bevatten.
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2. Hoe groot is m„lax, waarbij nog juist geen vervorming door Ck en Ri
optreedt ?
*3. Schets: FAB = f(Z); FAK = f(f); Fbk = f(f); FBD = f(Z); FDK = f«-

*Opgave 7
Gegeven:
De diode is ideaal en zij is bij Va = 0 V
juist afgeknepen.
ƒ?! = 200 kil; R2 = 400 kil;
Rt = 1 Mil en Rs = 2 Mil.
De HF-kring voert achtereenvolgens toe:
geen signaal;
een ongemoduleerd signaal met
vhf = 6 V;
een voor 50% gemoduleerd signaal
met vhf = 6 V.

A

B

*?3:
A.S.R.-*—-

■pC:

;ffi p Ck

©

:r2

£1

K

Gevraagd:
*i. Schets FAB = f (Z); FAk = f(Z); FDK = f (Z); FDE = f(Z); FEK = f«;
KDF = f(z); jzFK = f(Z).
2. Bereken mmax, waarbij nog juist geen vervorming optreedt. Let hierbij
op Ck zowel als op C3.
*3. Bereken de waarden van C, Ck en C3 indien het LF-signaal de compo
nenten met frequenties tussen 50 Hz en 10 000 Hz moet bevatten.
4. Bereken de demping van de kring als het ongemoduleerde signaal aan
wezig is.
Opgave 8

Gegeven:
De diode is ideaal en zij is bij Va = 0 V juist afgeknepen.
7?i = 400 kil; R2
600 kil;
Ci
Rt = 1,8 Mil; Vb = 250 V.
De kring voert achtereenvolgens toe:
geen signaal;
een ongemoduleerd HF-signaal met
vhf = 10 V;
een AM-signaal met m = 50%.

Ck

HF
K
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Gevraagd:
1. Bereken mmax, waarbij nog juist geen vervorming door Ck en Ri optreedt.
2. Schets: BBK = f(Z); HAK = f(Z); JZAB = f(Z); Kek = f0; V fe = f(0;

vVK = i(ty, FAE = f(z).
3. Bereken de demping van de kring als het ongemoduleerde signaal aanwezig is.
Opgave 9

Gegeven:
De diode is ideaal en is bij Va = — 1 V juist afgeknepen.
2?i = 200 kQ; R2 = 200 kQ;
b
c'
R3 = 400 kQ; Rt = 1 Mö;
7?4 = 2 MD; Vb = 250 V.
De kring voert achtereenvolgens toe:
■o
f geen signaal;
+
-T
| een ongemoduleerd signaal met
%
Vb_i
■j
v h f ' 4 V;
. C3T.
| een AM-signaal met >n = 50% en
üHF = 4 V.
A.S.R.-o

-

A
t fr F .
K

Gevraagd:
1. Bereken mmax, waarbij juist geen vervorming optreedt. Let hierbij
op Ck en C3!
2. Bereken Ci, C2, C3 en Ck indien het LF-signaal de componenten met
frequenties tussen 25 Hz en 5000 Hz moet bevatten.
3. Bereken de kringdemping indien het ongemoduleerde signaal aan
wezig is.
4. Schets: FBk = f« 1 FAK = f(Z); V.AB = f«; vDK = fW; ^EK = f(0;
Dad = f(f); Hhk = f« 1 D AH = f(Z).

*Opgave 10
Gegeven:
De diodes zijn ideaal
en zijn bij Va = 0 V
juist afgeknepen.
7?i = 250 kD;
R2 = 250 kQ;
1 MD;
Ri =
2 MD;
R3 =
7?4 =
1 MD;
Vi = 250 V;
V2 =
2 V.

Ca

F

H

—1|>A

Ci=r

_D
'■f>2

ij

A.S.R.-

h
-M
3 5C3

K
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Over beide bandfilterhelften staat achtereenvolgens:
geen signaal;
een ongemoduleerd HF-signaal met Ühf = 1 V;
een gemoduleerd HF-signaal met %■' = 1 V en m = 50%;
een ongemoduleerd HF-signaal met igF = 3 V;
een gemoduleerd HF-signaal met Ühf = 3 V en m = 50%;
een ongemoduleerd HF-signaal met i'hf = 5 V;
een gemoduleerd HF-signaal met ïhf = 5 V en m = 50%.
Gevraagd:
*1. Schets: Izab = f(f); Pak = f0; Pbk
f«; Pde = f«; Pek = f«.
2. Schets: PpK = f(0; J,HK = f(ï); Pmk
f0; Phm = fW; izHF = f(/).
3. Bereken de demping van elk der bandfilterhelften voor de gevallen dat
ongemoduleerde signalen van 1 V, 3 V en 5 V aanwezig zijn.
*4 Hoe groot kan men Cj, Cz, Cs en Ct kiezen voor AM-ontvangst in het
middengolfgbereik ?
5. Bereken m„lax, waarbij juist geen vervorming optreedt.

*§ 5.

HET GELIJKRICHTTOESTEL OF PLAATSPANNINGSAPPARAAT

De buizen met een of meer roosters moet men, zoals later zal blijken, voor
zien van een positieve gelijkspanning van meer dan 100 V. Deze gelijkspanning
is de directe oorzaak van de anode- of plaatstroom in die buizen, en zij wordt
geleverd door een batterij (dez.g. anodebatterij) of door een z.g. gelijkrichttoestcl
oj plaatspanningsapparaat (PSA). In het PSA wordt de wisselspanning van
het net omgetransformeerd tot een gewenste waarde, en vervolgens wordt zij
met behulp van een of meer diodes omgezet in gelijkspanning.
In principe is de schakeling van het belaste PSA niets anders dan
de normale diodedetectieschakeling (zie fig. 3.17).

*Enkelfazige gelijkrichting

Fig. 3.17. Het
principeschema
van een enkelfazige gelijkrichter

Men voert de wisselspanning toe aan de serieschakeling
van een diode en een buffer-condensator Ci. Deze condensator
wordt daardoor geladen tot de topwaarde Vir van de toe
gevoerde wisselspanning. Op de geladen condensator Cj sluit
men vervolgens de belasting aan die wij door een weerstand
Ru hebben voorgesteld. Deze belasting zal Cj telkens enigszins
ontladen, terwijl Ci via de diode telkens weer wordt bij
geladen. De condensator C van de normale diodedetector
(fig. 3.05a) is in het PSA dus de buffercondensator Ci; de
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Fig. 3.17a. Enkelfazige gelijkrichter met indirect verhitte
gelijkrichtbuis.

g
g
o
o

Fig. 3.176, c. Enkelfazige gclijkrichters met direct ver
hitte gclijkrichtbuizen.
b\ de gloeidraad wordt door een aparte gloeistroomwikkcling gevoed.
c: de gloeidraad wordt niet door een aparte gloeistroomwikkeling gevoed.

weerstand R van de detector wordt in het PSA gevormd door de belasting R U‘
Wordt het PSA in 't geheel niet belast, dan is de spanning over Ci een
volkomen gelijkspanning die gelijk is aan de topspanning Vir van de toe
gevoerde wisselspanning. Dan is Ru = oo en dan is het produkt Ru.Ci dus
ook oneindig groot.
Als men het PSA belast, zal zoals we reeds hebben vermeld, Ci zich telkens
gedeeltelijk via Ru ontladen en via de diode weer worden bijgeladen. Hierdoor
zal er over Ci en de belasting een rimpelspanning komen te staan, en zaldegelijkspanningscomponent kleiner zijn dan de topwaarde vlr van de toegevoerde
wisselspanning.
Naarmate men het PSA zwaarder belast, zal Ru en dus ook het produkt
Ru Ci kleiner zijn, en zal Ci zich periodiek verder ontladen. Hierdoor zal de
rimpelspanning over Ci en Ru groter worden, terwijl de gelijkspanningscomponent over Ci en Ru kleiner zal zijn. Hoe groter men de buffercondensator
Ci kiest, des te groter zal het produkt Ru.Ci zijn; des te minder ver zal Ci
zich telkens ontladen, en des te kleiner zal de rimpelspanning zijn bij diverse
belastingen.
In fig. 3.17a hebben we een praktijkschakeling gegeven van een PSA met
één diode. De schakeling is in principe dezelfde als die van de fig. 3.17 en 3.05a.
De verschillende onderdelen lopen echter in grootte nogal uiteen.
In de eerste plaats moet de PSA-diode véél meer stroom trekken dan de
detectiediode, zodat haar afmetingen in den regel veel groter zijn: de PSAdiode is veel groter dan de detectiediode.
In de tweede plaats is de bclastingweerstand Ru van het PSA meestal veel
kleiner dan de weerstand R van de diodedetector. Het PSA moet gewoonlijk
50 a 100 mA leveren bij 200 a 300 V; dat komt neer op een Ru van
300
200
------------ = 6000 <2 a
------- = 2000 £1. De weerstand R van de detector
50/1000-------------------- 100/1000
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ligt daarentegen in de ordegrootte van
l a 2 MQ. Dus: Ru is veel kleiner dan R.
In de derde plaats zal met het oog op
de zoveel kleinere weerstand Ru de buffercondensator Ci des te groter moeten zijn,
va
ten einde geen al te grote rimpelspanning
te verkrijgen. Bovendien moet Ci niet
een HF- i), doch een LF-kortsluiting zijn.
Men moet voor C\ daarom een condensa
tor
van ten minste 10 uF nemen: de
r—
T
buffercondensator C\ is véél groter dan de
condensator C van de detectieschakeling.
De gelijkrichtdiode in fig. 3.\7a is een
t
indirect verhitte buis. Dit heeft het voor
Fig. 3.18. Diverse spanningen van de deel dat de gloeistroomwikkeling van
schakeling volgens fig. 3.17.
de transformator die de diode moet
voeden, niet aan de -(-spanning ligt. Hebben de andere te gebruiken buizen
eenzelfde gloeispanning, dan kunnen ze worden gevoed door dezelfde wikkeling.
Vaak gebruikt men direct verhitte gelijkrichtbuizen ; daarvoor is in fig. 3.17 b
een schakeling gegeven. In dit geval ligt de positieve spanning aan de gloeidraad, zodat andere buizen door een aparte transformatorwikkelingvan gloeistroom moet worden voorzien. In het laatste geval behoeft de gloeispanningswikkeling niet los te zijn van de secundaire wikkeling die vlr levert; als men de
belasting tussen de anode en de secundaire aansluit (zoals in fig. 3.17c is gedaan)
kan men de secundaire Vtr wikkeling en de gloeistroomwikkeling aan één stuk
wikkelen, zodat men slechts een aftakking behoeft aan te brengen.
In fig. 3.18 hebben wij de diverse in de PSA-schakeling aanwezige spanningen
grafisch als functie van de tijd uitgezet. We zien, dat Ci zich telkens gedurende
de tijd T — AT gedeeltelijk ontlaadt, en dat hij vervolgens gedurende de tijd
J7' via de diode weer wordt bijgeladen. Hierdoor ontstaat er een 50 Hz rimpelspanning 2). De spanning Va tussen de anode en de katode wisselt bij het
onbelaste PSA tussen 0 en — 2é(r. Bij het belaste PSA wisselt Va tussen een
kleine positieve waarde en een negatieve waarde die iets kleiner dan is — 2vlr-

7

i

j

*Dubbelfazige gelijkrichting
Men kan de grootte van de rimpelspanning verminderen door twee diodes
te nemen, die om de beurt de buffercondensator Ci bijladen (z.g. dubbelfazige
gelijkrichting). Hierdoor zal de ontlaadtijd ongeveer tot de helft worden

1) Zoals dat het geval is met C ingeval van diodedetectie.
2) Het voedende wisselstroomnet heeft normaliter een frequentie van 50 Hz. In de
U.S.A. is dit 60 Hz.
j
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+

Fig. 3.19. Het principeschema van een dubbel
fazige gelijkrichter.

Fig. 3.19a. Dubbelfazige gelijkrichter.

teruggebracht, zodat Ci zich telkens minder ver zal ontladen. Het principeschema is in fig. 3.19 weergegeven en fig. 3.19a geeft een praktij kschema.
De secundaire wikkeling van de transformator heeft een middenaftakking.
Elke helft van de secundaire voedt een diode. De diodes krijgen aldus de wissel
spanningen viri en vtr„ toegevoerd, die onderling 180° in fase zijn verschoven.
De twee te gebruiken diodes zijn meestal in één ballon ondergebracht. Men
kan ze uitvoeren met indirecte- zowel als met directe verhitting. In het laatste
geval zit de -{-spanning aan de gloeistroomwikkeling vast, evenals dit bij de
gelijkrichting met één direct verhitte diode het geval is.
Door dubbelfazige gelijkrichting toe te passen, vermindert men de rimpelspanning niet alleen, doch men verdub
belt tevens haar frequentie die aldus
>tr
Hr2
op 100 Hz wordt gebracht. In fig. 3.20
zijn de verschillende spanningen uit de
schakeling van fig. 3.19a grafisch als functie
van de tijd uitgezet. Aan elk van de diodes
voert de secundaire van de transformator
Vo2
de wisselspanning vtr (resp. vtr-'} toe, en de
buffercondensator Ci voert bovendien nog
-Vu
de gelijkspanningscomponent en de 100 Hz
rimpelspanning toe, die tezamen Vu vor
men. Verder trekt elke diode 50 maal per
vup>:
seconde gedurende de tijd AT stroom; om
de beurt laden de diodes Ci bij. Voor elke
t
diode wisselt de spanning Va bij het onbe
laste PSA tussen 0 V en — 2v(ri = — 2<5(r<
Fig. 3.20. Diverse spanningen van de
Bij het belaste PSA wisselt Va tussen een
schakeling volgens fig. 3.19.

uw
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kleine positieve waarde en een negatieve waarde; de laatstbedoelde is iets
kleiner dan — 2.ü(rj = — 2.é(r<i.
De gelijkrichtbuis

Wat betreft de keuze van de te gebruiken gelijkrichtbuis, moet men ervoor
zorgen, dat deze in de eerste plaats voldoende stroom moet kunnen leveren,
en dat ze in de tweede plaats de benodigde spanning tussen anode en katode
kan hebben.
Wat de te leveren stroom aangaat, moet men wel bedenken, dat de diode
telkens een stroomstoot moet leveren, die véél hoger is dan de gemiddeld
door haar te leveren gelijkstroom. Berekening leert, dat de topwaarde Imax
van de door de diode te leveren stroomstoot in het gemiddelde praktijkgeval
circa zes maal de door die diode te leveren gelijkstroom Ig bedraagt:
I max m big

(3.09)

We merken hierbij op, dat bv. in het geval van dubbelfasige gelijkrichting
• met twee diodes elk van de diodes de helft van de totaal te leveren gelijkstroom
voor haar rekening neemt.
Wat de te verdragen spanning V„ betreft, moet men bedenken, dat Va
bij nullast wisselt tussen 0 V en — 2.v<r = — 2\/2.Vir.eff. De diode moet dus
de genoemde negatieve topspanning kunnen verdragen.
De grootte van de benodigde wisselspanning Vtr, die de transformator moet
leveren, hangt niet alleen af van de grootte van de door Ci te leveren gelijk
spanning, doch tevens van de inwendige weerstand R, van het PSA en de
belastingweerstand Ru. Ri en Ru bepalen immers het inwendige spanningsverlies in het PSA. De Rt is vertegenwoordigd in de op secundair gereduceerde
weerstand van de primaire, de weerstand van de secundaire en de inwendige
weerstand van de diode. De in de transformator vertegenwoordigde weerstand
is gelijk aan:
2

Ri + R-i

(3.10)

Hierin is „2/W1 de wikkelverhouding; 7?i is de weerstand van de primaire
wikkeling en 7?2 is de weerstand van de secundaire wikkeling die vtr levert.
Voor elke gelijkrichtbuis geeft men een aantal grafieken op, waarin men
de gelijkspanning Vc als functie van de te leveren gelijkstroom Ig uitzet
voor diverse waarden van Rt bij gegeven Vtr.cff- In het voorbeeld van fig. 3.21
zien we, dat Vc bij nullast (nl. als Ig = 0) inderdaad gelijk is aan de topwaarde i>ir van de door de transformator geleverde wisselspanning. Naarmate
de belasting toeneemt, daalt Vcc
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De buffercondensator
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1200

K,

Wij hebben reeds gevon (V)
den, dat men de rimpel
spanning vr kan verminde 1000
ren door Ci groter te ne
men. Men kan Ci echter niet
willekeurig groot kiezen. De
reden hiervoor is, dat direct 800
na inschakeling van het
PSA de gelijkrichtbuis een
te grote „inschakelstroomstootreeks moet leveren om 600
Ci te laden, indien men Ci
zéér groot neemt. Dit zal
dan na een of meer malen
400
inschakelen een defect gera
ken van de buis tot gevolg
1OÓ<1
hebben.
zoon
De grootte van de ,,laad- 200
slroompiek” vlak na de in
schakeling wordt bepaald
80011
door de door de t ransforma0tor geleverde e.m.k.-piek1)
0
50
150
200
100
Z0(mA)
en de in het laadcircuit aan
wezige weerstand; deze Fig. 3.21. Voorbeeld van de belastingkarakteristieken
weerstand bestaat uit Rt en van een gelijkrichtbuis.
de Ri van de diode. Is de
aanwezige weerstand aan de kleine kant, dan schakelt men wel een extra
weerstand in de anodeleiding van de diode, ten einde haar te beveiligen
tegen een te grote piekstroomwaarde.
Men geeft in het algemeen voor elke gelijkrichtbuis de maximaal toelaatbare
grootte van de buffercondensator en de minimale waarde van Rt op (zie fig. 3.21).

De afvlakking

De rimpelspanning vr over de buffercondensator heeft bijna dezelfde vorm
als een zaagtandspanning. Deze spanning is samengesteld uit een aantal
sinusvormig als functie van de tijd verlopende harmonischen, waarvan de
le harmonische de grootste is. Bovendien blijft er, na de eventueel achter Ci
nog toe te passen afvlakking, van de hogere harmonischen een veel kleiner

1) De condensator is nog niet geladen, zodat hij nog geen tegenspanning geeft.
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percentage over dan van de le harmonische. Om deze twee redenen is de le
harmonische vr van de rimpelspanning in hoofdzaak van belang.
Het zal duidelijk zijn, dat vr recht evenredig is met de te leveren gelijk
stroom, aangezien deze gelijkstroom Iq de ontlaadstroom van Ci vormt als
de diode geen stroom trekt. De spanningsverandering A V is nl. gelijk aan
AQ

Iq x ontlaadtijd

Ci

Ci

De spanningsverandering AV is de „top- tot topwaarde” van de rimpel
spanning vr.
Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat vr omgekeerd evenredig is met Ci,
en tenslotte blijkt ook, dat de te leveren gelijkspanning geen invloed heeft
op de grootte van vr.
De grootte van de rimpelspanning over Ci is recht evenredig met de te leveren
gelijkstroom, omgekeerd evenredig met de grootte van de buffercondensator Ci en
onafhankelijk van de te leveren gelijkspanning.
Berekening leert, dat er voor enkelfazige gelijkrichting geldt (als / = 50 Hz):

Pr, eff

Io
Cl

(V)

(3.H)

Verder, dat er voor dubbelfazige gelijkrichting geldt (als / = 50 Hz):

Io
vrI eff ~ 1,5-^... (V)
Cl

(3.12)

In de formules (3.1 1) en (3.12) moet men Iq in mA en Ci in V.F uitdrukken.
Men kan de nog over Ci staande rimpelspanning verminderen door tussen
Ci en de belasting een afvlakfilter te plaatsen. Hiertoe kan men de combinatie
nemen van een weerstand R en een condensator Cz, of de combinatie van een
smoorspoel L en een condensator Cz (zie de fig. 3.22a en 3.22è).
A. Door parallel aan Ci de serieschakeling van R en C2 te schakelen, kan
men de rimpelspanning in hoofdzaak over R, en de gelijkspanning in hoofdzaak over Cz laten staan. Hiertoe moet men dan in de eerste plaats ervoor
zorgen, dat voor de reactantie van de condensator1) geldt:
-zr- <RC0C2

1) Voor enkelfazige gelijkrichting is co = 2tc.50, en voor dubbelfazige is <0 = 2n. 100
[resp. 2?i.60 en 2?r. 120 bij een 60 Hz net (U.S.A.)].
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In de tweede plaats moet gelden R <^.RU ten einde
te vermijden dat een groot deel van ,,de gelijkspan
ning over Ci” verloren gaat over R, zodat over Ru
slechts een klein deel overblijft.
De vermindering van de le harmonische vr van de
Fig. 3.22a. Afvlakfilter
rimpelspanning kan men als volgt berekenen. We
met weerstand.
veronderstellen, dat praktisch steeds geldt, dat
A’u> 1/coCa, zodat wij Ru kunnen verwaarlozen. Stel nu, dat de over Ci
staande le harmonische van de rimpelspanning gelijk is aan vi, en dat deze
een wisselstroom ir stuurt door R en C2- We vinden dan, dat de le harmoni
sche V2 van de rimpelspanning over de condensator C2 gelijk is aan:
D2

Tr'^c2|

1

i>i___

1

Dl

1

Vr‘

oiC2

R* 4----W2C|

]mC2
of

1
cuC2

Dl

ja>C2

V2
-Dl

1

(3.13)

C0C2 • R

Uit formule (3.13) blijkt, dat van eventuele hogere harmonischen van de
rimpelspanning over Ci een nóg kleiner percentage over Ca blijft staan, aangezien er in de noemer a> voorkomt.

B. Door parallel aan Ci een serieschakeling van ieen smoorspoel L en een
condensator Ca te schakelen, kan men de rimpel
<-üt
spanning in hoofdzaak over L en de gelijkspanning
-r-iWp
in hoofdzaak over C2 laten staan. Hiertoe moet men
v2
ervoor zorgen, dat 1/<oC2
(oL en dat de ohmse
I
'r
weerstand van de smoorspoel klein is t.o.v. de weer
Fig. 3.226. Afvlakfilter
stand Rn van de belasting. Ook hier geldt, dat
met smoorspoel.
praktisch steeds 1/<oC2 veel kleiner is dan Ru, zodat
wij Ru kunnen verwaarlozen bij de berekening van de grootte van de rimpelspanning over C2. De le harmonische Vi van de rimpelspanning over Ci
doet een wisselstroom ir door I en Ca lopen x). De daardoor over Ca veroor
zaakte rimpelspanning v2 is gelijk aan:

Dz = l'r •

of

1

/a>C2

Dl

jaiL 4-

1

1

Dl

JC0C2

1
coZ.------ ——
(0C2

jcoCz
D2

1

Dl

co2L C2

_

1) We verwaarlozen de ohmse weerstand van de smoorspoel.

1
Pi
coCz ~ a>£

1
wC?

(3-14)
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Van de hogere harmonischen van de rimpelspanning over Ci blijft nu nog
veel minder over bij C2, aangezien er in de noemer co2 voorkomt. Dit betekent
dat, terwijl er over Ci als rimpelspanning nog een zaagtandspanning staat,
dit over C2 stellig niet meer het geval is: over C2 staat een zeer kleine, nage
noeg sinusvormig met de tijd verlopende rimpelspanning.
Verder valt de afvlakking met behulp van een smoorspoel vergeleken bij
die met behulp van een weerstand ook voor de le harmonische beter uit.
Men kan L immers goed groot maken, zonder dat dit teveel gelijkspanning
kost, die over L komt te staan. Dit houdt tevens in. dat de afvlakking met behulp
van de L minder energie kost dan met behulp van de R. De smoorspoel is
echter wel een duurder onderdeel dan een weerstand. Tenslotte moet men
ervoor oppassen, dat (mede dank zij de gelijkstroomcomponent Zo) het ijzer van
de smoorspoel niet verzadigd geraakt. Immers, tijdens de verzadiging is
L = 0, en dus is ook a>L = 0. Ten einde verzadiging te voorkomen, brengt
men daarom meestal een luchtspleet aan in de kern van de smoorspoel.

♦Spanningsverdubbeling

Soms wenst men met behulp van een beschikbare wisselspanning een hogere
gelijkspanning te verkrijgen dan er met de voorgaande schakeling mogelijk is l).
Men kan de te verkrijgen gelijkspanning bijna geheel verdubbelen door een
van de beide volgende schakelingen toe te passen.
In fig. 3.23 is de schakeling van Greinacher gegeven. Deze bestaat hierin,
dat men tweemaal een diode in serie met een buffercondensator op de wissel
spanning aansluit. Daarbij is de ene keer de katode van de diode, en de andere
keer de anode van de diode verbonden aan de bijbehorende condensator;
bovendien staan de condensatoren direct in serie. Hierdoor staan de over de
condensator komende gelijkspanningen eveneens in serie; daarbij ligt de -jvan de een aan de — van de ander, zodat er over Ci + C2 een tweemaal zo
grote gelijkspanning staat. Op deze grote gelijkspanning kan men de belasting
Ru aansluiten.
Aangezien de diodes hier om de beurt haar C bijladen, zal de resulterende
rimpelspanning over Ci -f- C2 een frequentie van
100 Hz hebben.
In fig. 3.24 is een andere schakeling gegeven,
die dient om de spanning te verdubbelen. In de
tweede schakeling sluit men diode I en haar buffer
condensator Ci aan op de wisselspanning vt- Hier
_lTjC|
door komt er over de diode I een spanning te staan,

<9

Fig.3.23. Greinachcr scha
keling ter verdubbeling
van de door gelijkrichting
te verkrijgen gelijkspan
ning.

2) Dit is b.v. het geval, als men geen transformator gebruikt
(die elke gewenste wisselspanning kan leveren), zodat men
slechts de netspanning ter beschikking heeft.
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die gelijk is aan een gelijkspanning ter grootte
B
-O-------van ik en een wisselspanning Vk- Deze over
diode I staande spanning voert men vervolgens
Ki----- o + +
toe aan de serieschakeling van diode II en
haar buffercondensator Co. Men zorgt daarbij,
-f-'T’C1
dat de gelijkspanningscomponent voor diode II
n •A
een positieve anodevoorspanning betekent.
Fig. 3.24. Schakeling ter ver
We kunnen de schakeling van diode II a.h.w. dubbeling van de door gelijkvoorstellen door de in fig. 3.24a gegeven schake richting te verkrijgen gelijkspan
ning.
ling waarin Ci wordt vervangen door een batterij
met emk Vk- Veronderstellen we nu, dat in het begin Ci wél en C2 nog niet is
geladen, dan zal diode II ermede beginnen, gedurende de gehele periode stroom
te willen trekken (zie fig. 3.246). Naarmate C2 wordt geladen, zal de resulterende
voorspanning V — lzAr> + ^bk, waarbij VAd constant is en J/Bk verandert
van 0 naar — 2ik, van de diode II echter negatiever worden. Hierdoor zal
diode II gedurende steeds kortere tijdjes stroom trekken. Tenslotte zal C2 tot
een gelijkspanning zijn geladen, die 2i>k bedraagt, zodat diode II in ’t geheel
geen stroom meer trekt.
We kunnen de belasting Ru vervolgens aansluiten op de condensator;
daarbij beschikken we bijna geheel over de dubbele gelijkspanning 2vkDe diodes zijn verschil
B
lend
aangesloten op de
■o-------wisselspanning Vk, zodat
‘'kQ
zij om de beurt stroom
o
trekken. Daarbij laadt Bj
telkens slechts Ci bij, en
Bn slechts Co. D.w.z., Ca
Fig. 3.24b. Het verloop van wordt 50 maal per secon
Fig. 3.24a. Een verde diodespanning als functie de bijgeladen, zodat de
vangingsschakeling
van de tijd na het aansluiten
voor fig. 3.24. die de
van vfc op de schakeling vol aan de belasting gelever
zelfde potentiaalver
gens fig. 3.24a.
deling heeft.
de spanning een rimpel
van 50 Hz heeft. Dit is
dus anders dan in het ge
3£
val van de schakeling van
Greinacher.
Vergelijken wij de beide
bovenstaande schakelin
gen, dan heeft de schake
ling van Greinacher als
voordelen, dat derimpelFig. 3.25. Schakeling ter verviervoudiging
spanning kleiner is en
van de door gelijkrichting te verkrijgen ge
bovendien een frequentie
lijkspanning.

ƒ5

l

lllp''

1
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van 100 Hz heeft. Verder is de geleverde gelijkspanning bij overigens gelijke
omstandigheden groter.
De tweede schakeling heeft als voordeel, dat een van de punten waarop
men de belasting aansluit, tegelijkertijd aan het net kan liggen (zie fig. 3.24).
Dit kan voordelig zijn als het net zowel als de belasting aan een kant zijn
geaard. In dat geval is de schakeling van Greinachcr niet te gebruiken.
Een tweede voordeel van de tweede schakeling is, dat zij voor uitbreiding
vatbaar is, en men de spanning daardoor niet slechts kan verdubbelen, doch
ook kan verdrie-, vervier-, ja, in het algemeen kan verveelvoudigen (zie fig. 3.25).

*Opgave 11
Gegeven:
Ci = 25 [zF; Vu = 200 V;
C2 = 100 [zF; Ru = 2000 £2;
R = 300 £2.

o

Gevraagd:
I
*1. De grootte van de rimpelspanning
L
over Ci
*2. De grootte van de rimpelspanning over C2.
*3. Het energieverlies en het spanningsverlies in R.
*Opgave 12
Gegeven:
Ci = 30|xF;
C2 = C3 = 50 p.F;
L = 5 H;
7, = 200 mA;
Ru = 1500 £2.

Gevraagd:

:/?u

£

so
o

1

‘C3

:/?u

* 1. De grootte van de rimpelspanning over Ci.
*2. De grootte van de rimpelspanning over C2.
*3. De grootte van de rimpelspanning over C3.

*Opgave 13
Gegeven:
Ci = 50 (zF;
C2 =50 jzF;
R = 750 £2;
L = 5/jr H;
Vu = 400 V;
Ru = 2000 £2.

I

/?u
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Gevraagd:
*1. De grootte van de rimpelspanning over Cj.
*2. De grootte van de rimpelspanning over C2.
Opgave 14

Gegeven:
Ci = 25 |xF;
C2 = 100 (iF;
Ru = 1000 Q;
Pu = 90 watt.

9

L

l^jCi

1^2

■Ru

Gevraagd:
Hoe groot moet men L kiezen opdat de rimpelspanning over Co niet groter
is dan 30 mV ?
Opgave 15

Gegeven:
Cj = 50 (iF;
C2 — C3 = 500 jxF;
Ig — 200 mA;
Vu = 250 V.

ff

l^iCi

ff

*9

epJÜ2 lyJCa | :ffu

Gevraagd:
Hoe groot moet men de weerstanden R nemen, opdat de rimpelspanning
over Ru niet groter is dan 160mV?

*§ 6.

DE TRILLEROMVORMER

Soms heeft men geen wisselspanning van een wisselstroomnet ter beschik
king. Men is dan aangewezen op spanningsbronnen in de vorm van een accubatterij of van primaire elementen.
Beschikt men over een accubatterij (b.v. in een auto of op een schip), dan kan
deze slechts een betrekkelijk kleine gelijkspanning leveren. Ten einde toch
aan de vereiste hogere gelijkspanning te komen heeft men een omvormer
nodig, die de beschikbare lage gelijkspanning kan omzetten in de gewenste
hogere gelijkspanning.
Hiertoe kan men in de eerste plaats een roterende omvormer gebruiken.
Deze is opgebouwd uit een door de accubatterij gevoede motor, die een gelijkstroomgenerator of een wisselstroomgenerator aandrijft. In het geval van een
gelijkstroomgenerator zal deze direct de vereiste hoge gelijkspanning leveren.
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Fig. 3.26. Eenvoudig principeschema van een enkelfazige triller
omvormer, waarbij de gelijkrichting met behulp van een diode
geschiedt.
In het geval van een wisselstroomgenerator zal men een hoge wisselspanning
verkrijgen, die in staat is, een normaal PSA te voeden. Een roterende omvor
mer is over het algemeen kostbaar.
In de tweede plaats kan men een z.g. trilleromvormer toepassen, die
minder kostbaar is en bovendien gemakkelijk is te verwisselen. De triller
omvormer is een snelle mechanische schakelaar, die er voor zorgt dat de accu
een intermitterende gelijkstroom levert aan de primaire wikkeling van een
transformator. Hierdoor zal in de secundaire wikkeling van de transformator
een hoge wisselspanning worden opgewekt, die wordt gelijkgericht door middel
van een gelijkrichtbuis of met behulp van extra schakelcontacten van de
triller. Men past het -principe van de gelijkstroomschel toe om de triller in trilling
te houden.
In fig. 3.26 is het principe van een trilleromvormer zo eenvoudig mo
gelijk aangegeven. De verende contactarm is aan één uiteinde vastgeklemd;
aan het andere uiteinde is een stukje weekijzer bevestigd. In de evenwichtsstand maakt de schakelaar Si contact, zodat de elektromagneet L wordt be
krachtigd. Hierdoor wordt het losse uiteinde door de magneet aangetrokken
en het contact Si verbroken. Vervolgens veert de contactarm door de evenwichtsstand heen terug en tegelijkertijd wordt het contact Si gesloten, waar
door de elektromagneet opnieuw wordt bekrachtigd en de beweging van de
contactarm wordt afgeremd. Daarna keert de contactarm van bewegings
richting om en wordt het losse uiteinde weer naar de elektromagneet toe ge
trokken, enz. Aldus zal de contactarm in trilling blijven. Daarbij wordt telkens
een tweede contact Si gesloten en verbroken, zodat een intermitterende gelijk
spanning Vi aan de primaire van de transformator wordt toegevoerd. Aange
zien de transformator aan de secundaire zijde veel meer windingen heeft dan aan
de primaire zijde, zal een hoge wisselspanning aan de secundaire kant ontstaan,
die men kan gelijkrichten op een van de in de vorige § beschreven manieren.
Men kan de trilleromvormer in de eerste plaats verbeteren door de schakelaar

III - DE DIODE EN HAAR TOEPASSING - § 6

205

vS2

Si

Fig. 3.27. Eenvoudig principeschema van een dubbelfazige
trilleromvormer, waarbij de gelijkrichting door een dubbelfazige gelijkrichtbuis geschiedt.

als omschakelaar uit te voeren volgens fig. 3.27, en de primaire van de trans
formator van een middenaftakking te voorzien. Hierdoor wordt aan -Jni
primaire windingen een wisselspanning V\ toegevoerd, die in fig. 3.27 als
functie van de tijd is aangegeven. Hoe groter de tijd AT (gedurende welke
telkens spanning wordt toegevoerd) is ten opzichte van de trillingstijd T,
AT
hoe beter het rendement van de triller
zal zijn. De verhouding
...................................................................
.......................
'
’
yl00%,
het zg. tijdrendement, ligt meestal in de orde van grootte van 40%. De secun
daire wikkeling van de transformator kan men ook van een middenaftakking
voorzien, ten einde dubbelfazige gelijkrichting toe te passen.
Vervolgens kan men zich de gelijkrichtbuizen besparen door de triller van
een stel extra contacten S4 en S5 te voorzien (zie fig. 3.28). Deze contacten
doen dan hetzelfde werk als anders de gelijkrichtbuizen doen. Men zorgt ervoor
dat de contacten voor de secundaire iets korter gesloten zijn dan de contacten
voor de primaire, omdat de laatste contacten de grootste stroom moeten
opnemen. Aldus zullen de primaire contacten telkens nagenoeg onbelast
gesloten en verbroken worden en zal de triller langer mee kunnen. Een triller
die zelf voor de gelijkrichting zorg draagt noemt men een synchroontriller.
Merk op dat de middenajtakking van de secundaire de -positieve pool vormt
van de gelijkgerichte spanning. Dit in tegenstelling tot de middenaftakking
van de transformator van
een PSA, die de negatieve
L
,.S2
pool vormt van het PSA.
3
+
Tenslotte hebben wij in
Ss| |s3 Si|
fig. 3.29 het volledige
schema van een triller
omvormer getekend. De
.......... - ■
o —
— werking is in principe het
Fig. 3.28. Principcschema van een dubbelfazige trilleromvormer, waarbij de gelijkrichting door de triller geschiedt. zelfde als de werking van
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Fig. 3.29. Schema van een dubbelfazige trilleromvormer.

het in fig. 3.28 aangegeven geval. De volgende bijzonderheden zijn verder nog
aangebracht.
Het vonken van het contact Si wordt tegengegaan door de electromagneet
van een kortsluitwikkeling
te voorzien: daardoor worden bij het verbreken
van Si hoge inductiespanningen in de spoel L vermeden. Het vonken van de
contacten S4 en S5 wordt bestreden door de filters
en raCg. Genoemde
filters vormen tezamen met de secundaire van de transformator een sterk
gedempte trillingskring. Voorzover er bij het sluiten en het verbreken van de
diverse contacten nog inductiespanningen optreden mogen deze niet merk
baar zijn aan de klemmen van de accu, aangezien de accuspanning zelf (b.v. als
gloeispanning) direct nodig is in de te voeden ontvanger en daarbij geen stoorspanningen naar de ontvanger mag doorgeven. Ten einde dit te voorkomen
is het filter Pi aangebracht tussen de accu en de triller.
Eventueel optredende inductiespanningen mogen ook geen storingen ver
oorzaken bij de te leveren hoge gelijkspanning. Daarom moet het filter Po
aan bijzondere eisen voldoen.
Tenslotte behoort de trilleromvormer in zijn geheel goed afgeschermd te
worden. De triller wordt bovendien verend op rubber opgesteld ten einde
geheel geen mechanische trillingen door te kunnen geven. De triller trilt in de
regel in een frequentie, die tussen 50 Hz en 250 Hz in ligt. Het aanhouden
van een hoge frequentie heeft als voordeel dat de transformator kleiner kan
zijn, maar daarbij worden mechanisch veel hogere eisen aan de triller gesteld
dan bij lagere frequenties. Om deze reden kan men de frequentie niet hoger
maken dan ca. 250 Hz.
Een trilleromvormer heeft als voornaamste nadelen ten opzichte van een
roterende omvormer:
a. zijn rendement is over het algemeen slechter
b. hij is moeilijk goed te ontstoren.
De boven besproken trillers zijn zg. laagvolttrillers. Men heeft ook nog

III - DE DIODE EN HAAR TOEPASSING - § 6

207

s2[
1+

S3,

P-F

net

ts,

S5t
Fig. 3.30. Principeschema van een trilleren!vormer voor de voeding
van een visselstroomontvanger uit een gelijkstroomnet (de z.g. hoogvolttriller).

trillers, die dienen om de gelijkspanning van een gelijkstroomnet om te
zetten in een wisselspanning. Deze worden o.a. gebruikt in ontvangers, die
zowel op een wisselstroomnet als op een gelijkstroomnet kunnen worden
aangesloten. Men noemt deze trillers hoogvolttrillers. Het principe van een
hoogvolttriller is in fig. 3.30 aangegeven. Hij bestaat als het ware uit een
dubbele omschakelaar, die wordt gecombineerd met een transformator.
De verkregen wisselspanning wordt gelijkgericht met de gelijkrichtbuizen, die
men in het geval van aansluiting op het wisselstroomnet ook gebruikt:
vandaar dat de triller geen contacten nodig heeft die zorg dragen voor de
gelijkrichting.
Als transformator gebruikt men de transformator, die ook dienst doet
bij aansluiting op het wisselstroomnet. Om deze reden is de primaire niet
van een middenaftakking voorzien zoals in fig. 3.28, en moet de triller als
dubbele omschakelaar met de contacten S%, S3, S4 en S5 zijn uitgevoerd om
de primaire vanuit het gelijkstroomnet met een „wisselstroom” te voeden.
Evenals bij de laagvolttriller worden bij de hoogvolttriller hoge eisen gesteld
wat betreft het onderdrukken van elektrische storingen en het trillingsvrij
opstellen.

HOOFDSTUK

IV

DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING
*§ 1-

DE STATISCHE KARAKTERISTIEKEN EN DE
BUISGROOTHEDEN

Wc kunnen in een diode tussen de katode en de anode een derde elektrode
aanbrengen, het z.g. stuurrooster (g) of kortweg rooster. Dit stuurrooster voorzien
wij van zeer grote openingen, ten einde de van de katode naar de anode gaande
elektronen te kunnen doorlaten. Wij hebben nu een zg. triode gekregen. De
constructie van de triode is meestal als volgt: men stelt de katode centraal op ;
om de katode heen brengt men op zekere afstand het rooster aan in de vorm
van een schroeflijnvormige draad; om het rooster heen brengt men ten
slotte op zekere afstand de anode aan in de vorm van een al of niet cilinder
vormig busje.
Bij het normale gebruik van de buis wordt de anode een positieve gelijk
spanning (de z.g. anodespanning Izo) van een paarhonderd volt gegeven t.o.v.
de katode. Hierdoor zal er een anodestroom Ia door de buis gaan lopen van
de anode naar de katode; d.w.z., er zullen zich elektronen van de katode naar
de anode gaan begeven. Door aan het rooster een zekere spanning Vg ten op
zichte van de katode te geven (de z.g. roosterspanning) kan men de grootte
van de anodestroom beïnvloeden. We regelen of besturen de I„ dus a.h.w. door
middel van de Vg, vandaar de naam ,.stuurrooster” voor de derde elektrode.
Met behulp van de schakeling volgens fig. 4.01 kan men bepalen, welke
waarden van Ia, Vg en Va gelijktijdig kunnen optreden. Hierbij merken wij
op, dat de optredende stromen meestal klein zijn, en dat zij in de orde van
grootte van de voltmeterstromen liggen; de spanningen zijn echter van een
orde van grootte, die ruimschoots
boven de grootte van de spanningsverliezen in de stroommeters
ligt 1). Daarom zorgen wij ervoor,
dat de stroommeters niet de volt
meterstromen meemeten, terwijl de
Fig. 4.01. Meetopstelling voor het meten van de
karakteristieken van een triode.

t) Als meetinstrumenten zijn hier
draaispoelinstrumenten gedacht, d.w.z.
stroomvoerende meters.

i
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Fig. 4.02. De Ia — Py-karakteristieken van een triode.
Fig. 4.03. De Ia — Fa-karakteristieken van een triode.
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Fig. 4.02

voltmeters wel de kleine te verwaarlozen spanningen over de stroommeters
meemeten. De uitkomsten van de opmeting zet men gewoonlijk op twee
manieren grafisch uit:
le. Allereerst zet men bij een constante Va uit hoe groot Ia is voor de ver
schillende waarden van Va. Men krijgt dan een z.g. Xa—Ve-karakteristiek.
Dit doet men voor verschillende constante k'a-waarden die b.v. 50 V uiteen
liggen. Men krijgt clan een bundel van Ia—F^-karakteristieken (zie fig. 4.02).
2e. Verder zet men bij een constante Vg uit, hoe groot Ia is voor de verschil
lende waarden van Va- Men krijgt dan een z.g. I,,— Vn-karakteristiek. Dit doet
men voor verschillende constante V^-waarden die b.v. 1 V uiteen liggen. Men
krijgt dan een bundel van Ia—lz„-karakteristieken (zie fig. 4.03).
Men kan de uitkomsten van de meting ook nog op een derde manier aan
geven door bij een constante Ia uit te zetten hoe groot Vg is bij verschillende
waarden van Va. Men krijgt dan de z.g. V6 — V.,-karakteristieken of con
stante stroom-karakteristieken. Deze manier van uitzetten wordt na
genoeg alleen toegepast voor zendbuizen. In deel II (in het hoofdstuk over
zenders en modulatie) komen we uitgebreid op de constante stroom-karakteris
tieken terug.
Voorlopig zullen wij ons tot de Ia—Vg- en de Ia—Va-karakteristieken
beperken.
We merken in de eerste plaats op, dat alle buisgegevens met de Ia—Vgkarakteristieken alléén zijn gegeven. Evenzo zijn zij met de Ia—Va-karakteristieken alléén gegeven. Dit houdt in, dat men de Ia—Iza-karakteristieken kan
construeren door middel van de Ia—P^-karakteristieken, en de Ia—I gkarakteristieken door middel van de Ia—Va-karakteristieken. De karak
teristiekenbundel van fig. 4.02 behoort bij die van fig. 4.03, en omgekeerd. We
hebben in deze figuren aangegeven, hoe men de ene door middel van de ander
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construeert, en daartoe hebben we overeenkomstige punten overgehaald.
In elke figuur beantwoordt ieder punt aan een stel tegelijkertijd optredende waarden van Ia, Vg en Va.
Verder merken wij op, dat men meestal slechts de gegevens voor negatieve
Vg-waarden vastlegt in de karakteristieken !). De reden hiervan is, dat men
de triode over het algemeen slechts in toestanden gebruikt, waarbij de Vg
negatief is. Zodra de Vg positiever wordt dan circa — 0,5 V, zal er nl.
een z.g. roosterslroom (Ig) gaan lopen, die in de meeste gevallen de goede wer
king van de triode bederft: het rooster en de katode van de triode vormen
tezamen een diode die stroom gaat trekken zodra de anodespanning positiever
wordt dan ca — 0,5 V 2).
Bekijken wij een Ia—Ey-karakteristiek voor een bepaalde constante Va,
dan zien we dat de Ia afneemt naarmate de Vg negatiever wordt. Dit is te
begrijpen als men bedenkt, dat hoe negatiever de V g wordt, des te meer het
negatieve rooster de eveneens negatieve elektronen zal tegenhouden bij hun
gaan van de katode naar de anode: negatieve ladingen stoten elkaar onderling
af. Wordt de Vg steeds negatiever, dan komt er tenslotte een Eg-waarde,
waarbij de anodestroom juist nul is geworden: men noemt deze waarde de
ajknijpspanning van de triode. Verder noemt men het gebied tussen afknijpspanning en Vg — 0 wel de roosterruimte van de triode. We zien aan de bundel,
dat de roosterruimte groter is naarmate de V„ groter is; dit is te begrijpen
als men bedenkt, dat naarmate Va groter is de elektronen sterker door de
anode zullen worden aangetrokken, zodat een grotere negatieve roosterspanning nodig is om de elektronen tegen te houden. Verder zien we, dat de
karakteristieken gekromd zijn, en wel meer naarmate we dichter bij het afknijppunt komen. Een eind van het afknijppunt af is de karakteristiek na
genoeg recht, en men gebruikt de triode meestal bij Ia- en Ey-waarden die
in het rechte deel van de karakteristiek vallen; in die gevallen kan men de
karakteristiek voor het gemak ideaal veronderstellen, en hem voorstellen door
een rechte lijn. Een bundel Ia—Ey-karakteristieken wordt dan voorgesteld
door een aantal evenwijdige lijnen die op even grote afstanden uit elkaar
liggen, indien de Ea-waarden evengrote bedragen uit elkaar liggen.
Bekijken wij een Ia—Ea-karakteristiek voor een bepaalde constante Vg,
dan zien we dat de Ia toeneemt naarmate de Ea positiever wordt. Dit is te
begrijpen als men bedenkt dat het sterker positief maken van de anode tot
gevolg heeft, dat de elektronen sterker door de anode worden aangetrokken.
De punten van de Ia—Eo-karakteristieken, die op de Ea-as liggen, en die
dus de punten zijn, waarbij de Va juist niet groot genoeg is om de anodestroom
te doen lopen, komen overeen met de afknijppunten van de la—Ey-karak2) Een uitzondering hierop vormen o.a. de later ter sprake komende zendbuizen.
2) Het rooster van de triode doet dan dienst als „anode van de diode”.
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teristiekcn. Tenslotte valt op te merken, dat ook de
Ia—Fa-karakteristieken enigszins gekromd zijn. Voor
het gemak stelt men de Ia—Fa-karakteristieken even
eens wel als evenwijdige rechte lijnen voor, dieevenver
van elkaar liggen indien de Vj-waarden van de betref
fende karakteristieken evengrote bedragen uit elkaar
liggen.
We gaan nu ertoe over, de begrippen „steilheid”,
„inwendige weerstand” en „versterkingsfactor” te be
handelen. Deze bij radiobuizen gebruikelijke begrippen
zijn van nut om de werking van de buis beter te be
grijpen. Verder zijn ze nodig om een en ander in een
buizenschakeling te kunnen berekenen.

Zo

jiZo

Fig. 4.04. De steilheid
5 van de triode is recht
evenredig met tg «.

*De steilheid

Allereerst merken wij op, dat men een radiobuis meestal voor wisselspanningsschakelingen gebruikt.
In de schakeling volgens fig. 4.01 kunnen wij de Va constant houden en de
Vg veranderen met een klein bedrag AVg. Hierdoor zal de Ia een klein bedrag
d/„ veranderen (zie fig. 4.04). We noemen de verhouding
S = ^(bij Va = constant)
AVg

(4.01a)

de steilheid van de triode.
We kunnen de kleine roosterspanningsveranderingen ook op andere wijze
veroorzaken, en wel door behalve de gelijkspanning Vg bovendien nog de
kleine wisselspanning vg toe te voeren tussen het rooster en de katode (zie
fig. 4.05). De wisselspanning vg betekent voor de buis een herhaald optredende
roosterspanningsvariatie AVg = 2vg. Deze roosterwisselspanning heeft een
anodewisselstroom ia tot gevolg, die voor de buis een herhaald optredende
anodestroomvariatie zl/a = 2ia betekent (zie fig. 4.06). We kunnen de steil
heid S nu definiëren als
_

d Ia

2z«

of
Vg

S =

(bij Va = constant, d.w.z. bij va = 0)

(4.01b)

Onder woorden gebracht is dit:
De steilheid is de verhouding tussen een kleine anodewisselstroom ia en de
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'a

1+
T
I
I

JFig. 4.05. Indien de steil
heid van de triode bekend
is kan men de wisselstroom
ia, die een wisselspanning
vg zal veroorzaken bij con
stante Va, berekenen met
de formule:

kleine roosterwisselspanning vg (die de oorzaak is
van deze ia) bij een anodewisselspanning va = 0.
Uit de laatste definitie blijkt het praktische nut
van het begrip „steilheid” in wisselspanningsschakelingen. Voert men nl. een wisselspanning vg aan het
rooster van de buis toe, dan valt de bij va = 0
veroorzaakte anode-wisselstroom direct te bere

kenen, als de grootte van de steilheid bekend is:
— S . Vg.
Uit de fig. 4.04 en 4.06 blijkt, dat S evenredig is
met de tangens van de hoek a, die de karakteristiek
met de Vj-as maakt; d.w.z., dat S recht evenredig
'a = S-Vv
is met de helling van de karakteristiek. Voor het
gemak hebben we in de fig. 4.04 en 4.06 een rechte karakteristiek aangenomen.
Praktisch heeft men echter altijd te doen met min of meer gekromde karakteris
tieken (fig. 4.02) waarbij de helling, en daarmee ook de grootte van S, in de
verschillende punten niet gelijk zijn. Willen wij ons precies uitdrukken, dan
moeten we zeggen, dat de steilheid in punt P van de Ia—Vg-karakteristiek
evenredig is met de tangens van de hoek a., die de in P aan de karakteristiek rakende

rechte lijn maakt met de Vg-as (fig. 4.07).
Is de I„—Up-karakteristiek gegeven, dan kan de S het beste en het gemak
kelijkste bepalen door een raaklijn in het beschouwde punt P te trekken
a
(fig. 4.07), en dan tg a te bepalen: tg a = — = S. Aangezien de stroom Ia
b
meestal in mA wordt uitgezet en de Vg in volt, meet men a op in mA en b
la

bla— 2 Iq

a

l9
^9

i

AVg = 2Ug

t
Fig. 4.06. Het toevoeren van vQ
houdt een telkens weer optredende
roosterspanningsverandering zl Iza =
2f’,7 in. De aanwezigheid van ia houdt
een telkens weer optredende anodestroomverandering AIa = 2/‘o in.

!.

b

;

Fig. 4.07. De steilheid in een
punt P van een gekromde
Ia — Pp-karakteristiek is te
bepalen door in P de raaklijn
aan de karakteristiek te treki

c

a

ken: 5 = —.
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in V, zodat men de S dan uitdrukt in mA
Ia
O
per volt.
Is de Ia—Kj-karakteristiek niet gegeven, 108
en wenst men de S op te meten met behulp
6
van de schakeling volgens fig. 4.01, dan
moeten wij de Vg laten veranderen van de
,, Vg-waarde die bij punt Pi behoort” tot de
O
Va
Ó
100
200
300
„D^-waarde die bij punt P% behoort”. Hier
toe moeten wij Pi en P2 niet te ver van Fig. 4.08. Indien men uit de Ia — Vakarakteristieken de grootte van S
elkaar nemen (d.w.z., we moeten AVg klein wil bepalen moet men in de eerste
nemen) en bovendien elk evenver aan weers plaats bedenken dat S een verhou
ding is bij constante Va. Dit betekent
zijden van het punt P, waarvoor men de S dat men moet beginnen een lijn te
wil bepalen. Dit alles is nodig om grote fou trekken, die in al zijn punten een
zelfde Fa-waarde heeft.
ten door asymmetrie van de kromme t.o.v.
P te vermijden: voor een kleine afstand P1P2 kan men de kromme als recht
beschouwen. In de definitie volgens formule 4.01a zijn AVg en AIa zeer klein
verondersteld.
Men kan de grootte van S ook bepalen met de schakeling van fig. 4.05,
indien men de toegevoerde wisselspanning vg en de veroorzaakte wisselstroom
ia
ia opmeet (daarbij zorgend voor va, — 0!): S — - . Ook hier moeten wij
v0

vg klein nemen, zodat de veroorzaakte ia eveneens klein is, en wel om dezelfde
reden als vermeld bij de vorige methode ter opmeting van S. Dit verklaart
tevens, waarom wij het in de definitie van S over een kleine ia en kleine vg
hebben gehad.
Tenslotte kunnen wij de steilheid nog bepalen uit de I a—Fa-karakteristiekenbundel. Daartoe trekken wij de lijn van de aangesloten constante Va (dit is in fig.
4.08 de lijn, evenwijdig aan de /„-as voor Va = 200 V), en we bepalen ver
volgens de afstand tussen twee Vrlijnen (die 1 V uiteenliggen), gemeten in mA
langs de getrokken constante Va-lijn.
AIa
Immers, 5 = -^ bij Va = constant. In deze formule hebben wij
AVg
AVg = 1 V genomen, zodat
_

J/q

AVg

J/q

—-- = AIa.

Hoe groter S is, des te steiler lopen de Ia—y^-karakteristieken, en des te
verder liggen de Ia—Fo-karakteristieken in verticale richting uit elkaar.
De praktische waarde van de steilheid ligt voor triodes normaliter tussen
l,5mA/V en 12mA/V.

214

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 1

‘De inwendige weerstand

In de schakeling volgens fig. 4.01 kunnen wij de Vg constant houden en de
Va veranderen met een klein bedrag AVa. Hierdoor zal de Ia een klein bedrag
AIn veranderen (zie fig. 4.09). We noemen de verhouding

Rt =

AVa
(bij Vg = constant)
41 a

(4.02a)

de inwendige wisselstroomweerstand, of kortweg de imvendige weerstand van de
triode. We kunnen de anodespanningsverandering ook op andere wijze ver
oorzaken, en wel door behalve de gelijkspanning Va, nog een kleine wissel
spanning va tussen anode en katode toe te voeren (zie fig. 4.10). De wissel
spanning va betekent voor de buis een herhaald optredende anodespannings
verandering 4V a = 2va. Deze anodewisselspanning heeft een anodewisselstroom ia tot gevolg, die voor de buis een herhaald optredende anodestroomvariatie 41 „ = 2ia betekent (zie fig. 4.11). We kunnen de inwendige (wissel
stroom-) weerstand Rt nu definiëren als:
Rt =

lila

2va
2i'a

Va
ia’

of

Va

Ri = ---- (bij Vg = constant, d.w.z. bij vg = 0!)

(4.02b)

Ia

Onder woorden gebracht, is dit:
De inwendige wisselstroomweerstand is de verhouding tussen een kleine
Zo

Ia

A Ia —2/q

t

I Atj I

Fig. 4.09. De inwendige
(wisselstroom) weerstand
van een triode is recht
evenredig met cotg fl.

Fig. 4.10. Indien de in
wendige (wisselstroom)weerstand van een triode
bekend is kan men de
wisselstroom ia, die een
wisselspanning vazal ver
oorzaken bij va = 0),
berekenen met de formule: ia =

■Vo

Va

I

I
t

bVo=ZvQ

Fig. 4.11. Het toevoeren van va
houdt een telkens weer optredende
anodespanningsverandering zl Va =
2va in. De aanwezigheid van ia
houdt een telkens weer optredende
anodestroomverandering zlla = 2ia
in.
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anodewisselspanning va en de kleine anodewisselstroom ia, die door deze va wordt
veroorzaakt bij een roosterwisselspanning vg — 0.
Uit deze definitie blijkt het praktische nut van het begrip „inwendige wisselstroomweerstand” in wisselspanningsschakelingen. Voert men nl. een wissel
spanning va toe aan de anode van de buis, dan kan men de bij constante Vg
veroorzaakte anodewisselstroom ia berekenen als de grootte van de Rt van
Va

de buis bekend is: ia = ——. We merken op, dat Rt de ohmse wisselstroomPt
weerstand is, die de buis aan wisselstroom biedt. Immers, in de schakeling
volgens fig. 4.10 zijn in het anodecircuit aanwezig de wisselspanningsbron
met een inwendige weerstand nul (die va levert), de gelijkspanningsbron met
een inwendige weerstand nul (die Va levert), en de buis zelve. In deze buis is
dus alle weerstand van het circuit vertegenwoordigd, en deze buis vormt de
gehele belasting van de wisselspanningsbron ; deze belasting is verder ohms,
omdat va en ia in fase zijn.
Uit de fig. 4.09 en 4.1 1 blijkt, dat de
evenredig is met de cotangens van
de hoek /?, die de Ia—Va-karakteristiek maakt met de V^-as; d.w.z., dat
de Ri omgekeerd evenredig is met de helling van de Ia—Ua-karakteristiek.
Voor het gemak hebben we in de fig. 4.09 en 4.11 een rechte karakteristiek
getekend. Praktisch hebben we echter altijd met een min of meer gekromde
karakteristiek te doen (zie fig. 4.03), waarbij de helling, en daarmee ook de
grootte van Rt, in diverse punten verschillend zijn.
Willen wij ons precies uitdrukken, dan moeten we zeggen, dat de Rt in het
punt P van de I„—Va-karakterisliek evenredig is met de cotangens van de hoek ft,
die de in P aan de karakteristiek rakende rechte lijn maakt met de Va-as (zie
fig. 4.12).
]Va-karakteristiek gegeven, dan kan men de Rt het beste en het
Is de Ia
gemakkelijkste bepalen door een r;aaklijn in het beschouwde punt P te
trekken (zie fig. 4.12), en dan de cotg ft te bepalen:
lo
cotg ft =

a

Wil men de Rt in ohm uitdrukken,

dan moet men hierbij b in volt en a in ampère
opmeten. Is de Ia—Ua-karakteristiek niet gege
ven, en wil men Rt opmeten met behulp van de
schakeling volgens fig. 4.01, dan moeten wij de Url
laten veranderen van de ,, Va-waarde, die bij Pi
behoort” tot de „Va-waarde, die bij P? behoort”.
Hiertoe moeten wij (evenals bij de S-bepaling en
om dezelfde reden: zieblz.213) Pi en P2 niet te ver
van elkaar nemen, en bovendien elk even ver van
punt P, waarvoor men de Rt wil bepalen. In de

P/ï

T[t

Pj.

aVq

b

'

%

I

Fig. 4.12. De inwendige (wisselstroomjweerstand A’, in een
punt P van een gekromde
Ia — I’a-karakteristiek is te
bepalen door in P de raaklijn
aan de karakteristiek te trekb
ken: A'. = —
a.
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definitie volgens formule 4.02a zijn zl Va en J/a dus
klein verondersteld.
Men kan de grootte van R, verder ook bepalen met
behulp van de schakeling volgens fig. 4.10, indien men
de toegevoerde anodew/sseZspanning va en de veroor-

zaakte wisscZstroom ia opmeet: Rt = -—. We moeten
ia
daartoe va weer klein nemen, zodat de veroorzaakte
AVo=100Via eveneens klein is, en dit om dezelfde reden als waarom
V,
8
6
4
“O
'
2
we AVa en AIa bij opmeting van de Rt volgens de
Fig. 4.13. Indien men
vorige methode klein moesten houden. Dit verklaart
uit de Ia — ^-karak
tevens, waarom wij het in de definitie van R, over
teristieken de grootte
van /?, wil bepalen moet
een kleine ia en een kleine va hebben.
men in de eerste plaats
Tot slot kunnen wij de Rt bepalen uit de bundel
bedenken dat een ver
houding is bij constante
Ia — Vj-karakteristieken. Daartoe trekken wij de lijn
VQ. Dit betekent dat
van de aangesloten constante Vg (dit is in fig. 4.13 de
men moet beginnen een
lijn tc trekken, die in al
lijn, evenwijdig aan de /„-as voor Vg = — 3,2 V), en we
zijn punten dezelfde VQbepalen vervolgens de afstand tussen twee opeenvolgende
waarde heeft.
Va lijnen (die in ons voorbeeld 100 V uiteenliggen),
gemeten in ampère langs de getrokken constante Vg-lijn. Dan is:

100
~AIa

AIa

Vult men voor AIa de stroomverandering in ampère in, dan vindt men de
waarde van Rt in ohm.
De waarde van de anodestroom bij Vg = 0 V geven wij aan met Ia . In
dien Rt bekend is, kan men de waarde van
in geval van een rechte Ia—Vakarakteristiek berekenen met de formule:

i = 21
Rt

AVa

(4.02c)

bij V q = constant, indien men
zl/a
Vg — 0 V neemt en I als AIa aanhoudt.
Hoe groter de Rt is, des te minder steil is de helling van de Ia—Vn-karakteristieken, en des te dichter liggen de Ia—Kj-karakteristieken in verticale
richting bij elkaar.
We vermelden nogmaals met nadruk, dat de Rt een wisselstroomgrootheid
van de buis is, die men vooral niet mag verwarren met de gelijkstroomweerstand van de buis. Voor de diverse punten in een Ia—Fa-karakteristiekenbundel loopt door de kromming van de karakteristieken de inwendige wissel-

Deze

formule

volgt

uit

Rt =

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 1

stroom weerstand Rt~ wel enigszins uiteen,
doch globaal genomen kan men zeggen, dat
Ri^. in de diverse punten nagenoeg dezelfde
waarde heeft. In fig. 4.14 heeft de R^ voor
al de punten op de aangegeven lijn AB (van
constante Va) nagenoeg eenzelfde waarde.
Hoe staat het nu in fig. 4.14 met de waarde
van de gelijkstroomweerstand R, voor al
de punten op de beschouwde lijn AB ? De A';
y
is altijd gelijk aan Rt= = ----- ; d.w.z., geIa
lijk aan de aangesloten anodegeZyAspanning,
gedeeld door de lopende anodegeZy/est room.
Dit betekent, dat in punt A op de Iztt-as,
waar Ia = 0, de Rt= oneindig groot is.
Naarmate wij van A naar B toe gaan (d.i.
bij constante Va de Vg positiever laten

217

zp

/o

O

A

Fig. 4.14. De inwendige wisselstroomweerstand R^, die gewoonlijk kort
weg met
wordt aangegeven,
loopt in de diverse punten van lijn
AB niet al te sterk uiteen.
De inwendige gelijkstroomweerstand ƒ?, = is in A oneindig groot en
neemt naar B toe gaande geleidelijk
af. In B is 7?r= «a Rjr^, en voorbij B
(bij positieve waarden van F_) wordt
7?t- = zelfs veel kleiner dan Ri^.

worden), zal de Ia van 0 af toenemen, en dus zal

== —-——- - afnemen
afnemen van
van
Ja
de waarde oo af. In punt B, op de Vg — O-lijn gekomen, zal tenslotte de
zijn afgenomen tot een waarde die ongeveer gelijk is aan Ri^, 1). We zien
dus, dat terwijl de Ri~ steeds nagenoeg dezelfde waarde heeft, de waarde van Rt =
kan liggen tussen oneindig groot en de waarde van R,^ 2). Voor de punten van
de Vg = O-lijn is Rt_ xe Ri^- Deze lijn komt in de Ia—T-'j-karakteristieken
overeen met de /a-as die aldaar de lijn van Vg — 0 is.
Voor de normale triodes ligt de R, ongeveer tussen 5 kQ en 50 kil.
*De versterkingsfactor

We denken ons weer in, de schakeling van fig. 4.01 te hebben. Veranderen
wij daarin de Vg bij constante Va, dan verandert de Ia- Veranderen wij de
Va bij constante VrJ, dan verandert de Ia ook. Hoe groot is nu de invloed die
de Vg-verandering op de Ia heeft, vergeleken bij dc invloed van de V a-verandering
op de Ial
Om dit na te gaan, veranderen wij eerst de Va met een klein bedrag AVa, en
we veranderen vervolgens de Vg dusdanig met een bedrag AVg dat de Ia zijn
oorspronkelijke waarde herkrijgt. Zo wordt in fig. 4.15 b.v. eerst de Va een
bedrag z\ Va kleiner gemaakt bij constante Vg, en wc komen dan van punt A
1) Dit zou werkelijk precies het geval zijn als de raaklijn in B door 0 zou gaan; d.w.z.»
als de Vg = O-lijn een ideale rechte karakteristiek zou zijn.
2) N.B. Bij positieve Vg~waarden kan 7?t = kleiner zijn dan 7?,r
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Fig. 4.15. De versterkingsfactor
, ,
I A Va I
bedraagt— bij
I z* 1 u I
I a = constant.

in punt B; vervolgens wordt de VgQ een bedrag A Vg posi
tiever gemaakt bij constante Va en we komen van punt
B in punt C; in dit laatste punt is Ia weer evengroot als
in punt A. De absolute waarde van de verhouding van de
invloed van A Vg op Ia tot de invloed van A V„ op Ia
noemen wij de versterkingsfactor /< t); deze factor is
volgens het bovenstaande blijkbaar gelijk aan:

' AVa

Z' MM

(bij Ia = constant)

(4.03a)

Immers, hoe groter AVa nodig is om eenzelfde AIa te ver
oorzaken als zekere verandering zl V g dat doet, des te sterker
is de invloed van AVg\ de A Vg is /< maal zo sterk.
Omdat het rooster veel dichter bij de katode ligt dan de anode, heeft een
bepaalde AVg altijd veel meer invloed dan een evengrote AVa. zodat /< steeds
veel groter is dan 1. Bij de normale triodes ligt de /i tussen 15 en 100 in. Be
halve van de verhouding der afstanden „van de anode tot de katode” en „van
het rooster tot de katode”, hangt de grootte van ii ook af van de afmetingen
der drie elektroden. In het algemeen hangt de grootte van /i a/ van de grootte
der capaciteiten van de anode en het rooster t.o.v. de katode. Omdat bij een bepaalde
buis de capaciteiten tussen de diverse elektroden constant zijn (de afmetingen
en de onderlinge afstanden blijven steeds dezelfde) is voor een buis de a
constant, ongeacht in welk punt van de karakteristieken men zit, en ongeacht
de ouderdom van de buis 2).
Bij een radiobuis werkt men in de praktijk meestal met Va- en F^-veranderingen in de vorm van wisselspanning. Evenals wij dit reeds bij de begrippen
S en Rt hebben gedaan, kunnen wij ook het begrip ii definiëren met behulp
van wisselstroomgrootheden.
Hebben wij de schakeling volgens fig. 4.05, dan zal de aangelegde wissel
spanning vg bij constante Va een zekere wisselstroom ia veroorzaken (fig. 4.06).
De roosterspanning verandert daarbij herhaaldelijk een bedrag AVg — 1vg.
Hebben wij voor dezelfde buis bij dezelfde Va en Vg de schakeling volgens
fig. 4.10, dan kan een zekere aangelegde wisselspanning va bij constante
Vg een evengrote wisselstroom i„ veroorzaken (zie fig. 4.1 1). De anodespanning

Soms ook wel aangeduid met g.
2) In de laatste tijd zijn de buisafmetingen, en daarmeoe tevens de onderlinge afstanden
van de elektroden, steeds kleiner gemaakt. Hierdoor heeft de uitzetting van de diverse
elektroden (door het warmer worden) een merkbare verandering van de onderlinge afstand
van de elektroden tot gevolg. Dit brengt dus mee, dat men voor de moderne kleine
buizen de n niet als constant mag beschouwen, doch dat ze afhankelijk is van de mate
van opwarming van de buiselektroden.
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zal daarbij herhaaldelijk een bedrag AVa = 2va veranderen. De versterkingsfactor fi van de buis kan men nu definiëren als:
/-<■

Vg

P =

Vg

=

i Wa

2va

I

2vg

of
Vg

als va en vg bij dezelfde buisinstelling elk apart
een evengrote i'a geven

(4.03b)

Onder woorden gebracht, is dit:
De versterkingsfactor kan men beschouwen als de verhouding tussen een
kleine anodewisselspanning va, die bij vg = 0 een zekere anodewisselstroom ia
geeft, en een kleine roosterwisselspanning vg, die bij va — 0 een evengrote anode
wisselstroom ia geeft; in beide gevallen behoort de buis daarbij dezelfde instelling
te hebben.
Zetten wij een spanningsbron in het anodecircuit van een triode (fig. 4.10),
dan gaat er een bepaalde anodewisselstroom ia lopen. Sluiten wij dezelfde
spanningsbron aan tussen het rooster en de katode van dezelfde buis, dan gaat
er een anodewisselstroom lopen, die p. maal zo sterk is; de buis versterkt de
werking van de wisselspanning a.h.w. volgens een factor «. Vandaar de naam
„versterkingsfactor”.
Is de In—Va-karakteristiekenbundel gegeven, dan kan men de grootte van p.
bepalen door een lijn van constante Ia te trekken (die dus evenwijdig loopt aan
de Ka-as), en door vervolgens langs deze lijn de afstand in volt op te nieten tussen
twee opeenvolgende Vg-lijnen die één volt roosterspanning uiteenliggen (fig. 4.16).
Het opgemeten aantal volt geeft dan de grootte van p aan, want

I JK
= 1^-1
I AV« \ = M-H-

Omdat /( het verhoudingsgetal is tussen twee
spanningen, is /< een onbenoemd getal.
Is de Ia—Vg-karakteristiekenbundel gege
ven, dan kan men de grootte van p bepalen
door een lijn van constante Ia te trekken (die
dus evenwijdig loopt aan de Fj-as) en ver
volgens langs deze lijn de afstand in volt te
meten tussen twee opeenvolgende Va-lijnen die
bv. 100 V aan anodespanning uiteen liggen
(zie fig. 4.17). De grootte van ,« is dan ge
lijk aan

I zirg
I AVg

klI —I-i

Ia

cor^sttonte^<7a^lij^n

%
Fig. 4.16. Indien men uit de Ia— Vakarakteristieken de grootte van de
versterkingsfactor /i wil bepalen
moet men in de eerste plaats beden
ken dat een verhouding is bij con
stante Ia. Dit betekent dat men
moet beginnen een lijn te trekken
die in al zijn punten dezelfde Iawaarden heeft.
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Al^-OOVconstante Ia lijn/
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Verder kan men /< door middel van de schakeling vol
gens fig. 4.01 bepalen op de manier zoals in fig. 4.15
is aangegeven: men maakt de anodespanning Va eerst
100V negatiever en vervolgens de Vg zoveel positiever
dat de oude Ia weer wordt bereikt. De /< is dan gelijk
aan 100, gedeeld door de aangebrachte ! verandering

in volt, of /<

^9

lAl^l

Fig. 4.17. Indien men
uit de Ia — ^-karak
teristieken de grootte
van de versterkingsfactor fi wil bepalen moet
men in de eerste plaats
bedenken dat /.i een ver
houding is bij constante
Ia. Dit betekent dat
men moet beginnen een
lijn te trekken die in al
zijn punten dezelfde Iawaarden heeft.

|

; jv, ■
Voor de bepaling van
geldt, evenals voor de bepaling van S en Ri, dat wij de spanningsverschillen
liefst klein moeten nemen, willen wij een behoorlijk
nauwkeurige bepaling doen. In de definities hebben wij
het dan ook weer over kleine spanningsveranderingen
en kleine wisselspanningen.
Wij geven de waarde van de roosterruimte aan met
Vg,„. Indien /i bekend is, kan men de waarde van Vgm
in geval van een rechte Ia—• V5-karakteristiek bere
kenen met de formule:

I'
» gm —
— —
fl

(4.03c)

Deze formule volgt Ult l‘ = !
bij Ia = constant, indien men Ia =
I JE,
0 neemt en V'gm als AVg aanhoudt.
De fi is groter naarmate de Ia—Va-karakteristieken verder uit elkaar
liggen en naarmate de Ia—Ej-karakteristieken dichter bij elkaar liggen in
horizontale richting.

*De formule van Barkhausen

Tussen de grootheden S,
en fi van eenzelfde triode blijkt een bepaald
verband te bestaan (de z.g. formule van Barkhausen). Men kan dit verband
op de volgende manier afleiden:
Een wisselspanningsbron in het anode-circuit met een zeer kleine e.m.k. va
Va
(fig. 4.10), geeft een anodewisselstroom i„t — -— .
Ri
Een wisselspanningsbron in het roostercircuit met een zeer kleine e.m.k. vg
(fig. 4.05) geeft bij dezelfde buisinstelling een wisselstroom
= S ,vg. Hebben
wij ervoor gezorgd, dat de zeer kleine anodewisselstromen in deze gevallen
evengroot zijn, dan is dus:
Ia, — ia2

of

= S.Vg of Rt.S =

Va
Vg
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Daar in dit geval de verhouding —- gelijk is aan p, is dus:
vo
| Rt.S = p

(4.04)

Bi] de formule van Barkhausen kan men het volgende opmerken:

le. We moeten 7?, in ohm en S in ampère per volt uitdrukken.
2e. Kent men 2 van de 3 buisgrootheden, dan is de derde met behulp van de
formule altijd te vinden.
3e. Naarmate een buis veroudert zal haar katode-emissie enigszins achter
uitgaan. Dit betekent, dat de buis bij eenzelfde Va en eenzelfde Vg
minder stroom zal voeren: de Ia—Kj-karakteristiek zal a.h.w. iets „om
haar afknijppunt als draaipunt heen” zijn omlaaggedraaid. Daarom zal
haar steilheid dan zijn verminderd. We hebben gezien, dat de p praktisch
constant blijft; daaruit volgt (zie de formule van Barkhausen), dat de
Ri moet zijn gestegen. Ouderdom brengt dus vermindering van de steil
heid en vergroting van de Rt mee.
4e. Vergelijken wij twee punten uit een karakteristiek met elkaar, en verschilt
de S in die punten, dan zal ook de Rt in die punten uiteenlopen: de p
van beide is echter gelijk. Ook omgekeerd: als de Rt van 2 punten ver
schilt, zal de S eveneens uiteenlopen, terwijl de p voor beide dezelfde is.
Hoewel in geringe mate, kan het in de praktijk toch voorkomen, dat de /z
van een triode in de diverse instellingen enigszins uiteenloopt. Dit vindt zijn
oorzaak in het volgende:
De katode behoort steeds in zijn geheel bij te dragen tot de leverantie van
naar de anode toe bewegende elektronen. Naarmate de buis negatiever wordt
ingesteld, zal het rooster de elektronenstroom meer gaan onderdrukken. Dit
doet het rooster niet in even sterke mate voor alle delen van de katode, aan
gezien de uiteinden van de laatste een andere positie innemen als het midden
van de katode inneemt t.o.v. het rooster. Naarmate de buis negatiever wordt
ingesteld, zal het dus zijn, alsof de katode over een iets kleinere lengte deel
neemt aan de emissie: men heeft dan als het ware een buis met een kortere
katode gekregen, waardoor de « een andere waarde heeft.

*Opgave 1

1. Neem een bundel I„—^-karakteristieken van een triode over en con
strueer daaruit de bijbehorende Ia—K^-karakteristieken.
2. Neem een bundel Ia—^-karakteristieken van een triode over en con
strueer daaruit de bijbehorende Ia—Fa-karakteristieken.
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*Opgave 2
Construeer de Ia—Ej-karakteristieken en onafhankelijk daarvan de Ia—Vakarakteristieken van een ideale triode, als gegeven is dat Rt = 8000 Q
en S = 5 mA/V.

*Opgave 3
Construeer de Ia—Ep-karakteristieken en onafhankelijk daarvan de Ia—Vakarakteristieken van een ideale triode, als gegeven is dat R, = 10k£2 en
dat de roosterruimte bij Va = 200 V gelijk is aan 8 volt.

Opgave 4
Construeer de Ia—E^-karakteristieken en onafhankelijk daarvan de Ia—Vakarakteristieken van een ideale triode, als gegeven is: S = 8 mA/V. Een
instelpunt is: Va = 100 V; Vg = — 3 V; Ia — 16 mA.

Opgave 5 x)
Construeer de Ia—Ej-karakteristieken en onafhankelijk daarvan de Ia—Vakarakteristieken van een ideale triode, als gegeven zijn de twee instelpunten:
= 200 V; V„ = — 1 V; Ia = 25 mA.
= 300 V; Vg = — 6 V; Ia = 15 mA.
N.B. Bedenk hierbij dat de diverse karakteristieken evenredig verdeeld
liggen over het vlak van tekening.

ƒ Va

I

*§ 2. DE DYNAMISCHE

KARAKTERISTIEKEN EN DE
VERVANGSCHEMA’S

Een triode gebruikt men vaak om wisselspanningen te versterken. In dat
geval wordt de te versterken wisselspanning vg aangesloten tussen het rooster
en de katode, terwijl men bovendien aan de anode een positieve gelijkspanning
Va van een paarhonderd volt en aan het rooster een negatieve gelijkspanning
Vg 2) ten opzichte van de katode geeft. Er zal dan een anodestroom door de
buis lopen, die is opgebouwd uit een gelijkstroomcomponent Ta en een wisselstroomcomponent ia; de te versterken wisselspanning vg veroorzaakt door
middel van de triode een wisselstroom ia (zie fig. 4.06). Willen wij ook nog een

1) Merk op: een ideale triode is geheel bepaald door Iwec onafhankelijke gegevens! (zie
opgave 2 t/m 5).
2) Men noemt
wel de „negatieve voorspanning van de buis”, en deze wordt
meestal ruim half zo groot als de roosterruimte gekozen. Men kan dan een maximaal
signaal vg aan de buis toevoeren zonder dat er een al te grote vervorming optreedt.

223

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 2

T

1

I
I
I

■X_=.

Fig. 4.18a. De katodcbasisschakeling.

~r

i

J-

T“

+TL

Fig. 4.18£». De roosterbasisschakeling.

J-

Fig. 4.18c. De anodebasisschakeling.

nieuwe wisselspanning verkrijgen, dan moeten we daartoe de verkregen ia
door een weerstand (resp. impedantie) sturen, zodat over deze weerstand de
gewenste nieuwe wisselspanning komt te staan. We kunnen de triode op drie
eenvoudige manieren t) schakelen, aangezien enerzijds de buis drie aansluitpunten heeft en men anderzijds een wisselspanning tussen twee punten
moet toevoeren en van twee punten moet afnemen. De „toevoer” en de „afvoer”
moeten dus één punt gemeenschappelijk hebben; dit kan de katode; het rooster
of de anode zijn. In het eerste geval hebben we de schakeling volgens fig. 4.18«,
de z.g. kalode-basisschakeling: in het tweede geval de schakeling volgens
fig. 4.186, de z.g. roosterbasisschakeling (in het Engels: “grounded grid”);
in het derde geval de schakeling volgens fig. 4.18c, de z.g. anode-basisschakeling
(in het Engels: "cathode follower”). De meest gebruikelijke schakeling is de
katode-basisschakeling, en wij zullen ons voorlopig met deze schakeling bezig
houden bij de verdere bespreking van de eigenschappen van de triode.
Met de schakeling volgens fig. 4.19 hebben wij in de vorige paragraaf de
z.g. statische karakteristieken van de triode kunnen bepalen. In deze schakeling
is steeds Va = Vb, omdat de anodespanningsbron direct op de anode en de
katode is aangesloten. In de praktijkschakeling van een als versterker gescha
kelde triode is dit echter niet het geval. Dan is er nog een extra anodeweer-t—(mAJ

Po

+

|Za./?a

’ (O i
f J_

L I T'

Fig. 4.19. De meetopstelling om de
statische karakteristieken van een triode
op te meten.

Fig. 4.20. De meetopstelling om de dy
namische karakteristieken van een triode
op te meten.

1) Men kan ook nog combinaties van de hier ter sprake gebrachte „eenvoudige"
schakelwijzen maken.
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statische karakteristiek

25
20

dynamische karakteristieken

statische
karakteristieken
dynamische
karakteristiek

^9

ffg = oo

Fig. 4.21.
Diverse dynamische
Ia — Vo-karakteristieken van een
triode. Naarmate Ra toeneemt draait
de karakteristiek meer rechtsom met
het afknijppunt als draaipunt. Daar
bij neemt de kromming van de
karakteristiek af.

Fig. 4.22. De statische Za — [^-karak
teristieken en de dynamische Za — I7ffkarakteristiek van een ideale triode.

stand Ra tussen de anode en de ya-bron ingeschakeld (fig. 4.20), zodat de
anoiidespanning kleiner is dan Vb ingeval dc buis stroom trekt. Steeds geldt
dan nl.:
Vb — V a ~h Ra • Ia, of
Va =Vb- Ra.Ia

(4.05)

We zien, dat de Vn meer van de Vb gaat verschillen, naarmate de triode
meer stroom trekt.
Meten wij met behulp van de schakeling volgens fig. 4.20 een Ia—Vgkarakteristiek op, dan verkrijgen we een z.g. dynamische
y,-karak
teristiek, die anders verloopt dan de met behulp van de schakeling volgens
fig. 4.20rt opgemeten statische I„—Fy-karakteristiek. Immers, als er anodestroom
loopt, staat er Ia . Ra volt minder anodespanning over de triode. Daardoor trekt
de buis minder stroom dan in het statische geval bij eenzelfde Vb en eenzelfde
Vg, zodat de dynamische Ia—K^-karakteristiek buiten het afknijppunt lager
ligt dan de overeenkomstige statische Ia—Vj-karakteristiek x). Naarmate de
Ra toeneemt, draait de Ia—Va-karakteristiek om haar afknijppunt als draaipunt
heen naar de V rJ-as toe, om bij Ra = oo met de Va-as samen tevallen (fig. 4.21).

i) In de afknijppunten is Ia = 0, zodat ook Ia-^a = 0, en dus Va = Vb: de afknijppunten van de dynamische karakteristieken vallen samen met de overeenkomstige
afknijppunten van de statische karakteristieken.
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Is de statische Ia—Kj-karakteristiekenbundel gegeven, dan kan men de
dynamische karakteristiek voor een bepaalde Vb bij een gegeven anodeweerstand Ra berekenen met behulp van de boven gegeven formule (4.05).
We geven hiervan een voorbeeld, waarbij we ideale rechte Ia—K^-karakteristieken aannemen. In fig. 4.22 zijn de statische karakteristieken gegeven
voor Va = 100 V, Va = 150 V, Va = 200 V en Va — 250 V. Ten einde de
dynamische karakteristiek voor een Ra = 10 000 £2 te bepalen voor Vb — 250 V
berekenen wij, hoe groot de Ia is voor het geval de Va gelijk is aan 250 V,
200 V, 150 V, enz. Volgens formule (4.05) geldt steeds, dat:
Vb = Va + Ia.Ra of Ia.Ra = Vb - Va,

Ia =

of

Vb - Va
Ra

(4.06)

Met formule (4.06) vinden we:

r
250 — 250
= 0 A = 0 mA
bij Va = 250 V is Ia = 10 000

250 - 200
bij Va = 200 V is Ia = 10 000

bij Va = 150 V is Ia =

250 — 150
10 000 ’

50
— A = 5 mA
10 000
100
---A — 10 mA
10 000

Met behulp van de drie gevonden punten valt nu de dynamische Ia—Tos
karakteristiek te trekken, en we zien, dat inderdaad de statische karakteristiek
van Va = Vi, = 250 V om haar afknijppunt naar de Vj-as is toegedraaid.
Dit betekent, dat de z.g. dynamische steilheid Sa van de dynamische Ia—Vgkarakteristiek kleiner is dan de z.g. statische steilheid S van de statische karak
teristiek, en wel meer, naarmate Ra groter is. Sluiten wij bij aanwezigheid
van een Ra een extra wisselspanning vg aan tussen het rooster en de katode,
dan kunnen wij de veroorzaakte ia niet berekenen met ia = S.vg, doch
(fig. 4.22) met:
la — Hd ■ Hg

(4.07)

We merken nogmaals op, dat men de dynamische karakteristiek kan op
meten met de schakeling van fig. 4.20, en ook kan berekenen uit gegeven
statische karakteristieken. In beide gevallen vinden we dezelfde dynamische
karakteristiek.
Men geeft van een triode altijd uitsluitend statische karakteristieken op; voor
elke te kiezen Ra kan men de dynamische karakteristiek dan gemakkelijk door
berekening bepalen, zoals boven is gedaan.
Vervolgens bekijken we de Ia—Fa-karakteristieken voor het geval, dat wij
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een anodeweerstand Ra hebben aangebracht. In fig. 4.236 zijn de Ia—Vgkarakteristieken getekend, en tevens de dynamische karakteristiek voor een
Ra = 10 000 O en een Vb = 200'V. De dynamische karakteristiek betekent
hier een lijn die de mogelijke bij elkaar behorende waarden van Vg, Ia en Va aan
geeft, die men kan verkrijgen door Vg te variëren van het afknijppunt tot 0 volt.
In fig. 4.23a hebben wij met behulp van de genoemde Ia—V9-karakteristieken
uit fig. 4.236 de Ia—Va-karakteristieken afgeleid. Ook in fig. 4.23a kunnen
wij nu een lijn tekenen, die de mogelijke V g-, Ia- en V^-waarden aangeeft,
die tegelijkertijd optreden bij verschillende V^-waarden. Deze lijn wordt de
belastinglijn genoemd, en men kan haar tekenen met behulp van de reeds
gegeven fig. 4.236. Zij is de lijn die overeenkomt met de dynamische Ia—Vgkarakteristiek. In fig. 4.23a is zij voorgesteld door een rechte lijn AB.
De statische Ia—V^-karakteristieken zijn enigszins krom, evenals de sta
tische Ia—Vo-karakteristieken. Ook de dynamische Ia—K?-karakteristiek is
enigszins gekromd, al is dit minder dan bij de statische I a—Iz9-karakteristiek.
Varieert men de R„ van de waarde 0 tot de waarde oo, dan verandert de dyna
mische Ia—Vj-karakteristiek van de uiterste stand waarin zij samenvalt met
de kromme statische Ia—Vj-karakteristiek, tot de andere uiterste stand,
waarin zij samenvalt met de rechte K^-as. D.w.z., naarmate de Ra toeneemt,
wordt de dynamische Ia—Vg-karakteristiek a.h.w. rechter getrokken.
De belastinglijn is echter altijd (ingeval van een ohmse anode-impedantie)
een zuiver rechte lijn. Immers, steeds geldt

I

Va = Vb - Ia.Ra,
d.w.z. er bestaat een lineair verband tussen Va en Ia.
Boven hebben wij de belastinglijn geconstrueerd uit de dynamische Ia—Vr
karakteristiek. We kunnen haar beter construeren in de Ia—Va-karakteristiekenbundel door een eenvoudige berekening van twee punten van de be
lastinglijn. Het gemakkelijkst kan men daartoe de punten A en B bepalen.
Voor punt A geldt, dat I a = 0, zodat:

Va = Vb - Ia.Ra

vb - o = vb.

Voor punt B geldt !) dat Va = 0, zodat:

I

Va = Vb- Ia.Ra = 0,
of
Ia-Ra=Vb

of

Ia =

1) We merken op, dat B een theoretisch punt is, dat aan de vergelijking Va = Vb —
— Ia.Ra voldoet. In de praktijk is voor het geval, dat V a = 0, ook Ia = 0, zodat met
een gewone versterktrap punt B nooit wordt bereikt.

I
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Fig. 4.23a
Fig. 4.23b
Fig. 4.23a, b. De statische karakteristieken, de dynamische Ia — V^-karakteristiek en
de belastinglijn van een triode.

Dus:

Voor A is

V = V„ |

(4.08a)

Voor B is

I = dk

(4.086)

Men zou de belastinglijn tenslotte ook kunnen opmeten met behulp van de
schakeling van fig. 4.20.
Uit formule (4.08b) volgt, dat x):
Ra =

___ vb__
/«bij Vo = 0

: : cotg y

(4.09)

Is er dus een willekeurige belastinglijn gegeven, dan valt de Ra, waarbij
zij geldt, direct te bepalen door cotg y te bepalen. Tevens volgt uit formule
(4.09), dat hoe groter R,'a is, des te kleiner is y, en des te minder steil loopt de
belastinglijn. Voor Ra = 0 staat de belastinglijn loodrecht op de Vo-as; voor
Ra = 00 valt de belastinglijn samen met de Va-as.
We zullen de fig. 4.23a en 4.236 nog eens nader beschouwen.
i) „De Ia bij Va = 0" is hier een theoretische instelling (zie voorgaande voetnoot).
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Met behulp van de dynamische /a—P^-karakteristiek valt te construeren,
hoe groot de wisselstroom ia is, die door een wisselspanning vg wordt veroor
zaakt (fig. 4.236). Met behulp van de belastinglijn en de Ia—Ka-karakteristieken valt te construeren, hoe groot de anodewisselspanning va en de anodewisselstroom ia zijn, die een wisselspanning vg veroorzaakt (fig. 4.23«).
Voeren wij uitsluitend de gelijkspanning Vg toe tussen het rooster en de
katode, dan stelt de triode zich in op haar zg. werkpunt IV, dat op de dynami
sche Ia—Vj-karakteristiek en op de belastinglijn is gelegen (zie de fig. 4.236
en 4.23a). Voeren wij bovendien een wisselspanning vg toe, dan verplaatst
het instelpunt van de buis zich voortdurend heen en weer langs de dynamische
Ia—Fj-karakteristiek en langs de belastinglijn. Daarbij telkens het werkpunt
W passerend (in de fig. 4.23a en 4.236) beweegt het instelpunt zich tussen de
uiterste standen Pi en Pg, terwijl W ongeveer midden tussen Pi en P> in ligt.
Voeren wij uitsluitend Vg toe tussen het rooster en de katode, dan loopt er
een gelijkstroom Iaw door de triode; dan staat van de batterijspanning Vb
het deel Vaw over de buis en het deel Iaw.Ra over de anodeweerstand; deze
gelijkspanningen behoeven geheel niet aan elkaar gelijk te zijn; wel zijn zij
tezamen altijd gelijk aan Vb *)• Voeren wij bovendien een wisselspanning vg
toe tussen het rooster en de katode, dan loopt behalve de bovengenoemde
gelijkstroom Iaw ook nog een wisselstroom i„ door de buis en de Ra ; hierdoor
staat behalve de bovengenoemde gelijkspanning Iaw-Ra ook nog de wissel
spanning iu.Ru over de anodeweerstand, en behalve bovengenoemde gelijk
spanning Vair ook nog de wisselspanning va = — ia-Ra over de buis. De
wisselspanningen over de Ra en over de buis zijn wil altijd aan elkaar gelijk;
zij zijn één en dezelfde anodewisselspanning va. Dit komt omdat (fig. 4.206)
enerzijds de katode van de buis aan aarde ligt, en anderzijds het + einde van
de Ru eveneens (nl. via de Fa-bron die voor de wisselstroom een kortsluiting is):
de triode doet a.h.w. dienst als wisselspanningsbron die de wisselspanning va
direct levert aan de belastingweerstand Ra. We waarschuwen hier nogmaals
met nadruk, dat men ervoor moet oppassen, gelijkstroom- en wisselstroomgrootheden door elkaar te halen.
Als de momentele waarde van vg positiever wordt, zal de momentele spanning
van het rooster t.o.v. de katode minder negatief worden, en de momentele
anodestroom zal toenemen; hierdoor zal de momentele spanning Ia.Ra toe
nemen, en zal de momentele spanning Va = Vb — Ia-Ra over de buis afnemen.
Het laatste betekent, dat de momentele waarde van de wisselspanning va
over de buis dan juist negatiever wordt: dit in tegenstelling tot de verande
ring van de momentele waarde van vg. We zien aldus, dat va en vg in tegenjase
zijn; de triode draait de fase van de wisselspanning 180°. De anodewisselstroom
ia is wel in fase met vg.
l) Wij geven in het vervolg de anodegelijkstroom (resp. gelijkspanning) in het werkpunt
W aan met Iaw (resp. Vaivl-

I

I
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In fig. 4.23« is, behalve de I„—Ea-karakteristiekenbundel, ook de anodespanning als functie van de tijd
uitgezet. In deze grafiek is de momentele spanning over
de buis gelijk aan de afstand van de sinuskromme tot
de tijdas EE; de momentele spanning over de Ra is ge
lijk aan de afstand van de sinuskromme tot de lijn KL.
De som van genoemde momentele spanningen is steeds
gelijk aan V/,.
Tot zover wat betreft de bespreking van de karakte
ristieken.

ffo

_L+
T
I
I
I
I

—T"
I

+~c

_!_

j-

Fig. 4.24. Een triodeversterktrap.

*De vervangschema’s
We gaan vervolgens bespreken, hoe men verschillende grootheden, zoals de
dynamische steilheid en de versterking van een als wisselspanningsversterker
geschakelde triode, kan berekenen. De volgende afleidingen gelden voor rechte
karakteristieken, voor een recht deel van een karakteristiek of voor een klein deel van
een kromme karakteristiek, dat men bij goede benadering als recht kan beschouwen.
Voert men in de schakeling van fig. 4.24 een wisselspanning vQ toe tussen
het rooster en de katode, dan gaat er een wisselstroom ia in het anodecircuit
lopen. De ia veroorzaakt een wisselspanning v„ = — iaRa over de Ra',
deze spanning staat eveneens tussen de anode en de katode van de buis.
Er worden dus a.h.w. twee wisselspanningen aan de buis toegevoerd, die in
tegenfase zijn: de spanning vg tussen het rooster en de katode, en de spanning
va = — ia-Ra tussen de anode en de katode. Deze twee spanningen bepalen
tezamen de grootte van de wisselstroom ia.
Wisselspanning vg veroorzaakt een wisselstroom ia = S,vg (fig. 4.05).
Va

Wisselspanning va veroorzaakt een wisselstroom ia„ = —— (fig- 4.10).
Ri
Gezamenlijk veroorzaken vg en va een totale wisselstroom ia ’), die gelijk is aan:
<-

_1_

Va

S-I'9 + ^T

(4-10)

Men noemt de formule (4.10) wel de triodevergelijking voor wisselstroom.
Met behulp van deze triodevergelijking kan men de grootte van ia als volgt
bepalen 2):

J) We passen hier het z.g. superpositie-theorema toe.
2) Wordt vg op een ogenblik positiever, dan neemt Ia daardoor toe. Wordt va op een
ogenblik positiever, dan neemt Ia daardoor ook toe. Daar va en Vg in tegenfase zijn,
tot ia degatius nef rekenen t.o.v. de bijdrage S.Vg tot ia.

moeten wij de bijdrage
'

“

r,

Va

ig.Rg

Ri

Rl

Vandaar het minteken in ---- =
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va

la = S .Vg + —— = S.Vg----Ri

..
.
ia • Ra
c
Dus la H------- --- = S.Vg
Ri
zodat:

(
Of

la

(■+

ia = S.Vg

ia ■ Ra

Ra ) = S.Vg
Ri

Of

Ri

(4.1 la)

Ri + Ra

Uit formule (4.1 la) volgt, dat de spanning va =
va = — S.Vg

Rl + R^
= S.Vg,
ia --Ri

- ia-Ra over Ra gelijk is aan:

Ri ■ Ra

Ri 4" Ra

(4.12a)

Door toepassing van de formule R(.S = /a kunnen wij de formules (4.11a)
en (4.12a) ook schrijven als:
•

_

l'Vg

(4.1 1b)

Ri + Ra

va = —

Ri + Ra

■ R,a

(4.12b)

Omtrent de formules (4.1 1 a) en (4.12a) valt op te merken, dat S. vg de dimensie
heeft van een wisselstroom; immers is:
S = —— bij Va = constant, zodat
Vg

ia

S.Vg =------- Vg.
Vg

Omtrent de formules (4.11b) en (4.12b) valt op te merken, dat /cvg de dimensie
heeft van een wisselspanning', immers is:
| Vg I

'“Ri-I'

Va

waarbij va en vg elk apart een evengrote ia zouden geven, zodat /.ivg —----- vg.
Vg

Levert een stroombron een constante stroom i aan twee parallel gescha
kelde weerstanden Rt en R (zie fig. 4.25«), dan is de aan R geleverde spanning
gelijk aan:
Rt.R
VR= — i

Ri + R
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Verder is dan de aan R geleverde
stroom gelijk aan:
vr

ir

=-----— »

R

5.1

'R

;/?i

_ Ri
Rt + R

■R VR

R;

Ra.

Va

a
b
De twee laatstgevonden formules
Fig. 4.25«. Een stroombron met een inwen
zijn dezelfde als de eerder afgeleide dige weerstand Ri en een belastingsweerstand
formules (4.11a) en (4.12a). Blijk R.
baar kunnen wij, ten einde de wissel Fig. 4.25b. Hel stroombronschema van de
triode met de belastingsweerstand Ra.
stroom door de Ra en de wissel
spanning over de Ra te berekenen, de buis vervangen denken door een stroombron
die een constante stroom S ,vg levert, en die een inwendige wisselstroomweerstand
Ri heeft: de stroom S.vg wordt daarbij geleverd aan de -parallelschakeling van
Ra en Ri. We krijgen aldus het z.g. stroombronschema volgens fig. 4.25Ó,
waarin de buis is vervangen door het door een streeplijn omgeven gedeelte.
I.evert een spanningsbron met een constante e.m.k. v en een inwendige weer
stand Ri spanning aan een weerstand R (zie fig. 4.26a), dan is de aan R ge
leverde stroom gelijk aan:
V
2/ï =

Ri + R

Verder is dan de aan R geleverde spanning gelijk aan:
VR = — Ir-R =

—v.R
Ri + R

De twee laatstgevonden formules zijn dezelfde als de eerder gevonden for
mules (4.11b) en (4.12b.) Blijkbaar kunnen wij, ten einde de wisselstroom door
de Ra en de wisselspanning over de Ra te berekenen, de buis vervangen denken
door een wisselspanningsbron met een constante wissel-e.m.k. /z. vg en een inwendige
wisselstroomweerstand Rt, die stroom levert aan
de Ra. We krijgen aldus het z.g. spanningsbronschema volgens fig. 4.26Z>, waarin de
buis is vervangen door het door een streep
Ra
Zo
Zr
lijn omgeven gedeelte.
i
Bedenk wel, dat de vervangschema's tot
op zekere hoogte slechts een vervanging van de
b
werkelijke bttisschakeling zijn. De schema’s
Fig. 4.26fl. Een spanningsbron met
een inwendige weerstand Ri en een dienen om buiten de buis voorkomende groot
belastingsweerstand 7?.
heden te berekenen. Zo zijn b.v. de binnen de
Fig. 4.26b. Het spanningsbronsche- streeplijn voorkomende stromen „S.vg” en
nia van de triode met de belasting„de stroom door de Rt” en spanningen „,u.vg”
weerstand Ra.
7O

i é) i"
\R'l i '
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en „de spanning over Rt” louter denkbeeldig; zij zijn slechts van nut voor
het berekenen van de reële buiten de streeplijn optredende stromen en
spanningen t).
De spanningsversterking v kunnen wij met behulp van de formule (4.1 1b)
of (4.12b) gemakkelijk vinden:
Va

Ri-Ra
Ri + Ra

Vg

Vg

Va

Rj + Ra

S.Vg
v = ----

= -S

Ra

= —h

Ra
Ri + Ra
_Ra_
Rl + Ra

Ra
Rl + Ra’

of

- = — n-

Vg

Dus:

Rj-Rq
Rl + Ra

=—

(4.13)

Uit de formule (4.13) blijkt, dat de absolute waarde van de versterking
nooit groter kan worden dan /<, en dat ze praktisch altijd kleiner is; slechts
als Ra = oo zou zijn, zou de versterking theoretisch gelijk worden aan — //.
Hoe groter Ra is, des te groter is de versterking, om bij zeer grote Ra (Ra verge
leken bij de grootte van Rj) tot de waarde — /t te naderen. Het zal hiermede
tevens nog duidelijker zijn geworden, waarom men de factor /.i „versterkingsfactor” heeft genoemd. Verder merken wij op, dat volgens de formule (4.07)
de anodewisselstroom gelijk is aan ia — Sa-vg. Volgens formule (4.11a) valt
i„ te schrijven als:
Ri
ia = S
' vgRi + Ra

Blijkbaar is de dynamische steilheid gelijk aan:
Sa — S

Ri
Ri + Ra

(4-14)

Men moet nu vooral niet de formules (4.1 la), (4.1 Ib), (4.12a), (4.12b), enz. uit
het hoofd leren. Onthoud wel de zeer eenvoudige vervangschema’s van de
fig. 4.256 en 4.266. Met behulp van deze beide schema's kan men de genoemde
formules gemakkelijk direct afleiden: dit voorkomt fouten die zijn te wijten
aan het verkeerd onthouden van een formule.
Wanneer valt het stroombronvervangschema, wanneer het spanningsbronvervangschema het best toe te passen ? IVordt de anode-impedantie overwegend
door onderling parallel geschakelde impedanties gevormd, dan kan men
i) Bovendien gelden de vervangschema’s (zoals eerder vermeld) slechts voor het rechte
deel van een karakteristiek of bij benadering voor een klein deel van een kromme karak
teristiek !
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het stroombronschema het best aanhouden. Dit is vaak het geval in de praktijk.
Wordt daarentegen de anode-impedantie overwegend door in serie geschakelde
impedanties gevormd, dan kan men het spanningsbronschema het best
toepassen.

*De vermogens
De gelijkspanningsbron die voor de positieve anodespanning zorgt (anodebatterij of PSA) brengt een zeker vermogen in de buis, waardoor zij wordt
verhit, en wel in het bijzonder in de anode. De buis mag echter niet te warm
worden, anders kunnen de elektroden boven de temperatuur komen, die eraan
is gegeven tijdens het gasledig maken. Hierdoor kan er zich in de buis opnieuw
gas gaan ontwikkelen, dat het getter niet allemaal kan verwerken. Dan heeft
de buis z.g. „gas gekregen”, en dan is zij niet meer te gebruiken.
We kunnen daarom tussen de anode en de katode slechts een beperkt
elektrisch vermogen aan de buis toevoeren, de z.g. maximale anode-dissipatie,
waarbij de anode nog niet teveel wordt verhit.
We zullen in het volgende nagaan, welk vermogen er aan het anodecircuit
van de gehele schakeling wordt toegevoerd, welk deel hiervan aan de triode
wordt geleverd, en welk deel er aan de Ra wordt geleverd.
Ie. We voeren geen wisselspanning ve aan de triode toe. In dit geval
wordt er geleverd:
a. Aan de triode het vermogen Pi = Iaw-Vaiv- Dit is nu dus de anodedissipatie, en Pi komt in grootte overeen met het oppervlak van recht
hoek HOKW in fig. 4.27.
b. Aan de anodeweerstand het vermogen Pa = IaW.IaW.Ra. Dit komt
in grootte overeen met het
Ia
oppervlak van de rechthoek
WKML in fig. 4.27.
c. Aan de gehele schakeling
het vermogen P=Ia w ■ Vu
H
= Pi
Pi- Dit komt
iowi
overeen met het opper
------- Va
’o
M
Vów______ T' . Icw-ffia
vlak van rechthoek HOML
in fig. 4.27.
Fig. 4.27. De Ia -■ Fa-karakteristieken en de bevan een triode.
We zien, dat het aan de scha lastinglijn
Het oppervlak HOML stelt het totaal aan het
keling geleverde vermogen voor anodecircuit toegevoerde vermogen voor.
Het oppervlak HOKW stelt het aan de buis
een deel aan de triode wordt toegevoerde
gelijkstrooinvermogen voor.
geleverd (= anode-dissipatie), en
Het oppervlak WKML stelt het aan Ra toege
gelijkstroomvermogen voor.
voor de rest aan de anodeweer voerde
Het oppervlak PWN stelt het door de buis aan
stand.
lt„ geleverde wisselstroomvermogen voor.
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2e. We voeren wèl een wisselspanning ve aan de triode toe. In dit geval
gaat er door de buis en door Ra een wisselstroom ia lopen, die een wissel
spanning va over de buis zowel als over Ra veroorzaakt. Daarbij valt echter
op, dat voor de buis de ia en de va in tegenfase zijn, maar dat voor Ra de ia
en de va in fase zijn. Dit laatste betekent, dat de buis de leverancier is
van een wisselstroom vermogen Pw = iaeff-vaeff =

ia

V2

.

Va

V" 2

• Va>

dat wordt geleverd aan Ra.
Het genoemde vermogen Pw wordt voorgesteld door de rechthoekige driehoek
PWN in fig. 4.27.
Ingeval er wèl een wisselspanning vg aan de triode wordt toegevoerd, is de
situatie dus als volgt:
Het totaal door de batterij aan de schakeling toegevoerde vermogen is ingeval
er wel een wisselspanning vg wordt toegevoerd, evengroot als ingeval er geen
vg wordt toegevoerd.
Wordt er een wisselspanning vg toegevoerd, dan wordt er in eerste instantie
een vermogen Pi = Iaw-Vaw aan de buis toegevoerd (rechthoek HOKW),
en een vermogen P^ = Iaw laW-Ra aan de anodeweerstand (rechthoek
WKML). Van het aan de buis geleverde vermogen Pi levert deze buis op haar
beurt het wisselstroomvermogen Pw = lïa%a aan de anodeweerstand (drie
hoek PWN), zodat de uiteindelijk overblijvende anode-dissipalie gelijk is aan
Pi — Pw (vijfhoek HOKNP). Het totaal aan Ra geleverde vermogen is gelijk
aan Pa + Pw (vijfhoek PLMKN).
Men spreekt ook wel over het rendement rj van het anodecircuit. Hieronder
verstaat men het quotiënt van het aan Ra geleverde wisselstroomvermogen
Pw, en het totaal aan het anodecircuit geleverde vermogen Pi + Po:
Pw
driehoek PWN
• 100%
==--------------------- .----- ' 100%
= --Pi-----|-. Pa.' 100%
rechthoek HOML
*Opgave 6
Neem een bundel Ia—1%-karakteristieken van een triode over en construeer
de dynamische Ia—1%-karakteristiek voor Ra = 15 000 £2 en Vb = 250 V.

Opgave 7
Wij voeren aan een triode, behalve de benodigde gelijkspanningen, een
roosterwisselspanning van Vg = 2 V en een anodewisselspanning van
va = 40 V toe. Gegeven is verder dat Ri = 5000 £2 en fi = 40.

Gevraagd:
1. Hoe groot is de totale anode wisselstroom, als:
a. vg en va in fase zijn.
b. Vg en va in tegenfase zijn.
(Pas het superpositietheorema toe!)

1
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2. Hoe groot moet men Vg en Vb ten minste
maken ten einde geen vervormde wisselstroom
in geval a (resp. geval &) te verkrijgen?
3. Beantwoord dezelfde vragen voor het geval
dat
= 2 V en va = 100 V.

i

J-

*Opgave 8
Gegeven:
Ra = 12 kil
Vb = 300 V.
S =5 mA/V, de triode is ideaal.
In het werkpunt is Iaw = 10 mA en V,, = - 4 V.
Vg = 3N.

Gevraagd:
*1. Teken de statische Ia—Va en Ia—F5-karakteristieken, de belastinglijn en de dynamische
I a—Bp-karakteristiek.
*2, Bereken de ta en de va met behulp van het con
stante stroomschema.
I
*3. Bereken de ia en de va met behulp van het con
stante spanningschema.
*4. Teken Vg = f(i), Ia = f(Z) en Va = f(l) bij de
geschetste karakteristieken van de eerste vraag.
*5. Bepaal het totaal door de schakeling verbruikte vermogen, de anodedissipatie Pa en het rendement van het anodecircuit van de schakeling.

L
R

+Ï.

*Opgave 9
Gegeven:

/i = 25
S = 5 mA/V
De triode is als versterktrap geschakeld,
Vb = 400 V.
Van een ideale triode is

waarbij

Ra = 100 000 Q en

Gevraagd:
*1. Als we de gehele roosterruimte mogen bestrijken, hoe groot kunnen
we Va dan op zijn gunstigst kiezen? Hoe groot is het maximale zonder
vervorming te versterken signaal vgl
*2. Bepaal de versterking met behulp van het constante stroomschema.
*3. Hoe groot is de anode-dissipatie Pa bij volledige uitsturing van de
roosterruimte ?
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•Opgave 10

Gegeven:
De ideale in een versterktrap opgestelde triode heeft als gegevens:
' Vb = 2C0 V
p. =40
Rt = 6 kO

Gevraagd:
*1. Hoe groot moet Ra (uitgedrukt in Ri) zijn om een
versterking v = — i// te verkrijgen. Hoe groot om
een versterking v = - 0,9 p te verkrijgen ?
*2. Schets de grootte der versterking als functie van
de grootte van Ra i).
*3. Bij welke waarde van Ra is Vaw gedaald tot
Foiv = 140 V, als de triode midden in zijn roosterruimte is ingesteld?

*§ 3.

-Y
+nz

LAAGFREQUENT-VERSTERKING MET WEERSTANDKOPPELING

•Algemene inleiding
Men kan een triode gebruiken om laagfrequent wisselspanningen te ver
sterken. Dit vindt o.a. plaats in microfoonversterkers, in grammofoonversterkers en in een radio-ontvangtoestel ter versterking van het gedetecteerde
signaal. Het te versterken signaal is in deze gevallen samengesteld uit com
ponenten met frequenties die gewoonlijk tussen 20 Hz en 5000 Hz liggen.
Stelt men zeer hoge eisen, dan kan het frequentiegebied zich uitstrekken van
16 Hz tot meer dan 20 000 Hz.
Wij hebben in de vorige paragraaf voor het eerst kennis gemaakt met een
triode die voor spanningsversterking wordt gebruikt (fig. 4.24). We hebben
daar het gedrag van een schakeling met één buis (een z.g. versterktrap)
bestudeerd, waarbij deze schakeling een weerstand R„ in het anodecircuit heeft.
In fig. 4.28 hebben we het schema van een normale tweetraps LF-versterker
getekend, die is opgebouwd uit twee achter elkaar geschakelde versterktrappen met triodes. Aan de hand van deze schakeling zullen wij eerst enige
algemene opmerkingen maken over een LF-versterker. Daarna zullen wij meer
in het bijzonder verschillende schakelingen bespreken.
De triodes worden via de anode-impedanties Za voorzien van anodegelijk-

*) Druk hierbij Ra uit in Ri, gaande tot Ra = 20 7?(.
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spanning door een gemeenschappelijke
voedingsbron (een anodespanningsbatterij of een PSA). Deze anodeimpedanties kunnen bestaan uit een
weerstand, een smoorspoel, een transfor
mator of een resonantiekring. Men
spreekt in verband hiermede over weerstandkoppeling, smoorspoelkoppeling,
transformatorkoppeling en kringkoppeling.

*De Vg
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Fig. 4.28 Een uit twee trappen samen
gestelde LF-versterker

Een gemeenschappelijke roosterspanningsbatterij zorgt in het schema vol
gens fig. 4.28 voor de negatieve roosterspanning van de buizen. Moeten de
triodes een verschillende negatieve roosterspanning hebben, dan kan men
daartoe het rooster van de ,,triode met de kleinste Vg” op een aftakking
van de batterij aansluiten. Aangezien de buizen bij normale instelling geen
roosterstroom trekken, behoeft de roosterspanningsbatterij geen stroom en
dus geen vermogen te leveren.
Het is handiger, het gebruik van een aparte roosterspanningsbatterij te
vermijden. Hiertoe kan men in de leidingen tussen de katode en aarde een
katodeweerstand Rk aanbrengen, die automatisch voor de juiste negatieve
roosterspanning zorgt. De totale anodestroom van een triode zal dan door haar
katodeweerstand lopen, waardoor de anodegelijkstroom Iaw een gelijk
spanning laW-Rk over de Rk veroorzaakt. Deze spanning Iaw-Rk stelt het
rooster negatief in t.o.v. de katode (fig. 4.30a).
Door juiste keuze van de waarde van Rk kan men zorgen voor de gewenste
Vg — — Iaw.Rk. Is de dynamische /„ -V,-karakteristiek gegeven, dan
valt op de volgende wijze te bepalen, hoe groot Rk moet zijn:
In fig. 4.29 is de dynamische Ia—Vy-karakteris1=
tiek van de triode getekend, die men in punt P
wenst in te stellen. De triode is geschakeld volgens
dynamische
7a“^g karakteristiek/
fig. 4.30a. Variëren wij de batterijspanning, dan zal
hierdoor de anodespanning variëren en daarmee
tevens de anodestroom. Door verandering van de
p,
anodestroom zal de negatieve roosterspanning
Ro.
Vg = — Iaw.Rk veranderen. Daarbij is de grootte
van Vg steeds recht evenredig met de grootte van
d.w.z., tussen deze beide bestaat er een lineair
Fig 4.29. De grootte van de
katodeweerstand 7?A., die no verband. Alle punten in de Zn—Py-karakteristieken,
dig is om de triode in F in die de tegelijkertijd optredende /nii’ en I', aangeven,
te stellen, is rechtevenredig
liggen dusopeen rechtelijn, de z.g. katodeweerstand! ijn.
met co tg y.

7
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De Rk-lijn gaat door de oorsprong van het assen
stelsel. Immers, als Vaw = 0 is tegelijkertijd
I aw = 0 en Vg = — Iaw-Rk = 0- Verder maakt
de Rjc-lijn een hoek y met de Vg-as, waarvan de
cotangens vastligt met’.
cotg y : :

Z’ Lp

(4.15)

Wensen wij nu de triode in te stellen in het punt
P van de dynamische Ia— Pp-karakteristiek (fig.
Fig. 4.30a. Een versterktrap, 4.29), dan kunnen wij Rk bepalen door de Rkwaarbij de negatieve roosterspanning verkregen wordt met lijn voor punt P te trekken.1) Deze lijn is de rechte
behulp van de katodeweerstand 7?,.. Over 7?A. ontstaat die door de oorsprong en door P gaat. De Rk is
tevens enige wisselspanning,
dan evenredig met de cotangens van hoek y.
die tot gevolg heeft dat de
Hierbij moeten wij, om Rk in ohm te vinden,
versterking kleiner is dan bij
afwezigheid van 7?A.: er treedt de Vg in volt en de I ttw in ampère uitdrukken.
door Rk z.g. legenkoppeling op.
Voeren wij aan de versterktrap volgens fig.
4.30(2 een te versterken wisselspanning V; toe, Aan
zal er over de katodeweersland Rk een wisselspan
/?O
ning ia.Rk komen te staan. Hierdoor is de aan de
triode toegevoerde wisselspanning vg niet gelijk
=T=Ck/j=pCk
aan vt, doch kleiner. De wisselspanning vg is dan
■o
nl. gelijk aan vg = vt — i„.Rk. De versterk
T
trap zal dus minder versterken dan het geval
zou zijn zonder Rk. Men zegt, dat de triode is
tegengekoppeld.
■Is.
Dat Vi en ia Rk in tegenfase zijn, voorzover
Fig. 4.30b. Hier is Rk voor wis
selstroom kortgesloten door de zij als in serie geschakelde spanningsbronnen zijn
condensator C, zodat over Rk aangesloten tussen het rooster en de katode, ziet
geen wisselspanning ontstaat
en de versterking evengroot men als volgt in: Wordt het rooster op een ogenblik
blijft als bij afwezigheid van positiever t.o.v. aarde, dan neemt Ia op dat ogen
blik toe, en daardoor wordt de katode op dat
ogenblik ook positiever t.o.v. aarde. D.w.z., deze momentele spanningsverande
ringen zijn tegen elkaar in gericht, voor zover zij de spanning Vg van het
rooster t.o.v. de katode veranderen. De wisselspanningen vt en ia.Rk z.ijn dus
tegen elkaar in gericht voor zover zij de spanning vg bepalen.
Op tegenkoppeling komen wij nog uitvoerig terug in een apart hoofdstuk.
Sluit men de Rk voor wisselspanning kort met behulp van. een grote conO

p,l

-P±_I

i) Merk op: de nog onbekende Rk is mede bepalend voor de dynamische karakteristiek,
zodat men de laatste strikt genomen niet gegeven kan veronderstellen zolang Rk- nog
niet vastligt. Praktisch is echter meestal Rk
Ra, zodat we de invloed van Rk op de
dynamische karakteristiek dan wel kunnen verwaarlozen.
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densator C, dan is de triode niet meer tegengekoppeld en heeft men de vol
ledige versterking (fig. 4.306). In dit geval gaat de gelijkstroom laW nog steeds
geheel door de Rk, en hij veroorzaakt een gelijkspanning Iaw-Rk over de
weerstand die nodig is om aan de triode de juiste negatieve roosterspanning
Vg = — laW -Rk te geven. Verder is de
condensator C een kortsluiting voor wis
selstroom, zodat alle wisselstroom ia
doordeC-takgaat, en een wisselspanning
za.(l/o)C) a» i'a-0 = 0 volt over de Rk
en C staat: de gehele toegevoerde span
ning vi staat nu dus tussen het rooster
_L_
en de katode.
Het schema volgens fig. 4.28 kan men
veranderen in dat volgens fig. 4.31,
waarin de buizen automatisch haar ne
gatieve voorspanning krijgen. De automatisch verkregen negatieve voorspanning gaat wel ten koste van de anodespanning, doch dit maakt niet veel
uit, omdat gewoonlijk geldt Va
Vg. De grootte van de afvlakcondensatoren
C moet men zó kiezen dat voor de wisselspanningscomponenten met zo laag
mogelijke frequenties, die men nog goed wenst te versterken, de \/a>C veel kleiner
is dan de Rk1)- Immers, anders worden de componenten met de laagste
frequenties min of meer tegengekoppeld, en daardoor minder versterkt
dan de componenten met hogere frequenties, waarvoor wèl geldt, dat \/a>C
<<) R/,-. In LF-versterkers zijn de afvlakcondensatoren in den regel elektrolytische condensatoren van 50 ?;F of van hogere waarde.
*De C„

De koppeling van de ene versterktrap met de andere geschiedt via een
z.g. koppelcondensator Ck- Deze is nodig om de anodegelijkspanning van de
voorgaande buis te blokkeren, zodat deze niet tussen het rooster en de katode
van de volgende buis komt te staan, en daardoor een grote positieve rooster
spanning veroorzaakt. Dc gehele Vaw van de buis komt over de Ck te staan.
De koppelcondensator behoort een grote isolatieweerstand te hebben; d.w.z.,
nagenoeg geen lekstroom door te laten. Reeds een kleine lekstroom zou nl.
over de R/ een niet onaanzienlijke gelijkspanning doen ontstaan 2), die het
rooster van de volgende buis positiever zou instellen.

1
_

1) Eigenlijk behoort te zijn voldaan aan \Z\

,

I

—---

waarin Z bestaat uit 7?a- en C.

£>dyn

2) J?i heeft praktisch een waarde, die in de orde van grootte van 1 Mfi ligt.
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*De R,
Tussen het rooster en aarde is een z.g. lekweerstand Ri aangebracht.
Dank zij de aanwezigheid van deze Ri bestaat er een geleidende verbinding
tussen het rooster en de katode, waardoor men instaat is, het rooster op een
zekere negatieve potentiaal t.o.v. de katode te houden.
De anodewisselspanning va staat over de serieschakeling van Ct en R/.
Het gedeelte van va, dat over Ri staat, wordt doorgegeven aan de volgende
buis. Wil men praktisch de gehele va aan de volgende buis doorgeven, dan
dient R/ zeer groot te zijn t.o.v. 1/cuCr-. Men behoort ervoor te zorgen, dat
voor de wisselspanningscomponenten met zo laag mogelijke frequenties. die men
nog goed wil versterken, de waarde van Ri groot is t.o.v. \/a>C. Immers, anders
wordt er van de componenten met de laagste frequenties een kleiner percentage
van de va aan de volgende buis doorgegeven dan van de componenten met
hogere frequenties.

♦Positieve en negatieve roosterstroom
Men mag de weerstand Ri tussen het rooster en aarde niet al le groot maken.
De reden hiervan zal uit de nu volgende verhandeling blijken.
Indien de triode positiever is ingesteld dan in het instclpunt, waarbij
Vg = — 1,3 V, zullen elektronen op het rooster terecht komen, die via Ri
weer kunnen weglekken. Zij vormen aldus de z.g. positieve roosterstroom.
Over deze roosterstroom hebben wij het reeds eerder gehad, in § 1.
Indien een buis niet absoluut gasvrij is (hetgeen praktisch steeds het geval
is), zullen de nog aanwezige gasmoleculen binnen de buis gedeeltelijk worden
geïoniseerd, omdat elektronen tegen hen opbotsen. De positieve ionen zullen
zich dan naar de elektroden met de laagste potentialen toe gaan bewegen;
d.w.z., naar de katode en naar het negatieve rooster. De op het rooster ge
komen positieve ionen zullen door elektronen, die via Ri naar het rooster toe
bewegen, worden geneutraliseerd. Deze stroom aan elektronen, die tegengesteld
is aan bovengenoemde positieve roosterstroom, noemt men de negatieve
roosterstroom.
In totaal zal dus een totale roosterstroom Ig door Rt weglekken, die is
samengesteld uit de positieve roosterstroom Igp aan elektronen en de negatieve
roosterstroom IgN aan in tegengestelde richting bewegende elektronen. Hierbij
valt te bedenken, dat de positieve roosterstroom pas optreedt bij een meer posi
tieve instelling dan Vg s» — 1,3 V en dat de negatieve roosterstroom optreedt
zodra er anodestroom loopt (d.w.z., bij Vj-waarden boven het afknijppunt).
Verder is de absolute waarde van de negatieve roosterstroom binnen de
roosterruimte in het algemeen zeer veel kleiner dan die van de positieve
roosterstroom.
Een en ander is in fig. 4.32 aangegeven: daarbij is IgN naar verhouding veel
te groot getekend om geen onduidelijke tekening te verkrijgen. Voorbij het af-
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I
knijppunt A loopt er eerst uitsluitend
enige negatieve roosterstroom Igy, die
Ia-Vg
het rooster een bedrag Ign -Ri -positie
korakteristiek
/^9p
ver instelt. Voorbij punt B begint er
/
/
tevens een positieve roosterstroom Igp
/ ^9~^9p+^9n
te lopen, die het rooster met een be
drag Iqp.Ri negatiever instelt, en die
A
V9
dus een aan
tegengesteld effect
heeft. Voorbij punt C krijgt IgP de
X^9n
overhand over Igx'. dan wordt het
rooster door de totale roosterstroom Fig. 4.32. Negatieve roosterstroom IgN treedt
door ionisatie van in de buis nog aan
Ig negatiever ingesteld met een be op
wezige gasmoleculcn.
Positieve roosterstroom IgP treedt op bo
drag Ig.Rl= ([ IgP — iZyxvIjZ?/ 1).
een Vff-waarde van ca — 1,3 V doordat
Heeft men de buis nu ergens midden ven
er dan electronen op het rooster komen.
in de roosterruimte ingesteld, dan zal
er uitsluitend een zeer kleine
lopen, die de aangebrachte voorspanning Vg
een bedrag IgN-Ri positiever maakt. Deze invloed van Igy zal echter des te
groter zijn, naarmate men Ri groter kiest. Bij een te grote Ri kan het zover
komen dat de buis zoveel positiever wordt ingesteld, dat de Ia te groot wordt.
De buis zal hierdoor te heet worden en op den duur defect geraken. Bovendien
kan nog het volgende effect optreden. Indien de buisinstelling positiever wordt
dan Vg = — 1,3 V, gaat er een positieve roosterstroom lopen. Wordt de
positieve roosterstroom te groot, dan zal het rooster een dusdanig vermogen
opnemen (de z.g. rooster-dissipatie), dat het te heet wordt en zelf elektronen
gaat emitteren. Door deze primaire roosteremissie zal het rooster positiever
worden, aangezien het immers negatieve deeltjes kwijt raakt. De rooster
emissie heeft dus tot gevolg dat de triode positiever wordt ingesteld, waardoor
zij nog meer stroom gaat trekken, waardoor de roosteremissie toeneemt,
waardoor de buis nog positiever wordt ingesteld, waardoor de buis nog meer
stroom gaat trekken, waardoor de roosteremissie nog meer toeneemt, enz.
Komt het pas beschreven „lawine-effect" eenmaal op gang, dan zal de buis
snel defect geraken.
Uit het voorgaande volgt, dat men Ri nooit te hoog mag kiezen. Daarom
wordt er voor elke buis een maximaal toelaatbare 7\\-waarde opgegeven, die
normaliter ca. 1 Mfl bedraagt. Het aanbrengen van een katodeweerstand Rk
tussen de katode en aarde vermindert het effect van de negatieve roosterstroom.
Dit komt doordat een toenemen van de anodestroom dan tevens een aan-

i) Indien de verbinding van het rooster naar de katode wordt onderbroken, zal de
buis zich automatisch in punt C gaan instellen, waarin
en Ir)[, juist aan elkaar gelijk
zijn. Dan ligt Va vlak bij V„ = 0 V, en dan zal men een te grote ƒ „-waarde kunnen
verkrijgen als Va niet zeer laag is.
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groeien van de gelijkspanning Iaw-Rk meebrengt, zodat daardoor de buis
negatiever wordt ingesteld naarmate Iaw toeneemt. In een schakeling met
Rk is daarom een grotere Ri toelaatbaar dan in een schakeling zonder Rk.
Het zal nu bovendien duidelijk zijn geworden, dat de gelijkspanning die
bij een diode-detector over de parallelschakeling van R en C staat (zie fig. 3.08n
bij diode-detectie), niet met het LF-signaal mee mag worden doorgegeven
aan de LF-versterker. Deze gelijkspanning die in grootte afhangt van de
draaggolfsterkte van het ontvangen signaal, en die dus niet altijd dezelfde is,
zou de negatieve instelling van de eerste LF-versterkbuis beïnvloeden.
In de tweede plaats zal het duidelijk zijn geworden, dat men de op de detector
volgende lekweerstand Ri niet willekeurig groot kan kiezen (zie fig. 3.08c bij
diode-detectie): deze Ri is nl. de lekweerstand van de eerste LF-versterkbuis
na de detector.

*De versterking

Uit het spanningsbronvervangschema volgt, dat de versterking per trap
gelijk is aan:
P-Vg___
Vg

ig.Za

Rt + Za

Vg

Vg

Vg

1’ =

—

Za

Zg_

Rt + za
Za

Ri + Za

of

(4.16a)

Worden er verscheidene trappen achter elkaar geschakeld, dan is de totale
versterking gelijk aan het gedurige produkt van de afzonderlijke versterkingen:
Vlot = *1 ■ >'2-1'3

(4.16b)

Aan formule 4.16a zien wij, dat hoe groter Za is t.o.v. Rt, des te groter is de
versterking van de desbetreffende trap. Maximaal kan de versterking per trap
naderen tot /i. Wel moet men bedenken, dat Za niet alleen bestaat uit de
impedantie tussen de anode en de anodespanningsbron, doch dat daar voor de
wisselstroom ia nog de ,,Ck en Rf’ en een zekere lekcapacileit Ca aan parallel
staan. De lekcapaciteit Ca bestaat uit de capaciteit van de bedrading t.o.v.
aarde, de anodecapaciteit Cak in de voorgaande buis, en de ingangscapaciteit
van de volgende buis. Het zal duidelijk zijn, dat het geen zin heeft de anodeimpedantie tussen de anode en de anodespanningsbron groter te maken dan
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de Ri of de 1/coC*-; de totale
impedantie van parallel ge
schakelde impedanties wordt
immers voornamelijk bepaald
door de grootte van de kleinste
impedantie.
Na deze algemene opmer
kingen over LF-versterking
zullen wij ons in deze § ver
der beperken tot versterkschakelingen met weerstandkoppeling.

<?a

lAj

I

l

T

i

_i_
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---------- L
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L“J

Fig. 4.33. De totale anode-impedantie van de eerste
buis is extra dik getekend.

*De lineaire vervorming

Het schema van een versterktrap met weerstandkoppeling is in fig. 4.33
gegeven. We merken op dat de anode-impedantie Za bestaat uit de parallelscha
keling van de anodeweerstand Ra, de over Ra staande capaciteit Ca (buis- en
bedradingscapaciteiten) en „de serieschakeling van C* en Rj’.
Bij de beoordeling van een versterker is het van het grootste belang, in
hoeverre de spanningen onvervormd worden versterkt. Men behoort de lineairezowel als de niet-lineaire vervorming tot een minimum te beperken.
De lineaire vervorming bestaat daarin, dat de componenten van het uit
gangssignaal niet meer dezelfde amplitudeverhouding hebben als de compo
nenten van het ingangssignaal. Als oorzaken van lineaire vervorming bij
LF-versterkers met weerstandkoppeling kunnen wij o.a. opgeven:
a. Er staat een capaciteit Ca parallel aan de anodeweerstand. Hierdoor zal Za
afnemen als de frequentie toeneemt. Aangezien de versterking gelijk is
aan Sa-Za, zal zij met de Za afnemen indien de frequentie toeneemt.
b. De reactantie 1/coCr- van de koppelcondensator is voor lage frequenties niet
meer te verwaarlozen klein t.o.v. de waarde van de lekweerstand Ri. Hierdoor
zal voor de componenten met de laagste frequenties niet meer het gehele
signaal va van de ene buis worden doorgegeven aan de volgende buis.
c. Bij automatische negatieve voorspanning is de reactantie \/a>C van de afvlakcondensator (fig. 4.306) niet meer klein t.o.v. de katodeweerstand Ri-. Daardoor
zullen de componenten met zeer lage frequenties worden tegengekoppeld,
hetgeen vermindering van de versterking tot gevolg heeft.
*De niet-lineaire vervorming
De niet-lineaire vervorming, die inhoudt dat cr zich onder de componenten
van het uitgangssignaal nieuwe componenten met andere frequenties dan die
van de componenten van het ingangssignaal bevinden, kan te wijten.zijn aan:
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Fig. 4.34. Indien de toegevoerde
roosterspanning tot in de buurt
van of voorbij het afknijppunt
komt, treedt niet-lineaire ver
vorming op.

a. Het toegevoerde signaal komt af en toe
voorbij het afknijppunt van de triode,
zodat de buis dan afgeknepen geraakt (fig.
4.34). Hierdoor zullen b.v. de toppen van
een sinusvormig met de tij d verlopend signaal
aan één kant worden afgesneden.
b. De dynamische Ia— Ve-karakteristiek
van de triode is in het gebruikte deel
gekromd (zie de fig. 4.35a en 4.356).
Hierdoor zal de ene periodehelft van een te
versterken sinusvormig met de tijd verlopen
de spanning meer worden versterkt dan de
andere periodehelft.
De triode trekt telkens roosterstroom
(fig. 4.36).

De in de fig. 4.34 en 4.35a veroorzaakte
vervorming is asymmetrisch; immers, de toppen van een signaal worden
daar slechts aan één kant afgeplat. Door deze asymmetrische vervorming ontstaan
er in hoojdzaak nieuwe even harmonischen, waarvan de 2e harmonische meestal
de sterkste is (fig. 4.35a).
In fig. 4.356 hebben we het geval geschetst, dat de dynamische Ia—Vffkarakteristiek in hoofdzaak symmetrisch is gekromd, zoals dit bij de nog te

Ia
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osymmetrische vervormingeven hormonischen
i

- 15
l£. harmonische

- 10 -

t

gelijkstroomcomponent
\ I 2- harmonische

- 5
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r
|-2

->
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t
l-'ig. 4.35a. Door asymmetrische kromming van de dynamische
Ia — [Zp-karakteristiek treedt niet-lineaire vervorming op in de
vorm van het ontstaan van even harmonischen.
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Fig. 4.356. Door symmetrische kromming van de dynamische
Ja — Fp-karakteristiek treedt niet-lineaire vervorming op in de
vorm van het ontstaan van oneven harmonischen.
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t

Fig. 4.36. Indien de buis af en toe roosterstroom trekt zal daardoor niet-lineaire ver
vorming kunnen ontstaan.

behandelen pentode het geval kan
zijn. De vervorming wordt hierdoor
eveneens
overwegend
symme
trisch, waarbij de toppen aan beide
kanten worden afgeplat. Door sym
metrische vervorming ontstaan er
nieuwe oneven harmonischen waar
van de 3e harmonische meestal de
sterkste is (fig. 4.35S).
Komt de momentele waarde van
de roosterspanning telkens voorbij
Vg «s — 0,5 V, dan zal de triode
roosterstroom trekken gedurende
het optreden van de rechtertoppen
van vg. De roosterstroom gaat door
Ri heen, en hij stelt de triode daar
door negatiever in. De werking komt
neer op de werking van diode-detectie. Hel rooster en de katode van de
triode vormen tezamen als het ware een
diode. Gaat er roosterstroom lopen,
dan is dit de anodestroom van de
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door g en k gevormde diode. Het roostercircuit van de triode, dat in fig. 4.36
is geschetst, is niet anders dan een normale diode-detectieschakeling waarbij
de diode een extra negatieve „anodevoorspanning Vg” krijgt. Verder is het
produkt R. C veel groter dan bij een diode-detector. Maar omdat we hier een
LF-signaal toevoeren, zal de werking voor dit LF-signaal dezelfde zijn als
bij diode-detectie voor het HF-signaal het geval is.
Zodra de momentele waarde van Vg voorbij Va rs — 0,5 V komt, zal het
signaal dus als het ware automatisch naar links worden gedrukt: het is alsof
de rechtertoppen tegen een rechte as worden aangedrukt, waar ze niet voorbij
kunnen komen. Hoe groter de LF-amplitude momenteel is, des te groter zal
de optredende Ig telkens zijn, omdat de LF-toppen iets verder over de — 0,5 Vlijn heen zullen komen.
Het optreden van „het diode-detectie effect" bij de triode kan niet-lineaire
vervorming tot gevolg hebben. O.a. omdat meer of minder roosterstroom
trekken een zwaarder of minder zwaar belasten van de voorgaande LF-spanningsbron betekent, waardoor deze niet steeds eenzelfde deel van haar e.m.k.
doorgeeft bij de diverse amplitudes x).
Ten einde de niet-lineaire vervorming te beperken, moeten wij dus ervoor
zorgen, dat het toegevoerde signaal niet voorbij Vg = — 0,5 V of voorbij het
afknijppunt komt, en dat dit signaal bovendien slechts het nagenoeg rechte
deel van de /a—F5-karakteristiek bestrijkt.
Stelt men een triode normaal in, en zorgt men ervoor, dat het toegevoerde
signaal niet te groot is, dan is de optredende vervorming te wijten aan de
asymmetrische kromming van de Ia—F^-karakteristiek (geval b). De nietlineaire vervorming bij een triode wordt dan in hoofdzaak door nieuwe even
harmonischen vertegenwoordigd 2). Men kan deze vervorming verminderen door
de apode-impedantie groot te nemen. Immers, hoe groter de anode-impedantie
is, des te rechter wordt de Ia—F^-karakteristiek getrokken.

*De amplitude-frequentie-karakteristiek
Een overzicht van de mate van lineaire vervorming geeft de z.g. amplitudefrequentie-karakteristiek van de versterker. Dit is de grafische voorstelling van
de grootte der versterking bij de verschillende frequenties (zie fig. 4.37a).
Bij deze grafische voorstelling is men in de eerste plaats gewoon, de frequenties
logaritmisch uit te zetten. De reden hiervan is o.a., dat de diverse toonhoogten
van het geluid (het te versterken signaal vertegenwoordigt immers geluid) dan
gelijkelijk over de frequentie-as liggen verdeeld.
In de tweede plaats is men ook gewoon, de versterking logaritmisch uit te

1) Dit zal minder het geval zijn, naarmate de Rt van de LF-spanningsbron kleiner is.
21 Dit in het geval, dat men één sinusoïdale wisselspanning versterkt.
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V
1000------------------------------------------------------- -------H
---------------- trap I + trap
t

trap I
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de versterking
bedraagt;
2B = 20dB
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10V

Ikïl

’ikn.

------- 20
1 ___________ I t t T
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1Ó0
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1OOO
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Fig. 4.37a. Zowel de frequentie als de verster
king zet men in de amplitude-frequentie-karakteristiek gewoonlijk logaritmisch uit.

Fig. 4.376. Een vermogensversterking
van 1 bel betekent een vermogens
versterking van 101 maal. D.w.z.» bij
een vermogensversterking van 1 bel
geldt: 10log
= 1. Verder geldt:
7 ing
1 B = 10 dB.

zetten. De reden hiervan is o.a. dat het gehoor de door ons waargenomen
geluidsterkte logaritmisch waardeert; het logaritmisch uitzetten van de
signaalsterkte geeft dan direct de juiste indruk ervan, hoe de diverse signaal
sterkten door ons gehoor worden gewaardeerd. Verder is het zeer gemakkelijk,
de totale versterking van diverse achter elkaar geschakelde versterktrappen
te bepalen, indien de amplitude-frequentie-karakteristiek van elke trap afzon
derlijk logaritmisch is uitgezet; immers, men behoeft de karakteristieken dan
slechts „bij elkaar op te tellen” (fig. 4.37a).
Men geeft de versterking wel aan in bel (B) of in decibel (dB). Deze eenheden
zijn als volgt vastgelegd:
De versterking bedraagt 1 bel indien de vermogensversterking 101 bedraagt,
of als de spanningsversterking, resp. stroomversterking, (V10)1 bedraagt.
M.a.w., drukken wij de vermogensversterking uit in een macht van 10,
dan geeft de exponent van deze macht het aantal bel aan.
De versterking bedraagt 1 decibel indien de vermogensversterking (v lO)1
bedraagt, of als de spanningsversterking,
resp. stroomversterking, (\ I^IO)1 be
dB i
draagt.
4-10-fM.a.w., drukken wij de vermogensver
sterking uit in een macht van v 10, dan
geeft de exponent van deze macht het
aantal decibel aan.
Uit (10)1 = (vo/ÏÖ)io volgt dat een ver
sterking van 1 bel gelijk is aan een ver
sterking van 10 decibel.
Een en ander kan men ook als volgt
vastleggen:

o

—10-

-20

3°io

1ÓO

4

1000

----- r-------- f
lOOOOHz

Fig. 4.37c. Vaak zet men de verhouding
van de versterking tot ,,de versterking bij
een bepaalde standaard-frequentie in het
middengebied" in dB uit als functie van
de frequentie.
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Het aantal bel bedraagt bij vermogensversterking 10log

P uit
P^g

Het aantal bel bedraagt bij spanningsversterking 2.10log

Vult
Ving

Het aantal bel bedraagt bij stroomversterking 2.10log

tuit

ting

rP^L
Het aantal dB bedraagt bij vermogensversterking 10,10log
' P.mt!

Het aantal dB bedraagt bij spanningsversterking 20.10log

Vuil
Ving

Het aantal dB bedraagt bij stroomversterking 20.10log

1 u it

ling

Uit het laatste volgt dat als men het aantal dB van de versterking lineair
uitzet dit op hetzelfde neerkomt, alsof men de absolute versterking logarit
misch uitzet.
Men zal zich afvragen waarom 1 bel spanningsversterking (resp. stroom
versterking) anders is vastgelegd dan 1 bel vermogensversterking. Dit is
met fig. 4.37Ó toegelicht. Voert men een zeker vermogen niet ineens aan een
weerstand R toe, doch via een versterker aan een evengrote weerstand R,
dan vindt daarbij spanningsversterking, stroomversterking en vermogens
versterking plaats. Is de spanningsversterking, resp. stroomversterking, daar
bij 10 x, dan is de vermogensversterking 102x, en voor elk van deze ver
sterkingen spreekt men van een versterking van 2 bel of 20 decibel.
In fig. 4.37a hebben wij de spanningsversterking zowel absoluut als in dB
uitgezet.
In fig. 4.37c hebben wij een andere gebruikelijke manier om een amplitudefrequentie-karakteristiek uit te zetten geschetst. Daarbij wordt de ver
sterking v bij uiteenlopende frequenties vergeleken met de versterking rs bij
een bepaalde standaardfrequentie (b.v. 400 Hz) in het middengebied van het
bestreken frequentiebereik. Men zet dan de verhouding

— in dB uit als
>’s

functie van de frequentie.

Uit de in de fig. 4.37a en 4.37cgegeven voorbeelden van amplitude-frequentiekarakteristieken blijkt, dat de versterking bij de lage frequenties zowel als bij
de hoge frequenties minder groot is dan in het middengebied. De verklaring
hiervan is bij onze eerste bespreking van de lineaire vervorming in deze § reeds
gegeven. Indien de waarden van de diverse grootheden in een versterktrap
bekend zijn, kan men het verloop van de amplitude-frequentie-karakteristiek
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ook berekenen. Deze berekening kan men het beste uitvoeren met behulp van
het stroombronvervangschema omdat de anode-impedantie is samenge
steld uit overwegend parallel geschakelde delen.
Bij de berekening kan men zich veel rekenwerk besparen door niet één
algemene formule voor het gehele frequentiebereik af te leiden, maar door
drie frequentiegebieden te onderscheiden en deze elk afzonderlijk te berekenen.
NI. het middengebied, het gebied van de lage frequenties en het gebied van
de hoge frequenties.
We gaan nu de berekening van de genoemde frequentiegebieden behandelen
voor een trap van de in fig. 4.33 geschetste versterker. Voor de eenvoud van
de berekening hebben wij geen katodeweerstand aangebracht. Het vervang
schema van het anodecircuit is in fig. 4.38 gegeven.
1c. Bij niet al te lage en niet al te hoge frequenties is l/coC*
Ri, en is
1 /ojCa
Ra- Wij kunnen de algemene schakeling van fig. 4.38 dan
vereenvoudigen tot de schakeling van fig. 4.38«, als bovendien Ri
Ra.
We krijgen aldus:
— SVg.Rj,

Va
>'mid = —
Vg

— — S . Ry,

Vg

1

1
S.Ry, waarin —
R»

vmid —

of

1

(4.17)

Ra

2e. Bij zeer lage frequenties is 1/<oC«
Ra, maar niet 1/coC* <^Ri- We
kunnen dan de vereenvoudigde schakeling van fig. 4.38b aanhouden. Is
Ri weer veel groter dan Ra, hetgeen praktisch vaak het geval is, dan zal
Ra in hoofdzaak de waarde van de totale anode-impedantie bepalen, en
dan zal deze nagenoeg evengroot zijn als de totale anode-impedantie in
het middengebied. Voor de versterking van de lage tonen kunnen wij

/
» I
\S.Vg

'P.

:C0

R, !

1

j >,
y Iq
qlqemeen

Fig. 4.38. Het complete
vervangschema van het
anodecircuit.

S.Vg

/q

■Po

I

midden gebied

S. kg

/g
lage frequenties

= T-Cj

■Pi

■P.

kb

S.Vg

!a

*

|

hoge frequenties

b
c
a
t.22. , b, c. De vereenvoudigde vervangschema's
Fig. 4.38«,
voor de
(' diverse frequentiegebieden.
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"P <AjCk
7?1

Fig. 4.39a. Het vectordiagram ter verduidelijking van
de vermindering der verster
king bij lage frequenties.
Tevens ziet men, dat vr
in fase is verschoven t.o.v.
va, hetgeen van belang is
voor de z.g. fase-(frequentie)
karakteristiek.

Vc

-—^}ï'c= /.Au

7q

1-

dan bij benadering aanhouden:
Ri

VI =

Vmid

- I'mid —
2

of

1
^C^R}

^2 + (-^)
\ a>Ck /

Vmid

Vi =

(4.18)

1

1 +

Is dus 1/coCic = Ri, dan is de versterking een factor V2 gezakt. We vestigen
extra de aandacht erop, dat dank zij de faseverschuiving tussen de spanning
over Ck en de spanning over Rt, de vermindering van de versterking door de niet
te verwaarlozen reactantie van Ct minder is dan men op het eerste gezicht zou

verwachten.
Immers, als l/tuCi- = Ri, dan is de versterking niet l.i’mid. maar

1
—• vmid

0.7. vmta.

V2

Een en ander is nog gunstiger, als l/toC* kleiner is dan Ri. Is b.v. \/a>Ck =
= f^Ri’ dan is de versterking volgens fig. 4.39u:

VR
V = ----- ■ v,nid =
va

10
200
200
- = • v,ntd & - , Vmid. en dus met v =
vmtd\/102 -J- 12
201
220

3e. Bij zeer hoge frequenties is l/coC*
Ri, maar dan is niet l/<oCa>- RaWe kunnen dan de vereenvoudigde schakeling van fig. 4.38c aanhouden,
waarin a.h.w. een condensator Ca parallel is geschakeld aan de weer

standen Ra en Rt.
Uit fig. 4.39è volgt x):

(va_ V
\ Z )

Va

l/o>Ca

1
Z =

2

of

1
Z2

—

+ w2Cl •

of

R»

Vl + ^ClR2v

!) Z is hier de vervangingsimpedantie van de parallelschakeling van Rv en l/cüCa.
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Fig. 4.39b. Het vectordiagram ter
verduidelijking van de verminde
ring der versterking bij de hoge
frequenties. Merk op, dat —va in
fase is verschoven t.o.v. S.vfJ, het
geen van belang is voor de fase(frequentie) karakteristiek.
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-SVg

'k.

ffv:

‘c xa =
-js 1

cuCq

•

-s.i?g=',»A4'c='(yx0

V'o

’R=Vffv

4S.Vg

va

De versterking wordt nu:

Va
Vh = —
Vg

SVg.Z
v.

»>A =

= - s.z =

- S.RV

vmid

V1 + a>2C2R,.2

V\ + a>2C2R2

v>uid
—- - waarin
V1 + <»2C2R2

i

I

1

a;.;

«7

, of:

(4.19)

7s dus Rv = l/(oCa, dan is de versterking een factor \/2 gezakt.
Ook hier is dank zij faseverschuiving de vermindering van de versterking
door de niet te verwaarlozen reactantie 1 /a>Ca niet zo groot als men op het
eerste gezicht zou vermoeden.
Tot slot valt op te merken, dat de Ck (en eventueel de C over de katodeweerstand) een extra fasedraaiing van de te versterken componenten met lage
frequenties geven. Dit is ook het geval bij de componenten met zeer hoge
frequenties, dank zij de extra lekcapaciteit over de anodeweerstand. De ver
vorming van het signaal, die erin bestaat, dat de samenstellende componenten
in fase t.o.v. elkaar draaien, is over het algemeen in het gereproduceerde
geluid niet door ons gehoor waar te nemen J). Deze vervorming is daarom
meestal niet van groot belang in geluidsversterkers.

*Opgave 11

Gegeven:
De triode is ideaal, heeft een /i = 60 en is inge
steld op Vg = — 5 V waarbij Iaw = 10 mA. Ver
der is:
Vb = 605 V; Ra = 24 k< >; Rt = 1 MQ;
Ck = 5 kpF; Ca = 250 pF.

Gevraagd:
*1. De grootte van RkT
*2. De grootte van Ci als bij 1 Hz nog nagenoeg
geen tegenkoppeling optreedt.
*3. De versterking vm(a. Verwaarloos hierbij Ri t.o.v. Ra-

t---- 1i —4=ci<
i

tl

t) Enkele bijzondere gevallen uitgezonderd, waarover wij bij de behandeling van de
LF-eindtrappen (§ 2 van hoofdstuk VII) iets zullen mededelen.
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4. Bij welke twee frequenties is

vmid ..
V = —~zz ?

V2

5. Bij welke twee frequenties is v = jSvmid?
6. Bereken en zet op dubbel-logaritmische schaal uit v = f(/) over een
gebied van 1 Hz tot 10 MHz (bereken v bij 1 Hz, 10 Hz, 102 Hz, enz.).
7. Hoe gaat de lijn v — f(/) aan de hoge frequentiekant op de duur lopen?
Licht het antwoord toe.

*Opgave 12
Gegeven:
De triode is ideaal en één van de Ia—Fj-karakteristieken is in tekening
gebracht. Verder is:
Vb = 250 V; Vg = - 4 V;
Ra = 20 kQ;
= 400 k£2;
Ck = lOkpF; Ca = 200 pF.
Ck^

Gevraagd:
*1. Teken de Ia—Fo-karakteristieken en de belastinglijn.
*2. Bepaal de grootte van Rk. *9 —16V
*3. Bepaal de grootte van Ci,
als bij 20 Hz nog vrijwel geen tegenkoppeling mag optreden.

*4. Bepaal rmid =

Vu

. Verwaarloos hierbij Ri niet t.o.v. Ra.

vt
vmid

Vu

5. Bepaal bij welke twee frequenties geldt

Vi
V2 '
*6. Bepaal de grootte van de anode-dissipatie, als v<, = 3 V versterkt
wordt met de versterking vmta7. Bepaal bij welke twee frequenties geldt
2vmid-

*Opgave 13

Gegeven:
De triodes zijn gelijk en ideaal.
R( = 10 000 Q; S = 8 mA/V;
Ra> = 10 kQ; Ra„ = 100 k£2;
2?/= 500 kQ; C* = 5 kpF;

:4o2

t
—ri —
1
L\
Ck±
-_lI

1i

-T-k-a^

CtI1 — 200 pF; Ca„ = 15 pF;
kirV)
Vt> = 300 V. Verwaarloos hier
bij Ri niet t.o.v. Ra.

n

“---- 1----—II

>

1 "’i

rl_i

_s

1i
i

-1-c

-y.UQ2
ku

<>
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Gevraagd:

*1. Bereken de versterking per trap en de totale versterking bij 1 kHz.
*2. Bereken Rkt en 7?^, als elk van de buizen midden in zijn roosterruimte moet zijn ingesteld.
*3. Bereken Ci en C2, als bij 5 Hz nog vrijwel geen tegen koppeling
mag optreden.
*4. Als men van elk van de buizen tenhoogstc de hele roosterruimte mag ge
bruiken, hoe groot is dan het grootste nog te versterken signaal vf?
5. Bereken de amplitude-frequentie-karakteristiek voor elke trap (van
10 Hz tot 10 MHz), en zet dit in één figuur dubbel-logaritmisch uit.
Construeer vervolgens de amplitude-frequentie-karakteristiek voor de
gehele versterker uit de gevonden twee amplitude-frequentie-karakteristieken.

* Opgave 14
Gegeven:

fi = 80; S - 4 mA/V;
Ra, = Ra, = 60 kQ;
G,, = Ca'2 = 300 pF;
G, = Ck„ = lOkpF;
Vb = 480 V;
R3 = Ri + R2 = | MO.
De gelijke ideale triodes zijn
midden in hun roosterruimte
ingesteld, en geven gelijke sig
nalen
en vu, af, die in tegenfase verkeren (als v = i'mia)-

+48OV

:y: i#°2

^□1

■o

-i--------- ‘—+■—

l/?1
__ T Ck2
i „

Tffk'

r

X ii

0

*1

vu2
-O

Gevraagd:
*i. Bereken de grootte van Rkt en Rk,*2. Bereken Ci, als bij 20 Hz nog vrijwel geen tegenkoppeling mag optreden.
*3. Bereken de versterking van een signaal van 1000 Hz.
*4. Bereken 7?i en R2.
i\/2.i’ml-d? (Voor elk van
5. Bij welke frequenties is de versterking
de uitgangssignalen bekijken!)
*6. Hoe groot moet de gemeenschappelijke Rk zijn, als wij de katoden
doorverbinden? Is de afvlakking van Rk dan nog nodig?
7. Men kan in plaats van Ri -f- R2 af te takken (ten einde te bereiken,
dat vu = t)u ) ook R„, kleiner maken dan Rai- Welk voordeel heeft
het de eerste methode toe te passen?
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Opgave 15

Gegeven:
Nevenstaande televisieversterktrap heeft een ideale triode
= 10 mA/V en Ri = 5 kfl.
Verder behoort Vt, = 250 V te zijn, terwijl een
spanning van 300 V ter beschikking staat. Ten
slotte is Rt = 1 MO en Ca = 40 pF, en is de triode
Cii
ingesteld op V,, = — 3 V.

met S =
+ 3OOV

—Ck

Gevraagd:
1. Als men dusdanig grote bandbreedte moet versterken, dat de versterking voor signalen van
20 Hz en 10 MHz pas gelijk is aan:
’'mid
v =
V2 ’
hoe groot mag men Ra dan ten hoogste nemen ?
2. Hoe groot moeten Ri en 2?* dan zijn?
3. Hoe groot moet Ck ten minste zijn?
4. Hoe groot moeten Ci en C ten minste zijn, als 1/coCi ^0,1 7?i en
1 /(oC
0,1 Rk ?
5. Bereken vmid en het grootste onvervormd te versterken signaal.
6. Indien men het frequentiegebied van 20 Hz tot 10 MHz (d.w.z. tussen
de frequenties, waarbij v = |v 2.vmtd) de bandbreedte Bv? noemt;
hoe groot is dan het produkt van de bandbreedte en de versterking vmt&> r).
Waarvan hangt de grootte van dit produkt af ?; waarvan hangt dus de
met de buis te bereiken versterking voor een bepaalde frequentieband
van af?

§ 4.

DE FASE VAN DE STROMEN EN DE SPANNINGEN EN DE
VOLLEDIGE VERVANGSCHEMA’S VAN DE IDEALE TRIODE

In § 6 zal de fase van de anodewisselstroom en van de diverse wisselspannin
gen in een triodeschakeling meer dan eens ter sprake komen. Hoe is de fase
in het algemeen vast te stellen ?
Ten einde dit na te gaan, zullen wij eerst de onderlinge fase van de wisselstroomgrootheden bekijken, die voorkomen in het schema volgens fig. 4.40n.

1) Eerst in formule uitrekenen met behulp van de gegevens van de schakeling; de
S
uitkomst is: \BV vmla\
12
1
2rrCa
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Fig. 4.40«.De versterktrap met weerstand koppeling.

ï—

■

.1.

,|

/q./?q=V^A

Fig. 4.406. De diverse karakteristieken, de diver
se spanningen en de anodestroom van een versterktrap met weerstandkoppeling.
Vervolgens zullen wij een volledig vervangschema van de triode dusdanig
opstellen, dat de fase van de daarmee te bepalen wisselstroom en wisselspan
ningen overeenstemt met de praktijk. De fase van de wisselstroomgrootheden
in een willekeurige andere buisschakeling is nu vast te stellen door de andere
buisschakeling met behulp van het pas gevonden volledige vervangschema te
berekenen.
Bij de karakteristiekenbundels volgens fig. 4.406 zijn de V/>, de Ia, de
Ia.Ra en de Va eveneens aangegeven. Uit de grafieken blijkt, dat als Vg
momenteel toeneemt Ia en Ia. Ra op dat ogenblik even
eens toenemen, doch dat Va op dat ogenblik afneemt. Dit
betekent dat vg, ia en ia-Ra in fase zijn, terwijl va in
k'a = — 'a-f^a
tegenfase is met v0 zowel als met ia, zodat va — — ia ■ RaIn fig. 4.40c zijn het spanningsbronvervangschema
van de triode en de Ra getekend.
Fig. 4.40c. Het span
Ie. Onder va verstaat men de wisselspanning van de
ningsbron vervangschema van het anodecir- anode t.o.v. de katode. Dit geeft men aan door aan de
cuit.
anodekant een 4- teken en aan de katodekant een — te
ken te plaatsen.

--_
V0 = —/Q./?o

pvg
*9

Fig. 4.40d. Het vectordiagram van de anodewisselstroom en de di
verse wisselspanningen
volgens het spannings
bron vervangschema.

2e. Wil uit het vervangschema volgen dat va =
— ia-Ra, dan moet men de stroomrichting van ia aan
geven zoals in fig. 4.40c is gedaan; nl., door Ra lopend
van de katodekant naar de anodekant.
3e. Tenslotte moet vg, en dus ook p-ve, in fase zijn
met ia- Wil dit uit het vervangschema volgen, dan
moet aan de katodekant van de e.m.k./j..vg een -f- teken
en aan de andere kant een — teken worden geplaatst.
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M.vq
*o =
Vq
COZ-Q

_

'9
' Vq — —Ïq-Xq

Fig. 4.41a

Fig. 4.41b

Fig. 4.41u. Het spanningsbronvervangschema van
het anodecircuit van een versterktrap met smoor
spoelkoppeling.
Fig. 4.416. Het vectordiagram van de anodewisselstroom en de diverse wisselspanningeni van een
versterktrap met smoorspoelkoppeling v<'olgens het
spanningsbronvervangschema.

Aldus hebben wij het gehele
schema van het anodecircuit
verkregen, waaruit de ia en de
va in hun j uiste grootte en fase
t.o.v. Vg zijn af te leiden.
Verder is in fig. 4.4CW het
vectordiagram van de diverse
wisselstroomgrootheden gete
kend. Daarbij zijn de werkelijk
aanwezige grootheden aange
geven met getrokken vecto
ren, en de fictieve grootheden
met streeplijn-vectoren.

We hebben nu gevonden dat vervangschema van de buis (voor zover
het ’t anodecircuit betreft) gelijk is aan de serieschakeling van de Ri en de

e.m.k. fiVg.
Men kan de buis wat zijn anodecircuit betreft dus opvatten als een
wisselspanningsbron met een reële inwendige impedantie Rt en een
wissel-e.m.k. p • ve. Dit blijft opgaan voor het geval dat de anode-impedantie
niet reëel is, doch imaginair of, in het algemeen, complex.
Van het vervangschema en het bijbehorende vectordiagram voor het
geval dat de anode-impedantie imaginair is, is in de fig. 4.4la en 4.41 b een
voorbeeld gegeven. Als anode-impedantie is een smoorspoel met te verwaarlozen ohmse weerstand gekozen.
Wij merken hierbij op dat ïa-Xa, zoals bij deze inductieve belasting is
te verwachten, 90° voorijlt op ia, maar dat va 90 naijlt op ia. Bovendien
valt het op dat ia niet in fase is met ve,, doch over een hoek a naijlt op vg.

Wij hebben in § 2 reeds gezien dat men behalve een spanningsbronschema ook een strombronschema als vervanging van de
,/q.Xo
+
buis voor zover het ’t anodecircuit
/)'C
^a —
betreft kan aanhouden. Rekening
<jü La
houdende met de fase van vg, ia
Va
en va zoals in fig. 4.40b voor een
*
versterkertrap met weerstandkopFig. 4.42a
Fig. 4.42b
peling tot uiting komt (waarbij
Fig. 4.42«. Het stroombronvervangschema van
iaen v„ in tegenfase zijn), moeten
het anodecircuit van een versterktrap met
smoorspoelkoppeling.
wij de stroomrichting van S. vg in
het vervangschema zó nemen dat
deze stroom aan de katodekant van
Rt wordt toegevoerd.

Fig. 4.426. Het vectordiagram van de diverse
wisselstromen en wisselspanningen van een
versterktrap met smoorspoelkoppeling volgens
het stroombrondvervangschema.
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Als voorbeeld van een toepassing van het stroombronvervangschema hebben
wij in de fig. 4.42<i en 4.426 het vervangschema en het vectordiagram
van een versterktrap met smoorspoelkoppeling gegeven.
De volledige wisselstroom-vervangschema’s

Tot nu toe hebben wij slechts vervangschema’s voor de ideale triode
gegeven voor zover de buis een deel uitmaakt van het anodecircuit. Dit is
voldoende indien het anodecircuit een op zichzelf staand geheel vormt, dat
behoudens de aanwezigheid van de wissel-e.m.k. /i.va (of de constante wissel
stroom S .vg) verder geen verbindingen heeft met het roostercircuit.
Vaak zal het echter voorkomen dat het anodecircuit nog extra verbonden
is met het roostercircuit. Dan zijn de tot nu toe opgestelde vervangschema’s
van de triode onvolledig, aangezien het roostercircuit er niet in is betrokken.
De volledige vervangschema’s van de geïdealiseerde triode zijn in de
fig. 4.43<i en 4.436 gegeven.
Het verband tussen anodecircuit en roostercircuit binnen de buis bestaat in het
ene geval daarin, dat er een wissel-e.m.k. u. • vsk werkzaam is, die in fase
is met de wisselspanning oc,. van het rooster t.o.v. de katode.
In het andere geval wordt er een constante wisselstroom S-vek toe
gevoerd, die in fase is met de wisselspanning vgl. van het rooster t.o.v.
de katode.
De volledige vervangschema’s zijn in het bijzonder van nut voor de
berekening van gecompliceerde schakelingen, van schakelingen waarin ver
bindingen bestaan tussen het anode- en het roostercircuit, en van schake
lingen waarin de buiscapaciteiten niet meer mogen worden verwaarloosd.
In het laatstgenoemde geval kan men in het vervangschema tussen de
aansluitingen g en k de buiscapaciteit COk, tussen a en g de buiscapaciteit Cag
en tussen a en k de buiscapaciteit Cak aansluiten.
Elke triodeschakeling kan men met behulp van de triode-vergelijking berekenen. Indien men echter in plaats daarvan de uiteindelijk met behulp
van de triode-vergelijking afgeleide volledige ver
q
—f—-"^q
vangschema’s van de triode gebruikt, is het
veel gemakkelijker te vinden welke vergelijkin
tlVgk)
gen men het best kan opstellen, terwijl het juist
' r''+
opstellen van deze vergelijkingen eveneens min
4f>
der moeite kost.
De berekening van een schakeling met een of
meer triodes komt nu neer op een netwerkberekening, waarbij men o.a. gebruik kan maken
van de wet van Ohm, de wetten van Kirchhoff
en de diverse netwerk-theorema’s.

k

k

Fig. 4-43“
Fig. 4-43b
Fig. 4.43rt, b. De volledige wis
selstroom-veivangschema's van
een ideale triode.

258

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 4

De gebruiksregels

We beëindigen deze § met het geven van enkele regels, waaraan men zich
kan houden bij het berekenen van een triodeschakeling.
In fig. 4.44 is een praktisch voorbeeld van een schakeling gegeven, waar
van in fig. 4.44 het vervangschema is getekend. Bij het opstellen van zulk
een vervangschema houden wij ons steeds aan de volgende regels:
le. We geven met
en — tekens aan, welke wisselspanningen wij bedoelen',
dit zowel binnen de eigenlijke vervangschema’s van de diverse buizen
als daarbuiten. Is een spanning voorzien van een + en een — teken,
dan wil dit zeggen, dat wij de wisselspanning bedoelen van het punt
waarbij het + teken staat t.o.v. het punt dat met een — teken is gemerkt.
2c. We geven van alle aanwezige wisselstromen een over het algemeen willekeurig
te kiezen positieve stroomrichting aan. De stroomrichting van de anodestromen kiezen wij bij voorkeur buiten de buis steeds van k naar a.
3c. In elk buisvervangschema zetten wij bij g een + teken en bij k een —
teken ter aanduiding van de spanning vgg van g ten opzichte van k.
4c. In elk spanningsbronvervangschema zetten wij aan de k zijde van de
werkzame /.ivg); een -|- teken, en aan de a zijde een — teken (fig. 4.43«).
5c. In elk stroombronvervangschema is de positieve stroomrichting van de
stroom S.Vf,/,- van k via ,,de Ri -j- uitwendige belasting” naar a (fig. 4.436).
Verder maken wij de volgende twee belangrijke opmerkingen:
A. Wat de fase betreft, ligt het van tevoren slechts voor éénzelfde buis vast,
dat /iVgi.- in fase is met p?j-, en dat S .vgk in fase is met vgt- Alle overige
fasen tussen diverse wisselspanningen en wisselstromen volgen slechts
uit de daartoe benodigde berekeningen, aangezien zij afhangen van de
aard en de grootte van de onderdelen, en de manier waarop deze onder
delen zijn geschakeld.
B. Als wij de spanning K-tzs
punt A ten opzichte van punt B moeten bepalen,
moeten wij van B naar A gaan, en onderweg moeten we alle doorlopen
spanningen algebraïsch optellen. Daarbij rekenen wij:
le. een doorlopen e.m.k. positief, als we haar van — naar + gaand doorlopen,
doch negatief, als we haar omgekeerd doorlopen.
2e. een doorlopen spanning R.i of Z.i positief, als wij tegen de positieve
stroomrichting ingaan, doch negatief, als we met de positieve stroom
richting meegaan !).

i) Analoog is het volgende: Als wij in een berglandschap de hoogte hAB van .4 ten opzichte
van B willen bepalen, kunnen wij hiertoe van B naar A gaan en onderweg alle stijgingen
positief en alle dalingen negatief in rekening brengen. Tellen wij alle onderweg doorlopen
hoogteveranderingen tenslotte algebraïsch op, dan vinden wij de hoogte van A boven B.
Gaan we onderweg daarbij langs een rivier tegen de stroom in, dan stijgen wij in hoogte
terwijl wij met de stroom meegaand dalen.
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aj
:/?a'

Ra

— — f., S.Vg'R ƒJ'

=$=Cr

#ck
‘'o

A+

#Ck

Ra'
l'o'

9X

i'i

:ffi

■R'

'1

Fig. 4.44. Een LF-versterker.

Fig. 4.45. Het vervangschema van de LF-versterker.

Vervolgens nog enkele opmerkingen betreffende het in fig. 4.45 gegeven
vervangschema. We veronderstellen Ri^> Ra en Ri^> Ra1In de eerste trap is
gaande van k naar g, gelijk aan + vt.
In de tweede trap is v0'k', gaande van k' naar g', gelijk aan ')
Vg'k'

- Rk.ia’ - Ra.ia1.

Verder is vgk in fase met S .vgk, en tevens is vg'k' in fase met S.vg-k'. Echter
heeft bijvoorbeeld vgk niet dezelfde fase als vg’k'. Juist het tegendeel is
waar volgens een eventueel uit te voeren berekening: de + en — tekens van
vgk en Vg'k' zeggen niets omtrent de fase tussen de genoemde spanningen
van verschillende buizen.
Enige praktische voorbeelden van berekeningen met behulp van de boven
behandelde methode geven wij in de volgende § 5. Ter wille van de over
zichtelijkheid hebben wij deze berekeningen met een minimum aan toelichting
behandeld. Omdat de berekende schakelingen van groot belang zijn hebben
wij haar voornaamste eigenschappen telkens apart vermeld.

De triodevergelijking voor gelijkstroom

In § 2 hebben wij de triodevergelijking voor de a.nodewisselstroom afgeleid
voor een ideale triode. Met behulp van de ƒ „ —^-karakteristiek kan men
als volgt de triodevergelijking voor de a.nod.egelijkstroom afleiden:
Zou de
E9-karakteristiek verlopen zoals in fig. 4.46<i is getekend (d.i.
door de oorsprong gaande), dan zou gelden
S = tga = ^'

i) Merk op: ------ vormt een kortsluiting.
(oCk

of Ia. = S.Vg.

260

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 4, § 5

In werkelijkheid loopt de karakteristiek zoals in fig. 4.466 is getekend.
V«
T.o.v. het verloop volgens fig. 4.46<i is hij over een afstand
naar boven
Ri
verschoven,1) zodat bij elke V^-waarde de ƒr,-waarde een bedrag

z?
Rt

groter

is dan volgens I a = S • Vg. De triodevergelijking voor de anodegelijkstroom
van een ideaal veronderstelde triode luidt dus:

Va
la = S.Vrj + --a-

(4.20)

I<i

Merk op, dat deze vergelijking slechts
juist is voor positieve waarden van de
anodegelijkstroom. Verder moet men
voor de
waarde meestal een negatief
getal invullen, aangezien men doorgaans met een negatieve roostervoor—rflspanning heeft te doen.
Fig. 4.46a. Fictieve ideale Ia—■ ^-karak
De grootheid Rt in de triodevergeteristiek, die door de oorsprong gaat.
Fig. 4.466. Ideale 1 u— I ^-karakteristiek; lijking voor gelijkstroom is niet ,,de
deze is t.o.v. de fictieve karakteristiek gelijkstroom-/?; in het algemeen”, maar
evenwijdig naar boven geschoven over
wel een constante, die mede hel verloop
een afstand p
van de statische Ia—Vg-karakteristiek
vastlegt en die gelijk is aan ,,de gelijk
stroom-/?; bij Vg — 0 V” of ook ,,de wisselstroom-/?;”. (Men raadplege de
beschouwingen omtrent de /?; op de blz. 216 en 217).
Als men een triode ideaal mag veronderstellen in vraagstukken, kan men de
grootte van de anodegelijkstroom /„ altijd gemakkelijk berekenen met de
zojuist afgeleide triodevergelijking [formule (4.20)]. Bedenk daarbij, dat:
Tz„ is de gelijkspanning van a ten opzichte van k.
Ia

Ia

I

i
§ 5.

ENKELE BELANGRIJKE SCHAKELINGEN

In deze paragraaf zullen wij enkele belangrijke schakelingen die veelvuldig
voorkomen, berekenen met behulp van de vervangschema’s van een radio
buis. Daarbij wordt de buis dus steeds ideaal verondersteld.

Dit volgt uit de definitie van 7?f, die luidt: 7?f =

A Va
^I a

I

bij V g = constant (en dus

ook bij Vg = 0V).

(
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We gaan in de te behandelen schakelingen achtereenvolgens berekenen:
de anode-wisselstroom ia, de uitgangswisselspanning vu, de uitgangsweerstand Rutl en de ingangsweerstand RingDe katodebasisschakeling

Dit is de normale versterktrap die wij tot nog toe steeds in het boek zijn
tegengekomen.
a.

—

b. Vg = ---

- Ra =

S (l .Ra - Vg

S(l.Vg .Ra —

Sd . R„ . Vg
--------------- Of >•=— i>d.Ra= —
Vg

Vu
V — ----Vg
c.

1

. Vg
.
ft
'— of iZj.a = Sa.Vn,
Sa.Vg, waarin Sa
,S,/ =
=-------------/<■ + ««
'
Ri+Ra

Ra

v9

Ri + R,a

Ter berekening van Ruit passen wij het theorema van
Thévenin toe :
ll-Vg.Ra

KI
iV
"'

=ö
~ Ra
R^

■ .

f<-Vg

7?

—
~

V“ — (l.Vg.Ra
ik \ ~ Ri~+~Ra
P

Rj.Rg

lu-l
lul =
=~

~ Ri+Ra

d. De ingangsimpedantie wordt bepaald door Cgt
en Cag. Zij is capacitief en zij wordt bepaald
door de geleverde ingangsspanning vg te delen
door de geleverde ingangsstroom i.
Vg
— CöCgk.Vg
1/aiCglc

ii =

L +

i _ (1 + MK
1 /o>Cag

= co(l +

1
(1 + |r|)Caff]

+

■eQ

ku

k
'a

Fig. 4.476.

• Vg

1 = n + i-2 — <*>[Cgk + (1 +

7 T-ing
— v°.

Fig. 4.47fl.

2)-

1

_

cuCdyn

De dynamische ingangscapaciteit bedraagt

V.Vg

dus:

Cdyn = Cgk + (1 + lvl)^a<7-

i) We veronderstellen hier, dat Ra niet de belas
ting vormt, maar zelf een onderdeel is van de wisselspanningsbron waarop de belasting nog moet wor
den aangesloten.
2) N.B. ii en 1’2 zijn elk meestal zeer klein t.o.v. ia,
niet ter sprake behoefden te komen.

Fig. 4.47c. Vervangschema ter
berekening van de ingangsimpedantie.

zodat zij bij de punten a, b en c
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De voornaamste eigenschappen van de katodebasisschakeling zijn:
1. Hoe groter Ra is, des te meer nadert de versterking tot //.
2. De dynamische ingangscapaciteit bedraagt Cgk + (1 + |ij)Cn!7.
3. De uitgangsweerstand bestaat uit Ri, waaraan Ra parallel is geschakeld.

Een tegenkoppelschakeling
Tegenkoppelen wil zeggen: een deel van het uitgangssignaal vu terugvoeren
naar de ingang, en aldaar van het ingangssignaal vt aftrekken, alvorens het
signaal aan de buis toe te voeren. Hierdoor wordt het ingangssignaal vgk van
de buis kleiner en daarmee tevens het uitgangssignaal vu. Uiteindelijk is dus
de verhouding ---- , d.w.z. de versterking, door het tegenkoppelen kleiner

geworden.
a.

I

I iiVgk — (Ri + Rk + Ra)ia = 0, waarin

Ivj,. = vi — Rk-ia-

Uit het laatste volgt:

— \Ri

'« =

/<)Rk + R«] ia = 0, of

(1

(4.21a)
Ri + (1 + /l)Rk “F Ra
T

b. Vtl — — l n . Ra — —

vt =

_____ Ra______________
fi. V(. (4.216)
Ri + (1 + /k)Rk + Ra

Ra
Ri+ (1 + Z»)R* + Ra “

=

—’ R’, Ra
+ R,—
a

I
I
I

I

I

I

i“-

:ffk

Verder is de versterking zonder tegenkoppeüng:

Fig. 4.48a.

Ra
/'■

o.

Ri + Ra
We hebben aldus gevonden:
Vt =

Ra
Ri + Ra
R' + Ra fl
f‘ =
= R', + Ra

p.l'gk

+
V,

Ri
g

waarin R' = Ri + (1 + p)R/c

Ro

(4.22)

Het afnemen van de versterking komt, door
dat de ingangswisselspanning vgk van de buis
afneemt van vt tot

:/?k

Fig. 4.48Ö.

/q

ku
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Ra

Ri

l”ïl

M Vt~ 7< + Ra
c.

Volgens het voorgaande geldt:

Ra

KI = H-Vi

(4.23a)

'k

Ri + Ra

Verder is

KI

KI =

___ ■ Vi

Ri 4“ Ra

Ra

' I

, zodat

Fig. 4.48c.
Vervang
schema ter berekening
van de kortsluitstroom.

7'-V<

M

(4.23b)
fJVi

Uit de gevonden formules (4.23a) en (4.23b) volgt:

I Vu I
—

R uil =

I

1

Ruit —

fl.Vt.Ra

’ R'~+^a

Ri •

/Ll.Vi

--1)

Ri + 7?,a

:0+pK

R-.Ra

waarin 7? ■ = 7?4 + (1 + /z) Rt

a

(4.23)

Fig. 4.48d. Ver
vangschema
van
het anodecircuit.

d. De ingangsimpedantie bepaalt men door de geleverde ingangsspanning
te delen door de geleverde ingangsstroom i.
U =

Vgk

1 / O)C gk

= loCgk-Vgk = OjCgk - ~ Vt

l”l

Vi + |i'(l Vi
12 =

1 /wC ag

Uit de voor i\ en iz gevonden waarden volgt
dat de waarde van i gelijk is aan:
i — '1 + iz =

F ' . Cgk + (1 +
L |v|

I Vt.
J

Fig. 4.48e. Vervangingsschema
ter berekening van de ingangsimpedantie.

i) Uit de laatste formules volgt het in fig. 4.48<Z getekende vervangschema voor het
anodecircuit.
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Hieruit volgt tenslotte:

1
7

- Vi
ing —

1

W Cgk + (1 + |k(|)Cos^|
M

= CO

C'jC dy n

De dynamische ingangscapaciteit bedraagt dus:

Cavn -

of

N

C (lyn

Cgk +

lr/|

1 +—
M

• l’’| ■ Cag

j [Cgk + (1 + |K|).C„,]

(4.24a)

(4.246)

De voornaamste eigenschappen van deze tegenkoppelschakeling zijn, dank
zij het aanbrengen van A\-:
1.

.

11'

n.

IJe mgangsspanmng van de buis wordt

l’’d

=

R'i + A’«

--------- maal zo klein;
Rt + Ra

R'i + Ra
men kan een------------- maal zo groot signaal toevoeren zonder de buis te
Rl + Ra
oversturen (de roosterruimte wordt schijnbaar groter).
Rj + Ra
2. De versterking wordt een factor maal zo klein.
Rt + Ra
R'i + Ra
3. De ingangscapaciteit wordt bij benadering
maal zo klein.
Rl + Ra
4. De uitgangsweerstand bestaat uit een weerstand 7?,'a, waaraan een weerstand Rt = R, + (1 + (<')Rk is parallel geschakeld: de Rt is als het
ware met een bedrag (1 + /i)Rk toegenomen x).
De anodebasisschakeling

Brengt men de anode-circuit-weerstand waarvan men de wisselspanning vu
afneemt, niet in de anodeleiding aan (fig. 4.47a), maar in de katodeleiding
(fig. 4.49a), dan ontstaat de zogenaamde anodebasisschakeling.
a.

ƒ/j.vgk — (Ri + Rk)<a = 0, waarin
[ Vgk — Vt — Rk-ïa-

Vult men de waarde van vgk in de le vergelijking in,
dan verkrijgt men :
ki

l-l.Vi — [Ri —|— (1 —f— f-i)Rk]la — 0, of
t) Voor verdere eigenschappen, zie hoofdstuk IX over tegenkoppeling.

Fig. 4.49a.

I
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fl-Vi________ fl-Vj

hl =

Rf 4- fi.Rk

4- (1 4-

S .vt

= 1 4- S.Rk
Dus:
£

S .vi

U =

b.

(4.25n)

1 -p S . R k

Ri 4~ (1 4“

Pk:

ƒ« • Rk • vt

Vu — 4“ ! a-Rk —

Vu

Fig. 4.4%.

Ki 4- (1 4~

S.Rk
— v‘S. R k

H.Rk-vt

~Rt +7.7êT ~ 1 +
Dus:

Vu

.u.R/c-vt

S.Rfc

Ri 4-”F+/'W

1 + S.R*

Vi

(4.256)

en

r= +
c.

=
ik =

S.Rk
---- , zodat >•
1 4- S-Ra-

H-Rk

Ri+ (1 + ,«)Ra-

I.
Fig. 4.49c. Vervangschema ter berekening
van de kortsluitstroom.

fi.Rk.vi

Rj + (1 + /i'yRk
/l-Vl

II ■ ff

Rt + (1 + «jo

~Ri~

A
s

Uit de voor v U en ik gevonden waarden volgt:
R

- Vu
t

/'■Rk .

.

u. t’i

R« + (1 + ,«)Rj-

~rT =
R,-Rt

R, 4~ (1 4- tiiRt
R

,Rt

of

Fig. 4.49rf. De span
ningsbron. waarop men
zich de belasting van de
anodebasisschakeling
aangesloten kan den
ken.

-.Rt

(4.26)

R«« =

•v.

De laatste benadering gaat wee-,
het geval is.

4- Ra-

a'.s

1. hetgeen praktisch meestal
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Aan Rk moet men dus als het ware 1 /S parallel denken; dit bedrag is zeer
klein als we met een steile buis hebben te doen I

10
1
Is b.v. S = lOmA/V = ------- A/\ dan is — =
1000-------------------- s

Vt —

d. vgk = Vt — Rk.ia

Vi

vt =

1 + S.Rk

= 100 Q.

1 + S.Rk

ia, waaraan meestal wordt voldaan, dan geldt verder:

Als i

h=

S.Rk

1
10/1000

„

Vgk

a>Cgk.Vt

---- (,
—
(O>Cg
b nk
k .Vgk
•
''SS

“

Vl

~

?2 =

1 + SdRk

\/<'>Cgk

Uit de voor
en 22 gevonden waarden volgt
dat i gelijk is aan:
i = iY 4- i2

7
'-'ing
—

Cgk__
CO

1 + S • Rk

+ Cag

Cgk
CO

I + SRk

+ Cag

4h
Cog
'2

.Vi.

1

1
~
l

—

1 /(IkCgg

ag ■

o.

+
g

a> Cdyn
Ógk

De dynamische ingangscapaciteit bedraagt dus:
Cgk

C dyn

1 4" 5 ■ Rk

+ Cag

(4.26)

Fig. 4.49e. Vervangschema ter berekening van de
ingangsimpedantie.

De voornaamste eigenschappen zijn:
I.

De versterking is minder dan 1 en het uitgangssignaal is in fase met het
ingangssignaal. Hoe groter S.Rk is, des te meer nadert de versterking
tot /i/l + //. Dit is bijna gelijk aan 1 als
1.
2. De ingangsspanning van de buis wordt (1 4- S • Rk) maal zo klein ', de
roosterruimte van de buis wordt schijnbaar (1 4- S ■ Rk) maal zo groot.
3. De ingangscapaciteit is klein; zowel de bijdrage van Cgk als die van Cao
zijn veel kleiner dan bij de normale katode-basisschakeling.
4. De uitgangsweerstand bestaat uit een weerstand Rk, waaraan een zeer kleine
weerstand l/S is parallel geschakeld (mits fi
1). Vanwege de kleine
uitgangsweerstand is de anodebasisschakeling in het bijzonder geschikt
om signalen aan een kabel toe te voeren’ Een kabel wenst men meestal
ook aan het begin met een kleine weerstand afsluiten, ten einde reflecties
tot een minimum te beperken *).
0 Zie het hoofdstuk over lange leidingen in deel II.
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Opgave 16

Gegeven:
De wisselspanningsbron heeft geen inwendige weer
stand; de triode heeft een inwendige wisselstroomweerstand R, en een steilheid S.

ï+

Gevraagd.:
1. De versterking

Vu

Vi

2. Als Vi — vt.sin ad, hoe luidt dan de uitdrukking voor de momentele
waarde van de wisselspanning vu.
Opgave 17

Geef het vectordiagram en de formules voor de mo
mentele waarden van de wisselstroom ia en de
wisselspanningen vt, vk en vu uit nevenstaande
schakeling. Hierbij wordt verondersteld dat de
momentele waarde van de vi gelijk is aan:

|<a>Lq<

l'u

T

/?k;

Vt = üf.sin ad.

Opgave 18
+ V

Gegeven:
S = 2 mA/V; /i = 10; Ri = R2 = R3 = 500 O;
vt = 1 Ve//.

»3

L

T
I
I

R2

Gevraagd:
Bereken v over R3.
*Opgave 19

1T

Ia
mA
.-25

Gegeven:
Rk = 400 0; vt = 1 Ve//;
Vb = 400 V + (- Vg).
Gevraagd:
Bereken het vermogen dat in
Rk in warmte wordt omgezet.

ï+j_

R\

1
T

-15

kb

/?k:
^9

1
_L_

J
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Opgave 20

Gegeven:
S = 2mA/V; 2?1=10k£2; Rk = 200 tl;

Ra = 6 ktl.

Gevraagd:
Hoe groot is de rimpelspanning over Rk als het PSA
een rimpelspanning van 1 V heeft?
*Opgave 21

Gevraagd:
Hoe groot is Rk als er juist geen
roosterstroom vloeit en de buis
voorbij Va = — IV pas rooster
stroom begint te trekken?

/o

mA
.-20

z4

q.

J_+
I250V
I

-10
O);

ffk:

J-

Opgave 22

Gegeven:
Voor beide triodes is S = 5 mA/V en
Rt = oo; vt = 1 Vc//,
Verder is Rk = 100 £2 en R„ = 8 ktl.

ff»

Gevraagd:
Bereken de wisselspanning over Ra.
Opgave 23

Gegeven:
Voor beide buizen is S = 5 mA/V en fi = 50.
R„ = 2 ktl en Rk = I ktl.
De condensator C sluit Rk voor de wisselstroom
kort en vg = 0,1 Ve//.
Gevraadg:
Bereèkn de grootte van de effectieve wisselspaninng over Ra.

*?o

v9

■
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Opgave 24
Gegeven:
R(l = 5 k£2; Rt„ = 10 kQ;
vU1 = — vU2; Vi = 1 V.

50; fiz — 80;

Gevraagd:
Bereken iU} en RUt.
Opgave 25

Gegeven:
Rtl = 5 kfl; Ri2 = 8 kO; /m = 40; S2 = 6 mA/V.
Gevraagd:
I. Bereken
tussen a
2. Bereken
tussen b

ia en vti als men
en c toevoert en
ia en vu als men
en c toevoert en

een spanning vt = 2 V
b aan aarde ligt.
een spanning vi = 2 V
a aan aarde ligt.

Opgave 26
Gegeven:
V„ = — 3 V en Vb = 400 V.
De buizen zijn ideaal en hebben de volgende
gegevens:
ƒ fn = 40
,«2 = 50
S2 = 5 mA/V.
| Si = 2 mA/V
Verder is: Ra = 20 kQ en v, — 1 V.

Bi

b2

T
IVb

<1

J

Gevraagd:
1. Bereken Iai en I„2.
2. Bereken foj, ïa2 en va.
3. Bereken de anodedissipatie van elke buis. Bedenk hierbij, dat elke buis
ontvangt en een wisselstroomeen gelijkstroomvermogen /„ir.1’niv
,
vermogen
afgeeft!
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LF-VERSTERKING MET TRANSFORMATOR- EN SMOORSPOELKOPPELING

*De algemene bepaling van de belastinglijn

In fig. 4.50a is de schakeling van een
LF-versterktrap gegeven, waarbij in de
anodeleiding een ideale LF-transformator
is aangebracht, die door een weerstand R
wordt belast. Van deze schakeling zullen wij
de belastinglijn gaan bepalen.
De anodeweerstand Ra is hier voor gelijk
stroom gelijk aan de ohmse weerstand van de
primaire wikkeling, die in het geval van een
ideale transformator gelijk is aan:
R,

O

J"

Fig. 4.50a. De LF-versterktrap
met een ohms belaste ideale trans
formator als anode-impedantie.

= 0

(4.27a)

De anode-impedantie Za is hier voor wisselstroom gelijk aan de op primair
gereduceerde ohmse belastingweerstand van de LF-transformator. Zij is dus
gelijk aan:

Ra ui = T2-R

(4.27b)

Het verloop van de belastinglijn volgt uit de twee komende beschouwingen
a en b
a. Voeren wij aan het rooster van de triade uitsluitend de negatieve roosterspanning Vg loc, dan zal er een gelijkstroom Iaw door de buis lopen. De waarden
van Va en Vg zijn bepalend voor de grootte van Iaw. De waarde van Vaw
volgt uit:
Vb = Vair + Ra ■ IaW =

+ 0./„n- = TZaIV °f Vaw = Vb-

Het instelpunt W van de buis in het Ia—Fa-vlak is dus het snijpunt van
de Vg-lijn met de Ra=-lijn. De laatstgenoemde is een lijn die door het punt
Va = Vb van de Va-as gaat, en die een hoek y' met de Va-a.s maakt, waarvan
cotg y' = Ra= — 0 (zodat y' = 90°; fig. 4.504).
b. Voeren wij bovendien een wisselspanning vg aan het rooster toe, dan is in
die toestand het bovenbepaaldc punt W het werkpunt van de buis. De be
lastinglijn is dan echter niet de 7?o_-lijn, doch de 2?alz)-lijn. Deze laatste
lijn gaat ook door het werkpunt, maar ze maakt een andere hoek y" met de
Fo-as.
Deze hoek kunnen we construeren door eerst de berekende ia en va als functie
van de tijd uit te zetten (zie Ia = Vfj en Va = f(f) in fig. 4.504), en vervolgens
de overeenkomstige Ia- en Fa-waarden naar het Ia—Iza-vlak over te halen.

271

IV - DE TRIODE EN HAAR TOEPASSING - § 6

Ia

/o

statische
karakteristiek

dynamische
karakteristiek

WL

%
%

------- t

t

I 'ig. 4 50fr. De constructie van de belastinglijn : bepaal eerst de Ra->
lijn, daarna het werkpunt W op de Ra= lijn, en tenslotte de belas
tinglijn door het werkpunt.
De constructie van de dynamische Ia — K^-karakteristiek: be
paal eerst de statische Ia — P^-karakteristiek, daarna het werk
punt \V op de statische karakteristiek, en tenslotte de dynamische
I a -- ^^-karakteristiek door het werkpunt.
Voor de gevonden 2?rtW-lijn geldt:

cotgy" =

Ir

J a ■ Raio

a

— Raw

= r-R.

Aldus zien wij:
le. Hel werkpunt van de buis wordt bepaald- door de anodecircuit-voedingsspanning, de roostergelijkspanning en de gelijkstroomweerstand van de anodeimpedantie.
2e. De belastinglijn gaat door het werkpunt', zij heeft daarbij een helling die wordt
bepaald door de wisselstroomweerstand van de reële anode-impedantie.
Dit is algemeen geldig voor een willekeurige reële anode-impedantie en het
geeft daarmee de wijze aan, waarop men de belastinglijn dan kan bepalen i).
Men begint dus Ra- te bepalen; daaruit volgt het werkpunt als bovendien Iz9

en V(, zijn gegeven; vervolgens bepaalt men Raw; daaruit volgt tenslotte
de helling van de belastinglijn door W.
Als tweede voorbeeld geven we nog de bepaling van de belastinglijn voor
een versterktrap waarvan de anode-impedantie bestaat uit de serieschakeling van een weerstand Ri en een met een weerstand 7?> belaste LF-transformator (fig. 4.5In).
De gelijkstroomweerstand is Ra= — Ri en deze bepaalt de 7?H_-lijn. Dit is
een rechte lijn die door het punt Va = Izö op de Tz„-as gaat en die een hoek y'
met de Tz(t-as maakt. Voor deze hoek geldt cotg y' = 7?„_ = Ri (fig. 4.516).

1) Reëel in de betekenis dat ia en ia.Za met elkaar in fase zijn.
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Het werkpunt W is het snijpunt van de
Ao_-lijn en de F^-lijn. Door W loopt de belas
tinglijn onder een hoek y" met de Fa-as.
Daarbij is cotg y" — Ralv = Ai -f- Ao' = Ai -f+ T2. R->. Aldus is de belastinglijn dan be
paald.

HF

oUtX
Fig. 4.5Itf. Voorbeeld
schakeling, waarbij 7?a=

0 en

Transformatorkoppeling

Ifatv ~r~ I^a=>-

We keren nu terug tot de schakeling vol
gens fig. 4.50a, waarover wij
Ia
Zo
de volgende opmerkingen kun
o
71
?
nen maken:
/-©
Door als anode-impedantie
een transformator te nemen,
vergroot men a.h.w. de rooster
i
vw
T“‘
ruimte (zie de Iu—Fs-karakte<2
I "
ristieken in fig. 4.506). Terwijl
in ons voorbeeld bij het gebruik
t
% van een weerstand als anodeVb
% impedantie de roosterruimte
slechts van 0 tot — 4 V zou lopen, bestrijkt zij nu het gebied
t
van 0 tot — 6 V. Dit betekent,
Fig. 4.516. De constructie van de belastinglijn.
dat we een groter wisselspanningssignaal aan de triode kunnen toevoeren bij dezelfde Vt> zonder dat dit
signaal in de roosterruimte ,,vastloopt”. Als de transformatieverhouding 1 : 1
is, betekent het voorgaande, dat wij ook een grotere wisselspanning over A
kunnen afgeven dan in het geval van weerstandkoppeling. Bedenk echter wel,
dat de maximale versterking van de buis daardoor niet zal toenemen. Ook
nu kan de maximale versterking hoogstens naderen tot /i.
Men kan dus meer signaal uit de versterktrap halen, omdat men meer signaal
eraan kan toevoeren; echter niet omdat de maximaal te bereiken versterking
groter is J).
Uit fig. 4.50Z) blijkt tevens, dat wij de roosterruimte hoogstens bijna kunnen
verdubbelen.
Men kan wel de over de buis verkregen spanning va optransformeren door
de transformatieverhouding ]/T groter dan 1 te nemen. Dit laatste heeft echter
zijn grenzen; daar komen wij later in deze § op terug.

v.

•T)

i) Bij deze beschouwing hebben we steeds verondersteld, dat er in beide gevallen een
zelfde I-'i, ter beschikking staat, en dat men in het geval van de versterktrap met
weerstandkoppeling niet beschikt over een (toelaatbare!) hogere 1zö.

l
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Door een transformator als anodeimpedantie te nemen, maakt mende
HF
anode-gelijkspanning Vaw hoger dan
in het geval van versterking met
weerstandkoppeling bij dezelfde K(>.
Door een transformator als anode-o —
oimpedantie te nemen, verkrijgt de
•o 4anodespanning telkens een grotere mo
Fig. 4.52a. De LF-versterktrap met een
mentele waarde dan de ivaarde Vt>. transformator. Wij veronderstellen dat /?„=,
gelijk
is aan nul en dat Zaw zuiver inductief is.
Hoe is dit mogelijk? zal men zich
afvragen als de spanning in feite
wordt toegevoerd door de gelijkspanningsbron met een klemspanning Vp.
Men kan dit inzien door te bedenken, dat er in de transformator telkens een
e.m.k. wordt opgewekt, die dan weer met de batterijspanning mee is gericht,
dan weer tegen Vp in is gericht. De totale anodespanning is gelijk aan de som
van F;, en de e.m.k. van inductie in de primaire. Als genoemde e.m.k. met de
Fö is meegericht ontstaat er een Vamnm, die groter is dan V/,-

I

ï

ï

Tot nu toe hebben wij een ideale met een weerstand belaste transformator
verondersteld. In het volgende zullen wij een LF-transformator in de anodeleiding veronderstellen, die onbelast blijft (fig. 4.52a). Deze onbelaste trans
formator kan men beschouwen als een smoorspoel met een reactantie
en een ohmse weerstand 7?i. De ohmsc weerstand R\ veronderstellen wij te ver
waarlozen klein, vergeleken bij de reactantie <oL\. We hebben voor deze
schakeling dus, dat R„= m 0 en Zaw = jioLy.
Verder veronderstellen wij, dat de transformator geen vervorming veroorzakende
hyteresislus heeft (zie hiervoor § 4F) van hoofdstuk VII in deel 2), zodat de secundaire
wisselspanning geen niet-lineaire vervorming vertoont. Dit zal zo zijn in het ideale geval,
dat de hysteresislus óf een rechte lijn óf een ellips is 1).

Daar de anode-impedantie voor wisselstroom zuiver inductief is, zal de anodewisselspanning va niet in tegenfase zijn met ia zoals in het geval van een reële
anode-impedantie, maar zal va 90° naijlen op ia (fig. 4.416).

en voeren
Is de belastinglijn een rechte lijn (zie de fig. 4.506 en 4.516)
■
wij aan de buis een wisselspanning va toe, dan zal het punt vani de buisinstelling
in het ,,Ia—Ka-vlak” zich langs de rechte lijn heen en weer bewegen tussen
de uiterste standen Pi en Pa; daarbij zal dat punt telkens het werkpunt W
passeren. Dit betekent, dat de ia en va tegelijkertijd maximaal zijn (nl. in de

1) Praktisch zal een onbelaste transformator, die niet uit een spanningsbron niet Ri = 0
zvordt gevoed, altijd niet-lineaire vervorming geven t.g.v. de kromming van de hysteresislus: dan is de belastinglijn geen ellips als i\ sinusoïdaal verloopt!
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Fig. 4.526. De belasting!ijn en de dynamische Z„
dat zf fHD zuiver inductief is.

-^C ,
'A„

t

Fp-karakteristiek voor het geval

uiterste standen ?! en P2) en tegelijkertijd nul zijn (nl. in het werkpunt W),
d.w.z. dat i„ en va in tegenfase zijn t).
Een rechte belastinglijn vertegenwoordigt dus het geval dat ia en va in tegenjase
zijn, oj in.a.w. het geval dat de anode-wisselstroomimpcdantie reëel is.
Is de anode-wisselstroomimpedantie niet reëel, dan zijn i„ en v(I niet
gelijktijdig maximaal en nul, en dan moet daarom de belastinglijn
een in zichzelf gesloten kromme (een ellips) zijn, die om het werkpunt
heen is gelegen.
Dat de belastinglijn een ellips is, volgt uit de in de fig. 4.53Ó en 4.53c uit
gevoerde constructies. In deze constructies is men uitgegaan van de vectoren
fa en va. waarvan men de onderlinge fase en de grootte vooraf kan berekenen
met behulp van het vervangschema. De belastinglijn is de grafische voorstelling
in het Ia—Va-v\ak, die de tegelijkertijd optredende waarden van Ia en Va
vastlegt. Door de genoemde tegelijkertijd optredende waarden van Ia en Va
(die naast en onder de Iz«-as zowel vectoriëel als door een sinusoïde zijn voor
gesteld) over te halen in het Ia—Va-vlak kan men de belastinglijn construeren.
Deze constructie komt neer op het tekenen van een figuur van Lissajous. De
belastinglijn is in het algemeen een figuur van Lissajous. 2)

J) Zie de constructie in fig. 4.516.
2) Dit alleen echter in het ideale geval (zie blz. 273)1
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<$v,

/*

1 __
Z?5<S/0

|cotg / =

Vb

L

%
V„

Fig.
4-53a

la m tegenfose met va

I
/?ag=cotg /'=0
Zaw=cotg ƒ"= <jjL

■S9

“T _L+ Fig.
T

%

4-53b

Vo
Iq ijlt 90° voor op Vq

I
in geval von copocitieve ZQ wordt
de ellips andersom doorlopen

Ia
Z?ag=cotg ƒ'=/?
Za> xotgf^^Cü2/.2

Fig.
4-53<>

Va
Va
/a ijlt 135° voor op V'q

hier is verondersteld:
R = (jöL
6
in geval van ccopocitieve Zq wordt
ndersom doorlopen
de ellips anc

Fig. 4.53a, b, c. De constructies van diverse belastinglijnen.
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In ons geval van de onbelaste transformator isdebelastinglijn dus ook een ellips (fig. 4.526). Beschrijft men
om de ellips in het ,,Ia—Tza-vlak” een rechthoek KLMN,
waarvan de zijden evenwijdig lopen aan de /„-as en de
Va-a.s, dan geven de raakpunten C en F aan, wanneer
de ia maximaal is; de raakpunten A en D geven aan,
wanneer de va maximaal is.
Fig. 4.52c. Vervangschema van het
Als, zoals in ons geval volgens fig. 4.52«, de anodeanodecircuit.
wisselstroomimpedantie zuiver inductief is, dan zijn ia
en va 90° in fase verschoven, en dan lopen de assen van de in KLMN
beschreven ellips evenwijdig aan de Fa-as en de K«-as x). In het geval van een
zuiver capacitieve anode-wisselstroomimpedantie wordt de belastinglijn even
eens een om het werkpunt W heen beschreven ellips waarvan de assen
evenwijdig lopen aan de /„-as en de F„-as. Ook hier komt dit, doordat ia en
va onderling 90° in fase zijn verschoven. In het geval van een capacitieve
7.a wordt de ellips echter in een andere richting doorlopen; nl. met rechts
om, maar linksom.
Is de anode-wisselstroomimpedantie niet zuiver inductief, dan blijft de
belastinglijn een ellips die men binnen een rechthoek KLMN kan beschrijven;
naarmate de impedantie daarbij minder inductief wordt en meer de toestand
van reële impedantie gaat benaderen, zullen de raakpunten A en C meer naar
het hoekpunt K en de raakpunten D en F meer naar het hoekpunt M toe
liggen, zodat de ellips „scheef” in de rechthoek komt te staan 2). In het uiterste
geval zal de impedantie geheel reëel zijn geworden; dan zullen de raakpunten
A en C zijn samengevallen met hoekpunt K, en de raakpunten D en F met
hoekpunt M, zodat de ellips is samengeklapt tot de rechte lijn KM (de diagonaal
van de rechthoek). We hebben dan weer het geval van de reële anode-impedantie met een rechte belastinglijn door W 3).
Aangezien de hoogte van de rechthoek de dubbele anodewisselstroomamplitude vertegenwoordigt, en de breedte van de rechthoek de dubbele anodewisselspanningsamplitude, wordt de helling van de diagonaal KM bepaald
door de verhouding (fig. 4.526):
MN
cotg y ' = —KiN

2£„
2i„

Va I — \ %

_

I

In het kort geldt dus:
De grootte van de anode-wisselstroomimpedantie Zaw bepaalt de verkonding
van de zijden van de rechthoek, waarbinnen men de belastinglijn-ellips kan
beschrijven.
') Zie de constructie in fig. 4.531?.
2) Zie fig. 4.53c.
3) Zie fig. 4.53«.
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Eén as van de ellips loopt in het geval van een zuiver inductieve (resp.
capacitieve) impedantie evenwijdig aan de Fo-as. Zij zal naarmate de impe
dantie minder inductief (resp. capacitief) wordt, een grotere helling t.o.v. de
Ea-as krijgen, om tenslotte in het geval van een zuiver reële impedantie
samen te vallen met de diagonaal van de rechthoek.
We zien in fig. 4.526 tevens, dat de dynamische Ia—Ej-karakteristiek in
het geval van een inductieve anodewisselstroomimpedantie een ellips is. Verder
zien we, dat in het geval van een niet-reële anode-impedantie de vg niet in fase
is met de ia (zie ook fig. 4.416).

Vervolgens gaan wij de diverse punten na, waarin de versterktrap met
transformatorkoppeling afwijkt van de versterktrap met weerstandkoppeling.
Ie. In de eerste plaats is bij transformatorkoppeling de roosterruimte groter
dan in het geval van weerstandkoppeling bij dezelfde Vt,. Dit hebben wij
in het geval van de met een weerstand belaste transformator reeds gezien;
het geldt voor een onbelaste transformator evenzeer (fig. 4.526). Ten ge
volge hiervan kunnen wij dus een groter signaal toevoeren aan de ver
sterktrap, en daardoor eveneens een groter signaal afnemen *).
2e. In de tweede plaats is de belastinglijn zowel als de dynamische Ia—Vr
karakteristiek een ellips die symmetrisch om het werkpunt heen is gelegen.
Verder is de jasedraaiing van va t.o.v. vg niet 180°, zoals in het geval van
weerstandkoppeling, doch minder dan 180° (fig. 4.526). De fasedraaiing
is bovendien van de frequentie afhankelijk, omdat zij immers afhangt van
de verhouding van cjLj tot 7?; (fig. 4.52c).
3e. De versterking is sterk afhankelijk van de frequentie, en wel in veel hogere
mate dan bij weerstandkoppeling het geval is.
Voor de versterking kan men schrijven:
■ Za

n

T-ia-Za
■

’

- 7'

Ti; + Za

als a>Li > Ri geldt v

= - 7>

— T. Li

Zg
Ri + Za
(4.28)

We zien dat, als wij o>Li ook voor de te versterken wisselspanningen met
de laagste frequenties groot t.o.v. 7?; kunnen houden, de versterking van
de genoemde spanning niet zoveel minder zal zijn dan die van de spanningen
met hogere frequenties. We moeten dus zorgen voor een grote zelfinductie van

1) N.B. Dit geldt voor een bepaalde beschikbare F6. Zie ook de voetnoot onderaan
blz. 272.
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de primaire wikkeling, wil de amplihide-frequentie-karakteristiek aan de lage
kant goed zijn.
We hebben wat de Za betreft tot nog toe geen rekening gehouden met
de aanwezige lekcapaciteit. Een LF-transformator heeft echter zowel pri
mair als secundair een behoorlijk grote lekcapaciteit die veroorzaakt, dat
de versterking van de wisselspanning met hoge frequenties minder groot is.
Indien de transformatieverhouding \/T groter is dan 1 is in het bijzonder de
secundaire lekcapaciteit hier van invloed. Immers, niet alleen wordt deze
secundaire lekcapaciteit daarom 1 /7'2 maal zo groot aan de primaire kant
gezien, maar ook wordt de lekcapaciteit van de secundaire wikkeling op
zichzelf groter dan de lekcapaciteit van de primaire, daar het aantal se
cundaire windingen groter is. Dit alles brengt mee, dat men de transformatieverhouding, tot behoud van een goede amplitude-jrequentic-karakteristiek aan de
hoge kant, niet willekeurig kan opvoeren f).
Praktisch gaat men niet verder dan T = 3 a 5. We zien in het voor
gaande, dat men aan de ene kant aar. de primaire zoveel mogelijk windingen
wenst te geven ten einde <oLi groot te maken, en daarmede de amplitudefrequentie-karakteristiek aan de lage kant goed te houden. Men wenst aan
de andere kant ook weer niet te veel windingen secundair en primair aan te
brengen, ten einde de lekcapaciteit van de wikkelingen te beperken, en
daarmee de amplitude-frequentie-karakteristiek aan de hoge kant goed te
houden. We moeten in de praktijk genoegen nemen met een compromis.
4c. Ten einde niet-lineaire vervorming t.g.v. de kromming van de hysteresislus
te vermijden dient men een LF-transformator altijd óf enigszins te be
lasten óf hem te voeden uit een wisselspanningsbron met een zeer kleine R,!
5c. Een punt van belang bij transformatorkoppeling is de gelijkstroommagnetisatie van het ijzer. Wil men een ernstige niet-lineaire vervorming vermijden,
dan dient men ervoor te zorgen, dat het ijzer ook bij de grootste wisselstroomamplitudes niet wordt verzadigd. Door de primaire wikkeling
loopt niet slechts de anodewisselstroom ia, doch ook de anodegelijkstroom
Znir. Daardoor zijn de stroommaxima niet gelijk aan ia, maar gelijk aan
Iaw + ia- Men heeft hiermede terdege rekening te houden bij de be
rekening van de transformator. Deze moet, dank zij de extra gelijkstroom
2) Men kan een en ander ook als volgt zien: De secundaire lekcapaciteit vormt met de
zelfinductie van de secundaire wikkeling een resonantiekring waarvan de resonantiefrequcntie lager komt te liggen naarmate de lekcapaciteit groter wordt. Komt de reso
nantie ver binnen het te bestrijken LF-gebied te liggen, dan wordt hierdoor de amplitudefrequentie-karakteristiek bedorven. Het beste kan men praktisch ervoor zorgen, dat de
resonanticïrequentie van de kring die de secundaire a.h.w. vormt met haar lekcapaciteit,
gelijk is aan de hoogste frequentie van de nog goed te versterken spanningen. Men maakt
de resonantiekromme van de secundaire wel vlakker en men verbetert aldus de amplitudefrequentie-karaktcristick door de secundaire te wikkelen van weerstanddraad.
l
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in de primaire, groter uitvallen dan nodig zou zijn als men uitsluitend
rekening houdt met de wisselstroom.
6e. Als bijzonder voordeel van de transformatorkoppeling kunnen wij tenslotte
nog vermelden, dat men door middel van een LF-trans/ormator een wille
keurige anode-impcdantic kan ,,aanpassen” op de gebruikte buis. Dit laatste
punt komt in het bijzonder op de voorgrond bij eindtrappen. Bij LF-versterking in een ontvangtoestel gaat het eerst slechts erom, de spanning
te versterken. In de laatste versterktrap gaat het echter niet meer erom,
de spanning zoveel mogelijk te versterken, maar om een maximaal wisseïstroomvermogen te leveren aan de luidspreker. Voor een bepaalde eindbuis
is het geleverde wisselstroomvermogen maximaal bij een zeer bepaalde
anode-wisselstroomimpedantie. Immers, evenals een batterij een zekere
inwendige weerstand /?,■ heeft, die veroorzaakt, dat er aan een zeer bepaalde
belastingweerstand Ru maximaal vermogen wordt geleverd, heeft ook een
radiobuis altijd een zekere inwendige wisselstroomweerstand Rt, die ver
oorzaakt, dat er aan een zeer bepaalde anodeweerstand Ra maximaal
wisselstroomvermogen wordt afgegeven. Bij een eindtrap heeft de luid
spreker vaak een veel kleinere wisselstroomimpedantie dan gewenst is,
opdat de eindbuis een maximaal wisselstroomvermogen kan leveren. Door
middel van de tussenschakeling van een LF-transformator kan men ervoor
zorgen, dat de anodewisselstroomimpedantie de gewenste waarde ver
krijgt. Men zegt, dat men de luidspreker „aanpast op de eindbuis”. De
eindbuis „ziet” a.h.w. de impedantie T2.RU.

Smoorspoelkoppeling

In fig. 4.54 is de schakeling van een versterktrap met smoorspoelkoppeling
gegeven. Als anode-impedantie is in de anodeleiding een spoel met grote zelfinductie aangebracht. De versterking is hier in principe dezelfde als bij
transformatorkoppeling met een transformatieverhouding 1 : 1. In dat geval
is de primaire van dc onbelaste transformator nl. niets anders dan een smoorspoel met een reactantie a>L\.
Voor smoorspoelkoppeling geldt dus:
De roosterruimte is groter dan in het geval van weerstandkoppeling met
dezelfde l7i>, zodat men een groter signaal kan toevoeren zonder dat het „vast
loopt”.
De belastinglijn en de dynamische Ia—Fykarakteristiek zijn ellipsen. De
fasedraaiing van va t.o.v. v0 is minder dan 180’; zij is afhankelijk van de grootte
van <uL t.o.v. de Ri van de buis en dus afhankelijk van de frequentie. De
versterking is ook van frequentie afhankelijk. Ten einde de lage kant van de
amplitude-frequentie-karakteristiek goed te houden, moet men a>Li voor
de laagste frequenties nog groot houden t.o.v. Rt. Ten einde de hoge kant van
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de amplitude-frequentie-karakteristiek goed
te houden, moet men de lekcapaciteit tot
HF
een minimum beperken. Dit zijn tegenstrij
dige eisen, zodat men genoegen moet nemen
ffl
met een compromis.
Bij smoorspoelkoppeling moet men even
o
■o —
eens rekening houden met de gelijkstroomo -b
magnetisatie. Ten einde niet-lineaire ver
• Fig. 4.54. De LF-versterkertrap
met een smoorspoel als anode- vorming te voorkomen, moet men verzadi
impedantie.
ging van het ijzer vermijden.
Smoorspoelkoppeling is duurder dan weerstandkoppeling. Om deze reden past men de smoorspoelkoppeling tegen
woordig niet veel meer toe.

I

Ck

XI Ck

ï

Kringkoppeling

Tenslotte kan men bij LF-versterking ook een resonantiekring nemen als
anode-impedantie. De versterking zal dan uitermate van de frequentie af
hankelijk zijn, zodat deze resonantiekring-koppeling in normale Ll'-versterkers
die het geluidsfrequentiegebied moeten bestrijken, meestal niet wordt toegepast.
Alleen in gevallen waarbij spanningen met bepaalde frequenties meer moeten
worden verstrekt dan andere, zal men deze koppeling soms toepassen.
*Opgave 27
Gegeven:
De triode is ideaal.
Vb = 300 V;/t = 50; S = 2,5 mA/V; R„ = 20 k£>;
Tzff = — 2V; v? = l,5V; 7?, = 2MQ; Ca = lOOpF;

Ck = 10 kpF;

wCk

< Rk.

Gevraagd:
*1. Construeer de ƒ„—Vr en de Ia—F„-karakteristieken (niet te klein: zie vraag 51).
*2. Bereken v„,td en construeer de belastinglijn en de dynamische Ia—Vgkarakteristiek voor het geval, dat vQ een signaal is met een frequentie /o,
waarbij v = vmia- Bereken Rk
*3. Bereken de frequenties /i en jz, waarbij: v = ^v2.Vnmi.
4. Schets het vectordiagram van de optredende spanningen en stromen
voor de gevallen, dat signalen met de frequenties /0, /i en /2 worden
versterkt.
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5. Teken de belastinglijn en de dynamische Ia—k^-karakteristiek voor de
gevallen, dat signalen met de frequenties /i en
worden versterkt
(hierbij vg = 2 V aannemen).

Opgave 28
Gegeven:
De triode is ideaal. Vb = 400\r; R, — lOkQ;
S = 5mA/V; K,= -5V; Ra = 5 k£2; coL„ =
= 12 kil; va — 2 V; Ca is te verwaarlozen klein.

Ra
-o

Gevraagd:
1. Bereken de versterking, va en ia.
I
2. Teken het vectordiagram van de optredende
I
spanningen en stromen.
3. Teken de Ia—Va- en de Ia—k^-karakteris-o
tieken (niet te klein!).
4. Construeer de belastinglijn en de dynamische Ia—kCj-karakteristiek.
5. Bereken de anode-dissipatie.

r»

±_

Opgave 29

Gegeven:
De triodes zijn gelijk en ideaal.
Vb = 300 V;
= 30; Rt = 6 kft; Ra =
= 30 kQ; a>L„ = 30 kQ; A’; = 1 MO;
1

■vt = 0,12 V.

hierbij Ri t.o.v. Za.

<X>Lq|

ickZ

Verwaarloos
R\
R*.

r

rffi

■o

Gevraagd:
1. Bereken voor elke trap ia, va, r en Sa2. Construeer de /„—Tzre- en de /„—k^-karakteristieken (/„ vooral niet
op te kleine schaal!).
3. Bepaal de werkpunten, als de eerste buis midden in zijn roosterruimte
is ingesteld en voor de tweede buis geldt Vg = — 6 \ . Bereken Rbj en Rk„4. Bepaal het grootste signaal vt, dat nog onvervormd is te versterken.
5. Geef in de Ia—Fa-karakteristiekenbundel voor elk van de trappen de
belastinglijn aan.
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Opgave 30

Gegeven :
n = 1 kfï; ra = 4 kQ; Ra = 12 k£2; het ijzerverlies is te verwaarlozen.
Verder is:
7o = 300V; K,= —5V; 2?4 = 5kQ; S = 6mA/V; v( = 4V; Cai=720pF.
Gevraagd:
1. Teken de I„—V,
teristieken.

2. Bereken

+
en de Ia—Fs-karak-

i

Vu

=---- , 1 aw en RkVg

3. Teken de belastinglijn en de dynamische
ƒ„—Fj-karakteristiek voor het geval, dat
v = vmta- Hoe groot is de dynamische
roosterruimte ?
4. Bij welke frequentie aan de hoge kant is

''iPy)

de versterking gezakt tot op de waarde v =

:RO

l±JC
-o

1

—-=■ t’mia ?

V2

■

HOOFDSTUK V

DE PENTODE EN HAAR TOEPASSING
§ 1.

*DE TETRODE

In het vorige hoofdstuk hebben wij de triode en haar toepassing als LFversterkbuis behandeld. Zou men de triode tevens als HF-versterkbuis willen
gebruiken, dan blijkt het, dat dit in het geval van de normale katodebasisschakeling de volgende twee bezwaren meebrengt:
1. De triode heeft een betrekkelijk grote lekca-paciteitvan de anode t.o.v. het stuurrooster. De genoemde capaciteit Cag zal b. v. in het geval van versterking met
weerstandkoppeling bij hoge frequenties de grootte van de totale anodeimpedantie van de voorgaande buis aanzienlijk beperken, zodat er geen
grote versterking mogelijk zal zijn. In de tweede plaats zal de triode
door de grote Car/ gemakkelijk gaan oscilleren (d.i. „spontaan zelf op
wekken van wisselspanning”), waardoor het in menige HF-schakeling
moeilijk is, de triode zonder bijzondere maatregelen te gebruiken.
2. De triode heeft een betrekkelijk kleine inwendige wisselstroomweerstand. In
het geval van HF-versterking gebruikt men als anode-impedantie vaak
resonantiekringen, ten einde slechts een beperkte frequentieband te ver
sterken. In dat geval is de kleine Rt van de triode een ernstig bezwaar,
aangezien deze de selectiviteit sterk vermindert. Immers, de triode doet
dienst als een wisselspanningsbron met een inwendige weerstand Ri, die
de anodekring Za voedt; hoe kleiner Rt is, des te minder de over de kring
geleverde HF-spanning va afhankelijk zal zijn van de frequentie (als
Ri = 0, is va zelfs steeds gelijk aan fivg).
*Het Miller-effect

'Op de beide eerstgenoemde punten zullen we nader ingaan. Zoals we hebben
vermeld, kan de grote CarJ de anode-impedantie van de voorgaande buis be
perken. Dit komt, doordat de grote capaciteit van de anode t.o.v. het rooster
tevens de capaciteit van het rooster t.o.v. de katode vergroot (liet z.g. Millereffect). De aldus groter geworden capaciteit van het rooster t.o.v. de katode
staat parallel aan de anode-impedantie van de voorgaande buis. Hoe is nu te
verklaren, dat de C„g tevens een vergroting van de capaciteit van het rooster
t.o.v. de katode betekent?
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s^sCag
:$:Cgk

y’.U'g)

B-

In fig. 5.01 hebben wij een triode en de op de
triode werkzame wisselspanningen getekend.
Tussen het rooster en de katode is direct de
capaciteit Cgk aanwezig; tussen de anode en het
rooster bevindt zich de capaciteit Cag. In de nu
volgende afleiding veronderstellen wij, dat

i„ >> fc . + i’c

In de eerste plaats staat er tussen het rooster
Fig. 5.01. Schema ter bere en de katode de te versterken wisselspanning vg.
kening van de dynamische De aanwezigheid van
betekent, dat de ge
ingangscapaciteit.
noemde spanning va een wisselstroom icgk van
het rooster naar de katode doet lopen:
zCoa

'C'jl. =

r
----- = OJ.Cgk.Vg
1 OjC gk

(5.01)

In de tweede plaats komt er tussen de anode en de katode de versterkte
wisselspanning va — v.vg te staan, indien de versterking gelijk is aan r. Wij
hebben dit weergegeven door een wisselspanningsbron met de e.m.k. \v\.vf
tussen de anode en de katode. Bij de versterking met weerstandkoppeling is de
spanning van het rooster t.o.v. de katode in tegenfase met de spanning van
anode t.o.v. de katode; dit betekent, dat als het rooster ,,momenteel” positiever
t.o.v. de katode wordt, de anode „momenteel” negatiever t.o.v. de katode
wordt. Hieruit volgt, dat er tussen de anode en het rooster een totale wissel
spanning staat, die wordt bepaald door de serieschakeling van de met elkaar
in fase zijnde wisselspanningen vg en [ r 1 .vg. De wisselspanning tussen het rooster
en de anode is dus gelijk aan vga = vg + v\.vg = (1 + r |) .vg.
Deze spanning doet een wisselstroom ica„ van het rooster naar de katode
lopen (nl. via de Cag, de anode en de anodewisselspanningsbron). De laatst
genoemde wisselstroom is in fase met icai.-, en h'j 's gd'j^ aan

(1 ~ I v I) -vg

(5.02)
— co. (1 + j J' D^ag • vg
1 IcoCag
Resumerend, kunnen wij zeggen, dat er niet slechts een stroom icgl! van het
rooster naar de katode loopt ten gevolge van de directe capaciteit Cgk tussen
het rooster en de katode, maar dat er een veel grotere totaalstroom
i = icyK- + ic„g = co.[Cg>c + (1 + | r |) -Cag] ,vg van het rooster naar de katode
stroomt, die een gevolg is van de dynamische totaalcapaciteit CQkttin.
Blijkbaar is:

Cgkdvn — Cgk 4- (1 + | v |)Ca£7

I

(5.03)

Indien de triade v-maal versterkt, wordt de directe capaciteit Cgk tussen het
rooster en de katode dus nog vergroot met een bedrag (1 + |r l)Ca!7. Bij een grote
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versterking betekent dit een aanzienlijke vermeerdering van de capaciteit,
indien Cag dezelfde orde van grootte heeft als de Cgk. Dit laatste is hier het
geval: de Cgk is bij een triode normaliter ongeveer I J a 3 maal zo groot als de
Cag- We merken nog op, dat de voor een buis opgegeven capaciteiten tussen
de diverse elektroden steeds zijn opgemeten in koude toestand, d.w.z. statisch,
maar niet dynamisch. Een triode heeft normaliter een Cag van 1 a 3 pF.
■ Oscilleren

Wij hebben bij de bezwaren tegen ,,HF-versterking met behulp van een
triode” vermeld, dat de triode door de grote Cag gemakkelijk gaat oscilleren,
en dat men dit in de praktijk vaak moeilijk kan onderdrukken.
Indien een buis oscilleert, wil dit zeggen, dat zij zelf een wisselspanning op
wekt. Dit is mogelijk als het door een buis versterkte signaal geheel of gedeel
telijk wordt teruggevoerd naar de ingang en aldaar het oorspronkelijk aanwezige
signaal vergroot. Opdat oscilleren plaats vindt moet aan de volgende drie
voorwaarden zijn voldaan:
1. Het naar de ingang teruggevoerde signaal moet precies in fase zijn met het
oorspronkelijke signaal.
2. Het in de ingang terugkomende signaal moet ten minste zo groot zijn als
het oorspronkelijke signaal, d.w.z.; de versterking van het signaal in zijn
rondgang van de ingang via de versterker terug naar de ingang moet ten minste
gelijk zijn aan 1.
3. Er moet een beginsiguaal zijn. Dit is nodig om de buis aan het oscilleren te
brengen.
Het oscilleren gaat als volgt in zijn werk. De triode heeft een wisselspanning
tussen het rooster en de katode. Deze wisselspanning wordt versterkt. Van de
versterkte spanning komt een deel terug op de ingang. De teruggevoerde wissel
spanning is juist in fase met het oorspronkelijke signaal, en bovendien is zij
iets groter. Hierdoor is de ingangsspanning toegenomen. Daardoor neemt de
uitgangsspanning ook toe, en deze grotere uitgangsspanning voert weer een
groter deel terug naar de ingang; enz. enz. Aldus worden zowel de in- als de
uitgangsspanning steeds groter. Op den duur zal de versterking van het signaal
afnemen door de toeneming van de ingangsspanning x), en uiteindelijk zal de
versterking zoveel zijn afgenomen dat men evenveel signaal aan de ingang
terugkrijgt als dat er reeds aanwezig is. Dan is er een stabiele toestand bereikt,
waarbij de triode voortdurend een rooster- en een anodewisselspanning onder
houdt: de buis oscilleert. Toenemen zullen de signalen nu niet meer, omdat
dit vermindering van de versterking tot gevolg zou hebben, waardoor er
minder signaal naar het rooster zou terugkomen, en de va en vg weer zouden
i) B.v. doordat de gemiddelde steilheid afneemt.
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afnemen. Afnemen zullen de signalen even
min, omdat dit vermeerdering van de verster
king tot gevolg zou hebben, waardoor er meer
signaal naar het rooster zou terugkomen, en va
en vg weer zouden toenemen.
Na deze beschouwing waarin we hebben
z3
nagegaan, hoe het oscilleren in zijn werk gaat,
Fig. 5.02. Via de Cao kan een deel
kunnen wij bekijken, hoe bij een eenvoudige
van de uitgangswisselstroom terug triode-versterktrap aan de drie oscilleergaan naar de ingang.
voorwaarden kan zijn voldaan.
1. In fig. 5.02a is een eenvoudige versterktrap gegeven. Om te beginnen
merken wij op, dat dank zij de aanwezige Cag er van de uitgang een signaal
wordt teruggevoerd naar de ingang. Immers, de totale anode-impedantie is
opgebouwd uit Za, waaraan een serieschakeling parallel is geschakeld. De
genoemde serieschakeling is opgebouwd uit de reactantie Xag = l/a>Cag en
de in serie daarmee staande impedantie Zg tussen het rooster en de katode
(fig. 5.02a). Van de uitgang (de anode) wordt er dus via de Cag een wissel
stroom ij teruggevoerd naar de ingang (het rooster), waardoor de ingangswisselspanning vOk zal toenemen met een bedrag XvgkDe fase van
t.o.v. vgk wordt bepaald door de impedanties Za en Zg,
de reactantie X„g, en de ƒ?,■ van de triode. Over het algemeen zijn Za Zg en Xag
van de frequentie afhankelijk, zodat dus ook de fase van &ugk t.o.v. vgk van de
frequentie afhankelijk is.
Wil oscilleren mogelijk zijn, dan moet volgens de \e voorwaarde Xvgk precies
in fase zijn met vgk- Laten wij de frequentie van vgk de waarden van 0 tot zeer
groot doorlopen, dan zal voor een gegeven versterktrap de fase van Xvgk
t.o.v. vgk achtereenvolgens verschillende waarden verkrijgen. Is er een fre
quentie fosc waarbij
in fase met vgk, dan zal de versterktrap in die fre
quentie kunnen oscilleren in het geval van voldoende versterking.
2. Volgens de 2e voorwaarde moet, om het oscilleren mogelijk te maken,
de versterking van een beginsignaal met de frequentie fosc bij haar rondgang
van de ingang via de versterker naar de ingang terug voldoende groot zijn (d.w.z.
ten minste gelijk aan 1).
Of er aan deze voorwaarde is voldaan, hangt af van de waarde van de diverse
impedanties bij de frequentie fOsc, en van de waarde van de buisgrootheden. Hierbij is de grootte van \/a>Cag in het bijzonder van belang.
Immers, hoe groter Cag is, des te groter de teruggevoerde stroom it zal
zijn en des te groter bedrag Xvgk de ingangswisselspanning zal toenemen.
Dat de Cag van de triode groot is, werkt hier dus in het bijzonder mede
om het oscilleren te bevorderen.
x°9=a>cQg

HP---- 1

Ff
IX
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3. Tenslotte moet er volgens de 3e voorwaarde een spanningscomponent
met de frequentie f0Sc tussen het rooster en de katode aanwezig zijn om de versterktrap op gang te helpen met oscilleren. Aan deze derde voorwaarde is praktisch
altijd voldaan, omdat er steeds enige ruisspanning tussen het rooster en de
katode aanwezig is. De ruisspanning is een zeer kleine wisselende spanning die
het gevolg is van onregelmatige elektronenbewegingen in buizen en in weer
standen. De ruisspanning is samengesteld uit componenten met alle mogelijke
frequenties, die als het ware heel het frequentiespectrum bestrijken. Is er dus
voor een versterkertrap een frequentie fosc, en is de versterking van een
spanning met deze frequentie voldoende groot, dan zal de trap altijd gaan
oscilleren, omdat de ruisspanning tussen het rooster en de katode zeker een
component met de frequentie fOsc bevat.
Waarom zal een LF-versterktrap met een triode nu niet spoedig oscilleren,
maar een HF-versterktrap met een triode wel?
De reden hiervan is, dat de oscilleerfrequentie (waarbij het terugkomende
signaal in fase is met het ingangssignaal) bij een HF-versterktrap meestal
in het frequentiegebied ligt, waarbinnen die trap flink versterkt. Hierdoor
wordt de rondgaande versterking van 1 dan al spoedig verwezenlijkt.
Bij een triode-LF-versterktrap daarentegen worden in den regel slechts
de signalen met lage frequenties goed versterkt, doch de signalen met hoge
frequenties in het geheel niet. De oscilleerfrequentie ligt voor deze trap voorts
zeer hoog, d.w.z. ver buiten het gebied waarbinnen de trap behoorlijk versterkt.
De benodigde rondgaande versterking van 1 zal in dit geval daarom niet
spoedig optreden.

*Neutrodyniseren

Het nadeel van de grote Cag, dat een triode met het oog op oscilleren in
geval van HF-versterking heeft, kan men o.a. vermijden door z.g. neutrodynisering. Men zorgt er dan voor, dat het rooster via een z.g. neutrodynecondensator een extra spanning krijgt toegevoerd. Deze is in tegenfase met en evengroot als de spanning die dank zij de Cag naar
het rooster terugkomt. In fig. 5.03 vindt men
hiervan een voorbeeld. De voedingsspanning
IF
wordt aan een aftakking M van de anodekring
toegevoerd terwijl het ene uiteinde A van de kring
met de anode is verbonden, en het andere uit
einde B via een z.g. neutrodynecondensator C„
met het rooster. We hebben als het ware een Fig. S.03. Een geneutrodynibrugschakeling gekregen, die men in evenwicht seerde HF-versterktrap.

FÏ
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kan brengen door de neutrodynecondensator Cn juist in te stellen. De takken
van de brug bestaan uit:
I. De capaciteit Caa van A t.o.v. g;
de neutrodynecondensator Cn tussen B en g.
II.. Het deel van de kring tussen A en M;
het deel van de kring tussen B en M.
Neutrodyniseren heeft het nadeel dat het juist instellen van de neutrodyne
condensator extra moeilijkheden meebrengt. Verder kan neutrodyniseren wel
de grote Ca!l neutraliseren, maar het kan niet de kleine uitgangsweerstand van
een triode-trap groot maken, zodat dit bezwaar voor HF-versterking met een
triode blijft bestaan als men slechts neutrodyniseert en geen andere maat
regelen neemt x). Bovendien kan men met behulp van de nog te behandelen
tetrodes of pentodes een grotere HF-versterking per trap bereiken dan met
behulp van triodes.
In ontvangers gebruikt men van wege de bovenvermelde nadelen voor HFversterking meestal geen triodes, maar tetrodes of pentodes. Een uitzondering
hierop vormt de eerste HF-versterktrap in FM- en in TV-ontvangers. Daar
gebruikt men met het oog op het beperken van de ruis een of twee triodes.
In zenders gebruikt men zeer vaak triodes voor HF-versterking. Daarbij
moet steeds worden geneutrodynizeerd om oscilleren te voorkomen.

’De tetrode
Naar aanleiding van de grote Caa en de kleine Rt, die het gebruik van een
triode als HF-versterkbuis als bezwaren meebrengt, is men ertoe gekomen,
nog een tweede rooster g2 aan te brengen tussen het stuurrooster en de anode.
In de eerste plaats wordt go voor wisselspanningen aan aarde gelegd (lig. 5.04«),
zodat het a.h.w. dienst doet als een geaard scherm tussen de anode en het eerste
rooster of stuurrooster gj. Men noemt gj dan ook het schermrooster. Als ge
aard scherm vermindert het schermrooster de capaciteit Ca£| van
de anode t.o.v. het stuurrooster aanzienlijk. Deze capaciteit kan hierdoor
ca. 500 maal zo klein worden.
In de tweede plaats geeft men aan het schermrooster bovendien nog een positieve
spanning van ten minste enkele tientallen volts t.o.v. de katode. Hierdoor wordt
de taak van het wegtrekken van de elektronen uit de elektronenwolk om de
katode, die bij een triode geheel door de anode wordt verricht, voor het groot
ste gedeelte overgenomen door het schermrooster; het merendeel van deze
aangetrokken elektronen zullen verder tussen de schermroosterwindingen
door naar de anode vliegen. Het gevolg is, dat de anodespanning veel minder

*) Wat betreft het nemen van bijzondere maatregelen ter vergroting van de uitgangsweerstand van een triodeversterktrap, zie § 6 van dit hoofdstuk.
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invloed heeft op de grootte van de anodestroom,
en dat de wisselstroomweerstand R, van de
buis belangrijk is toegenomen. De A; van de
buis kan hierdoor ca. 50 tot 100 maal zo groot
worden.

4=Ck

Zo

•ffl
■o

De werking van de tetrode is nu als volgt:
Bij een triode doet de anode dienst als positieve Fig. 5.04a. Door het schermte aarden wordt de CaQ
elektrode die de door de katode geëmitteerde rooster
sterk verminderd.
elektronen aantrekt, en die aldus zorgt voorde
elektranenstroom in de buis. Dit werk wordt in
T=C"
een tetrode voor het grootste deel overgenomen
door het positieve schermrooster dat dichter bij
■r
de katode zit dan de anode. In een tetrode wor
den de elektronen dus door het schermrooster
1
en de anode tezamen aangetrokken (waarin het
-o
schermrooster het leeuwenaandeel heeft), terwijl
Fig.
5.046.
Door
het
schermde stuurroosterspanning de grootte van de elekrooster bovendien een posi
tronenstroom beïnvloedt. Het schermroosterheeft tieve gelijkspanning ten op
normaliter evenals het stuurrooster de vorm van zichte van de katode te geven
neemt de
aanzienlijk toe.
een schroeflijn. Hierdoor zullen de met flinke snel
heid bij het schermrooster aankomende elektronen voor een klein deel op de
schermroosterwindingen terechtkomen, doch ze zullen voor het grootste deel tus
sen de windingen door vliegen en op de anode terechtkomen. Aldus krijgen we een
schermroosterstroom ƒ,2 en een circa vier- a zesmaal zo grote anodestroom Ia.
Als men het stuurrooster positiever of negatiever maakt, zal zowel de ƒ,■> als
de Ia toenemen of afnemen. Voert men aan het stuurrooster een wisselspanning
toe, dan zullen er dus, behalve de anode-gelijkstroom In en de schermroostergelijkstroom ƒ,2, ook nog een anodewisselstroom ia en een schermroosterwisselstroom f,2 gaan lopen. Is in de anodeleiding een impedantie geschakeld,
dan zal hierover (evenals bij de triode) de gewenste anode-wisselspanning komen
te staan. De schermroosler-wisselstroomimpedantic (tussen go en de katode, buiten
de buis om) houdt uien meestal echter gelijk aan nul, zodat deschermroosterspanning
(in tegenstelling tot l'a) dali constant blijft, d.w.z., dan is p,2 = 0.

E

-T T—

*De buisgrootheden
Bij de tetrode maakt men eveneens gebruik van de begrippen S, 7?,- en ,u.
Voor de tetrode zijn ze als volgt gedefinieerd:

5=

41a
Zf/,1

(bij Vg2 — constant en Va = constant)

(5.04a)
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of

S = —— (bij vg2 = 0 en vn = 0)

(5.04b)

fyl

Ui

of

Ri

d/„
Vg

ia

(bij Vg2 = 0 en vgl = 0)

AV„

41 V,
of

va
n = !----| Vgl

(bij Vg2 = constant en Voi — constant)

(bij Vg2 = constant en /„ = constant)
als va en vgi elk apart bij dezelfde
’ buisinstelling een evengrote ia geven

(5.05a)

(5.05b)

(5.06a)

(5.06b)

Voor de tetrode is op dezelfde wijze als voor de triode de formule van Barkhausen (/i — Rj.S) af te leiden. Verder kan men voor de ideale tetrode twee
vervangschema’s (het stroombronvervangschema en het spanningsbronvervangschema) afleiden, die gelijk zijn aan de vervangschema’s die wij reeds voor
de ideale triode hebben gevonden.
Vervolgens gaan we de grootte van de diverse buisgrootheden van een
tetrode vergelijken met die van een triode.
Rr Sluit men op een triode de normale Vf, I', en Tz„ aan, en schakelt men
bovendien nog een wisselspanningsbron in de anodeleiding, dan zal de Iz„
periodiek van grootte veranderen. Hierdoor zal de anodestroom variëren, en
er loopt een anodewisselstroom ia door de buis, die wordt veroorzaakt door de
genoemde wisselspanningsbron. De wisselstroom ia ondervindt in de buis een
wisselstroom weerstand 7?; =

"C

Sluit men op een tetrode de normale gloeispanning, de negatieve roosterspanning, de schermroosterspanning en de anodegelijkspanning aan, en
schakelt men bovendien een wisselspanningsbron in de anodeleiding, dan zal
ook hier de Va periodiek van grootte veranderen. De wisselingen van Va
hebben variaties van de Ia tot gevolg, maar veel minder dan bij een triode
het geval is. Immers, de grootte van Ia wordt bij een tetrode voor het grootste
gedeelte bepaald door de grootte van de constante Vg2, en slechts voor een
klein gedeelte mede door de grootte van Va. Vergeleken bij een triode, veroor
zaakt eenzelfde wisselspanning va in het anodecircuit van een tetrode dus een
veel kleinere wisselstroom ia', d.w.z., dat de Ri van een tetrode veel groter is
dan die van een triode. Ten gevolge van het schermrooster is de invloed van
Va op de grootte van de anodestroom sterk verminderd.
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S. Vergelijkt men een triode met een tetrode, die een katode, een stuurrooster en een anode van dezelfde afmeting heeft, dan zullen deze buizen bij een
zelfde instelling ongeveer dezelfde katodestroom Ik hebben. Voor de triode
is Ik = Ia, en voor de tetrode is Ik = Ia -j- Igz. De tetrode zal over het geheel
dus een iets kleinere anodestroom hebben, vergeleken met de triode in een
zelfde instelling, omdat het schermrooster een deel van de Ik opeist. Hieruit
volgt, dat de steilheid van de tetrode iets kleiner zal uitvallen dan die van de
triode, maar dat ze globaal genomen niet zoveel zal verschillen.
p. Dc invloed van de grootte van vrJi op de grootte van ia is bij een tetrode
ongeveer even sterk als bij een triode. De invloed van de grootte van va op
de grootte van ia is bij een tetrode echter veel minder groot dan bij een triode.
Daar de verstcrkingsfactor de verhouding is van de grootte van de genoemde
invloeden op de grootte van ia, volgt uit het bovenstaande, dat de van een
tetrode veel groter is dan die van een triode. Dit volgt trouwens ook uit de formule
van Barkhausen //. = Rt.S, als men bedenkt, dat de Rt van een tetrode veel
groter is dan die van een triode, terwijl de S van beiden ongeveer evengroot is.
*De

Va-karakteristieken

Evenals voor een triode kan men voor een tetrode de bij elkaar horende
waarden van I„, Vg en Va opmeten. De schakeling hiervoor is aangegeven
in fig. 5.05. Ook voor een tetrode zet men de meetresultaten gewoonlijk uit
in grafieken, en wel als —Va- of als I„—Effi-karakteristieken *). De gevonden
grafieken blijken in menig opzicht te verschillen van de triode-karakteristieken.
In fig. 5.08 zijn enkele karakteristieken van een tetrode gegeven. Hetgeen
in de Ia—Va-karakteristieken (fig. 5.08a) direct het meest opvalt, isdeS-bocht
bij de lage anodespanningen. Hoe kan men dit verklaren uit de werking van
de buis?
In fig. 5.06 hebben wij een triode schematisch getekend. Bovendien is de
richting van de op de elektronen werkende veldkrachten 2) aangegeven.
Tussen het rooster en de katode werkt de veldkracht ten gevolge van de nega
tieve spanning van het rooster t.o.v. de katode, en bovendien de daaraan
tegengesteld gerichte veldkracht ten gevolge van de positieve spanning van

1) Bij zendtetrodes zet men
de meetresultaten daarentegen
meestal uit in de vorm van con
stante stroom-karakteristieken.
(Zie hoofdstuk I van deel II).
2) Deze richting is dus tegenge
steld aan die van de elektrische
veldsterkte E, aangezien de elek
tronen negatief zijn geladen.

_ J tri+

3

j-

Fig. 5.05. Meetopstelling
het meten van de
karakteristieken van een tetrode.
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Fig. 5.06. Het
elektrische veld
in een triode.

Vo>Vg2

Fig. 5.07b
Fig. 5.07a
Fig. 5.07fl, b. Het elektrische veld in een tetrode.

de anode t.o.v. de katode. Tussen de anode en het rooster werkt uitsluitend de
veldkracht ten gevolge van de positieve spanning van de anode t.o.v. het
rooster. Geven wij aan de triode een bepaalde negatieve voorspanning, en laten
wij vervolgens de anodespanning toenemen van 0 af, dan zal de buis stroom
gaan trekken, zodra tussen het rooster en de katode de veldkracht ten gevolge
van Izn de overhand gaat krijgen op de veldkracht ten gevolge van de Vg.
Naarmate de Va toeneemt, zal de Ia dan eveneens toenemen; daarbij zullen
de elektronen met steeds grotere snelheid op de anode terechtkomen. Het
gevolg hiervan is, dat de op de anode terechtkomende elektronen steeds meer
elektronen van de anode af zullen schieten (z.g. secundair geëmitteerde elek
tronen). Het toenemen van Izf, heeft aldus een toenemende secundaire emissie
tot gevolg. De secundair geëmitteerde elektronen komen echter in de ruimte
tussen de anode en het rooster, waar de veldkrachten naar de anode terug zijn
gericht. Hierdoor zullen zij praktisch allemaal weer op de anode terugvallen,
en aan de grootte van de resulterende anodestroom in de triode zal men niets
van de secundaire emissie bemerken.
In fig. 5.07u hebben wij schematisch een tetrode getekend. In deze schets
hebben we de richting van de verschillende veldkrachten aangegeven voor het
geval dat Va < V02- We zien, dat de toestand tussen het stuurrooster en
de katode dezelfde is als bij de triode. Ook tussen het schermrooster en het
stuurrooster is de toestand dezelfde als bij de triode tussen de anode en het
stuurrooster. Tussen de anode en het schermrooster zijn de veldkrachten echter
niet naar de anode toegericht, doch van de anode aj.
In fig. 5.076 hebben wij de toestand geschetst, waarbij Va
Vg2- Dan
zullen tussen de anode en het schermrooster de veldkrachten wel naar de anode
toe zijn gericht.
De werking van de tetrode bij de diverse instellingen is nu als volgt:
a. We hebben aan de tetrode zekere negatieve voorspanning en een be
paalde constante schermroosterspanning gegeven. Houden wij de Va om te
beginnen op 0 V, dan is er tussen a en g2 een sterk van de anode af gericht veld
aanwezig. Het veld tussen g2 en k zal de door de katode geëmitteerde elektro-
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Fig. 5.08b
De karakteristieken van een tetrode.

nen de kant van go doen opgaan, en deze komen met een tamelijk grote snel
heid bij g2 aan. Een gedeelte zal direct op het schermrooster vallen, en het zal
enige secundaire emissie van ga veroorzaken, terwijl de rest er doorheen
schiet. De door het schermrooster heen geschoten elektronen worden door het
sterke, van de anode af gericht zijnde veld naar het schermrooster terugge
dreven, evenals de secundair door het schermrooster geëmitteerde elektronen
(aan beide kanten van het schermrooster is het veld naar go toe gericht).
Er zal praktisch geen anodestroom lopen en de totale katodestroom is gelijk
aan de aanwezige schermroosterstroom.
b. Laten wij de Va toenemen, dan zal de tegenwerkende kracht van het
veld tussen a en g2 gaan afnemen, en dan zullen de elektronen de anode gaan
bereiken. We krijgen enige anodestroom die met de toeneming van Va zelf ook
toeneemt. Bij de nog zeer lage anodespanning zullen de elektronen met een
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kleine snelheid op de anode komen, zodat er nog geen secundaire emissie
aan de anode optreedt (zie de fig. 5.08a en 5.086).
Het veld tussen ga en k wordt nagenoeg geheel bepaald door
Aange
zien dit veld de grootte van de katodestroom Ik bepaalt en Fso constant is,
zal /x,- tennaastebij constant zijn: Ik = Ia + Ig2.
constant. De toeneming
van de Ia gaat dus ten koste van de /,,2 (vergelijk fig. 5.08a met fig. 5.086).
c. Bij verdere toeneming van Va zullen de elektronen op den duur zo snel
op de anode terechtkomen dat er secundaire emissie aan de anode plaats
vindt. De door de anode secundair geëmitteerde elektronen komen in de ruimte
tussen a en g2, waar de veldkracht naar g2 toe is gericht, zodat zij naar het
schermrooster toe zullen gaan. Door de toenemende secundaire emissie van
de anode bij toenemende Va zal tenslotte de resulterende anodestroom niet
meer toenemen (punt A in fig. 5.08a) en bij nóg meer toenemende Va zal hij
zelfs gaan afnemen (van A tot B in fig. 5.08a). Tegelijkertijd neemt Ia2 dan weer
toe (fig. 5.086), terwijl steeds Ik nagenoeg constant blijft.
d. Bij nóg verder toenemen van Va begint deze de waarde van V02 te
naderen, zodat het veld tussen a en go zeer zwak wordt. Het aantal secundair
door de anode geëmitteerde elektronen, dat naar go toegaat, zal hierdoor ver
minderen, en de Ia zal weer gaan toenemen bij toeneming van de Va (stuk BC
in fig. 5.08a).
e. Wordt tenslotte Va groter dan Vrj2, dan keert het veld tussen a en g2
van richting om (fig. 5.07b). Hierdoor zullen de door de anode geëmitteerde
elektronen op de anode terugvallen; d.w.z., het secundaire emissie-effect zal
worden teniet gedaan. Ja, zelfs zal er van de secundair door het scherm
rooster geëmitteerde elektronen een aantal naar de anode gaan, waardoor de
Ia groter is dan zonder optreden van secundaire emissie het geval zou zijn.
In fig. 5.08a is met streeplijnen aangegeven, hoe groot I„ zonder secundaire
emissie bij de diverse Fa’s zou zijn.
We hebben aldus gezien, dat bij toeneming van de Va de optredende afneming van de Ia in het gebied waar Va < ; Vg2, te wijlen is aan de secundaire
emissie van de anode.
De afneming van Ia kan bij punt B zelfs zó groot zijn dat Ia negatief wordt.
Het is namelijk mogelijk, dat de anode meer elektronen secundair emitteert dan
erop vallen. Men noemt de verhouding van het aantal geëmitteerde elektronen
tot het aantal opvallende elektronen de secundaire emissie/actor. Het is dus
mogelijk, dat deze factor groter is dan 1, zodat de anodestroom dan negatief
wordt (d.w.z., van richting omkeert) en de Ia—Fa-karakteristiek beneden de
F(,-as uitkomt.
Hiermede is het eigenaardige verloop van de Ia—Fa-karakteristieken van
een tetrode verklaard. We vestigen er de aandacht op, dat voor Va-waarden
die groler zijn dan VtJ2, de karakteristieken bijna evenwijdig lopen aan de Va-as.
Hieruit blijkt, dal de Kt van een tetrode in dat gebied zeer groot is. Immers, ook
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voor een tetrode geldt, dat de Ri evenredig is met de cotangens van de hoek /?,
die de Ia—Iza-karakteristiek in het beschouwde gebied maakt met de Fa-as.
Voor de waarden van Va, die kleiner zijn dan de Vg2, kan de Rt zeer klein en
zelfs negatief zijn. Het laatste is het geval als bij toeneming van Va de Ia af
neemt (gebied AB in fig. 5.08a).
De belastinglijn in het geval van een ohmse anode-impedantie is bij een
tetrode (evenals bij de triode) een rechte lijn die een hoek met de Ha-as maakt,
waarvan de cotangens gelijk is aan Ra. Het zal duidelijk zijn, dat men het
gebruikte gedeelte van de belastinglijn buiten de bochten moet houden waar Va =
= Tzc2 geldt (punten C in fig. 5.08a), omdat er anders ernstige niet-lineaire ver
vorming zou optreden.
D.w.z., bij een tetrode mag de Va ,.momenteel" niet beneden de waarde van
Va2 komen, daar er anders grote vervorming optreedt. Wil men toch nog
een behoorlijke grote va kunnen afnemen, dan moet men dus Voa liefst zo laag
mogelijk kiezen. Het verlagen van Vgo komt bij de Ia—Va-karakteristieken
van een tetrode erop neer, dat de bochten meer naar de /«-as toeschuiven, de
karakteristieken alle naar de Va-a.s toe zakken en bovendien de roosterruimte kleiner wordt.
*De

Vsl-karakteristieken

In fig. 5.08c zijn o.a. de Ia—Izffi-karakteristieken van een tetrode getekend
voor de twee ver uiteenliggende anodespanningen Va = 250 en Va— 100V
die beide nog boven de V02 liggen. Door de zeer grote Rt (d.w.z., Va heeft
weinig invloed op de grootte van /„) liggen deze karakteristieken vlak bij
elkaar; zij vallen praktisch samen. Men geeft voor een tetrode daarom slechts
één Ia—Vai-karakteristiek voor één bepaalde lzre-waarde op. Geheel anders
dan bij de triode liggen de Ia—Vgi-karakteristieken voor diverse evenzeer uiteen
liggende anodespanningen dus niet gelijkmatig over het Ia—Vg\-vlak verdeeld,
indien wij de V02 constant houden.
De tetrode heeft voor zover de secundaire emissie van de anode geen merk
bare gevolgen heeft (dus als Va > Iz52) dezelfde eigenschappen als de hierna
te behandelen pentode. Daarom gaan wij niet verder in op de eigenschappen
van de tetrode: deze komen vanzelf ter sprake bij de pentode.
We willen nog slechts opmerken, dat men vroeger zogenaamde ruimteladingstetrodes heeft gehad, waarbij het tweede rooster niet tussen de anode en het
stuurrooster was aangebracht, doch tussen het stuurrooster en de katode.
Dit schermrooster werd iets positief t.o.v. de katode gezet. Hierdoor bereikte
men, dat de remmende werking van de negatieve elektronenwolk om de katode
heen verminderde, zodat de buis flink stroom kon trekken bij een lage anodespanning. Men kon dergelijke buizen gebruiken bij zeer lage anodespanningen;
dat betekende bezuiniging voor batterij-ontvangers.
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*DE PENTODE

In de vorige paragraaf is de tetrode besproken. Daarbij bleek dat zij een
groot nadeel heeft. Bij een tetrode treedt er namelijk ernstige vervorming op,
indien de anodespanning beneden de schermroosterspanning komt. Het veld
tussen anode en schermrooster is in dat geval naar het schermrooster toe ge
richt x), waardoor de secundair door de anode geëmitteerde elektronen zich
naar het schermrooster toe zullen bewegen ten koste van de anodestroom.
Ten einde deze schadelijke werking van de secundaire emissie van de anode
teniet te doen, heeft men tussen het schermrooster en de anode een derde
rooster g3 aangebracht. Daaraan geeft men dezelfde potentiaal als aan de
katode. De aldus gevormde nieuwe buis noemt men een pentode. In fig. 5.09
hebben wij weergegeven, hoe de elektrische velden binnen de pentode zijn ge
richt >). Tussen ga en de anode is het veld naar de anode toe gericht, d.w.z.
andersom dan bij de tetrode voor het geval dat V„2 > Va. Hierdoor zullen de
secundair door de anode geëmitteerde elektronen terugvallen op de anode,
en aldus zal de schadelijke werking van de secundaire emissie van de anode
teniet worden gedaan. Tussen g3 en het schermrooster is het veld naar het
schermrooster toe gericht x). Hierdoor zullen secundair door het scherm
rooster geëmitteerde elektronen weer op het schermrooster terugvallen, en zo
zal ook deze secundaire emissie geen effect hebben. We zien, dat het derde
rooster dienst doet om de secundaire elektronen te doen terugkeren naar de
elektrode waarvan zijn vandaan komen. Men noemt het derde rooster daarom
het keerrooster of het remrooster.
De buis moet dusdanig zijn geconstrueerd dat het keerrooster zoveel mogelijk
primaire elektronen doorlaat, en zoveel mogelijk secundaire elektronen ,,keert”.
*De buisgrootheden

Allereerst merken wij op, dat de buisgroolheden S, Rt en /i voor een pentode
evenzo zijn gedefinieerd als voor een tetrode, indien men bovendien
steeds
constant veronderstelt 2). Vergelijken wij een pentode met een tetrode die de
zelfde afmetingen heeft wat betreft de anode, het scherm
rooster, het stuurroosterende katode, dan valt voor het ge
val dat I'a groter is dan Va2, het volgende op te merken:
a. De steilheid van de pentode is iets kleiner dan die van
de tetrode. Immers, de elektronenstroom van de kato
de naar de anode wordt bij een pentode niet alleen
k

Fig. 5.09. Het elektri
sche veld in een pentode.

1) Wat de krachtwerking op de negatief geladen elektronen
betreft.
2) Wij veronderstellen in dit hoofdstuk steeds, dat ga met k is
doorverbonden (fig. 5.09).
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bepaald door gi en g2, doch g3 werkt bovendien nog enigszins tegen
door het tegenveld tussen g2 en g3 i). Hierdoor zal de Ia bij de diverse
instellingen van de pentode iets minder zijn dan bij de tetrode, terwijl de
buis toch bij dezelfde negatieve stuurroosterspanning zal zijn afgeknepen.
De Ia—Hyi-karakteristiek van de pentode zal iets om haar afknijppunt
heen zijn gedraaid, en de steilheid zal iets kleiner zijn, vergeleken bij die
van de overeenkomstige Ia—K^-karakteristiek van de tetrode.
b. Dc Ri van de pentode is groter dan die van de tetrode. Immers, door de extra
afschermende werking van het keerrooster zal de anodespanning minder
invloed op de grootte van de anodestroom hebben dan bij de tetrode,
en zal dus een wisselspanningsbron in het anode-circuit een minder grote
anodewisselstroom veroorzaken.

c. Dc /i van de pentode is groter dan die van de tetrode. Dit is duidelijk, indien
men bedenkt, dat de /< in feite de verhouding is van de invloed die Vgi op
de grootte van In heeft, tot de invloed die Va op de grootte van Ia heeft.
De Hji-invloed is bij een pentode evengroot, doch de Fa-invloed is kleiner
door de extra afschermende werking van g3.
d. De Cag van de pentode is kleiner dan die van de tetrode. Hier doet namelijk
niet alleen ga als geaard scherm tussen anode en stuurrooster dienst,
doch ook g3.
Het verschil tussen een pentode en een tetrode bestaat dus in hoofdzaak hierin,
dal de schadelijke werking die de secundaire emissie van de anode bij de tetrode
veroorzaakt in het geval van lage anodespanning, bij de pentode onschadelijk
wordt gemaakt. Indien Va : > Vg2, dan komen de karakteristieken van de
tetrode overeen met die van de
ue pentode.
peinoue. Indien
muien V
v a < Vg2, dan kan bij de
tetrode een negatieve R, optreden; bij de pentode is dit niet mogelijk.
*De

V„-karakteristieken

In fig. 5.10 is de meetopstelling gegeven, die men kan gebruiken om de
karakteristieken van een pentode op te meten. Deze opstelling is geheel gelijk
aan die voor een tetrode (fig. 5.05). De doorverbinding tussen het keerrooster
en de katode brengt men vaak bij de fabricage binnen de buis aan. In fig. 5.11
hebben wij een aantal Ia—Vakarakteristieken van een pen
tode gegeven; die gelden dus
voor een bepaalde constante

!) Bovendien gaan er nagenoeg
geen secundair door go geëmit
teerde elektronen meer naar de
anode toe, dank zij ga.

I"
Fig. 5.10. Meetopstelling voor het meten van de
karakteristieken van een pentode.
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Pz!72. Tevens hebben wij met streeplijnen de grootte van de schermroosterstroom aangegeven. De tota
le katodestroom ƒ* van een tetrode
is samengesteld uit de anodestroom
Ia en de schermroosterstroom Ig2Aangezien bij een pentode de keerroosterstroom praktisch te ver
__ —12V
waarlozen klein is, geldt ook voor
--OV
---- — 4V
een pentode, dat Ik = Ia + Ig2--------8V
-------- 12V
De katodestroom Ig van een tetrode
Va
B
neemt bij toenemende Va iets toe,
Fig. 5.1 1. De Ia — Va- en de /ff2 — Fn-karakdoch hij is globaal als constant te
teristieken van een pentode.
beschouwen bij de diverse anode
spanningen. Dank zij de extra afschermende werking door het keerrooster is
I/,■ van een pentode nog constanter dan bij een tetrode, zodat bij een pentode
Ig zeker praktisch als constant is te beschouwen (fig. 5.1 1):
Vg,=

Ik — Ia + IgZ «s constant voor diverse Va’$Bij normale pentodes is in hel gebied waar de Ia—Va-karakleristieken rechtzijn
(d.w.z. bij niet al te lage anodespanningen, rechts van lijn AB in fig. 5.11)
I<j2 ongeveer t/j a 1/io maal zo groot als Ia.
Men kan het verloop van de Ia—Iza-karakteristieken van een pentode als
volgt verklaren:
Wij laten bij een pentode de anodespanning van 0 V af toenemen. In het
begin bij Va = 0 zal er tussen a en g3 geen elektrisch veld aanwezig zijn, en
is er tussen g2 en g3 een sterk naar go gericht
veld aanwezig. Hierdoor zullen
praktisch alle door g2 heenschietende elektronen op het schermrooster terug
vallen, en de anodestroom zal nagenoeg gelijk zijn aan nul.
Neemt de anodespanning toe, dan zal er tussen a en g3 een toenemend naar
de anode gericht veld ontstaan, terwijl het veld tussen gs en g2, dank zij de
toenemende anodepotentiaal gemiddeld in sterkte iets zal afnemen. Hierdoor
zal bij toenemende Va een steeds groter deel van de door g2 heengeschoten
elektronen niet meer naar g2 terugkeren, maar doorgaan naar de anode. In
het gebied links van AB neemt Ia sterk toe bij toenemende Va.
Tenslotte zal de Va dusdanig zijn toegenomen dat nagenoeg alle door g2
heengeschoten elektronen doorgaan naar de anode. Bij toeneming van de Va
zal de Ia dan nog maar zeer weinig stijgen; in het gebied rechts van AB neemt
Ia zeer weinig toe bij toenemende V„.

t) Wat de krachtwerking op de negatief geladen elektronen betreft.
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lo
beam tetrode

normale pentode

-%
Fig. 5,12a. Voorbeeld van de opbouw
van een beamtetrode.

Fig. 5.126. De grenslijn van een
beamtetrode loopt over het algemeen
steiler dan die van een pentode. Bo
vendien is de bocht in de Ia — Vakarakteristiek van de beamtetrode
scherper.

Links van AB ligt a.h.w. „het gebied van de terugkerende elektronen”;
rechts van AB „ligt het gebied van de doorlopende elektronen”.

*De beamtetrode

Behalve door het aanbrengen van het keerrooster heeft men het nadelige
effect van de secundaire emissie van een tetrode ook nog nagenoeg geheel
weten op te heffen door de elektroden van een tetrode dusdanig op te stellen
dat de secundair geëmitteerde elektronen van de anode niet naar het schermrooster kunnen teruggaan. Men zorgt daartoe, dat het schermrooster niet
dicht bij de anode is opgesteld, en men brengt bovendien twee afbuigplaten
tussen g9 en de anode aan (fig. 5.12a). Deze afbuigplaten verbindt men met de
katode, en men zorgt ervoor, dat de elektronen, geconcentreerd in twee bun
dels, de weg afleggen van het schermrooster naar de anode. De geconcentreerde
elektronenbundels vormen aldus een negatieve ruimtelading tussen de anode
en ga, die aan de secundair door de anode geëmitteerde elektronen belet, naar
het schermrooster te gaan.
Men heeft dan een tetrode die de Amerikanen met de benaming „beam -power
tube" aanduiden: de buis heeft het karakter van een pentode, maar ze blijft
in feite een tetrode! i)

i) Een verschil met de pentode is, dat de grenslijn van een beamtetrode over het
algemeen veel steiler is (fig. 5.126). Onder de ,,grenslijn” verstaat men het stuk, dat
de Ia—Fa-karakteristieken bij lage Fo-waarden gemeenschappelijk hebben.
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Tot slot geven we een overzicht waarin de tetrode met de pentode wordt
vergeleken:
tetrode

pentode

Als Va < Vg2 is een negatieve Rt moge
lijk, dank zij secundaire anode-emis
sie; steeds moet Va > Vgz zijn.

Secundaire anode-emissie onschadelijk
gemaakt door het keerrooster;
hier mag wel Va < Vgz zijn.

S is iets kleiner dan bij de triode, prak
tisch in dezelfde orde van grootte;
Ri is veel groter dan bij de triode;
H is veel groter dan bij de triode.

S is iets kleiner dan bij de tetrode, prak
tisch in dezelfde orde van grootte;
Rt is nog groter dan bij de tetrode;
/.i is nog groter dan bij de tetrode.

Cag is veel kleiner dan bij de triode.

Cag is nog kleiner dan bij de tetrode.

Ik = Ia -p I g2
constant;
Ik- neemt bij toenemende Va iets toe.

Ik
Ia + Ig2 is nog constanter bij
diverse Va’s dan bij de tetrode het
geval is.

// = R(.S, evenals bij de triode.

f.i = Ri.S, evenals bij de triode.

Indien Va

Tzi72 is, dan heeft de tetrode dezelfde eigenschappen als de pentode.

* Opgave 1

Neem een bundel Ia—Ha-karakteristieken van een HF-pentode over en
construeer hieruit de bijbehorende Ia—T^i-karakteristieken voor Va = 10 V,
Va = 20 V, Va = 30 V, Va = 40 V, Va = 50 V, Va = 75 V, Va = 100 V,
Va = 200 V en Va = 300 V.
Bepaal tevens de grootste te gebruiken Ra bij V= 300 V en bereken
de daardoor te bereiken versterking. Bepaal tevens de grootte van de dan
optredende ingangscapaciteit Cdyn-

*Opgave 2
Hetzelfde als opgave 1, maar nu van een LF-eindpentode.

*Opgave 3
Neem een bundel Ia—Tza-karakteristieken van een LF-triode over en con

strueer hieruit de bijbehorende Ia—^-karakteristieken voor Va — 50 V,
Va = 100 V, Va = 150 V, Va = 200 V, Va = 250 V en Va = 300 V.
Bepaal de grootte van de optredende ingangscapaciteit Ca.yn, als Ra = 9 Rt.
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*DE VERGELIJKING VAN DE PENTODE MET DE TRIODE

Men kan een pentode op dezelfde wijze als een triode in een versterker met
weerstandkoppeling gebruiken. De te versterken spanning voert men toe tussen
het stuurrooster en de katode, zodat er een anodewisselstroom ia gaat lopen.
De ia veroorzaakt dan over de anodeweerstand de gewenste versterkte wissel
spanning die in tegenfase is met de toegevoerde te versterken spanning vg\.
Het schema is in fig. 5.14a weergegeven.
Evenals voor de triode geldt voor de pentode elk moment dat:
I b — Ea + da.Ra of Va — E & — Ia-Ra

(5-07)

Dus ook bij de pentode is in het geval van een ohmse anode-impedantie de Ia
recht evenredig met de E„, zodat de belastingdijn in de /„—I',,-karaktistiekenbundel een rechte lijn is (zie fig. 5.14a).
Bij de behandeling van de triode hebben wij met behulp van het superpositietheorema de triodevergelijking voor een ideale triode afgeleid:
la — S .Vg

——
Ai

(5.08a)

Deze vergelijking geldt voor ideale karakteristieken. Zij gaat dus bij be
nadering op voor het nagenoeg rechte deel van de praktische triodekarakteristieken. Daar de pentode als versterkbuis in principe op dezelfde wijze werkt,
kan men voor een ideale pentode op dezelfde wijze een gelijkluidende formule
voor de anodewisselstroom afleiden. Deze wordt dan:
<a -- S .Vgl +

Va

(5.08b)

Van formule (5.08a) uitgaande, zijn wij bij de triode tot twee zogenaamde
vervangschema’s gekomen. Aangezien deze formule tevens op de pentode
van toepassing is, kan men de twee vervangschema’s ook bij de pentode toepassen.
Wat het stroombronvervangschema betreft, valt daarbij op te merken, dat
er in de praktische pentodeschakeling nagenoeg steeds geldt R,
Za, zodat
men in het genoemde vervangschema de R, bij benadering kan verwaarlozen
en weglaten (fig. 5.13a).
Dit betekent een belangrijke vereenvoudiging. In de fig. 5.14a en 5.14b heb
ben wij de Ia—Ea-karakteristieken gegeven van een triode en van een pentode.
Bovendien hebben wij van beide buizen zowel de belastinglijn als de dyna
mische Ia—Ej-karakteristiek gegeven voor het geval dat zij in een versterkertrap met weerstandkoppeling worden gebruikt met een anodeweerstand van
20 k£2 bij E(, = 250 V. We zullen nu aan de hand van de genoemde karak
teristieken de pentode en de triode onderling vergelijken.
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Fig. 5.14tf. De karakteristieken en de belastinglijn van een pcntode.
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Fig. 5.146. De karakteristieken en de belastinglijn van een triode.
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va

\S.Vgiy'

/'/□«sS.l'gl

'ia

Fig. 5.13a
Fig. 5.13b
Fig. 5.13a, b. Het vervangschema van het anodecircuit van een pentode
met een zeer grote
in de vorm van een stroombronvervangschema.
Zo

__________ -V
------------------------------------ vQ

Zo
Vg,=
-0

i---------------------------------

■Va

Fig. 5.15a
Fig.5.15b
Fig. 15a, b. Ideale Ia — Tza-karakteristieken van een pentode.
a. Bekijken wij de Ia—Vo-karakteristieken van de pentode, dan valt aller
eerst op, dat ze voor het grootste deel bijna evenwijdig aan de Va-as lopen,
en dat ze slechts voor een klein deel bij de heel lage V^’s een grote hoek
met de Fa-as maken; dit betekent, dat de R, over het algemeen zeer groot
is, en bij zeer lage Va’s zeer klein.
Bekijken wij de Ia—Fa-karakteristieken van de triode, dan zien wij,
dat ze allemaal over heel haar lengte tennaastebij eenzelfde grote hoek
met de Tza-as maken; dit betekent, dat de R, steeds een kleine waarde
heeft, die daarbij steeds ongeveer in dezelfde orde van grootte valt.
In verband ermede, dat de pentode-/a—Fa-karakteristieken voor het
grootste deel bijna evenwijdig aan de Fn-as lopen, stelt men deze karakteris
tieken soms wel ideaal voor als evenwijdige, op onderling gelijke afstand
lopende rechte lijnen, evenwijdig aan de Fa-as (fig. 5.15a). Is de grenslijn van
belang, zoals o.a. bij zender-versterktrappen het geval is, dan neemt men deze
als een rechte lijn aan die niet samenvalt met de Zo-as (fig. 5.156). De triodeIa—Fa-karakteristieken worden ideaal voorgesteld als evenwijdige, op onder
ling gelijke afstand lopende rechte lijnen die alle echter eenzelfde hoek met de
lzrt-as maken (fig. 5.15c).
Verder is het te begrijpen, dat men de grootte van Ri bij een pentode moeilijk
uit de helling van de Ia—Fo-karakteristieken kan bepalen, omdat de helling
zo uiterst gering is.

b. Bekijken we de Ia—Vgi-karakteristieken van de pentode, dan valt aller
eerst op, dat de statische karakteristieken voor de hogere V„-waarden (b.v.
boven 25 a 50 V) zo dicht bij elkaar liggen dat zij praktisch als samen-
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vallend kunnen worden beschouwd; dit betekent, dat de Rt zeer groot is voor
de hogere Ba-waarden. De karakteristieken voor de allerlaagste K«-waarden
liggen des te verder uiteen; dit betekent, dat de Rt dan zeer klein is.
Bekijken wij de Ia—K5-karakteristieken van de triode, dan zien wij,
dat ze nagenoeg gelijkmatig over het I a- —Ky-vlak verdeeld liggen; dit betekent, dat de Rt steeds dezelfde orde van grootte heeft, en bovendien
klein is, omdat de karakteristieken een tamelijk eind van elkaar liggen in
verticale richting.
In verband met dit punt b merken wij ten eerste
Ia
op, dat men van de pentode gewoonlijk voor één
bepaalde Vg-> slechts één statische Ia—k'ji-karakteristiek opgeeft. Dit is voldoende, omdat men
de buis meestal niet bij lage Vo-waarden ge
bruikt, en de karakteristieken voor de hogere
V^-waarden praktisch samenvallen. Wel geeft
men soms de Ia—Fffi-karakteristieken op voor
Fig. 5.15c. Ideale Ia — Fa-karakteristieken van een triode. diverse B^j-waarden: deze liggen regelmatig over
het Va—Bji-vlak verdeeld evenals de Ia—Vgkarakteristieken van de triode voor verschillende Ba-waarden. Dit is te begrij
pen, als men bedenkt, dat bij een pentode
in hoofdzaak de grootte van I„
bij de diverse Byi-waarden bepaalt; hetzelfde doet de Va bij de triode.
Ten tweede is er op te merken, dat bij een pentode het afknijppunt voor alle
Tza-waarden nagenoeg hetzelfde is. Bij een triode heeft men bij diverse Vawaarden echter verschillende afknijppunten; daar is de roosterruimte Vgm
ongeveer recht evenredig met Va, en gelijk aan
gm

Va
----

(5.09a)

Bij een pentode is de roosterruimte Vgim ongeveer recht evenredig met de
schermroosterspanning Vg2,. Voor een pentode geldt nl. [Zie formule (5.19)
aan het einde van § 5]:
Vg2
(5.09b)
H-------- sa
Tzsim At;
,"ff2gl

Ten derde is bij een pentode
pentoae cie
de anoaestroom
anodestroom I
iao bij
dij V
igl
gi = o
0 voor aiie
alle V,
v awaarden, de zeer lage Fa-waarden uitgezonderd, ongeveer evengroot. Bij een
triode is de anodestroom Iao bij Vg = 0 echter ongeveer evenredig met Va en
gelijk aan:
y
(5.10)
I«o

lïi

c. Bij een triode valt de dynamische Ia—V^-karakteristiek niet samen met
de statische, doch zij verloopt minder steil; hoe groter Ra is, des te meer
draait de Ia—17^-karakteristiek om het afknijppunt als draaipunt naar
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de P^-as toe, en „des te rechter wordt deze karakteristiek dan getrokken”.
Bij een pentode valt bij de niet al te lage Va-waarden de dynamische karak
teristiek praktisch santen met de statische. Bij zeer lage Va-waarden gaat de
dynamische karakteristiek sterk afwijken van de statische (fig. 5.14a).
Hoe komt het, dat bij een triode de dynamische karakteristiek afwijkt van
de statische? Toeneming van de Ia betekent een toeneming van de spanning
Ia-Ra over de anodeweerstand, zodat de spanning Va = Vi> — Ia-Ra over de
buis afneemt. Hogere /„-waarden gaan dus gepaard met evenredig lagere Vawaarden. De punten van de dynamische Ia—Dj-karakteristiek liggen daar
door verspreid over de diverse statische Ia—Hy-karakteristieken voor de ver
schillende Va’s. Aangezien deze statische I„—^-karakteristieken bij een triode
alle zeer verspreid liggen, valt de dynamische Ia—Izff-karakteristiek niet samen
met de ene statische Ia—F3-karakteristiek die geldt voor Va = Dj.
Hoe komt het, dat bij een pentode de dynamische karakteristiek voor de
niet al te lage D„-waarden niet afwijkt van de statische? Toeneming van de Ia
betekent ook hier een toeneming van Ia-Ra, en dus een evenredige afneming
van Va
Vb — Ia-Ra- D.w.z., hogere /„-waarden gaan gepaard met even
redige lagere Ka-waarden; de punten van de dynamische /„—D^i-karakteristieken liggen ook hier verspreid over de diverse statische/„—K^i-karakteristieken. Aangezien deze statische /„—D^i-karakteristieken voor niet al te lage
Va’s alle praktisch samenvallen, is de dynamische /„—Eji-karakteristiek voor
de hogere H„-waarden gelijk aan de samenvallende Ia—Vyi-karakteristieken.
De dynamische /„—D^-karakteristiek valt dan dus tevens samen met de ene
/„—J/pi-karakteristiek die geldt voor Vu = Vb. De /„—F^i-karakteristieken
voor de zeer lage Iz„-waarden liggen echter sterk verspreid, zodat voor die
lage K„-waarden de dynamische /„—Hffl-karakteristiek in ’t geheel niet meer
samenvalt met de ene statische karakteristiek van Va = Vt>.
We zien aan het voorbeeld van fig. 5.14a, dat de afwijking van de dynamische
Ia—Kgi-karakteristiek bij zeer lage Tzo-waardcn erop neer komt, dat bij de
hoogste /„-waarden de dynamische karakteristiek bijna evenwijdig aan de
J/„-as gaat lopen; de dynamische I,,— Kji-karakteristiek heeft dana.h.w. een
bovenbocht.
Allereerst kan men opmerken in verband met punt c, dat naarmate Ra
groter is, de bovenbocht van de dynamische /„—V a\-karaktcristick meer naar be
neden schuift. Daarbij blijft beneden de bocht de dynamische karakteristiek
samenvallen met de statische. Een en ander is duidelijk, als men bedenkt,
dat hoe groter Ra is, bij des te kleinere waarde van Ia de spanning Ia-Ra over de
anodeweerstand de waarde Vb benadert. Het laatste betekent, dat men dan in
het gebied van de zeer lage Va’s is gekomen.
In de tweede plaats blijkt, dat men bij een pentode de dynamische I„—Ejikarakteristiek niet rechter kan trekken door vergroten van de Ru (uitgezonderd
een klein gedeelte); bij de triode is dat daarentegen wel het geval.
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In de derde plaats moet men bij een pentode, ten einde niet-lineaire ver
vorming te vermijden, noch in de bovenbocht, noch in de onderbocht vlak bij
het ajknijppnnt, komen', men dient met het te versterken signaal tussen deze
twee bochten in te blijven. Komt men voorbij beide bochten, dan krijgt men
in hoofdzaak niet-lineaire vervorming door oneven harmonischen.
In de vierde plaats kan men de versterking met een pentode lang niet zo
groot maken dat de waarde fi wordt benaderd, omdat men de Ra daartoe niet
groot genoeg kan nemen.1) Maakt men Ra nl. veel groter dan Rt, dan zakt de
bovenbocht van de dynamische Ia—Eyi-karakteristiek geheel naar beneden
toe. Dit neemt niet weg, dat een pentode toch veel meer kan versterken dan
een triode, ook al wordt een versterking
lang niet benaderd.
d. Een en ander uit punt c is ook te zien in de ƒ„—Eu-karakteristiekenbundel. Zowel bij de triode als bij de pentode is de belastinglijn voor een
ohmse anode-impedantie een rechte lijn, waarbij geldt Ra = cotg y.
Vergroting van Ra verbetert voor een triode de toestand ', voor een pentode
echter al spoedig niet meer, omdat een groter Vgi-spanningsgebicd van de
belastinglijn dan in de bochten van de Ia—Va-karakteristieken komt te liggen.
Wil men geen niet-lineaire vervorming hebben, dan moet het gebruikte
gedeelte van de belastinglijn over gelijke afstanden door de — E^i-lijnen wor
den gesneden, omdat de dynamische Ia—k'^i-karakteristiek dan lineair zal
verlopen over het gebruikte gedeelte. Dit is niet meer het geval voor het deel
van de belastinglijn, dat in de bochten van de I„—Ea-karakteristieken valt.
Dit laatste gedeelte komt overeen met de bovenbocht van de dynamische
Ia—Eyi-karakteristiek. Hoe groter Ra, des te meer zakt de belastinglijn,
des te meer komt zij in de bochten van de I„—Ka-karakteristieken, en des te
■ meer zakt de bovenbocht van de dynamische Ia—E^i-karakteristiek (fig.
5.14<i). De onderbocht van de Ia—E^i-karakteristiek komt ermee overeen,
dat de la—V„-karakteristieken voor „Eji-waarden in de buurt van het af
knijppunt’' dichter bij elkaar I ggen.

e. Door V02 te verlagen, dalen de I„—Va-karakteristieken en komen de bochten
van die karakteristieken dichter bij de In-as te liggen, terwijl dit gepaard
gaat met een verkleining van de roosterruimte. Tegelijkertijd neemt de
bovenbocht van de dynamische Ia—Eji-karakteristiek dan een kleiner
gedeelte van de totale dynamische Ia—Eyi-karakteristiek in.
Indien men Va2 verlaagt zakt de Ia—Iz’n-karakteristiekenbundel dus in zijn
geheel langs de grenslijn naar beneden, terwijl daarbij de onderlinge afstand
tussen de betreffende Ia—lZo-lijnen blijft behouden. Als men Vg2 voortdurend
laat dalen „verdwijnen” achtereenvolgens de diverse /a—Eo-lijnen ter plaatse
van de Va-as.
1) We gaan hier niet in op bijzondere uitzonderingsgevallen, zoals b.v. het gebruik bij
elektrometers.
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Evenzo zal door verlaging van V,2 de I„—Vpi-karakteristiek zich naar de
oorsprong van het assenstelsel toe verplaatsen, terwijl daarbij de roosterruimte
afneemt.
Allereerst kunnen we in verband met punt e opmerken, dat men door ver
laging van V02 de R„ groter kan kiezen, zonder dat hierdoor de belaslinglijn in de
bochten van de I„—Va-karakterislieken komt ', m.a.w., zonder dat een boven
bocht in de dynamische In—I^i-karakteristiek ontstaat voor Vgl < 0 V.
In de tweede plaats kan door verlaging van de Iz,2 een minder groot signaal
worden versterkt zonder dat er ernstige niet-lineaire vervorming optreedt.
Immers, de roosterruimte is kleiner geworden.
In de derde plaats kan men opmerken, dat de I„—V^i-karakteristieken voor
Tz<72 waarden die evenver uit elkaar liggen (b.v. 100 V, 200 V, 300 V, 400 V)
regelmatig over het I„—Kji-vlak verdeeld liggen. Dit houdt in, dat als er van
een ideale pentode één Ia—E^i-karakteristiek bij een bepaalde IzS2-waarde is
gegeven, ook voor andere VV2-waarden de I„—V^^-karakteristiek van die buis
bekend is.
I f. Men geeft voor een pentode behalve de I„—Eji- en de Ia—V„-karakteristieken
|
ook vaak de Ig2—Vgi- en de Ig2—V„-karakteristieken op.
De reden hiervan is, dat men dan in de eerste plaats in staat is een schermroosterweerstand Rgz in de schermroosterleiding te berekenen. Rg> is bv. wel
nodig om aan het schermrooster een gewenste lagere gelijkspanning te geven
dan de beschikbare I’;,. In de tweede plaats is men dan in staat, een katodeweerstand
te berekenen, die b.v. dienst doet om automatisch negatieve
voorspanning te verkrijgen. Voor de berekening van Rt moet men nl. de totale
katodestroom Ik, die door Rk gaat, kennen, en deze Ik is samengesteld uit de
anodestroom en de schermroosterstroom. We merken hier nogmaals op, dat
Ia
in het algemeen de verhouding
tennaastebij constant is voor de verschilh'2

3 a 10 geldt. Verder
Ig'2
loopt Ik bij hogere Tzo-waarden iets op, doch globaal kan men zeggen:

lende buisinstellingen, en dat praktisch meestal

Ik = Ia 4- Ig2

constant

(5.H)

Bij zeer lage anodespanningen wordt de schermroostcrstroom dus praktisch
gelijk aan de totale katodestroom. Aangezien het schermrooster evenals de anode
een beperkt vermogen mag opnemen (de z.g. schcrmroosterdissipatie) omdat
het anders te heet wordt, en aangezien dit vermogen voor het schermrooster
normaliter veel lager ligt dan voor de anode, moet men dus ervoor oppassen,
van een in gebruik zijnde pentode x) de anodeleiding te verbreken. Dit veri) Dit geldt uiteraard ook voor een tetrode.
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breken heeft bij de normale buisinstelling tot gevolg dat het schermrooster
een veel te groot vermogen gaat opnemen, zodat de buis defect geraakt.

*LF-versterking met pentode
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij LF-versterking met behulp van een
triode behandeld. Ook een pentode (en eventueel een tetrode) kan men voor
LF-versterking gebruiken. Hierbij kan men de volgende verschillen met het
gebruik van een triode opmerken:
1. De dynamische I„—Fyi-karakteristiek van een pentode kan men niet door
vergroting van de anode-impedantie rechter trekken, zoals men dit bij een
triode wel kan. Daarom kan men niet een triode in het algemeen grotere
signalen versterken zonder dat de niet-lineaire vervorming te ernstig wordt.
Wil men met een pentode toch zeer grote signalen versterken zonder
ernstige niet-lineaire vervorming, dan dient men extra maatregelen te
treffen om de niet-lineaire vervorming te verminderen. Men past dan
de later te behandelen tegenkoppeling toe.
2. Met een pentode kan men een veel grotere versterking bereiken dan met een
triode. Dit ondanks het feit dat de versterking bij een triode de grootte u
kan benaderen en bij een pentode lang niet.
3. Bij LF-versterking met een pentode kan men niet goed transformator- of smoorspoelkoppeling toepassen, aangezien in de le plaats voor het bereiken van
een behoorlijke amplitude-frequentie-karakteristiek aan de kant van de
lage frequenties ook voor de laagste frequenties Rt < Za moet zijn. Dooi
de zeer grote Ri van de pentode kan er aan de laatste eis niet worden
voldaan. In de 2e plaats zal er vanwege de zeer grote Ri een sterke door de
kromming van de hysteresislus veroorzaakte niet-lineaire vervorming
optreden als de transformator niet tamelijk flink wordt belast (zie § 4F
van hoofdstuk VII in deel 2).

*Opgave 4
Gegeven:
Van een ideale pentode (zie fig. 5.15a) is bij Izff2 = 200 V de roosterruimte
8 V en de steilheid 5 mA/V. V;, is steeds 300 V.
= oo.

Gevraagd:
*1. Construeer de I„—Vgi- en de Ia—Iza-karakteristieken voor Vg2 = 200 V.
*2. Construeer de Ia—Vgi- en de Ia—Fa-karakteristieken voor Vgz = 100 V
en V,j2 = 300 V.
*3. Bepaal de grootte van de maximaal te gebruiken Ra (zonder dat de
dynamische Ia—l^i-karakteristiek een bovenbocht krijgt), voor de
gevallen dat Va2 = 100 V, V g2 = 200 V en Vg2 = 300 V.
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*4. Bepaal de grootte van de maximaal te gebruiken reële kring-impedantie
Za (zonder dat de dynamische Ia—F9i-karakteristiek een bovenbocht
krijgt) voor het geval, dat Ra= — 0 en Vg2 = 100 V (resp. Vg2 = 200,
Vg2 = 300 V).
*Opgave 5

Gegeven:
Bijgaande twee I„—Fa-karakteristieken
fig. 515#) voor Vg2 — 250 V.

van een ideale pentode (zie

/o

Gevraagd:
* 1. Construeer alle Ia—Fa-karakteVq? = 25OV
20ristieken en de bijbehorende la—
V,,—2V
15 -------------------------------------- -Fyi-karakteristiek.
_____________ —3V
>0 --------------------------------------------- —
*2. Bepaal de maximaal in een ver5sterktrap met weerstandkoppe0-Va
ling te gebruiken anode-impedantie
5O~
250V
200
150
100
0
als Vb = 250 V.
*3. Construeer de dynamische Ia— Kji-karakteristiek voor de gevallen, dat
Rn^--2R„
en Rtt = 3 Ra .
*4. Bepaal tot hoever Vg2 verlaagd moet worden in de twee gevallen van
de vorige vraag, teneinde de bovenbocht van de dynamische Ia—Fjikarakteristiek te doen verdwijnen.

*Opgave 6

Gegeven:
De pentode is ideaal; Ck = 4000 pF; Rt = 0,6 Mfl; de R, van de vj-spanningsbron is 10 k£l; Vg2 = 160 V; Vgi = — 2| V; Cai = 10 pF; Cag =
= 0,004 pF; Cak = 5 pF; de bedradingscapaciteit in het anodecircuit is
10 pF. Ra is zó groot, dat juist
+ 252.5V
geen bovenbocht optreedt in de
dynamische Ia—Fpi-karakteristiek. Er treedt door Rk en
Rg2 geen tegenkoppeling op.

z—

Gevraagd:
* 1. Bereken R,a> Rk en Rg2.
*2. Bereken Vjnid — vulvi3. Bereken de frequenties /i
'2 \/2. Vmtden f2, waarbij v

^91
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Opgave 7
Gegeven:
In bijgaande LF-versterker zijn een ideale pentode en een ideale triode
gebruikt. Verder is van de pentode gegeven: Ig2 = 0,2 Ia, S
10 mA/V,
F31 = -2V,
Fff2=150V,
Cak =
= 21 pF; de roosterruimte bij Vg2 =
■ff92
= 200 V is 4 V; de dynamische Ia—Fsikarakteristiek heeft nog net geen boven
-y-Ck
bocht ; de bedradingscapaciteit van het
anode-circuit is 12pF.
Van de triode is gegeven: Cgk — 3 pF,
r’
Cag = 21 pF, Cak = 2 pF, Ra2 = 45 kQ;
de statische Ia—^-karakteristiek bij o■o
Va — 200 V komt overeen met die voor
de pentode bij Vg2 = 200 V; de buis is midden in zijn roosterruimte in
gesteld; de bedradingscapaciteit van het anodecircuit is 13 pF.
Tenslotte geldt nog: Ck = 5 kpF, R, = 0,5 MO.. Er treedt door R A-l,
Rk’ en R,j2 geen tegenkoppeling op. De spanning tussen de + leiding en
de katodes is globaal 300 V.

i±

r

2ix

Ï_1

Gevraagd:
1. Bereken de grootte van Rai, Rg2, R,’a-i en Rkz.
2. Bereken
en de frequenties /i en j2, waarbij v = 1V2 -Vmid voor
de triode-trap alléén.
3. Bereken vmia voor de pentodetrap alleen. Bereken tevens de versterking
van de pentodetrap bij de twee hiervoor berekende frequenties /i en j2.
4. Hoe groot is tenslotte de totale versterking bij de frequenties /i en /o
en in het middengebied?

*Opgave 8
Gegeven:
In de geschetste LF-versterktrap wor
den een ideale buis en een ideale trans
formator verondersteld. De roosterruimte bij IV'2 = 300 V is gelijk aan
6 V en S = 8 mA/V. De buis is midden
in zijn roosterruimte ingesteld. Ig2 =
= Vs Ia en K,2 = 250 V.

Gevraagd:
*1. Teken de Ia—Vyi- en de Iu

4-3OOV

#92

~r~C92

v'i

ï

Iza-karakteristieken voor Vg2 = 250 V.

v
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*2.

Bereken Rk, Rg2 en de grootte van R als nog juist geen bovenbocht
in de dynamische Ia—T^i-karakteristiek optreedt.
*3. Bereken v en vUmax*4 Bereken de anode-dissipatie als
= 2 V.
+300V
*>1

Opgave 9
Gegeven :
In de geschetste televisie-versterktrap mag
men de buis ideaal veronderstellen, en tevens
dat ook voor de laagste frequenties geldt
I/C0C2 <C 7?2- Verder is: S = lOmA/V, Iz7i =
= — 3 V, de roosterruimte is 5 V, Ca = 20 pF,
Ck = 100 kpF; Rt = 1 MO.

Gevraagd:
1. Bereken de grootte van 7?, als v
bij /2 = 10 MHz.
2. Bepaal hoe groot men Ci en Ri
ten einde te bereiken dat bij /i
amplitude-frequentie-karakteristiek
niet is afgevallen.

1----1
o-

C,e ü
/?2:

:|:CQ

e^C2

4.

o-

■o

iCk

= |V2.rM(i

—

kan kiezen,
— 10 Hz de
vrijwel nog

7?1

__ TC| f

wisselstroomschema voor
het geval dot
«ff]

*Opgave 10
Gegeven:

Ra = 6 kO; k'y! = —
3 V; Vg2 = 240 V;
-3V;
Vb = 320 V; Rt = 0,5 MO; Ck = 10 kpF;
Ca = 25 pF; S = 10 mA/V; Ig2 = 5 Ia',
De roosterruimte bedraagt 5 V;
Ci en Co zijn zo groot, dat er geen tegenkoppeling aan de lage frequentiekant optreedt
door Rk of RgZ.

R92

/?=

Ck

I

Ri = OO.

Gevraagd:

Ia—Frt-karakteristieken
Ia2—Va-karakteristieken
*1. Teken de
Ia—Ftfi-karakteristieken
Ig2—Kji-karakteristieken
*2. Teken de belastinglijn bij / = fmli.
*3. Bereken Rk en Rg2.

: i:Ca

1

T

4:C2

I
I
I

-4-----

■O
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4. Bereken

en de frequenties, waarbij
1

’’ = ■—7=- vmid

V2

v = — rm!d.

§ 4-

‘HOOGFREQUENT-VERSTERKING

Bij de bespreking van de tetrode en de pentode hebben we reeds het een
en ander medegedeeld over de moeilijkheden die in het bijzonder bij HFversterking optreden:
1. De neiging tot oscilleren.
2. De demping van een anodekring door de buis, vooral indien de buis een
kleine Ri heeft.
In het volgende komen wij eerst even terug op het voorkomen van oscilleren.
Daarna bespreken wij (evenals bij LF-versterking) de diverse manieren van
FIF-versterking.

*Het voorkomen van oscilleren

Wij hebben gezien, dat oscilleren een gevolg is van de terugwerking van het
anodecircuit naar het roostercircuit van een buis. Daarbij valt op te merken,
dat oscilleren niet alleen kan ontstaan door de terugwerking van het anode
circuit van een buis naar haar eigen roostercircuit, doch ook door de terugwerking
van het anodecircuit (of het roostercircuit] van een buis naar een circuit van een
van de voorgaande buizen.
Omtrent het oscilleren merken wij het volgende op:
a. Bekijkt men de mogelijkheid tot oscilleren van een enkele buis, dan blijkt
er slechts dan een frequentie te bestaan, waarvoor het anodesignaal in goede
fase naar het rooster terugkeert, indien in het anodecircuit zowel als in het
roostercircuit enige zelfinductie optreedt x). Dit is praktisch steeds het geval,
aangezien de verbindingsdraden altijd enige zelfinductie bezitten. Echter valt
er op te merken, dat de oscilleerfrequentie des te hoger ligt naarmate de aan
wezige zelfinducties kleiner zijn. Bij een normale versterktrap met weerstandkoppeling zal de oscilleerfrequentie daarom in den regel zeer hoog liggen,
Bij een versterktrap met afstemkringen, zowel in het anode- als in het
roostercircuit, zal de oscilleerfrequentie meestal in de buurt liggen van de
resonantiefrequentie van de kringen.

t) Hier is er van een normale versterktrap sprake, en niet b.v. van een ééntraps
7?C-generator die een combinatie van Ji's en C's bevat, die het signaal terugvoeren.
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b. De tweede oscilleervoorwaarde houdt in, dat de versterking bij het
rondgaan van het oscilleersignaal niet kleiner dan 1 moet zijn. Deze verster
king hangt in de eerste plaats af van de versterking van de buis, dus van de dyna
mische steilheid en de grootte van de anode-impedantie. Bij LF-versterking
is de grootte van de Z„ voor hoge frequenties (en daardoor tevens voor de hoge
oscilleerfrequentie) in den regel zeer klein, zodat dit alleen al oscilleeren voor
komt. Bij HF-versterking is de grootte van Za voor de hoge frequenties (en
daardoor tevens voor de hoge oscilleerfrequentie) in den regel niet zeer klein;
dat begunstigt de kans op oscilleren. In de tweede plaats hangt de versterking
bij het rondgaan af van hoe sterk het anodecircuit is gekoppeld met het rooster
circuit. Deze koppeling kan capacitief, inductief, of zowel capacitief als inductief
zijn, en verder kan zij zowel buiten de buis als binnen de buis plaats vinden.
Door de genoemde koppeling zeer klein te houden, kan men de versterking
van een rondgaand signaal beperken, en aldus kan men ook bij een HF-vcrsterker oscilleren voorkomen.
De koppeling buiten de buis kan men tot een minimum beperken door
de onderdelen juist op te stellen en capaciteitsarm te bedraden.
Juiste opstelling wil zeggen, dat men diverse circuits die door onderlinge
koppeling oscilleren kunnen veroorzaken, goed van elkaar gescheiden houdt.
(Let op de loop van de bedrading). Eventueel kan afscherming door middel
van een geaard scherm hierbij helpen. Juiste opstelling van de onderdelen is
zeer belangrijk; een onjuiste opstelling kan oscilleren tot gevolg hebben,
dat slechts ongedaan is te maken door de gehele opstelling te veranderen.
Capaciteitsarm bedraden wil zeggen, dat de bedrading niet dicht langs andere
onderdelen of aarde mag worden gelegd, waarbij de draden niet langer dan
nodig worden gehouden.
De koppeling binnen de buis, die voornamelijk aan de Cag is te wijten,
kan men kleiner houden door niet triodes, doch pentodes of tetrodes te ge
bruiken. Bij deze buizen beperkt een geaard scherm de Ca9 (nl. het schermrooster, en bij pentodes bovendien het keerrooster). Bij een triode is een koppe
ling tussen anode- en roostercircuit te beperken door toepassing van de z.g.
roosterbasisschakeling, waarbij het stuurrooster als geaard scherm dienst
doet (zie §6).
Hiermede moeten wij volstaan wat betreft de bespreking van de capacitieve koppeling binnen de buis. Ook inductieve koppeling kan binnen de buis
plaatsvinden, b.v. doordat de uitvoer van de katode een gemeenschappelijk
deel van het rooster- en het anodecircuit is. Dit is pas bij zeer hoge frequenties
van belang. Men voert de katode voor buizen die wisselspanningen met zeer
hoge frequenties moeten kunnen versterken, daarom wel twee keer uit; de
ene uitvoer is dan voor het roostercircuit bedoeld, de andere voor het anode
circuit.
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De capacitieve koppeling valt overigens, zoals wij bij de behandeling van
de tetrode reeds hebben gezien, geheel te compenseren door de z.g. neutrodynisatie toe te passen.

* Weerstandkoppeling

In het geval van LF-versterking hebben wij als mogelijkheden gezien, dat
men als anode-impedantie een weerstand, een smoorspoel (resp. enkele kring),
of een LF-transformator kan nemen. Dezelfde mogelijkheden heeft men
eigenlijk ook bij HF-versterking. De anode-impedantie kan een weerstand, een
enkele kring of een bandjilter (d.w.z. HF-transformator) zijn.
Voor de HF-versterking in een normale radio-ontvanger gebruikt men
enkelvoudige kringen of bandfilters, aangezien in de HF-trappen de selectivi
teit moet worden opgevoerd. Met een weerstandkoppeling is dat niet te be
reiken. Immers, een versterker met weerstandkoppeling heeft, voor zover de
versterking aan de lage kant nog niet afvalt door koppelcondensatoren of
afvlakcondensatoren, en voor zover hij aan de hoge kant nog niet afvalt door
extra lekcapaciteit over de Ru, een rechte amplitude-frequentie-karakteristiek.
Bij HF-versterking maakt men gebruik van weerstandkoppeling in geval
het erom gaat, spanningen te versterken, die een zeer groot frequentiegebied
bestrijken dat bij een lage frequentie begint, terwijl de selectiviteit niet tege
lijkertijd moet worden opgevoerd. Dit is b.v. het geval bij de versterking van
het televisie-beeldsignaal (het z.g. video signaal), dat een frequentiegebied
bestrijkt van circa 25 Hz tot 5 MHz a 10 MHz. Het principe van de verster
king is precies hetzelfde als dat van een gewone LF-versterker met weer
standkoppeling. Bedenk echter wel:
1. Bij een HF-versterker moeten veel beter maatregelen worden getroffen om os
cilleren te voorkomen (juiste opstelling en bedrading, vooral bij triodes).
2. De versterking -per trap is veel minder dan in hel geval van LF-versterking.
Immers, de reactantie Xa van de lekcapaciteit Ca is voor de hoogste
frequenties van een videoversterker veel kleiner dan voor de hoogste
frequenties bij een LF-versterker.
Hebben wij bv. een lekcapaciteit van 30 pF, en mag de versterking bij een
frequentie van 10 MHz pas een factor y/2 zijn gezakt, dan kunnen wij de Ra
hoogstens gelijk maken aan:

=

1
orCa

1
2a:. 107.30. 10^

10“

500 Q.

Is de steilheid van de te gebruiken buis lOmA/V, dan wordt de versterking
per trap hoogstens:
10
v = Sd.Ra =--------'500 = 5.
“ a
1000

I
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We zien dus in de eerste plaats, dat de versterking wordt beperkt door de
grootte van de lekcapaciteit Ca over de anodeweerstand. Hier geldt de algemene
regel: hoe breder de band is die men moet versterken, des te minder verster
king is er per trap te bereiken.
In de tweede plaats is de versterking per trap recht evenredig met de {statische)
steilheid van de buis. Wil men bij een videoversterker een zo groot mogelijke
versterking per trap bereiken, dan dient men een buis met zo groot mogelijke
steilheid en minimale buiscapaciteiten te gebruiken.
Deze twee punten blijken ook uit de volgende afleiding.
Is bij een versterkertrap met weerstandkoppeling de versterking bij de lage
frequentie /i en de hoge frequentie fz gedaald tot v = iV2.vmtd, dan kan men
het frequentiegebied van /i tot fz de bandbreedte !BV, noemen. Aangezien
fi in de praktijk zeer laag ligt, kan men aannemen, dat de bandbreedte loopt
van 0 Hz tot /2 Hz, dus dat B
m fz- Het produkt | ri'mid
mid |.B
I BV2 kan men nu
als volgt bepalen x):

• Bv

[ C/z/id | —
1
~ /2 =

11'inlclI ■

2jiCa. Rv
I vmid [ ■

S.RV
2nCa.Rv

S
2nCa

of

(5.12a)

In den regel kiest men als versterkbuizen pentodes. De Ca is dan minimaal,
zodat oscilleren minder spoedig optreedt. Eventueel kan men triodes om een
bepaalde reden ook gebruiken (b.v. ten einde minimale ruis te hebben).
*Kringkoppeling

Men kan beter geen HF-smoorspoel als anode-impedantie kiezen, indien men
een groot frequentiegebied aan de lage kant van hel frequentiespectrum (b.v. van
20 Hz tot 10 kHz) wenst door te laten. Immers, om te beginnen zal men bij voor
keur geen triode gebruiken, omdat oscilleren dan (met een spoel in het anodecircuit) moeilijk is te voorkomen. Gebruikt men om deze reden een pentode,
dan is de versterking gelijk aan >■ | s» S. <oLa omdat de R, van de buis zeer groot
is. De versterking is dan niet constant, maar neemt evenredig ïnet de frequentie
toe.
Wel past men voor HF-versterking een enkelvoudige afstemkring als anodeimpedantie toe ter versterking van een niet al te brede band in het Hl' -gebied
van het frequentiespectrum. Dit geschiedt b.v. in het HF-versterkgedeelte
van een televisie-ontvanger.
r) Zie ook blz. 249.
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Heeft men een enkele kring als anode-impedantie, dan is bij de fase resonantie-frequentie <oo de gelijkstroom weerstand nagenoeg gelijk aan nul, en de
i
wisselstroomimpedantie reëel ■) en gelijk aan Zo = —. D.w.z., het werkpunt
rC
wordt bepaald door de ,,Va — Kt-lijn" en de ,,Kffi-lijn”, terwijl de belastinglijn
een rechte lijn is, die een hoek y met de Uo-as maakt, waarvan de cotangens
gelijk is aan L/rC.
Buiten resonantie treedt er faseverschuiving op tussen ia en ia.Za', bij
lagere frequenties wordt de kring inductief, omdat de ioLa steeds meer een
kortsluiting gaat vormen; bij hogere frequenties wordt de kring capacitief,
omdat 1/ioCa steeds meer een kortsluiting gaat vormen. De gelijkstroomweerstand blijft nagenoeg gelijk aan nul. Dus het werkpunt blijft hetzelfde
(bepaald door de ,,Va = Kt-lijn” en de „U^-lijn”), terwijl de belastinglijn
een ellips wordt, die om het werkpunt heen is gelegen binnen een rechthoek.
De diagonaal van die rechthoek maakt een hoek y met de Fo-as, waarvan de
cotangens recht evenredig is met 1 Z„ |. De ellips wordt voor delagere frequenties
(inductieve Za) rechtsom doorlopen, voor de hogere frequenties (capacitieve Z„)
linksom.
In het geval van HF-versterking, waarbij van een enkele kring als anodeimpedantie gebruik wordt gemaakt, zijn twee punten in het bijzonder van
belang: de versterking i'o en de bandbreedte B.2- Het blijkt, dat evenals bij
weerstandkoppeling het produkt van de maximale versterking en de bandbreedte
constant is. Dit is een regel die algemeen blijkt op te gaan. Het genoemde
produkt is voor de enkele kring:

.
I >'o I • #V2 = SZ,

_/o __
Q ~

£ _L/°_ _ c
rC m0L ~

”°I-ÖV2= ~

/o
2tt/o . C

s
2.tC

of

(5.12b)

We zien hieruit, dat voor een gegeven versterktrap vergroting van de
bandbreedte gepaard gaat met vermindering van de versterking, en omgekeerd.
Uit formule (5.12b) blijkt eveneens, dat de versterking per trap bij een ge
wenste bandbreedte zo groot mogelijk uitvalt, indien men buizen niet een zo groot
mogelijke steilheid gebruikt, en men de anode-impedantiecapaciteil minimaal
houdt. De laatstgenoemde capaciteit is niet willekeurig klein te maken, aangezien
hij liefst groter moet worden gekozen dan de som van de bedradingscapaciteit,
de eigencapaciteit van de spoel en de buiscapaciteiten. Immers, de buiscapaciteiten zijn niet constant (denk o.a. aan vernieuwing van buizen), terwijl de
x) D.w.z., dat ia en io.Zö in fase zijn.
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afstemming van de kringen zowel in
v
het geval van vaste afstemming op één
draaggolffrequentie als in het geval van
-i+n
variabele afstemming op diverse draaggolffrequenties1) betrouwbaar moet zijn.
Heeft men twee op dezelfde- frequentie
afgestemde H !• -versterktrappen achter el
kaar, dan zal de resulterende band
CU
cJo
breedte kleiner zijn dan de bandbreedte
van elk van de trappen afzonderlijk. Fig. 5.16. De doorlaatkromine van een
tweetraps HF-versterker met onderling
Immers, de totale versterking is ge verstemde
resonantiekringen als anodelijk aan het produkt van de afzon impedanties.
derlijke versterkingen. Hebben wij b.v.
twee dezelfde trappen, dan is voor een bepaalde frequentie cui de versterking
van elk der trappen gelijk aan 1/V2 = 0,71 maal de versterking van de trap
bij <oo- Voor de trappen tezamen is de totale versterking bij o>i echter gelijk
1
1
aan
= i = 0,5 maal de totale versterking bij coo-

V2

V2

Moet men over het geheel een bepaalde bandbreedte hebben, dan zal men
dus de bandbreedte per trap groter moeten kiezen naarmate men meer trappen
achter elkaar schakelt. Daarbij zal de versterking per trap tegelijkertijd achter
uitgaan [zie formule (5.12b)].
De resonantiekromme van één enkele kring heeft een nogal ongunstige vorm,
aangezien de ideale rechthoek er allerminst mee is te benaderen. Heeft men
diverse kringen achter elkaar, die alle op dezelfde frequentie «>o zijn afgestemd,
dan wordt een en ander nog ongunstiger. Men kan de ideale rechthoekige reso
nantiekromme beter benaderen door de achter elkaar geschakelde kringen t.o.v.
elkaar te verstemmen (zie fig. 5.16, waarin de versterking van twee achter
elkaar geschakelde kringen is uitgezet als functie van co, en waarin de resul
terende kromme eveneens is weergegeven).

*Bandfil ter koppeling
Bij HF-versterking gebruikt men als anode-impedantie meestal een bandfilter. Men verkrijgt met een bandfilter namelijk een betere benadering van de
ideale resonantiekromme dan met een enkele kring; bovendien heeft in verge
lijking met verschillende onderling verstemde enkele kringen het gebruik van
bandfilters het voordeel van gemakkelijker afregeling (bij bandfilters worden
beide kringhelften afgestemd op eenzelfde frequentie coo). Wij beperken ons in
het volgende tot symmetrische bandfilters.
’) In het geval van variabele condensatoren moet bij elke condensatorstand een zeer
bepaalde, voor die condensatorstand gelijkblijvende afstemming van de kring behoren.
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Is de anode-impedantie een bandfilter, dan is bij de faseresonantiefrequentie tj0 de gelijkstroom weerstand gelijk aan nul; de wisselstroomL
impedantie is reed en in geval van kritische koppeling gelijk aan Zo = 1rC
Het werkpunt wordt dus bepaald door de ,,Tz9-lijn” en de ,,Va = Ht-lijn”.
De belastinglijn is een rechte lijn door W, die een hoek met de Tzo-as
L
maakt, waarvan de cotangens recht evenredig is met -l
rC
Buiten faseresonantie treedt er faseverschuiving op tussen ia en ia.Za,
zodat de belastinglijn dan weer een ellips wordt. (Zie boven bij de behandeling
van de enkele kring).
Ook bij een versterktrap met bandfilterkoppeling blijkt het produkt tan de
maximale versterking en de bandbreedte constant te zijn t). Zijn de kringen kri
tisch gekoppeld, dan is de versterking half zo groot als in het geval van een
enkele kring 2), terwijl de bandbreedte y/2 maal zo groot is.
Voor een kritisch gekoppeld symmetrisch filter geldt dus:

1'0 !• 0^2 =

1

V2

S
2^C

(5.13)

Verder kan men de versterking per trap zo groot mogelijk maken door buizen
met een zo groot mogelijke steilheid te gebruiken en de anode-impedantiecapaciteit
minimaal te houden.
Schakelt men meer dan een bandfilter achter elkaar, dan is de bandbreedte
van de resulterende resonantiekromme kleiner dan die van de afzonderlijke
resonantiekrommen. (Zie boven bij enkele kring). Moet men over het geheel
een bepaalde bandbreedte hebben, dan dient men de bandbreedte per trap dus
groter te kiezen naarmate men meer trappen achter elkaar schakelt. Tegelijker
tijd zal dit dan gepaard gaan met vermindering van de versterking per trap
(formule 5.13); deze vermindering blijkt hier minder sterk te zijn dan bij enkele
kringen. Neemt men het aantal versterktrappen steeds groter, dan zal op den
duur de versterking per trap dusdanig afnemen dat men niet meer aan versterking
erop vooruit gaat door nog meer trappen ie nemen. Dit punt wordt volgens het
bovenstaande met enkele kringen eerder bereikt dan met bandfilters. Men kan
in het algemeen meer bandfiltertrappen achter elkaar schakelen dan trappen
met enkelvoudige kringen.
Een enkel kritisch gekoppeld bandfilter geeft een betere benadering van de
ideale resonantiekromme dan een enkele kring, omdat de top veel meer is

1) Mits het symmetrisch veronderstelde bandfilter niet overkritisch is gekoppeld.
2) D.w.z., een enkele kring die gelijk is aan de helft van het desbetreffende bandfilter.
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afgeplat. De juiste combinatie van een kritisch en een ovcrkritisch gekoppeld
bandfilter geeft een nog betere benadering van de ideale resonantiekromme.
De beste benadering kan men bereiken door juiste combinatie van een overkritisch gekoppeld bandfilter en een enkele kring.
Opgave 11

Gegeven:
vant — 1 mV; C,ant — 200 pF; ri = 200 Q; C,anlLi = 9(Co + C<ï1)L2; L2 =
0,14 mH;
1
Qi
=
-O
= 5 pF; r2 = 14.-r Q;
ƒ4
/?! = 0,25;
Ri
4=c5
C4
500 kQ; S - 5 mA/V;
Ca = lOpF; Ca/-3 = Conti
=
9(C4 + C5)L.i;
L4 =
0,14 mH; C5 = 5 pF;
1
-L_
■ó
4—
r4 = 14.t Q; k2 — 0,5 ;
/o = 10° Hz.

Fi F"-ic2

T

I
I T

Gevraagd:

1.

„ ..
.
...
Leid een algemene formule af voor .-1 =-------- .
Vaal

2. Hoe groot is A bij faseresonantie? Hoe groot zijn Li en Co?
3.

Leid een algemene formule af voor v =

4.
5.

Hoe groot is zlo.ro?

Vu

Hoe groot is v bij faseresonantie? Hoe groot zijn L 3 en C4?

Opgave 12
Gegeven:
Rt = 300 kQ;
S = 8 mA/V;
C = 100 pF;
L = 0,9 mH ; r = 30 £2;
kQ = 2; R = 600 kQ.
De door Ri veroorzaakte
demping is te verwaar-

lozen.

-+

Gevraagd:
1.

Men voert een voor 30% in amplitude gemoduleerd signaal vj toe,
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waarvan de draaggolffrequentie gelijk is aan a>0 van het bandfilter. De
draaggolfamplitude is 0,05 V. De diode is ideaal. Bereken bij welke
modulatiefrequentie haag de waarde van vu maximaal is; hoe groot is
vu dan? Hoe groot is vu bij haag — 50 Hz?
Vumax
2. Bereken bij welke waarde van haag geldt vu =

V2

Vumax
3. Bij welke waarde van /;,'aag geldt vu =
2
'
1
4. Bij welke waarde van flaag geldt Vu = —— Vumax5. Bij welke waarde van haag geldt vu =

1
--------- V Umax-

100

Schets aan de hand van de uitkomsten de grafiek vu = i(fiaag)-

Opgave 13

Gegeven:
S = 10 mA/V; Rt = 400 kQ;
Ca = 25 pF; R, = 400 kQ;
<ooA
<?=-------= 25;
r
B = 5,25 MHz; /0 = 21 MHz.

----------

f

:zl__ _

'

■

»

1

I

i

1
Co:|:

■Ra

Gevraagd:
1. Bereken van de geschetste MFversterktrap van een televisieontvanger de L, de r en R «•
Vu
1'0 = —
Vl

2.

Bereken

3.

Bereken bij welke frequenties geldt v = ivo en v — — pq.

,L

Pu

■c

-+

bij de frequentie /o.

Opgave 14

Gegeven:
Voor de eerste pentode geldt: S = 7 mA/V en Rt = 500 kQ; Ca = 20 pF.
Voor de tweede pentode geldt: Cgi — 6 pF.
n2
L = ImH; z = 22Q; coo = 3. lO^rad/sec; kQ = l,l;C3 = 12pF;
ni
Ri = 0,5 MO.
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C>:

CI—F1
I

:C3

*

r*

LELk

k2

:*?i

T |T -

Gevraagd:
1. Bereken Ci en Co.
2. Bereken Q.
V2

3. Leid een algemene formule af voor >> =---- . Bereken de versterking
bij faseresonantie.
v‘
4. Bereken bij welke frequenties r maximaal is, en bij welke frequenties v
gelijk is aan de versterking i'o die optreedt in geval van fase-resonantie.
5. Bereken de bandbreedte tussen de frequenties, waarbij v —

>■0

V2 '

6. Bereken de versterking rmax.
Opgave 15
Gegeven;
Voor beide pentodes geldt:
S = 6mA/V; Rj = 0.5 MQ;
Cak = 3,5 pF; Cal = 7,5 pF.
Verder is: Cbedradlng = 9 pF
(tussen de anode en aarde);
L = 0,25 mH;
Ri = 1 MQ;
r = 7 Cl ;
1
1
i»Ck

oio. = 4.103 — 25 k rad/sec;
&>o„ = 4. 103 + 25 k rad/sec.

+
kring b

\L

TCk
■

1

I

:/?i

O

Kj

-O

Gevraagd:

1. Bereken Ci en C2 en de waarde van /o = ’ • —— (wo0 + woe)2rr
2. Leid een algemene formule af voor

tioi

= ri-’’2

—. Wij merken op,

322

V - DE PENTODE EN HAAR TOEPASSING - § 4

dat men voor de onderling
verstemde kringen een alge
mene formule kan afleiden,
die overeenkomt met de for
mule voor een bandfilter.
Hiertoe moet men de volgen
de grootheden invoeren (zie
nevenstaande figuur):

2. /lw

waarin
P =------

o>o =

V

. (02.

Aa>i=ACU+AO>'

'acO2=AO>— AOJ1

Zo

-T

Wo

W()

|

-u>

2.dw'
/?' =--------- , waarin 2.z1ci>' = o>oó — wo„ojo

Verder geldt (indien zl a>' <^wo) voor de ene kring:

2. zl mi
Pi =---------"o.

2. zl wi
---------

2. zl(z>

(>>o

wo

-----= P + P'.
o>o

Voor de andere kring geldt dan:
2.zlwo

/?2 =
Pt
= -------- '
coo„

2.zdft>2
2.zlw
---------- = ------">o
wo

2.zJ«'

------ = ft - ft’.
cuo

Men vindt dan voor de Z van de ene kring de waarde:
Z1 =

1 + iPi Q

1 + i(P + P')Q '

Voor de andere kring geldt:

z,= \+ip2.Q
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

____ ^
7 .____
\+i(P-p')Q‘

De ingevoerde grootheid ft' komt overeen met de koppelfactor k in geval
van een bandfilter.
Bereken de versterking vlot bij de frequentie a>o =
+ wo,)Bereken bij welke twee frequenties de versterking vlot maximaal is en
hoe groot de versterking dan is.
Bereken de bandbreedte tussen de frequenties, waarbij vtoi = vo,„Bereken de bandbreedte tussen de frequenties, waarbij rtot = -\/2
Bereken de bandbreedte tussen de frequenties, waarbij vtot — -JBereken de bandbreedte tussen de frequenties, waarbij vlot = 0,1.
Schets vtot = f(/) aan de hand van de verkregen uitkomsten.

J
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§ 5.

DE BUISVERGELIJKINGEN VAN DE TRIODE EN DE
PENTODE

De buisvergelijking van de ideale triode

Tenslotte zullen wij nader ingaan op de triodevergelijking en de overeen
komstige vergelijking voor de pentode. Daarbij zullen wij de buizen eerst ideaal
veronderstellen.
In § 4 van hoofdstuk IV hebben wij met behulp van de statische Ia—Vgkarakteristiek de triodevergelijking van een ideale triode afgeleid voor de
anodegelijkstroom, terwijl eerder in § 2 van hetzelfde hoofdstuk de triodevergelijking van een ideale triode voor de anodewissclstroom werd afgeleid met
behulp van het superpositietheorema.
We zullen nu nogmaals met behulp van de ideale statische Ia—K?-karakteristiek de triodevergelijking afleiden, daarbij komend tot het nieuwe begrip
stuurspanning; verder zal de vergelijking voor gelijkstroom zowel als die voor
wisselstroom worden afgeleid.
Zou de I„—Vp-karakteristiek lopen zoals in fig. 5.17« is weergegeven, dan
zou gelden:

S=4'L of
Of
v g

Ig^S.Vg

of
of V
V,g = ^-.
J

In werkelijkheid loopt de karakteristiek zoals in fig. 5.174
is weergegeven. Vergeleken met fig. 5.17« is hij over een
afstand V gm — Vn/fi naar links geschoven. Dit houdt in
dat de overeenkomstige /o-waarden (voor eenzelfde Vawaarde) optreden bij Ej-waarden die een bedrag Vaji
negatiever zijn.
De vergelijking wordt nu dus:
d
V.

~
5

Of ~ =Vd+~ Of Ia = s(.Vg + Va
of
fl
o
,u
\

We kunnen opmerken, dat de grootte van de anodestroom
(d.i. de stroom die gevormd wordt door de elektronen die
in staat zijn het rooster te passeren) bepaald wordt door
de potentiaalverdeling in het roostervlak. Laatstgenoemde
potentiaalverdeling hangt enerzijds af van de roosterspanning Vg ', anderzijds is ter plaatse van het rooster ook de
anodespanning Va van invloed, waarbij men moet beden
ken dat een bepaalde anodespanning « maal zo weinig in
vloed heeft als een evengrote roosterspanning. Men kan
stellen dat de potentiaalverdeling in het roostervlak af-

Ia

k

I»

%

L Vg 1

Fig. 5.17a. Fictieve
ideale Ia — ^-ka
rakteristiek,
die
door de oorsprong
gaat.
/o

/

vg.

:

Va

i

Fig. 5.176. Ideale
I a — Izs-karakteristiek.
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hangt van de de spanning VQ + Tzn//<, die men wel de stuurspanning
noemt, aangeduid met Tzs(. De triodevergelijking voor een ideale triode luidt
volgens het voorgaande:
Vq

Ia = S.Vsl = S

J.L

(5.14a)

Met behulp van deze formule is in een schakeling de gelijkstroominstelling
van een ideaal veronderstelde triode te berekenen x).
Indien er behalve een roostergelijkspanning en een anodegelijkspanning
ook nog een roosterwisselspanning en een anodewisselspanning aanwezig zijn,
die tesamen een anodewisselstroom doen ontstaan, dan kunnen wij voor de
diverse momentele waarden schrijven:

/„ = I aw

(„.sin a>l, VrJ — VrJiy + v9.sin o>t en I''„ = Vaw

va.sin a>t.

Door deze momentele waarden in formule 5.14« te substitueren (dit is toe
gestaan gezien de geldigheid van het superpositietheorema in dit geval) vinden
wij de waarde van de tegelijkertijd optredende gelijkstroom en wisselstroom.
Voor de anodewisselstroom alleen krijgen wij tenslotte (zie ook blz. 229):

ia — S. Vsi - - S

vo +

(5.14b)

Met behulp van deze formule is in een schakeling de anodewisselstroom
van een ideaal veronderstelde triode te berekenen.
De buisvergelijkingen van de betrekkelijk ideale pentode (resp. tetrode)

!

Bij een betrekkelijk ideale pentode veronderstellen wij in de eerste plaats
rechte karakteristieken, in de tweede plaats dat de anodestroom en de schermroosterstroom steeds dezelfde verhouding hebben 2), en in de derde plaats dat
/< en Rf niet oneindig groot zijn. Verder nemen wij aan dat Vg3 steeds nul is.
We hebben dan bij een pentode met twee stroomcircuits te maken, het anodestroomcircuil en het schermroostercircuit, evenals dit bij een tetrode het geval is.
De definities van de diverse buisgrootheden, die betreffende het anodestroomcircuit zijn ingevoerd, zijn in § 2 reeds behandeld. Wat het schermroosterMerk op, dat dit dezelfde vergelijking als formule (4.20) is in enigszins andere vorm
(blz. 260).
2) We merken op dat in de praktijk de Ia—Fa-karakteristieken bij toenemende Vawaarden iets oplopen, de I—Fo-karakteristieken daarentegen iets aflopen, zodat
onze tweede ideale veronderstelling in de praktijk niet geheel juist is. Zij vereenvoudigt
de berekeningen echter aanzienlijk, terwijl de gemaakte fout niet groot is.

c
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circuit betreft hebben we de overeenkomstige buisgrootheden als volgt vastgelegd:

c
AIg2
S2 = ^ (bij

constante Va, Vg2 en

^3)

Sa is de z.g. schermroostersteilheid, d.i. de steilheid van de
teristiek.

7?Ï2 =

AVgi

AIg2

(bij constante Va,

en Vg3)

(5.15)

—Fji-karak-

(5.16)

Ri2 is de inwendige wisselstroomweerstand van de buis tussen het schermrooster en de katode.
j 711^2

-1 w

(bij constante Va, Ig2 en Vgs)

(5.17)

Mgigi is gelijk aan de verhouding van de invloed van VgI_ op de grootte van
Ig2 tot de invloed van Vg2 op de grootte van Ig2.
Evenals voor het anodecircuit gaat ook voor het schermroostercircuit de
formule van Barkhausen op:
(5.18)

flg2gl = Rii-Sz

In het geval van de triode hebben wij erop gewezen, dat de grootte van de
anodestroom wordt bepaald door de potentiaalverdeling in het roostervlak,
en dat deze afhangt van de z.g. stuurspanning.
In het geval van de pentode en de tetrode zal de grootte van de katodestroom
Ik overeenkomstig worden bepaald door de potentiaalverdeling in het stuurroostervlak, en deze hangt daarbij af van de stuurspanning Vst ter plaatse
van het stuurrooster.
Aangezien de invloed van Va een factor fi maal zo klein is en de invloed van
Vgz een factor fig2gi maal zo klein is als de invloed van Vgl, is de stuurspan
ning Vst gelijk aan:

Vsi = Vgi +

V92
ftgZgl

ft

De grootte van de katodestroom zal dus gelijk zijn aan:

Ik = Sk.Vst = Sk

Vgi +

Vg2
ftg2gl

ft /
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Hierin is Se- de steilheid van de Ik—T^i-karakteristiek. Met de gevonden
formule voor de momentele waarde van de katodestroom liggen nu eveneens
de momentele waarden van de anodestroom en de schermroosterstroom vast,
aangezien wij van de ideale veronderstelling uitgaan dat de laatstgenoemde
stromen een constante verhouding hebben. Deze verhouding is volgens de
Ia—Vgi- en de Igz—Vg}-karakteristieken gelijk aan Ia : Igz — S : So.
Als buisvergelijkingen voor de ideale pentode (resp. tetrode) vinden wij dus:
|Zg2

Va

Z'srêgl

t<-

Ia = S.Vsl = 5(7^ +

+

If/2 = Si. Vsl = S2 ( Vgl +
I

_ S2

Z g2 —

(5.20a)

(5.21a)

Za

—

Va

(5.19a)

Met behulp van de formules (5.19a) en (5.21a) is in een schakeling de gelijkstroominstelling van een ideaal veronderstelde pentode (resp. tetrode) te berekenen.
Bij de ideale triode hebben wij gezien dat de roosterruimte Vam gelijk is aan
V„ /<. [Zie ook formule (5.14a)].
Bekijken wij in het geval van de betrekkelijk ideale pentode de formule
(5.19«), dan is de roosterruimte Vgim van deze buis blijkbaar gelijk aan:
Vff2
I giui —

!lg2gl

+

Vg2

Va

—

ll.

(5-19)

Z'g2gl

Op dezelfde wijze als voor de ideale triode is gedaan kan men voor de be
trekkelijk ideale pentode (resp. de tetrode) de volgende wisselstroomvergelijkingen afleiden uit de vergelijkingen voor de momentele waarden:
i„ = S.vsn

= S2-Vsil

—5

+

Vq2

(5.19b)

Z'g2gl

Vg2

Va

(5.20b)

/'<z2gl

S2 .
lrj2 = ^2a
‘

(5.21b)

Met behulp van de formules (5.19b) en (5.21b) zijn in een schakeling de wis selstromen van een betrekkelijk ideaal veronderstelde pentode (resp. tetrode) te
berekenen.

1
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De vervangschema’s van de betrekkelijk ideale pentode (resp. tetrode)

Evenals voor een ideale triode kan men voor een betrekkelijk ideale pentode
met behulp van de buisvergelijkingen twee wisselstroom-vervangschema's
opstellen. Met behulp van een van deze vervangschema’s zal men over het
algemeen gemakkelijker de vergelijking(en) kunnen vinden, die nodig zijn
voor de berekening van een pentodeschakeling of een tetrodeschakeling.
Aan de hand van de formules (5.19b) en (5.20b) kan men na enige herlei
dingen de in de fig. 5.18a en 5.187» weergegeven vervangschema’s voor
een ideaal veronderstelde buis opstellen. In deze schema’s komen het anodecircuit, het schermroostcrcircuit en het stuurroostercircuit alle tot hun recht.
Volgens formule (5.19b) is:
Vg2

-- S ( Vgl 4"

VgZ

/« .

f‘g2gl
Vg2

ia -- S ( Vgl 4“

t->g2gl

+

,ug2gl

S.va
------- , zodat

/«

+~
Ri

(5.19c)

+ ^-

(5.19d)

of
Vg2

(vgl 4‘a = -

\

Pg2gl /

Ri

Ri

Volgens formule (5.20b) is:

ig2 = So ( Vgi 4-

+ 2±

Vg2
^g2gl

ig2 = Sa ( Vgi 4-

Va

S2.V92
, ,
——, zodat
Rl2 -Sa

Sa (vgi + —

\

.

Vg2

(5.20c)

+ -tRÜ
F

of
VgZgi

«52 = —

, Va

Vgl 4- ------

Vg2_

Rit

(5.20d)

A’ia

Met behulp van de formules (5.19c) en (5.20c) kan men het stroombronvervangschema volgens fig. 5.18a opstellen. Daarbij wordt er aan de parallel

schakeling van de Rt en de’Z„ een stroom S Vgl 4-

Vg2

geleverd, en aan

flg2gi

de parallelschakeling van de Ra en de Zrj> een stroom S2^Vpi +

Va \
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o

g2

s2(v9>+4') 1
k

Fig. 5.18a. Het stroombronvervangschema van een betrekkelijk ideale pen
tode. Indien men hiermede de wissel
stroom ia wenst te berekenen kan men
ia2 het beste gelijk stellen aan (S2/.S) ia
ten einde slechts één onbekende
over te houden, (zie overzicht op blz.
334).

92

o

Hierin geldt:
vg\ = de spanning van gr t.o.v. k
vg2 = de spanning van g2 t.o.v. k
va = de spanning van a t.o.v. k
Aan de hand van de formules (5.19<Z)
en (5.20<Z) kan men het spanningsbronvervangschema volgens fig. 5.186 op
stellen. Daarbij wordt aan de serieschake
ling van Rt en Za een constante spanning

v!7i +

^<72
/Jg2gl )

geleverd,, en aan de serieschakeling van
R12 en <de Za2 de constante spanning
Va

y!7i H------- )•

k

Hierin geldt:
vgi = de spanning van gi t.o.v. k
Vg2 = de spanning van g2 t.o.v. k
va = de spanning van a t.o.v. k

Fig. 5.18b. Het spanningsbronvervangschema van een betrekkelijk
ideale pentode. Indien men hiermede
ia wenst te berekenen kan men het
beste i02 gelijk stellen aan (S2/S) ia
ten einde slechts één onbekende over
te houden (zie overzicht op blz. 334).

Bij het oplossen van vraagstukken kan
men óf gebruik maken van de pentode(resp. tetrode-) vergelijkingen, óf gebruik
maken van de met behulp van genoemde
vergelijkingen afgeleide vervangschema’s.
In het eerste geval kan men het beste gebruik maken van de formule (5.19b),
en met behulp van formule (5.21b) voor de onbekende wisselstroom ig2 de
S,
ia invullen. Dit geeft het minste rekenwerk; daarom hebben wij
waarde---S
de formules (5.19b) en (5.21b) met extra nadruk weergegeven en de formule
5.20b niet. Laatstgenoemde formule was van nut bij het afleiden van de ver
vangschema’s.
In het tweede geval kan men in het vervangschema van de gehele
S2
schakeling het beste voor de onbekende wisselstroom ig2 de waarde —— ia

invullen. Men heeft dan slechts met één onbekende wisselstroom ia te doen,
en dit geeft het minste rekenwerk (zie de vervangschema’s in het overzicht
op blz. 334).
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De berekening van de gelijkstroom-grootheden

Tot nu toe hebben wij vooral de berekening van de wisselstroom-grootheden besproken. Volgens de voorafgaande beschouwingen kan men de wis
selstromen en de wisselspanningen in een buisschakeling bepalen óf met
behulp van de buisvergelijkingen voor wisselstroom [de formule (5.14b) voor
triodes; de formules (5.19b) en (5.21b) voor pentodes, resp. tetrodes], óf met
behulp van de wisselstroomvervangschema’s [de fig. 4.43a en 4.43b voor
triodes; de fig. 5.18a en 5.18b voor pentodes, resp. tetrodes].
De berekening van de gelijkstroom-grootheden is slechts in de diverse
vraagstukken ter sprake gekomen. Daarbij kan men voor de berekeningen
telkens uitgaan van de geïdealiseerdebuiskarakleristieken, d.w,z., van grafieken.
In deze paragraaf hebben wij de geïdealiseerde Ia—Iz5-karakteristieken alge
braïsch tot uitdrukking gebracht. Aangezien de verkregen vergelijkingen
een gelijk waardige vervanging zijn van genoemde karakteristieken, kan men
de gelijkstroom-grootheden eveneens (en over het algemeen gemakkelijker)
met behulp van de buisformules voor de gelijkstroomwaarden berekenen. Dit zijn:
de formule (4.20) of de formule (5.14a) voor de triode; de formules (5.19a)
en (5.21a) voor de pentode, resp. tetrode. Bij het gebruik van deze formules
moeten wij wel bedenken dat er geen negatieve gelijkstroom Ia, resp. Ig2,
kan optreden; wij laten het effect van eventuele secundaire emissie hier nl.
buiten beschouwing, en voor negatieve waarden van Vg buiten de roosterruimte gaan de buisvergelijkingen niet op.
We geven vervolgens enkele voorbeelden van hoe men de waarden van de
gelijkstroom-grootheden in een schakeling met een ideaal veronderstelde buis
kan bepalen met behulp van de formules voor de gelijkstroomwaarden.

Voorbeeld 1.

In de nevenstaande schakeling zijn bekend verondersteld de gegevens van
de (ideale) triode, de anodeweerstand Ra, de katodeweerstand R/c en de batterijspanning Vb.
Met behulp van deze gegevens zullen wij achtereenvolgens
bepalen de roosterruimte Vgm, de anodegelijkstroom Ia, de
negatieve voorspanning VrJ en de anodegelijkspanning V a.
Volgens formule (4.03c) bedraagt de roosterruimte:
T'ym —

/z

Bedenk hierbij dat Va tot de waarde Vi> nadert indien
Ia tot nul nadert.

:Pk
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De waarde van de anodegelijkstroom is met behulp van de formule (5.14a)
als volgt af te leiden:

Ia = S.Vst = S(vg + —-) =
Izö — {Ra ~T Rk)Ia

SRt

= - SRk.Ia + -^- Ra + Rk
- Ia
Ri

Ki

Rt s Rk

Ia

Rt

+

v„

Ra ~r Rk

of

Rt

Ia (Rl “F pRk + Ra + Rk) — F b-

Ia =

of

Dus:

_____Vb_________

Rl + Ra + (1 + H)Rk

De waarde van Vg bedraagt nu:

vg =

— Ia-Rk = —

___________ Rk___________

Ri + Ra + (1 -r ^l)Rk

Vb

De waarde van Va bedraagt tenslotte:

Va = Vb - Ia.(Ra + Rk)
Va = Vb -

of

Ra + Rk
Rt + Ra + (1 + fl)Rk

Vb.

Voorbeeld 2.

In de nevenstaande schakeling zijn bekend verondersteld de gegevens van
de (betrekkelijk ideale) pentode, de Ra, de Rga,
—o
de Rk en de batterijspanning Vb.
;/?a
We zullen nagaan hoe wij met behulp van deze
fl92
gegevens de roosterruimte Vgm en de anodegelijk
T
stroom Ia kunnen bepalen.
Volgens formule (5.19) bedraagt de roosterruimte:

y

-

Vb
P>g2gl

4- Vb
p

ï

I

-o

Bedenk hierbij dat de waarde van Vg2 zowel als die van Va tot Vnadert
indien Igz tegelijkertijd met Ia tot nul nadert.
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De waarde van Ia is met behulp van de formules (5.19a) en (5.21a) als volgt
af te leiden:
Vg2 , r„\
Ia —$ •
— *S ( Vgl +
of
A?2»i
p /
Ia=s(-Rk(Ia+ Ig2) +
! Vb-Rktla + I^-Rg.IaX
'
Pg2gl
P
/
Sq
Substitueren wij in de laatste vergelijking voor /ff2 de waarde -~Ia, dan
hebben wij een eerstegraads vergelijking in Ia verkregen, waaruit de waarde
van Ia valt af te leiden zoals in voorbeeld I reeds is voorgedaan.
De buisvergelijkingen van niet-geïdealiseerde buizen

In hoofdstuk III over de diode en haar toepassing hebben wij reeds vermeld
dat de anodestroom van een niet verzadigde diode bij benadering voldoet
aan de formule van Langmuir:
Ia =
Volgens deze formule zou de anodestroom bij Va = OV juist gelijk aan nul zijn.
In verband met de niet te verwaarlozen beginsnelheid van de electronen gaat
de formule bij kleine /„-waarden (het zg. aanloopstroomgebied) echter niet op.
Het is gebleken dat de formule van Langmuir voor radiobuizen in het
algemeen geldig is als men voor de spanning V de stuurspanning Vst van
de betreffende buis aanhoudt. Men beschouwt de buis dan als het ware als een
diode, die het stuurroostervlak als anode heeft.
Voor de katodestroom ƒ* kan men dus in het algemeen schrijven
(5.22)
Ik = /si.TV/=
Hierbij geldt:
voor een diode dat Ksj = Va;

y
voor een triode dat Vst = Vgl -j---- — ;
P
voor een tetrode (resp. pentode) dat Vsi = Vgi ---------- + —
Pg2gi
We merken op dat de konstante ki in de formule van Langmuir niet de
dimensie mA/V van de steilheid heeft, doch de dimensie mA/V’,:. Men kan
bij een gekromde karakteristiek trouwens niet over dc steilheid spreken, aan
gezien de steilheid in de diverse punten van de karakteristiek sterk uiteenloopt.
De formule van Langmuir is moeilijk in berekeningen te gebruiken. Het is
handiger deze formule eerst te benaderen in de vorm van een machtreeks, en
dan de berekeningen uit te voeren. Hierop komen wij in deel II terug in het
hoofdstuk over vervorming en menging.
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We eindigen deze § met een vergelijkend overzicht van de eigenschappen
van de triode en de pentode.
Triode

kleine

Pentode

f eindbuis 10 él 100 kQ
grote 7?t- •! voorversterker

5 i 30 kQ

0,1 él 2,5 MQ

;

kleine //: 15 è. 100

eindbuis 50 él 100
voorversterker
1000 él 10 000

grote f.t

S in dezelfde orde van grootte: H él 15 mA/V

grote Cag '. 1 è, 3,5 pF

eindbuis 1 a 0,1 pF
voorversterker
0,05 él 0,002 pF

kleine Cag

Ia
Vg2= constont

•O

Va

------------------------------------ Va

ideale Ia—Fa-karakteristieken

ideale Ia—Fa-karakteristieken

Ia

I

I

V^2:=constant
'

-IaQ

Ia

A/

-------- Ia
T92

£

4%

>6r
-~ = rooster ruimte

tt-2— = roosterruimte

^92 91

ideale Ia— F^-karakteristieken

ideale Ia— Vffl-karakteristieken

Met één ideale Ia—F^-karakteristiek
zowel als met één ideale Ia—Fa-karakteristiek x) is alles van een ideale triode
gegeven.

Met één ideale Ia—F^i-karakteristiek
en één ideale Igz—F^i-karakteristiek
is alles van een ideale pentode gegeven ;
met één ideale Ia—Fo-karakteristiek
en één ideale Igz—Fa-karakteristiek
echter niet.

x) Mits niet ,,de Ia—Fa-karakteristiek voor Vg = 0 V”.

l
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Triode
Dynamische kar.
Ia
statische
karakteristiek

dynamische
karakteristiek

statische kar.
3'dyn <X $stat
Alleen onderbocht
in dyn. karakteris
tiek. Bij niet-lineaire
vervorming in hoofd
zaak even harmoni
schen.

Pentode
Dynamische kar. = statische kar.
indien V02 = constant;
Ia
dan geldt Sdvn = S8t atstatische
Onder- en bovenbocht
karakteristiek
in dyn. karakteristiek.
dynamische
Bij niet-lineaire ver
karakteristiek^
vorming in hoofdzaak
oneven harmonischen,
als men voorbij de
beide bochten komt.

Door Za te vergroten, is de dynamische
Ia — Kp-karakteristiek rechter te trek
ken.

Door Za te vergroten, is de dynamische
Ia—Fyi-karakteristiek niet rechter te
trekken (behoudens over een klein ge
deelte).

Versterking /z te benaderen.

Versterking /z lang niet te benaderen;
toch is de te bereiken versterking veel
groter dan bij een triode.

Verlaging van Vgz doet:
a. de Ia—Iza-karakteristieken dalen,
b. de Ia—ya-karakteristiekenbochten
dichter bij de Ia-as komen,
c. de roosterruimte verkleinen,
d. de eventueel aanwezige Ia—V gi
bovenbocht verdwijnen.
Ik = Ia ~T Ig2
Ia
s
—— = ----- «a constant = 3 a 10 (bij
Ig2
S2
een eindbuis is de verhouding in het
algemeen groter dan bij een voorversterker).
Grote signalen zijn zonder ernstige
niet-lineaire vervorming te versterken.

Grote signalen zijn niet te versterken
zonder ernstige niet-lineaire vervor
ming.

Redelijke LF-versterking met trans
formator of smoorspoel mogelijk.

Geen redelijke LF-versterking met
transformator of smoorspoel mogelijk
(want 7?z = zeer groot).
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Triode

Pentode

Vervangschema’s
triode.

ideale

Vervangschema’s van de ideale
pentode als vP2 = 0.

Vervangschema’s
van de betekkelijke
ideale pentode
als vg2
0.

V1 = Vgl +

c
. + Va
l; a — S.Vglc
——— Ri

M-V'jk

Va

^l.Vi

Va
la = S.VJ + — =
II i

Rt
ï(72

Va

~rt

s2 .

— —~ * la

waarin Vi = vffi 4---

Vg2

tlg2gi

Ia = Al (l7,,
Z'

§6.

/

Ia = Ai

+

V,2

Va

f*02gl

ENKELE BELANGRIJKE SCHAKELINGEN

De roosterbasisschakeling

De sterke koppeling van het anode-circuit met het roostercircuit door de
grote Cag, indien men een triode gebruikt voor HF-versterking, is te vermijden
door het rooster aan aarde te leggen en het signaal vi aan de katode toe te voeren.
Het geaarde rooster dient dan als „schermrooster” tussen de anode en de katode,
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zodat de Cak nu veel kleiner
is dan de Cag bij een katodebasis- oj een anode-basisschakeling.
In de praktijk heeft de
wisselspanningsbron die Vt
levert, terdege enige inwen
dige weerstand Rt- Aange
zien Rk zich niet alleen in
het roostercircuit, doch ook
in het anodecircuit bevindt,
moet men bij het bepalen van
Ruit met Rk rekening houden

ia, vu, r, litng en Vuermogen-

,._x ,____ ,__________

(____ x

Fig.
5.195.
Vervangschema ter berekening van

Fig. 5.19a. De roosterbasisschakeling.

Vu

(punt c). Bij het bepalen van v = ---- en Ri ng is het veel eenvoudiger, Rk niet
l

Vi

in de berekening te betrekken (punten a, b, d en e).
.

_ II ,Vgk ~ Vt

a. ta~

R( + R, - waarin vgk = — vt.
a

_L±2i_ vt-

— fl.Vj — Vj

ia =

Ri 4“ Ra

Ra
— (• + /')uiRi + R,a

b. Vu —

V

Ri + Ra

ia. Ra — ' ~
Vu

Ra

Vi

Rt 4“ Ra

(1 + /')

c. We veronderstellen, dat de spanning vi wordt geleverd door een wisselspanningsbron met een inwendige weerstand Rt en een emk v, zodat
Vi = — v 4- Rfc.ia,
___ /' ■ Vgk — v
‘La —

Ri 4“ Rk 4“ Ra

waarin vgk — — v — Rk-ia-

— fl-V — H-Rk-ia
ia =

V

Ri 4“ Rk + Ra

of

(Ri 4“ Rk + Ra)ia = — (1 + ,u)v — /l.Rk-la,
[7?/ 4- (1 + fk)Rk 4“ Ra]ia =

i«= -

('
Ri + (1 + ft'jRk + Ra

R(' =Rt+ (1 4- rfRk.

(1 +

of

-V-

= - (1+-^, waarin

Rl + Ra
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+
(p+pM
Vu

|/?o

Pi

:(i+p)/?k ‘ Jo

Fig. 5.19c. Vervangschema ter berekening
van Ruit.

Fig. 5.19d. Vervangschema van het
anodecircuit.

Met behulp van het theorema van Thévenin vinden we:
l^wl
!v„ [ =
— \ia-R(i\
1 a • Ra I =
— 7■ , „ (l+/<).n
■o; +Ra

Run

(1 + ll).V

!ul = —

= Ii—
i=
H-

Rt'
Rg(\+l-l)l>
Rt -\-Ra (1 +,«)'"’

of

Rt'

Rutt —

Rj-Rg

—, waarin Rt' = R{ + (1 + fi)Rk

Rt + R.a

(5.23)

Merk hier de overeenkomst op met het voorbeeld van een tegengekoppelde
versterktrap [formule (4.23) op blz. 263].
.

1 Vi

d. Ring = ' —.— 1
: 'a

Rt + Ra

Rl “F Ra

(1 +/z)r»t

1 +/(

Ring —

1

Rj + Ra

1

1 +/'

T

(5.24)

Merk hier op de overeenkomst van
van de roosterbasisschakeling met
Ruit van de anodebasisschakeling. Als Rk nl. erbuiten wordt gehouden, is
Ruil =

+ Ra = Rt + 0 =
Rt
1 + /<
1 + H
1 + /'

e. Doordat de spanningsbron zowel een wisselspanning...üj levert als een
wisselstroom ia (die in fase is met vi), levert zij een wisselstroomvermogen
ia.Vf. Er heeft hier vermogingsversterking plaats:
V vermogen —

la - Vu
ia-Vi

— V spanningVi

V - DE PENTODE EN HAAR TOEPASSING - § 6

337

De voornaamste eigenschappen van de roosterbasisschakeling zijn:

--

7

1. Hoe groter Ra is, des te meer nadert de versterking tot ,zz + 1. Dat de ver
sterking tot fi + 1 nadert en niet tot «, is daaraan te danken, dat vt
zelf zich nu ook in het anodecircuit bevindt.
2. Het uitgangssignaal vu is in fase met hel ingangssignaal Vf.
3. De ingangsweerstand is meestal zeer klein (nl. als Ra niet al te groot is)
Ri + Ra
1
en gelijk aan
1 + /i
Sd
Hierdoor leent deze schakeling zich er bij uitstek voor om een signaal
van een kabel af te nemen. Een kabel moet men meestal aan het eind
met een kleine weerstand afsluiten ten einde reflecties te vermijden t).
4. De uitgangsweerstand bestaat uit Ra, waaraan een grote weerstand Ri —
= Rt + (1 4- fi)Rt parallel is geschakeld: de Ri in het anodecircuit is
(evenals bij de tegenkoppelschakeling) met een bedrag (1 + /jRk toe
genomen, en de triode krijgt wat dit betreft meer een pentodekarakter.
5. De C„k, die nu de koppeling tussen het anode- en het roostercircuit vertegenwoordigt in de plaats van de Caa, is zeer klein, dank zij het geaarde rooster.
Ook in dit opzicht wordt de pentode benaderd.
6. Er vindt een vermogensversterking plaats, die evengroot is als de spanningsversterking, aangezien dezelfde stroom ia wordt toegevoerd en geleverd.

We zien, dat de anodebasis- en de roosterbasisschakeling in bepaalde op
zichten tegengestelde eigenschappen hebben:
De anodebasisschakeling heeft een grote ingangsimpedantie en een kleine
uitgangsimpedantie; de roosterbasisschakeling heeft een kleine ingangs
impedantie en een grote uitgangsimpedantie.
De cascodeschakeling

De cascodeschakeling bestaat uit een roosterbasisschakeling die wordt
gevoed door een katodebasisschakeling. Men kan deze schakeling daarom
op de volgende twee manieren beschouwen:

A. We hebben een in katodebasisschakeling geschakelde buis Bl, die een anodeweerstand Rai heeft, die gelijk is aan de ingangsweerstand
Rl2 + Ra
1 + l<2
van Bn in roosterbasisschakeling.
B. We hebben een in roosterbasisschakeling geschakelde buis Bn, die wordt
gevoed door een wisselspanningsbron B1 met een e.m.k. /.ii-vt en een betrekkelijk grote inwendige weerstand Rn.

’) Zie hoofdstuk over lange leidingen in deel II.

338

V - DE PENTODE EN HAAR TOEPASSING § 6

We hebben in de bijgaande
figuren drie voorbeelden van
Zo
een cascodeschakeling gegeven,
•Z-,
een met parallel-gelijkstroomeL
voeding (fig. 5.20) en twee met
serie-gelijkstroomvoeding (de
Ck
fig. 5.21a en 5.21&).
In fig. 5.20 is een cascode
Z-2
HF-ingangstrap voor een televisieontvanger in principe ge
geven ; daarbij vindt er parallelgelijkstroomvoeding plaats. De
HF-smoorspoel £j vertegen
Fig. 5.20. Cascode HF-versterkertrap met
woordigt een zeer grote reparallelvoeding.
actantie <o£i tussen de anode
+V„
van Bj en de -f- leiding. De
HF-smoorspoel £2 vertegen
woordigt een zeer grote reactantie tussen de katode van
Bn en de — leiding. Hierdoor
zal er voornamelijk één wissel
Si
stroom ontstaan, die loopt door
B„ Ck, B jj en de anode-impedantieZa: voor wisselstroom zij>1
de buizen nagenoeg in serie ge
schakeld.
In fig. 5.21a is nog een voor
beeld van een cascode HF-inFig. 5.21 a. Cascode HF-versterkertrap met
gangstrap gegeven, maar nu
serievoeding.
met serie-gelijkstroomvoeding.
Deze schakeling is, wat de wisselstromen en de wisselspanningen betreft,
in principe dezelfde als die van fig. 5.20. Zij is enerzijds eenvoudiger (geen
extra smoorspoelen £1 en £2). Anderzijds is óf een hoge voedingsspanning óf
het gebruik van 2 triodes die met een lage voedingsspanning goed kunnen
werken, vereist.
Tenslotte geeft fig. 5.216 nog een voorbeeld van een cascodeschakeling
met serie-gelijkstroomvoeding. In dit voorbeeld komt het principe van de
schakeling nog duidelijker naar voren. Het vervangschema is in fig. 5.22
getekend. Dit vervangschema geldt globaal ook voor de eerste twee schake
lingen.
Men kan de cascodeschakeling met behulp van het vervangschema gemakkehjk berekenen. Men kan echter ook direct gebruikmaken van de resul-

+ Vb

3
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Fig. 5.22 Wisselstroom-vervangschema van de cascode LF-versterktrap

Fig. 5.216. Cascade LF-vcrsterktrap met serievoeding.

taten der behandeling van de katodebasisschakeling (resp. roosterbasisschakeling). Daarbij past men een van de eerstgenoemde zienswijzen A of B toe. Dit
is overzichtelijker en geeft een beter inzicht in de werking en de eigenschappen
van de schakeling. Daarom zullen wij de schakeling berekenen met behulp
van de resultaten van de berekening der roosterbasisschakeling en die van de
berekening der katodebasisschakeling.
We vervangen eerst B: door een wisselspanningsbron met een e.m.k.
en
een inwendige weerstand Ru (zie fig. 5.22b). Vervolgens kunnen we het anode-

i
ffa
Sn.

)^l(l+/72)v|=
fz'.r,

,/?i2

zo

l/?o

/?}■<

:(1+f/2p?ii

Fig. 5.22a
Fig. 5.22b
Fig. 5.22a, b, c. Achtereenvolgens op te stellen vervangschema’s.

Fig. 5.22c
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4>o

Icgki

Vl-Ki

L

vi('\h

ri (y.

Fig. 5.22<Z. De vervanging van het oorspronkelijke schema
ter berekening van de dynamische ingangscapaciteit.
circuit van Bn vervangen door een circuit met Rt' = Ra + (1 + A'2)-/?ïi als
inwendige weerstand en Ra als belastingsweerstand, terwijl de wissel-e.m.k.
n'vi = (1 + f'2)-/iii>i werkzaam is (zie fig. 5.22c).
Heeft men met gelijke triodes te doen, hetgeen praktisch meestal het geval
is (men gebruikt vaak een dubbeltriode in één ballon), dan is /ui =
= /<
en
= 7?/2 = Rt- Dan zullen de uitkomsten eenvoudiger zijn.
We krijgen nu:

a. 'la —

p' = /ri(l + ;<2) = groot

/' -vi
---- waarin
Rt' + R«

b. vu —

la ,Ra —
Vu
Vi

Ruit =

Ri' = Rl2 + (1 + fl2)Rll = groot

_Ra

Ri +F„

of

_Ra___ ,
Ri' + Ra f' ’

Rl'-Ra
Ri' + Ra

d. Ter berekening van de ingangsimpedantie kan men het beste Bj beschouwen
als een in katodebasisschakeling geschakelde buis met een anodeweerstand

Ral =

R{2 + Ra

1 + /'2

We krijgen nu volgens punt d van de katodebasisschakeling:
c gk.

+ (1 +

waarin |»i| =

Ral
Z'i
Ril + Ral

s

>
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We merken op, dat Rai =

Rl2 + Ra
1 + /'2

groot is).
De eerste buis Bz zal dan niet
Cag tot
veel minder groot is
basisschakeling.
De schakeling heeft de volgende
pentode doen lijken, en anderzijds

1

—— = klein (mits Ra niet zeer
S<12

veel versterken, zodat de bijdrage van
dan in het geval van de normale katodeeigenschappen die haar enerzijds op een
op een triode.

A Pentode-eigenschappen
1. De versterkingsfactor /z' = /<i(l -|- /<•>) is zeer groot.
2. De inwendige weerstand Rt' = Rn + (1 + u'RfRn van het anodecircuit is
zeer groot.
3. De dynamische ingangscapaciteil is klein, omdat de eerste buis niet veel
versterkt.
4. De terugwerking van de anode naar het roostercircuit is klein', immers,
enerzijds versterkt Bz niet veel, zodat va\ klein is en via Caigi niet veel
teruggeeft aan het ingangscircuit; anderzijds is a.2 door het geaarde
rooster van Bn van het ingangscircuit geïsoleerd, zodat er van de grote
va2 — vu niet veel naar het ingangscircuit kan terugkomen.
5. De schakeling leent zich buitengewoon goed voor HF-versterking'. grote
Ri' en weinig terugwerking van het anodecircuit naar het roostercircuit.

B. Triode-eigenschap
Men heeft slechts de ruis van één triode, en wel die van buis I.
We vermelden in verband met de laatstgenoemde triode-eigenschap, dat
een pentode in het algemeen meer ruis veroorzaakt dan een triode x). De cascodeschakeling heeft overwegend pentode-eigenschappen, doch wat haar ruis
eigenschappen betreft blijkt zij overeen te komen met een triode.
In de laatste tijd past men als eerste HF-trap in FM- en televisie-ontvangers
bij voorkeur de cascodeschakeling toe, aangezien men dan zeer weinig ruis
heeft en men toch behoorlijk kan versterken.
Tot slot volgt een vergelijkend overzicht van de behandelde schakelingen.

1) Zie wat de ruis betreft, § 1 van het hoofdstuk VIII.
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Overzicht van de besproken belangrijke schakelingen
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Opgave 16
Gegeven:

Rt = 5000 O; S = 8 mA/V: Ra = 20 000 O.
De buis is midden in zijn roosterruimte ingesteld;
v, = 2 V en de Pf-bron heeft een inwendige weer
stand Rt, die gelijk is aan 250 O. V — 320 V.

T

:»k

Gevraagd:
1. Bereken ia en va2. Bereken Rk.
3. Bereken Rutt en Rt ng-

V

ku

Opgave 17

Geef het vectordiagram en de formules voor
de momentele waarden van de wisselstroom
ia en de wisselspanningen vt, vk en vu uit
nevenstaande schakeling. Hierbij wordt
Rt = <x> en va2 = 0 verondersteld, terwijl
V; = vt sin ad.
Opgave 18
Gegeven:
Rt = 60 kQ en S = 10 mA/V;
= 30 en
Sa = 2 mA/V; n\ : «a : ng = 40 : 1 : 10;

Ru = 5 0; vt = 1 V;

ojC

< Rk.

We geven tevens de twee achtereenvolgens op
te stellen vervangingsschema’s.

Gevraagd:
1. Bereken ia en vu.
2. Bereken iuk, vu Open
Vu open

,,

en Ruii = —------- .
tuk

.

pi

vg2

= Ppi H----------- >

s2 .
1^2 —

fl02gl

.

Tin

Jlr
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Risp

Ra

«3 .
«3 52 .
— !<?2 — la H--------- 7T la
Hl
n2 3

itot—

Vg2 =

'tot'ï

V

»3
----- Wa
«1

Opgave 19

Gegeven'.
R( — lOkQ; S = 5 mA/V; voor elke buis
geldt R/e = 400 O; Ra = 40 kQ; v( = 0,1 V.
1.
2.
3.
4.

Bereken ia.
Bereken vui en vu2.
Rum en Rutt2Bereken Vgm, Iaw en Vg als
Vb = 504 V.

I6j2

Opgave 20
Gegeven:
/<■=-- 100 kt>; S=10mA/V; y«!,2!7i = 40;
$2 = 2mA/V; 76 = 320V; Vg= — 6V;
vt = IV; Ra = 30 kQ; Rg2 = 60 k£2.

:ffo

Rg2

Lo
T

We geven tevens het wisselstroom-vervangschema.
Gevraagd:
1. Bereken Vgm, I aw en Rk2. Bereken ia, va, ig2 en vg2.
3. Bereken Ruit-

/?g2

I

HOOFDSTUK

VI

DETECTIE

*§ 1.

ROOSTERSTROOMDETECTIE

Behalve met behulp van een diode kan men ook met behulp van een triode
of een pentode een in amplitude gemoduleerd signaal detecteren. Men kan
daarbij onderscheid maken tussen z.g. roosterstroomdetectie en z.g. anodestroomdetectie. De roosterstroomdetectie komt in principe op hetzelfde neer als de
diodedetectie. Met anodestroomdetectie is dit daarentegen niet het geval.
Eerst zullen wij in deze paragraaf de roosterstroomdetectie behandelen. Ver
volgens komt in paragraaf 2 de anodestroomdetectie aan de orde; tenslotte
vergelijken we de drie verschillende detectiemethoden met elkaar.
‘Roosterstroomdetectie met een triode

In fig. 6.016 is de schakeling van een roosterstroomdetector gegeven. Bij
een roosterstroomdetector vormen de katode en hel stuurrooster tezamen een diode
die als diodedetectorbuis dienst doet. Verder doet de triode in haar geheel dienst
als LF-versterkbuis die het over de ,,g—k-diode" staande LF-signaal versterkt.
Men kan zich fig. 6.016 daarom vervangen denken door tig. 6.01a, waarin een
aparte diode en een aparte triode inplaats van de triode uit fig. 6.016 zijn gezet.
De roosterstroom van de triode is de diodestroom van de door het stuurrooster en de katode gevormde diode, die zorgt voor het laden van de condensator
C tot de momentele topwaarde van het toegevoerde HF-signaal. Het toege
voerde HF-signaal wordt aldus, evenals bij de normale diodedetectie, aan één

rr

oit

4
4=ck

t ï»
Fig. 6.0Ifl. Diodedetectieschakcling, waarbij
de LF-wisselspanning (tegelijkertijd met de
gelijkspanningen de HF-wisselspanning) van
de diode wordt afgenomen.

g«r=Lck

•Tö

t--U

Fig. 6.016. Een roosterstroomdetectieschakeling. Hierin doen het roosterende
katode van de triode dienst als de anode
en de katode van de diode uit fig. 6.01a.
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zijde met de toppen tegen een rechte lijn aan
geduwd (bij benadering de/-as). Een en ander
is in tig. 6.03 weergegeven.
C°T T
J.
In het geval van normale diodedetectie
:P
I
fffl
wordt het LF-signaal niet van de diode afge
nomen, doch van de weerstand R (zie fig. 3.06rf
bij diodedetectie) ten einde het HF-signaal
Fig. 6.02. Een roosterstroomdetectieschakeling. De lekweerstand
kwijt te zijn.
r
' ’hier
’
’
w
................................
R is
anders
geschakeld
dan in
In het geval van roosterstroomdetectie is
fiy. 6.016;
u.viu, hierdoor
iuciuuui zal
z.u.1 de
viu wisselvviaacifig.
spanningsbron sterker worden ge de „g—k-diode” direct aan de triodeverdempt.
Een
eventueel
aan
de
in

dempt. Een eventueel aan de
sterkbuis gekoppeld, zodat het LF-signaal
gang aanwezige gelijkspanningsbron zal de instelling van de triod<
triode
hier van de diode wordt afgenomen. Daardoor
echter niet beirivloeden. Dit laatste
neemt men tegelijkertijd het totale HF-signaal
zou in fig. 6.016 wel het geval zijn.
van de ,,g—k-diode” af. Het gevolg, is dat
de anodestroom van de triode is opgebouwd uit een gelijkstroomcomponent,
een LF-wisselstroomcomponent en HF-wisselstroomcomponenten (fig. 6.03).
Ook in geval van roosterstroomdetectie wenst men echter het HF-signaal
kwijt te raken. Dit geschiedt nu door ervoor te zorgen, dat de anode-impedantie een kortsluiting is voor de HF-componenten, doch niet voor de LFcomponenten van de anodestroom. Hiertoe schakelt men parallel aan Ra
een condensator Ca die dusdanig is gekozen dat voor hoge frequenties geldt
1
1
<5 Ra.
R„, en voor hoorbare frequenties
frequenties ------- > Ra (zie de fig. 6.016 en 6.02).
—— <
«>Ca
coCa
Evenals bij diodedetectie kan men de schakeling voor roosterstroomdetectie
in principe op twee wijzen uitvoeren: men kan de R parallel aan de C alléén
schakelen (fig. 6.016), of parallel aan de C en de HF-spanningsbron tezamen
(fig. 6.02). De vóór- en nadelen van deze twee manieren zijn dezelfde als bij de
diodeschakelingen.
In fig. 6.03 is de gegeven dynamische Ia—F^-karakteristiek van de triode;
bovendien het door de ,,g—k-diode” aan de ,,LF-versterktriode” toegevoerde
signaal, en de ten gevolge hiervan lopende anodestroom. We vermelden nog
maals met nadruk, dat de anodestroom is opgebouwd uit een gelijkstroom
component, een LF-wisselstroomcomponent en diverse HF-wisselstroomcomponenten; daarentegen is de anodespanning opgebouwd uit een gelijkspanningscomponent en een LF wisselspanningscomponent, doch géén HFwisselspanningscomponenten. Immers, daartoe vormt Za een HF-kortsluiting.

___ 1 t ï »

Bekijken wij de werking van de triode in haar geheel, dan valt het volgende
op te merken:
a. Wordt er geen HF-signaal toegevoerd, dan is de gemiddelde anodestroom
■maximaal. De triode stelt zich dan in op een negatieve voorspanning die door
de grootte van R en de roosterstroomkarakteristiek van de buis wordt be-
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paald, en die tussen — 0,5 V
en 0 V in zal liggen. Men moet
er dus voor oppassen, dat Va
niet te hoog is in het geval
dat er geen HF-signaal wordt
toegevoerd. Immers, bij de
dan optredende lage negatieve
voorspanning zal de anodestroom al spoedig zijn maxi
maal toelaatbare waarde over
schrijden.
b. Wordt er een ongemot
duleerd HF-signaal toege
voerd aan de triode, dan zal zij
zich automatisch instellen op
een negatieve voorspanning die
bij een niet al te klein signaal
ongeveer gelijk is aan de ampli
tude van de toegevoerde HFwisselspanning Ühf- De con
t
densator C doet dan dienst als
Fig. 6.03. De wijze, waarop een rooslerslroomdetector
gelijkspanningsbron met een het AM-signaal verwerkt.
e.m.k. V zse — vhf- De tussen
het rooster en de katode toegevoerde spanning is opgebouwd uit de gelijk
spanning F ss — shf en de HF-wisselspanning vhf- Dit heeft een anodestroom tot gevolg, die is opgebouwd uit een gelijkstroomcomponent/„w (= ge
middelde anodestroom) en een HF-wisselstroomcomponent ia. De anodestroom
is een pulserende gelijkstroom waarvan de gemiddelde waarde afneemt naarmate
het toegevoerdc HF-signaal toeneemt. De HF-anodewisselstroom neemt toe naar
mate i>hk toeneemt.
c. Wordt er een sinusoïdaal in amplitude gemoduleerde HF-spanning aan de triode toegevoerd, dan zal de triode zich automatisch op een negatieve
voorspanning instellen, die bij benadering gelijk is aan de momenteletopwaarde
van de loegcvoerde HF-wisselspanning.
De instelling van de triode varieert dan dus in LF-ritme, synchroon met
de modulatie van het toegevoerde HF-signaal (in fig. 6.03 tussen de punten
A en B). Het gevolg is nu een anodestroom die is opgebouwd uit een gelijkstroomcomponent Iaw, een LF-wisselstroomcomponent Z„lf. en 3 HF-wisselstroomcomponenten. Naarmate de sterkte van het toegevoerde gemoduleerde
HF-signaal toeneemt bij constante modulatiediepte, zal Ia\y afnemen, en
zal i'dLF toenemen.
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Letten wij op de grootte van het te detecteren signaal, dan is op te merken:
a. Voeren wij normale flinke signalen toe aan de trioderoosterstroomdetector, dan zal er niet-lineaire vervorming optreden ten gevolge van de krom
ming van de dynamische Ia—Iz5-karakteristiek. De genoemde vervorming
bestaat dan voornamelijk uit extra even harmonischen ingeval van detectie
van een sinuso'ïdaal gemoduleerd signaal, aangezien de dynamische karakte
ristiek asymmetrisch is.
Normaliter voert men echter geen sinusoïdaal, doch een ,,gecompliceerder
gemoduleerd” signaal aan de detector toe. Het gevolg hiervan is, dat door de
kromming van de karakteristiek er niet alleen nieuwe even harmonischen ont
staan, doch bovendien nieuwe combinatietonen. Deze laatste zijn harmonischen
met frequenties die gelijk zijn aan de som of het verschil van de diverse laagfrequenties die aanwezig zijn in de omhullenden van de draaggolf. De ver
vorming door nieuwe combinatietonen is voor ons gehoor veel ernstiger dan
die door nieuwe even harmonischen, aangezien zij muziek vals doen klinken.
Het ontstaan van combinatietonen zal duidelijk worden na de behandeling
van het principe van menging in hoofdstuk II van deel II.
Verder merken wij op, dat de vervorming groter is bij grotere modulatiediepte.
Immers, dan moet de triode een grotere LF-spanning versterken, zodat er
een groter deel van de Ia—F^-karakteristiek wordt gebruikt. Men zal dan meer
last van de kromming van deze karakteristiek ondervinden.
De niet-lineaire vervorming kan men beperken door een grote Ra te nemen,
die de dynamische I„ — Fj-karakteristiek a.h.w. recht trekt. De grote Ra heeft
bovendien als voordeel, dat men een grotere Vi> kan kiezen zonder gevaar te
lopen, bij afwezigheid van i>hf een te grote 1„ te verkrijgen. Is Vi> groter, dan
is de roosterruimte tevens groter, zodat men grotere signalen kan verwerken
zonder buiten de roosterruimte te komen. (Zie het volgende punt).
b. Voeren wij zeer grote signalen toe, dan komt het HF-signaal in de
onderbocht van de Ia—F?-karakteristiek, of zelfs buiten de roosterruimte. Zeer
sterke niet-lineaire vervorming is dan het gevolg. We zijn in de grootte van het
toe te voeren signaal dus beperkt door de grootte van de roosterruimte. Bij
diodedetectie was dat niet het geval.
c. Voeren wij zeer kleine signalen toe, dan treedt er eveneens ernstige
vervorming op, en wel om dezelfde redenen als dit bij diodedetectie het geval is.
Er vindt z.g. kwadratische detectie plaats; d.w.z., er ontstaat niet-lineaire ver
vorming door de kromming van de Ie—Vs-karakteristiek. Dit komt uitvoeriger
ter sprake in hoofdstuk II van deel II.

Tot slot merken wij op, dat Ck en Ri ook bij de roosterstroomdetectie in
het geval van grote modulatiediepte vervorming kunnen veroorzaken in de
vorm van een aan een kant recht afsnijden van de LF-toppen. Dit komt hier,
doordat het produkt Ck(Pa + Rj) veel groter is dan het produkt CaRa: de Ck
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kan zich lang zo snel niet ontladen als de Ca en vormt a.h.w. een gelijkspanningsbron die een bepaalde gelijkspanningscomponent Vgv over Ra veroorzaakt, indien de spanning Ia-Ri'a over Ra beneden Vgv zon willen dalen door
hel klein worden van Ia. Daarom moet men 7?‘a( liefst behoorlijk kleiner dan
Ri maken !).
: Roosterstroomdetectie met een pentode

Met een pentode is er eveneens roosterstroomdetectie mogelijk. Bij de
pentoderoosterstroomdetector vormen het stunrrooster en de katode samen de
detectordiode. Verder doet de pentode in haar geheel dienst als LF-versterkbuis
die het over de ,,gi—k-diode" staande LF-signaal versterkt. Het schema is in
fig. 6.04 gegeven. De roosterstroom van de pentode is de diodestroom van de
door het stuurrooster en de katode gevormde diode die zorgt voor het opladen
van de condensator C tot de momentele topwaarde van het toegevoerde HFsignaal. Aldus wordt het toegevoerde HF-signaal, evenals bij normale diodedetectie, aan één zijde met de toppen tegen een rechte lijn aangeduwd.
Roosterstroomdetectie met een pentode komt in principe op hetzelfde neer
als roosterstroomdetectie met een triode. Gebruiken wij een pentode, dan
dienen we echter nog te letten op de volgende extra bijzonderheden.
Als het toegevoerdc HF-signaal klein oj nul is, dient de schermroosterspanning
laag te zijn. Immers, in de eerste plaats mag de buis bij de daar aanwezige lage
negatieve voorspanning niet teveel stroom trekken. Bovendien mag in de
tweede plaats de dynamische Ia—Fyi-karakteristiek liefst geen bovenbocht
hebben, omdat dit sterke vervorming van kleine signalen zou geven.
Een pentode heeft echter bij een lage schermroosterspanning een kleine
roosterruimte; zulk een kleine roosterruimte beperkt de grootte van de te
detecteren signalen. Men kan nu ervoor zorgen, dat de roosterruimte groot is,
en dat des ondanks de Vg2 toch klein is bij een kleine negatieve voorspanning.
Hiertoe sluit men het schemrooster via een weerstand Rg2 aan op een hoge
gelijkspanning.
Vergroting van R„ bij een triode heeft tot gevolg, dat de dynamische I a—Vgkarakteristiek, om het afknijppunt als draaipunt heen, naar de Fp-as toe draait.
Dit komt, doordat er over Ra in de
diverse instellingen meer spanning komt
Ck
te staan naarmate Ia groter is, zodat de
Va in die instellingen kleiner is (Zie de
L.'.VA’J
behandeling van de dynamische karak
2
gj-k diode
teristieken van een triode).

i

X

+—
2) Zie ook , .Vervorming door Cr en Jii"
bij diodedetectic (hoofdstuk III).

Fig. 6.04. Een roosterstroomdetector met
een pentode.
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Om dezelfde reden zullen het aanbrengen en het
vergroten van een weerstand R92 bij een pentode tot
gevolg hebben, dat de dynamische I„—V„i-karakterisdynomische
koroktenstiek met /?g2
tiek, om het ajknijppunt als draaipunt heen, naarde
Vgi-as toe draait. De roosterruimte blijft daarbij
dus behouden; bovendien wordt de dynamische
Iu—Fpi-karakteristiek van de pentode, evenals bij
de triode, rechter getrokken. Wordt in de pentodeschakeling van fig. 6.04 de Izffj positiever, dan nemen
^9--------- I„ en I„2 toe. Ook de spanning Ig2-Rg2 over R„2
Fig. 6.05. De dynamische
neemt dan toe. Aangezien V„ = Igz-Rgï + Iz52 of
Ia — Fffl - karakteristieken
van een pentode zonder
V„2 = V t, — IgïRgi, zal de schermroosterspanning
(resp. met) schermroosterV02 dan tegelijkertijd dalen. Kiest men R,,2 groot
weerstand.
genoeg dan zal bij een zeer kleine V„i de scherm
roosterspanning eveneens laag zijn, en de buis niet teveel stroom trekken,
terwijl er bovendien geen bovenbocht meer in de dynamische /„—I'^i-karakteristiek aanwezig is (fig. 6.05). Toepassing van een schermroosterwecrstand
R„2 heeft bij roosterstroomdctectie dus als voordelen:
a. iDe roosterruimte kan men groot houden.
b. :Bij kleine signalen trekt de buis niet teveel stroom, omdat V „a dan auto
matisch klein is.
Een bovenbocht van de dynamische Ia—I ,,1-karakteristiek wordt ver
meden.
Cl. Er treedt minder niet-lineaire vervorming op, dank zij het rechter trekken
van de dynamische Ia—Epi-karakteristiek.
ta

dynamische karakteristiek
zonder Pg2

*§ 2.

ANODESTROOMDETECTIE

Zowel bij diode- als bij roosterstroomdctectie wordt het te detecteren HFsignaal aan een zijde met de toppen tegen een rechte as aangedrukt. In tegen
stelling hiermee wordt er bij anodestroomdetectie a.h.w. de helft van
het signaal afgesneden.
In het geval van roosterstroomdctectie wordt de buis door de R-C combinatie
automatisch ingesteld op een spanning die ongeveer gelijk is aan de momentele
topwaarde van de toegevoerde HF-wisselspanning. In tegenstelling hiermee
wordt bij anodestroomdetectie de detectorbuis vast ingesteld (in den regel op het
punt van de grootste knik in de Ia—V„-karakteristiek). Dit is een gelijkspanningsinstelling waarbij het instelpunt niet in LF-ritme van plaats verandert
met de modulatie.
Anodestroomdetectie is met een triode zowel als met een pentode mogelijk.
Deze gevallen zullen we achtereenvolgens nader bezien.
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*Anodestroomdetectie met een triode
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In fig. 6.06 is de normale schakeling van een
anodestroomdetector gegeven. Als verschil met
de roosterstroomdetector valt hier op, dat de
*1
triode een vaste negatieve voorspanning heeft,
die haar instelt op de grootste knik in de
T
Ia -^„-karakteristiek (fig. 6.07). Het gevolg
is, dat ongeveer de helft van de toegevoerde
Fig. 6.06. Het principeschema
wisselspanning buiten de roosterruimte valt.
van een anodestroomdetector.
Hierdoor zal, ingeval wij een sinusoïdaal ge
moduleerd HF-signaal toevoeren, de anodestroom een pulserende gelijkstroom
zijn, die is opgebouwd uit een gelijkstroomcomponent,diverse HF-componenten
en een LF-component. Zorgen wij er weer voor, evenals bij roosterstroomdetectic, dat de Za voor de HF-componenten een kortsluiting is, doch voor
de LF-componenten niet, dan zal over de Za uitsluitend een LF-spanning (met
gelijkspanning) komen te staan, en geen HF-spanning.
Als typisch verschilpunt t.o.v. roosterstroomdetectie valt op, dat naarmate
het rooster-wisselspanningssignaal toeneemt, hier de gemiddelde anodestroom
eveneens toeneemt.
Verder is de detectiegevoeligheid voor kleine signalen hier veel geringer dan bij
roosterstroomdetectie. Immers, de gemiddelde dynamische steilheid is in het
geval van roosterstroomdetectie maximaal bij kleine signalen. Bij anodestroomdetectie bestrijken wij bij kleine signalen echter slechts de onderbocht
van de dynamische Ia—F„-karakteristiek; we hebben dan dus een minimale
gemiddelde steilheid.
Een voordeel van anodestroomdetectie t.o.v. roosterstroomdetectie zowel
als t.o.v. diodedetectie is dat de H F-spanningsbron in ’t geheel niet wordt ge
dempt ; er loopt immers geen roosterstroom als het toegevoerde signaal niet te
groot is.

Vervolgens gaan wij na, hoe het bij de anodestroomdetectie staat met de
niet-lineaire vervorming.
a. Wordt er een flink HF-signaal toegevoerd (geval B in fig. 6.07), dan
treedt er enige niet-lineaire vervorming op door de kromming van de dyna
mische Ia—Fj-karakteristick. Daar de Ia—F„-karakteristiek asymmetrisch
is, bestaat deze vervorming in hoofdzaak uit extra even harmonischen in het
geval van detectie van een sinusoïdaal gemoduleerd signaal. Wordt er een
„gecompliceerder gemoduleerd” signaal gedetecteerd, dan ontstaat er nog
extra niet-lineaire vervorming door combinatietonen. Naarmate de modulatiediepte groter is, zal de niet-lineaire vervorming ook groter zijn; immers, dan be
strijken de toppen van het toegevoerde HF-signaal een groter gebied in de
roosterruimte (a b c d e in fig. 6.07), en dan wordt een groter deel van de dy-
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I'ig. 6.07. De wijze, waarop een anodestroomdetector het AM-signaal verwerkt.
namische In—Tzff-karakteristiek door de LF-component van de anodestroom
bestreken. Daardoor zal de kromming van de karakteristiek dan grotere ge
volgen hebben voor de niet-lineaire vervorming van de LF-component van de
anodestroom (Vergelijk in fig. 6.07 geval B met geval C).
b. Wordt er een zeer groot HF-signaal toegevoerd, dan zal de triode
telkens roosterstroom gaan trekken als de HF-signaaltoppen voorbij Vg =
= — 0,5 V komen. De triode werkt dan telkens even als roosterstroomdetector.
Dit effect van roosterstroomdetectie werkt de gewenste anodestroomdetectie
tegen en het heeft tot gevolg dat de LF-toppen aan één zijde worden afgeplat.
Er vindt dus sterke niet-lineaire vervorming plaats als het HF-signaal te
groot is. Wij zijn in de grootte van het te detecteren signaal ook hier beperkt door
de grootte van de roosterruimte.
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Fig. 6.08. Een anodestroomdetector met automatische nega
tieve voorspanning door mid
del van een zeer grote katodeweevstand 7?a-. Bij grote AM-signalen zijn diep gemoduleerde
signalen niet meer onvervormd
te detecteren, aangezien de
triode dan voorbij het afknijppunt is ingesteld.

fy-lijn

^9
V,

c. Wordt er een zeer
t
klein HF-signaal toege
Fig. 6.09. De wijze, waarop een anodestroomdetector
voerd, dan zal het te detec
met automatische negatieve voorsfianning het AMsignaal verwerkt.
teren HF-signaal binnen de
onderbocht van de dynami
sche
Fj-karakteristiek vallen. Er vindt dan z.g. kwadratische detectie plaats,
waarbij er zeer sterke niet-lineaire vervorming optreedt door de kromming
van de karakteristiek (zie geval A in fig. 6.07). Deze vervorming zal des te
groter zijn naarmate de modulatiediepte groter is (zie boven bij detectie van
een flink HF-signaal). Ook bij anodestroomdetectie treedt er dus sterke nietlineaire vervorming op ingeval men zeer kleine signalen detecteert.

Evenals bij diode- en roosterstroomdetectie kunnen Ck en A\ hier de oorzaak
van vervorming zijn als de modulatiediepte zeer groot is. Om dit te vermijden
behoort men A; weer groter te nemen dan Ra.
Anodestroomdetectie is ook mogelijk met automatische negatieve voor
spanning, indien men een zeer grote katodeweerstand Rk gebruikt. De triode is
dan zonder HF-signaal vg automatisch ingesteld in de onderbocht van de
dynamische I„—Fj-karakteristiek (fig. 6.09). Het schema van de schakeling
is gegeven in fig. 6.08.
Wordt er geen HF-signaal toegevoerd aan de triode, dan kan men de in
stelling van de triode vinden door de At-lijn te trekken. Is A\- zeer groot,
dan maakt deze lijn een zeer kleine hoek met de — F7-as, en dan snijdt zij de
karakteristiek in de onderbocht. Het snijpunt is het instelpunt bij afwezigheid
van een HF-signaal.
Wordt er een ongemoduleerd HF-signaal toegevoerd aan de triode, dan stelt
deze zich negatiever in doordat de gemiddelde anodestroom toeneemt. De
gelijkstroomcomponent van de anodestroom gaat door Rk, en de wisselstroom-
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—-— <C Rk voor hoge frequenties ).
<z)C *•
'
/
De Ci zorgt ervoor, dat de gehele HF-spanning tussen het rooster en de katode
staat.
Wordt er een gemoduleerd HF-signaal aan de triode toegevoerd, dan wordt
de instelling van de triode weer bepaald door de grootte van de gemiddelde
1
,
anodestroom ook bij lage frequenties geldt ——
Ri). De gemiddelde
0>Ck
/
anodestroom is ongeveer evengroot als in het geval dat het HF-signaal bij
eenzelfde draaggolfamplitude niet zou zijn gemoduleerd, en hij verandert
nagenoeg niet bij wijziging van de modulatiediepte 1). Verder is de anodestroom
samengesteld uit een gelijkstroomcomponent, een LF-component en diverse
HF-componenten. Fig. 6.09 geeft een en ander aan. De anode-impedantie is
een kortsluiting voor de HF-componenten, maar is geen kortsluiting voor de
LF-componenten, zodat wij een LF-spanning (en een gelijkspanning) over de
triode krijgen. Via een koppelcondensator en een lekweerstand kan men
tenslotte weer alleen het LF-signaal afnemen.
Anodestroomdetectie met automatische negatieve voorspanning heeft als
voordeel, dat men grotere spanningen kan detecteren zonder dat het HFsignaal roosterstroom veroorzaakt. Het instelpunt komt immers bij grote
signalen buiten de roosterruimte te liggen. Bedenk echter wel, dat men dan
geen onbeperkt grote modulatiediepte kan hebben zonder dat er ernstige nietlineaire vervorming optreedt.

component gaat door de condensatortak

*Anodestroomdetectie met een pentode

Met een pentode is er eveneens anodestroomdetectie mogelijk. Een en ander
komt hier overeen met roosterstroomdetectie met een pentode. Ook nu kunnen
wij een grote schermroosterweerstand 7?52 aanbrengen. Daardoor wordt de
dynamische I„—E^j-karakteristiek, rechter getrokken, en men heeft minder
niet-lineaire vervorming. Vergeleken bij roosterstroomdetectie met een pen
tode is het aanbrengen van de weerstand Rgz echter niet noodzakelijk om te
voorkomen dat de anodedissipatie te groot wordt op ogenblikken dat er geen
HF-signaal aanwezig is.
In fig. 6.10 is het schema gegeven van
S SCq
Ck
een als anodestroomdetector gebruikte pen
tode.
I
I

T
l'ig. 6.10. Een anodestroomdetector
met een pentode.

q O.a. dank zij de kromming van de Ia—Vgkarakteristiek verandert de gemiddelde anode
stroom wel iets als de modulatiediepte verandert.

<
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We laten nu een vergelijkend overzicht volgen van de drie behandelde
detectiemethoden.
Overzicht AM-detectie

Diodedetectie

Roosterstroomdetectie

Automatische buisinstel- i Automatische buisinstelling, in LF-ritme varië | ling, in LF-ritme varië
rend met de modulatie. ) rend met de modulatie.
Demping op de voorgaan
Demping op de voorgaan
de kring.
de kring.

Anodestroomdetectie
Vaste negatieve roosterspanning, afgesteld op
afknijppunt.
Geen demping op de voor
gaande kring.

&
Rd =

Rd =

iia = yi
Vrijwel geen vervorming
bij flink signaal.
Veel vervorming bij kleine
signalen.
On vervormd te detecteren
signaal vrijwel onbeperkt
groot te nemen.
Modulatiediepte beperkt
door Ck en Ri. Geen verRw
vorming als m <
R, '

€

I

Rd = }R

Tamelijke vervorming bij
flink signaal.
Veel vervorming bij kleine
signalen.
Tc detecteren signaal door
roosterruimte beperkt.

Veel vervorming bij flink
signaal.
Veel vervorming bij kleine
signalen.
Te detecteren signaal door
roosterruimte beperkt^

Modulatiediepte beperkt
door Ck en Ri in het anodecircuit. Geen vervorRw
ming als m < ----- .

Modulatiediepte beperkt
door Ck en ƒ?/ in het anodccircuit.

HF-signaal tegen rechte
lijn aangedrukt.
Toeneming van het HFsignaal doet Ia tjem dalen.
Bij kleine signalen maxi
male versterking; grote
dctecticgevoeligheid.
Bij pentodegebruik een
grote Rgz, want voordelen
zijn dan:
a. roosterruimte groot;
b. karakteristiek rechter;
c. geen bovenbocht;
d. bij klein signaal Ia
niet te groot.

,,De helft” van het HFsignaal afgesneden.
Toeneming van het HFsignaal doet Ia gem stijgen.
Bij kleine signalen mini
male versterking; kleine
dctecticgevoeligheid.
Bij pentodegebruik een
grote Rgi, want dit heeft
als voordeel dat de dyna
mische Ia—Kji-karakteristick rechter wordt ge
trokken.

Rq

HF-signaal tegen rechte
lijn aangedrukt.
■
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Repetitievragen bij hoofdstuk VI.
Behandel het principe van roosterstroomdetectie met een triode.
*2. Behandel het principe van anodestroomdetectie met een triode.
*3. Welke punten zijn van belang als men roosterstroom- (resp. anodestroom-)
detectie met een pentode toepast in plaats van met een triode?
4. Leg uit, dat de op een roosterstroomdetector volgende koppelcondensator
en de bijbehorende lekweerstand de oorzaak van vervorming kunnen zijn
bij grote modulatiediepte.
*5. Geef de overeenkomst en de verschillen aan tussen diodedetectie, rooster
stroomdetectie en anodestroomdetectie.
*1.

*§ 3.

DE AMPLITUDE-BEGRENZING VAN HET FM-SIGNAAL

In een FM-ontvanger wordt het ontvangen hoogfrequent-signaal in den regel
eerst versterkt. Het daardoor verkregen grote FM-signaal is vaak enigszins
vervormd door extra amplitudemodulatie die het sinds het verlaten van de
zender erbij heeft gekregen. Ten einde de vervorming aan extra amplitude
modulatie weer kwijt te raken, begrenst men het FM-signaal in een z.g. be
grenzer (in het Engels: limiter) alvorens het te gaan detecteren. Na de begren
zing die de amplitude zo goed mogelijk constant heeft gemaakt, wordt het sig
naal in de z.g. frequentiedetector (in het Engels: discriminator) eerst omgevormd
tot een HF-signaal dat in frequentie zowel als in amplitude is gemoduleerd,
en waarbij de amplitudemodulatie op dezelfde wijze verloopt als de oorspron
kelijke frequentiemodulatie. Vervolgens wordt het omgevormde signaal op
de normale reeds behandelde wijze gedetecteerd; d.w.z., op dezelfde wijze als
een zuiver in amplitude gemoduleerd signaal. Men past hiervoor meestal
diodedetectie toe, en wel in een z.g. balansschakeling.
In het volgende zullen wij eerst enige methoden behandelen voor het be
grenzen van het signaal, en vervolgens enkele manieren waarop frequentiedetectie kan geschieden.
De roosterstroombegrenzer

Hier voert men in principe het te begrenzen FM-signaal toe aan een rooster
stroomdetector waarvan de roosterruimte niet groter is dan de minimale top- tot
topwaarde van het FM-signaal. Daardoor zal het signaal steeds de gehele rooster
ruimte bestrijken. Verder zullen de toppen van het FM-signaal aan de rechter
kant nagenoeg tegen een rechte as (bij benadering de /-as) worden aangedrukt.

l
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Door dit alles komt er een FM-spanning met een vrijwel constante amplitude
over de anode-impedantie te staan [zie de fig. 6.1 \a en 6.116 i)].

I Ia
da

+
V9

£

*2

Fig. 6.11a. De schakeling van een roosterstroom
begrenzer.

_ Fig. 6.115. De wijze, waarop een
roosterstroombegrenzer de te
begrenzen FM-spanntng ver
werkt.

Ten einde de roosterruimte klein te houden, is V02 laag gehouden; daartoe
krijgt het schermrooster zijn -f- spanning van de door Ri en R2 gevormde
spanningsdeler.
Verder moet men het produkt RC zó klein kiezen dat ook bij zeer snelle
mogelijk optredende verminderingen van de amplitude van het toegevoerde
FM-signaal de toppen praktisch niet van de Z-as afraken. Immers, dit laatste
zou een momentele vermindering van de amplitude van het anodewisselspanningssignaal betekenen.
*De anodebegrenzer

Hier voert men het te begrenzen FM-signaal toe aan een pentode die dusdanig
is ingesteld, dat de dynamische Ia—V^-karakteristiek een grote bovenbocht heeft.
Men zorgt ervoor, dat het toegevoerde FM-signaal ten minste een gedeelte
van de dynamische ƒ„—Vji-karakteristiek bestrijkt waarbij de onder- zowel
als de bovenbocht zijn inbegrepen (fig. 6.126).
Men heeft de pentode automatisch ingesteld op een negatieve voorspanning
die midden tussen de onder- en de bovenbocht in ligt. Deze schakeling heeft
als voordeel boven de vorige, dat de buis geen roosterstroom trekt, zodat zij
de voorgaande kring dus in 't geheel niet dempt indien de te versterken spani) In fig. 6.115 en in alle andere figuren van dit hoofdstuk, waarin de grafische voor
stelling van een FM-signaal is weergegeven, hebben wij de modulatiediepte overdreven
groot getekend om tot een duidelijke tekening te komen. In de praktijk is Jeu nl. zóveel
kleiner dan euo. dat men aan een juist getekende grafiek van een praktisch FM-signaal
nagenoeg niet kan zien dat er frequentiemodulatie aanwezig is.
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ning niet al te groot is. De bovenbocht valt groot uit als men daartoe Za
groot houdt. Merk op dat de bovenbocht der dynamische I„—Kyi-karakteristiek nu niet evenwijdig aan de Fsi-as loopt, doch naar beneden buigt. Dit
komt later in hoofdstuk I van deel 2 nog uitvoerig ter sprake (zie oversturing).

I

/i nimron t
• —

Fig. 6.12a. De schakeling van een anodebegrenzer.

t
Fig. 6.\2b. De wijze, waarop een
anodebegrenzer de te begrenzen
FM-spanning verwerkt.

*De diodebegrenzer
Hier schakelt men over de kring die hel te begrenzen FM-signaal afgeeft, een
diode met zekere gelijk-voorspanning die men kleiner houdt dan de optredende
minimum amplitude van het FM-signaal (fig. 6.13).
Als de amplitude van het FM-signaal kleiner is dan
de gelijkvoorspanning, trekt de diode geen stroom, en
dan is zij niet van invloed. Zodra de amplitude van het
FM-signaal echter gelijk is aan de gelijkvoorspanning
of nog groter, zal de diode wèl stroom trekken, en dit
des te meer naarmate de FM-signaalamplitude groter
is. Hoe groter de amplitude is, des te meer zal dus de
Fig. 6.13. Het principeschema van een diode kring worden gedempt, en des te meer zal de amplitudebegrenzer.
toeneming hierdoor gedrukt worden. De amplitude van
het FM-signaal over de kring zal daardoor bijna gelijkblijven aan de gelijk
voorspanning, mits de toegevoerde FM-amplitude niet kleiner wordt dan
de gelijkvoorspanning. Evenals de roosterstroombegrenzer heeft deze schakeling
het nadeel van demping van de voorgaande kring.

I—=i---- o

Geheel ideaal werken de begrenzers geen van alle. Eén enkele begrenzer is
in de regel niet voldoende om het signaal naar behoren te begrenzen, zodat men
nagenoeg altijd twee begrenzers na elkaar gebruikt. Het van de laatste be
grenzer afkomstige signaal voert men vervolgens toe aan de frequentiedetector
Deze zullen wij nu gaan bespreken.
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*§ 4.

DE ENKELVOUDIGE FREQUENTIEDETECTOR

De eenvoudigste methode om het zuivere FM-signaal om te vormen tot een
signaal dat eveneens in amplitude is gemoduleerd, is het te detecteren signaal
toevoeren aan een enkele kring die niet op de centrale frequentie a>o is a/gestemd
(fig. 6.14u).
We zorgen ervoor,
dat het door de samen
stellende componenten
van het FM-signaal be
streken frequentiegeR
bied op het bij benade
ring rechte deel van
een zij flank van de Fig. 6.14a. Een eenvoudige FM-detector. De anode-impevan de voorafgaande versterkertrap is verstemd t.o.v.
doorlaatkromme valt dantie
de centrale frequentie van het te detecteren FM-signaal.
(fig. 6.14J). Aangezien
de versterking door een pentode gelijk is aan

ï

ULt I

3

1 r! — I S.Z2.11
en de grootte van de overdrachtsimpedantie Z2.i in het bestreken frequentiegebied nagenoeg lineair afhankelijk is van de frequentie, zal het FM-signaal als
de momentele frequentie hoog is meer worden versterkt dan als de momentele
frequentie laag is x). Dit heeft
Vu
vu=S.Z21.P,
een omvorming van het FMsignaal tot gevolg, en wel zoals
is weergegeven in de fig. 6.15«
en 6.15Z). Het laatste kunnen
we als volgt toelichten:
Bekijken wij het nog niet
t
UJ
omgevormde FM-signaal op een
bepaald moment, dan is het op
dat ogenblik aanwezige signaal
in hoofdzaak te danken aan
IiI
componenten met frequenties
^mom
die vlak in de buurt van de

^4

t

ACM

Fig. 6.146. De wijze, waarop de FM-spanning wordt
omgezet in een nieuwe FM-spanning, die bovendien
in amplitude is gemoduleerd.

i) Dit is in ons voorbeeld volgens
fig. 6.146 het geval; daarbij gebrui
ken wij de linkerflank van de doorlaatkromme. Bij het gebruik van de
rechterflank is het juist andersom;
dan wordt het FM-signaal meer ver
sterkt als de momentele frequentie
laag is.
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z.g. ,.momentele frequentie van het totaal
signaal’' liggen, terwijl de overige compo
nenten door onderlinge faseverschillen
elkaar nagenoeg onderling opheffen x).
Zo zal de momentele grootte van het
Fig. 6.15a
totaalsignaal praktisch evenredig zijn met
de momentele grootte van de resultante
Va
van de componenten waarvan frequenties
vlak bij de momentele frequentie van het
totaalsignaal liggen. Hieruit blijkt, dat de
amplitude van het totaalsignaal over de
t
kring toeneemt, als de momentele fre
quentie toeneemt, en afneemt als de
momentele frequentie afneemt. Het zal
ll
duidelijk zijn, dat de grootte van de overdrachtsimpedantie (en daarmee de verster
Fig. 6.15b
king >< — S.Z2.1 van de pentode) liefst
Fig. 6.15fl, b. De grafische voorstellin lineair afhankelijk moet zijn van de fre
gen van:
a: I Iet aan de FM-detector toe te quentie van het te versterken signaal, en
voeren FM-signaal.
dat het bestreken gedeelte van de resonanb: Het aan de detectiediode gele
verde ,,in amplitude gemoduleerde” tiekromme daartoe dus recht moet zijn.
FM-signaal.
Immers, anders zal er niet-lineaire vervor
ming optreden van de omhullende van
het door de frcquentiedetector omgevormde signaal (het „in amplitude ge
moduleerde” FM-signaal).
Het „in amplitude gemoduleerde” FM-signaal dat over de kring komt te
staan, wordt vervolgens op dezelfde wijze als een zuiver AM-signaal gedetec
teerd met behulp van een diode. Over de weerstand R uit fig. 6.14a komen
aldus een gelijkspanning -|- het gewenste LF-signaal te staan; het laatste kan
men op de bekende wijze afnemen en verder verwerken.
De aan de frequentiedetector voorafgaande buis is de laatste begrenzerbuis.
De hierboven beschreven enkelvoudige frequentiedetector past men prak
tisch nagenoeg nooit toe, omdat hij ernstige nadelen heeft, die zijn te ver
mijden. Hij heeft zijn nut om het principe van de frequentiedetectie eenvoudig

wwvw

Dit geldt bij benadering indien de modulatiefrequentie p klein is t.o.v. de centrale
frequentie coq\ d.w.z., als de verandering van de momentele frequentie ,,langzaam” ge
schiedt. Alleen bij een oneindige „langzame” verandering van de momentele frequentie
is de toegepaste beschouwingswijze geheel juist; hoe „sneller” de momentele frequentie
verandert, des te minder juist wordt de beschouwingswijze, om in het geval dat de
modulatiefrequentie p in de orde van grootte van de centrale frequentie a>o valt, in ’t
geheel niet meer op te gaan. Bij het normale FM-signaal is echter steeds p <^wo, zodat
de boven gegeven beschouwingswijze een toelaatbare benaderende zienswijze is (zie ook
hoofdstuk I: blz. 44 en 45).
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duidelijk te kunnen maken. Als simpele noodoplossing kan men hem altijd
nog toepassen.
Enkele nadelen van deze eenvoudige methode zijn o.a. de volgende:
1. Het te gebruiken rechte deel van een enkele resonantiekring bestrijkt
slechts een betrekkelijk klein frequentiegebied indien wij een goede kring
met een grote Q gebruiken.
2. Eventuele in het aan de frequentiedetector toe te voeren FM-signaal nog
aanwezige extra amplitudemodulatie wordt door de enkelvoudige frequentie
detector in haar geheel doorgegeven als storing. Dit is bij een balans
detector in mindere mate het geval; bij de in § 7 te behandelen z.g. ratiodctector behoeft de extra amplitudemodulatie nagenoeg in 't geheel geen
effect meer te hebben.

*§ 5.

DE BALANS-FREQUENTIEDETECTOR MET TWEE VERSTEMDE KRINGEN (schakeling van Travis)

Men gebruikt kier in principe a.h.w. twee aparte enkelvoudige detectoren
waarvan de uitgangssignalen in juiste fase bij elkaar worden gevoegd (fig. 6.16«).

--------------------- r—--------------------------- +

tJLt
L fT

T

H

—' U "“Te

Fig. 6.16a. De balans FM-detector met twee onderling verstemde kringen.
Bij de ene kring gebruikt men de rechterflank van de resonantiekromme
(deze kring II is afgestemd op een frequentie coa, die beneden de centrale
frequentie <oq van het te detecteren FM-signaal ligt); bij de andere kring
gebruikt men de linkerflank van de resonantiekromme (deze kring I is afge
stemd op een frequentie coj, die boven a>o ligt).
Voeren wij een ongemoduleerd signaal aan de frequentiedetector toe,
dan detecteert de diodedetector I het HF-signaal vi van kring I; hij veroor
zaakt aldus een gelijkspanning over Ri, die ongeveer gelijk is aan vi; daarbij
is P positief t.o.v. M. Tevens detecteert de diodedetector II het HF-signaal v3

362

VI - DETECTIE - § 5

van kring II; hij veroorzaakt aldus een gelijkspanning over R2, die ongeveer
gelijk is aan v2', daarbij is M negatief t.o.v. Q. De totale gelijkspanning over
R1 + R2 is gelijk aan nul als de schakeling symmetrisch is (goed gebalanceerd).
Op te merken valt, dat de spanning over Ri
R2 nul blijft als het toegevoerde
ongemoduleerde signaal groter of kleiner wordt, en dus ook als het zuiver in
amplitude is gemoduleerd; steeds heffen de deelspanningen over Ri en R2
elkaar op, gelet op de totaalspanning die zij over 7?L + R2 geven.
Vervolgens voeren wij een zuiver in frequentie gemoduleerd signaal
(dus met constante amplitude) toe aan de frequentiedetector. Hierdoor zal
er over kring I zowel als over kring II een omgevormd FM-signaal komen te
staan, dat eveneens in amplitude is gemoduleerd (zie enkelvoudige frequentie
detector hiervoren). Beide signalen worden door een diodedetector gedetec
teerd, en er ontstaan over Ri zowel als over R2 een gelijkspanning en een
LF-wisselspanning. In fig. 6.166 zijn de resonantiekrommen van de kringen
I en II gegeven; daarbij zijn de amplitudes van de wisselspanningen over de
kringen als functie van a> uitgezet bij een constant veronderstelde ingangswisselspanning vvi. Tevens is de momentele frequentie als functie van de tijd
gegeven, en met behulp daarvan is bepaald, hoe de amplitude van het signaal
over de kringen verloopt, in de tijdsduur van een modulatieperiode. De laatst
genoemde amplitude van de kringsignalen is bij benadering gelijk aan de mo
mentele spanning over de weerstanden Ah en R2.
Omdat <01 > a>o en <02 < a>o, neemt de amplitude van vj toe als de ampli
tude van v2 afneemt, en omgekeerd (zie fig. 6.16a). D.w.z., als I-’n, toeneemt,
neemt Vr„ af, en omgekeerd. Aangezien een spanningsstijging van P t.o.v. M
en een spanningsdaling van Q t.o.v. M (dit is een spanningsstijging van M
t.o.v. 0) elkaar helpen, zal er over Ri -|- R-> een tweemaal zo grote wisselspanning
komen te staan als over een van. die weerstanden alleen. De gelijkspanningscomponenten over Ri en R2 geven daarentegen tezamen weer een spanning
nul over A'i 4- R2.
We merken op, dat door de overwegend asymmetrische kromming van de
resonantiekrommen elke diodedetector op zichzelf een niet-lineair vervormd
LF-signaal oplevert, dat in hoofdzaak vervorming aan even harmonischen heeft.
In fig. 6.166 hebben wij de tweede harmonischen in streeplijn aangegeven.
Door de belansschakeling heffen de even-harmonischen elkaar in het totale
signaal over Ri -{- R2 volkomen op. Blijkbaar kunnen wij bij de balansschake
ling een groter en daarom gekromder gedeelte van de resonantiekromme bestrijken
dan bij een enkelvoudige schakeling zonder dat de niet-lineaire vervorming daarbij
te groot wordt.
In fig. 6.166 is eveneens met behulp van de beide resonantiekrommen de
grafiek bepaald, die weergeeft, hoe de spanning over 7?i + R2 afhangt van de
momentele frequentie, dus T'za1+/i„ —
Hiertoe zijn de resonantiekrommen
a.h.w. van elkaar afgetrokken. Aan de aldus ontstane grafiek kan men prachtig
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Fig. 6.166. De wijze, waarop de balans FM-detector het toegevoerde FM-signaal ver
werkt. Vergeleken bij de enkelvoudige FM-detector volgens lig. 6.14« is een grotere
bandbreedte te bestrijken, zonder dat ernstige vervorming optreedt: de nieuwe even
harmonischen heffen elkaar op. De detectiekarakteristiek Iz/ï1+jïa = f(wmom) is even
eens gegeven.

zien of de detectie lineair geschiedt. Door het opnemen van deze karakteristiek
kan men in de praktijk controleren of de schakeling goed is ingesteld en uit
gebalanceerd.
Voeren we een ongemoduleerd signaal met de centrale frequentie <uo aan de
frequentiedetector toe, dan staat er geen resulterende gelijkspanning over
Ri -f- R%, zoals we reeds eerder hebben gezien. Voeren wij daarentegen een
ongemoduleerd signaal met een frequentie cu toe, die van <oo afwijkt, dan staat
er wel een resulterende gelijkspanning over Ri + f?2, aangezien over de ene
weerstand de spanning is toegenomen, en tegelijkertijd over de andere de
spanning is afgenomen. De grootte van de spanning volgt uit de grafiek
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Maken we de toegevoerde spanning groter (resp. kleiner),
dan zullen de deelspanningen over
4- R-> elk evenredig groter (resp. kleiner)
worden, zodat ook de resulterende gelijkspanning over Ri 4- R? evenredig
groter (resp. kleiner) is. Een en ander is in de grafiek I'/^+u, = f(comom) weer
gegeven met een streepjeslijn en een streep-stiplijn. Hieruit volgt, dat de
eventueel in het (aan de frequentiedetector toegevoerde) FM-signaal nog aan
wezige extra-amplitudemodulatie a.h.w. mee wordt gedetecteerd, en aldus
storing bij het gewenste LF-signaal veroorzaakt. Vandaar, dat een paar goede
begrenzers ook hier nodig zijn.
Toch ligt een en ander, wat de storing door extra-amplitudemodulatie 1)
betreft, veel gunstiger dan bij een enkelvoudige frequentiedetector. In de eerste
plaats geeft de extra-amplitudemodulatie geen storing bij afwezigheid van fre
quentiemodulatie', bij een enkelvoudige detector is dat wel het geval. Dit is
van belang bij pauzen tussen muziek of spraak en bij het overgaan van het
ene station naar het andere gedurende de tijd waarin niet op een station is
afgestemd. In de tweede plaats is de sterkte van de aan extra-amplitudemodulatie
te wijten storing evenredig met de sterkte van de frequentiemodulatie', m.a.w.,
hoe zachter geluid men ontvangt (d.w.z. kleine modulatiediepte), des te minder
sterk zal de storing eveneens doorkomen. Ook dit is bij een enkelvoudige
detector niet het geval: daar is de storing door extra-amplitudemodulatie
altijd even sterk, ongeacht de diepte van de frequentiemodulatie. Over het
geheel genomen, zal de aan extra-amplitudemodulatie te wijten storing door
de balansschakeling dus aanzienlijk minder merkbaar zijn.
Voordelen van de balansschakeling boven de enkelvoudige schakeling zijn
dus o.a.:
1. We kunnen een groter gedeelte van de resonantiekromme bestrijken, en
daarmee een veel groter frequentiegebied, zonder dat de niet-lincaire ver
vorming te ernstig wordt.
2. Storingen door extra-amplitudemodulatie zijn aanzienlijk minder; ze ont
breken zelfs geheel bij afwezigheid van het FM-signaal, mits de detector
goed is uitgebalanceerd.
De ruis in de FM-ontvanger is over het algemeen zeer klein. Dit is mede
eraan te danken, dat de zender een signaal uitzendt, waarbij de hoogste LFmodulaties t.o.v. de lagere belangrijk zijn versterkt (de z.g. pre-emphasis);
in de ontvanger wordt dit later weer gecorrigeerd door na de HF-versterking
en detectie de hogere laagfrequenties minder te versterken dan de lagere
(de z.g. de-emphasis) 2). De sinaalruisverhouding wordt zodoende voor de hoge
frequenties belangrijk verbeterd.
t) De extra-amplitudemodulatie kan enerzijds zijn ontstaan voordat het signaal
in de ontvangantenne wordt opgevangen. Anderzijds kan het in de ontvanger ontstaan.
2) De correctie in de ontvanger bereikt men door een R-C filter na de detector aan te
brengen; daardoor worden de lage tonen onverzwakt doorgegeven, doch de hogere tonen
niet (fig. 6.24).
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DE FASE-FREQUENTIEDETECTOR (schakeling van Forster
en Seeley)

Ook dit is een balans-frequentiedetector waarbij men twee kringen gebruikt.
Deze zijn echter met elkaar gekoppeld; bovendien is elk ervan op precies de
zelfde frequentie, nl. op de centrale frequentie co0 van het te detecteren signaal,
afgestemd. De secundaire kring heeft daarbij een middenaftakking die is door
verbonden met de eerste kring.
De principeschakeling is weergegeven in fig. 6.17«. We hebben weer twee af
zonderlijke enkelvoudige frequentiedetectoren die gezamenlijk zorgen voor het
gewenste LF-signaal. Een van de twee helften is extra dik getekend. Tevens
is voor de duidelijkheid de primaire kring binnen de secundaire schakeling
getekend.
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Fig. 6.17a. Het principeschema van een fase-frequentiedetector.

Fig. 6.176]. Het
vectordiagram van
de diverse spannin
gen indien de mo
mentele
hoekfrequentie gel ij k is aan
<oo-

Fig. 6.1702. Het
vectordiagram van
de diverse spannin
gen indien de mo
mentele
hoekfrequentie groter is
dan co o.

a><a>o

Fig. 6.17ó3. Het
vectordiagram van
de diverse spannin
gen indien de mo
mentele
hoek fre
quentie kleiner is
dan «o-

V2

amplitude gemoduleerde” FM..
Fig. 6.17ci, co. De grafische voorstelling van de ,,in
signalen, die in de fase-frequentiedctector aan de diodes worden toegevoerd.
Zoals we reeds hebben gezegd, zijn de kringen elk afgestemd op de centrale
frequentie a>o van het toe te voeren FM-signaal. Hoe is de toestand nu bij

diverse frequenties?
a. Verkeren de kringen in fase-resonantie (bij ct>o) dan zal de spanning
over de secundaire 90° naijlen op de primaire spanning Vp.
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Een en ander kan men als volgt inzien.
De primaire stroom ij veroorzaakt een
wisselveld <£1 , dat met i\ in fase is. Het
USO
‘'p
veld i/no is met de secundaire gekoppeld;
S t____
het induceert daarin een e.m.k. van. wederzijdse inductie vu = — jioM.ii^, 1die 90°
Fig. 6.1 ld. Het schema van de scha
keling, die in de fase-frequentie- naijlt op </>i0 (en dus ook op ïj ). De ge
detector het FM-signaal omzet in noemde vm voedt een belasting r2, l/o»oC2
twee „in amplitude gemoduleerde”
en C00L2, die in het geval van fase-resonantie
FM-signalen.
reëel is: de secundaire stroom is daarom bij
de frequentie coq juist in fase met Vm ', hij ijlt dan 90° na op de primaire stroom.
Aangezien de stromen 90° in fase zijn verschoven, zullen de overeenkomstige
wisselspanningen van de helften van het symmetrische bandfilter eveneens 90°
in fase zijn verschoven. Nu is in fig. 6.17bi ®So =
— vS20 getekend, waarbij
vsio en vS20 de spanningen over de helften van de secundaire voorstellen
(zie ook fig. 17rf). Aangezien de secundaire in het midden is afgetakt, zijn de
spanningen
Z1O

T

A

'2°

g |',»2o

pL

£]0 = 'Vp + ^i0 en z?20 = Vp + ^s20
tussen de punten B en C en A en C evengroot in het geval van fase-resonantie.
b. Is de frequentie hoger dana>o, dan zal de e.m.k. van wederzijdse inductie
Vm, die ook dan 90° naijlt op z'i, aan de secundaire kant een inductieve belas
ting van r2. I/C0C2 en C0L2 voeden, zodat ï2 over een hoek van <p° zal naijlen
op vin. D.w.z., de secundaire stroom f2 zal over een hoek van 90° + <p° naijlen
op de primaire stroom ii. Aangezien dit met de stromen van het symmetrische
bandfilter het geval is, zal het ook met de overeenkomstige primaire en secun
daire spanningen het geval zijn. Zo zal vs = ösi — vs> ook 90° + <p° naijlen
op ï'p, en we krijgen het vectordiagram van de spanningen zoals is aangegeven
in fig. 6.17Z> voor co > coq. We zien, dat vi en jJ2 nu niet meer evengroot zijn.
c. Is de frequentie lager dan ojq, dan zal vm, die ook dan 90° naijlt op ii,
aan de secundaire kant een capacitieve belasting van r%, \lc0C2 en 00L2 voeden,
zodat z2 over een hoek van cp° voorijlt op vm- D.w.z., de secundaire stroom z2
zal over een hoek van 90° — <p° naijlen, en op de primaire stroom ii. Aangezien
dit met de stromen het geval is, zal het ook met de overeenkomstige primaire
en secundaire spanningen van het symmetrische bandfilter het geval zijn. Zo
zal vs =
— vS2 ook 90° — <p° naijlen op vp, en we krijgen het vectordiagram
van de spanningen volgens fig. 6.1703 voor o> < a>o. We zien, dat vi en u2
ook nu niet meer evengroot zijn.

Resumerend, kunnen wij dus zeggen, dat bij verandering van co de fase van
vs t.o.v. vp verandert, waardoor vi en v2 van grootte veranderen. Daarbij
wordt Si groter als v2 afneemt, en omgekeerd (Zie de fig. 6.17ci en 6.17c2).

I
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Door de grootte van de kringgegevens geschikt te kie
zen, kan men bereiken, dat binnen een behoorlijk groot
frequentiegebied het verschil in amplitude van vi en v%
recht evenredig is met de frequentie-afwijkingt.o.v. m0:
vi — V2 — ki.zlco =
waarin ki een constante is.

— 0>o),

AU>

Zet men dit grafisch uit, dan krijgt men eenzelfde
grafiek als Vjt,+R„ =
uit fig. 6.166 (zie fig.
6.17e).
Fig. 6.17e. De detectiekarakteristiek.
Voeren WIJ nu een FM-signaal aan de primaire
kring van fig. 6.17(7
17« toe, dan doet de primaire
■primaire kring +
4- de ene helft van de
secundaire kring dienst als HF-wisselspanningsbron met een e.m.k. ai voor de
ene diodedetector en de primaire kring 4- de andere helft van de secundaire kring
als HF-wisselspanningsbron met een e.m.k. v% voor de andere diodedetector.
Wordt er een ongemoduleerd signaal met de frequentie <uo toegevoerd, dan
is vio = V20, en dan komt er over
een gelijkspanning
sa üi te staan,
die evengroot is als de gelijkspanning Fi? «s vz0, die over /O komt te staan.
De totaalspanning over 7?i -f- R? is dan nul (Vergelijk dit met de vorige
frequentiedetector).
Wordt er een sinusoïdaal in frequentie gemoduleerd signaal toegevoerd,
dan zal de momentele frequentie sinusvormig met de tijd veranderen; daarbij
zal zij om de waarde a>o heen zwaaien. Hierdoor zal de vector vs uit fig. 6.176
om zijn midden heen en weer draaien t), zodat er een sinusvormig met de tijd
veranderend verschil tussen v\ en i>2 zal gaan optreden; iq en v-2 zijn dan om
gevormd tot twee in amplitude gemoduleerd FM-spanningen. D.w.z., over
en R2 komen behalve gelijkspanningen ook LF-wisselspanningen te staan,
die tezamen een LF-wisselspanning met een amplitude 4lf = vi max — ‘VZmin
opleveren, die men kan afnemen. De totale gelijkspanning over
+ 7?2
blijft nul.
De eigenschappen van deze fase-frequentiedetector komen verder nagenoeg
overeen met die van de reeds vroeger behandelde balansfrequentiedetector
met twee verstemde kringen. Ook hier hebben we (vergeleken bij de enkel
voudige frequentiedetector) de voordelen van een groot te bestrijken frequentie
gebied, en minder storing ten gevolge van extra-amplitudemodulatie.
In de praktische schakeling wenst men het af te geven LF-signaal aan één
zijde te aarden. Men moet dan de 4- spanning van de primaire blokkeren.
Dit kan men b.v. doen met behulp van een tussen de primaire en de secundaire

x) vs behoudt tijdens het heen en weer draaien niet een constante grootte. De vectorpunten van
en vSt blijken in het ideale geval (waarbij men o.a. de demping op elk van
de kringhelften constant verondersteld) nl. elk langs een cirkelomtrek te bewegen (zie
de fig. 6.I7Ö1, 6.17Z>-> en 6.176a).
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Fig. 6.18. Het schema van een lase-frequentiedetector.
aan te brengen koppelcondensator C* (fig. 6.18). In het schema volgens
fig. 6.18 staan enerzijds op elke diode als HF-spanningsbron de primaire + de
halve secundaire aangesloten !); anderzijds is er op elke diode een parallelscha
keling van R en C als LF-spanningsbron en gelijkspanningsbron aangesloten 2)
ten einde de diode automatisch in te stellen.
Een voordeel van de fase-frequentiedetector (boven de frequentiedetector
met twee verstemde kringen) is, dat bij de fase-frequentiedetector de kringen
op één en dezelfde frequentie moeten worden afgestemd. Dit laatste is gemakkelijker dan het afstemmen van twee onderling verstemde kringen.

§ 7.

DE RATIO-FREQUENTIEDETECTOR

De schakeling van deze frequentiedetector is dezelfde als die van de eerder be
handelde balans-jrequentiedetector (met twee verstemde kringen, hetzij met in
het midden afgetakt bandfilter), echter met als eerste verschil dat er een van de
twee detectiediodes is omgekeerd.
In fig. 6.19 is het principeschema van de normale balans-frequentiedetector
gegeven, waaraan men de twee HF-signalen iq en vz toevoert. Is het te verwer
ken signaal niet in frequentie gemoduleerd, dan is vi = vz', dan wordt er
van de punten A en B geen signaal afgenomen. Is het te verwerken signaal wel
in frequentie gemoduleerd, dan worden v\ en vz in LF-ritme groter en kleiner.
Dit gebeurt dusdanig dat i>} toeneemt als vz af
neemt, en omgekeerd, terwijl óy + vz constant
blijft. Hierdoor ontstaat er tussen A en B het
gewenste LF-signaal dat momenteel gelijk is
aan Vy — vz») Via de anode-batterij en de condensator Ct; de
laatste is alleen voor de HF-componenten een kort
sluiting.
2) Via de HF-smoorspoel (die alleen voor de LFcomponenten een kortsluiting is) en de halve secun
daire spoel.

1^, .
Fig. 6.19. Het principeschema
van de balans-FM-detector.
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In fig. 6.20a is het vereenvoudigde principeschema van de ratiofrequentiedetector gegeven:
een van de diodes is omgekeerd geschakeld. Hier
door staat over de twee evengrote detectieweerstanden
en R2 samen de spanning vi -j- V2, die
constant is, indien het te verwerken signaal uit
sluitend in frequentie is gemoduleerd en niet
bovendien in amplitude gemoduleerd. Over A'i
en R2 staan dus steeds evengrote gelijkspanningen
die gelijk zijn aan -J(vi -f- v2). Van de nu anders
liggende aansluitpunten A en B kan men het
signaal VAB = t>i — Jjiu 4- v2) =
— .VtJj —
— 2^2 = lui — J«2 — l(vi — vz) afnemen. Is
het te verwerken signaal ongemoduleerd, dan is
"vi = V2, en dan staat er tussen A en B geen
spanning. Is het wel in frequentie gemoduleerd,
dan staat er tussen A en B een LF-wisselspanning
die momenteel gelijk is aan
V LF =

V1 — V2

sin pt.

^2

X_>,Vj=;,

-riF
*?1

u

.. B

-

l////AV-^//vWVV-1

—^2
2

V)+I^=h+^2 B

Fig. 6.20«. Het principeschema van de ratio-FM detector
zonder begrenzende werking.
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^2

V1-V2
2

2
H'----- --li—
v= V, +V2 pi +P2) gern
Is het te verwerken HF-signaal van de FMontvanger behalve in frequentie gemoduleerd ook Fig. 6.20b. Het principeschema van de ratio-FM detector
nog in amplitude gemoduleerd, dan zal deze met begrenzende werking.
amplitudemodulatie i>i zowel als v2 in grootte
doen variëren. De extra-amplitudemodulatie zal dus ook in het af te nemen
signaal VAB = i(vi — vz) aanwezig zijn. Evenals bij de tevoren besproken
frequentie-detectoren is bij de schakeling van fig. 6.20a een voorafgaande be
grenzing van het te verwerken HF-signaal noodzakelijk.
Men kan aan de schakeling van fig. 6.20a echter op eenvoudige wijze iets
toevoegen waardoor de frequentiedetector zelf als begrenzer dienst gaat doen,
zodat een voorafgaande begrenzing nagenoeg niet meer nodig is. Dit is weer
gegeven in de schakeling volgens fig. 6.20b, waarin over de gezamenlijke detectieweerstanden een gelijkspanningsbron is geschakeld.
De gelijkspanningsbron laat men een constante spanning V leveren, die gelijk
is aan de gemiddelde waarde van vi + v2, en zij zorgt ervoor, dat er over de
detectieweerstanden de genoemde constante spanning aanwezig is. Gedurende
de werking blijven bij een juiste keuze van de samenstellende onder
delen de spanningen V, en V2 over de condensatoren evenredig met
vt en v2, ook al is vi -fdoor extra-amplitudemodulatie niet constant.
Naarmate de „frequentie-modulatiediepte” groter is, zullen vi en v2 meer
in grootte gaan variëren; dan zullen dus ook Ki en 1'2 meer van grootte

370

VI - DETECTIE - § 7

veranderen, zodat de LF-spanning tussen A en B in grootte toeneemt l).
Als er nu eventueel een „extra-amplitudemodulatie” optreedt, zal dit niet
van invloed zijn op de spanning tussen A en B, ongeacht of er frequentiemodulatie is of niet. Immers, de verhouding tussen éj en v2, en dus ook de ver
houding tussen Vi en V2, wordt evenmin beïnvloed als de grootte van
Ki + V2 = V.
Hoe kan men de werking van dit geheel volgens fig. 6.20Z nader verklaren?
We beschouwen eerst de toestand volgens fig. 6.20«, waarbij we geen extra
AM aanwezig veronderstellen, zodat de spanning Izi -f lz2 =
+ v2 over
Rl + R2 constant is. De gelijkspanning Izj -j- Iz2 over A’j -j- R2 doet een
gelijkstroom door deze weerstanden lopen; deze stroom wordt uiteindelijk
via de diodes geleverd door de wisselspanningsbronnen
en v2 in de vorm
van kleine stroomimpulsen. Aldus vormt de detectieschakeling een zekere
demping voor de twee wisselspanningsbronnen die Vi en v2 leveren. Zij worden
gedempt door de weerstanden Rdi = \Ri en Rd2 = iR2 (Zie diodedetectie,
blz. 167).
Xog steeds geen AM veronderstellend, schakelen wij vervolgens een gelijk
spanningsbron parallel aan Ri + R2; daarbij zorgen wij ervoor, dat V evengroot
is als de gelijkspanning die zonder gelijkspanningsbron over Ri + R2 zou
staan. We hebben dan de schakeling van fig. 6.20J. Aangezien de diodes in
V
samenwerking met de condensatoren de benodigde stroom 1 — -

aII- r~2

door A‘i + A'o leveren, die een spanning V over Rj -f- R2 geeft, die gelijk is
aan de e.m.k. van de gelijkspanningsbron, zal de gelijkspanningsbron nóch
stroom leveren, noch stroom nemen. In feite is er dus niets aan de toestand ver
anderd; dus worden de spanningsbronnen nog steeds gedempt met de weer
standen Ra\ =
en Rd2 = \R2.
Hierna veronderstellen wij wel dat er enige amplitudemodulatie aanwezig
is in het te verwerken signaal, waardoor bv. v1 +
momenteel afneemt,
terwijl er geen FM aanwezig is. Ter toelichting hebben we voor een balanshelft
in fig. 6.21 rz een ideale diodekarakteristiek getekend, en tevens hoe een diodespanning
als functie van de tijd verloopt.
Is er géén gelijkspanningsbron aanwezig, dan zal Iz(n bij de veronderstelde
momentele amplitudevermindering van toestand A in toestand B komen;
dat heeft vermindering van de spanning Tzi over de bijbehorende weerstand
Ri tot gevolg.
De stroomimpulsen van de diode zijn afgenomen.
Is de gelijkspanningsbron wèl aanwezig, dan zal Vai bij de veronderstelde
momentele amplitudevermindering van toestand A in toestand C komen. De

1) De momentele waarde van de LF-spanning tussen A en B is immers gelijk aan
Vjib = i(Fj — t'2) sin pt.

■
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l-'ig. 6.21«. De wijze, waarop de
diodes van een ratiodetector
een signaal verwerken dat klei
ner is dan het gemiddelde sig
naal. In dat geval zal de batterij
in fig. 6.206 ook enige gelijk
stroom door de detectieweerstanden R\_ en /?2 leveren, zodat
via de diodes minder energie
behoeft te worden geleverd en
de wisselspanningsbron wordt
ontdem.pt.
A: het verwerken van een
gemiddeld signaal.
B: het verwerken van een
klein signaal als de bat
terij niet aanwezig is.
C: het verwerken van een
klein signaal als de bat
terij wél aanwezig is.

Id-^1

t
Fig. 6.216. De wijze, waarop de
diodes van een ratiodetector een
signaal verwerken dat groter is dan
het gemiddelde signaal. In dat ge
val zal aan de batterij enige gelijk
stroom worden geleverd door de
overige schakeling (fig. 6.206); dit
houdt in dat de wisselspannings
bron extra wordt belast en deze
dus extra wordt gedempt.
A: het verwerken van een ge
middeld signaal.
B: het verwerken van een groot
signaal als de batterij niét
aanwezig is.
C: het verwerken van een groot
signaal als de batterij wél
aanwezig is.

spanning Vi over de bijbehorende weerstand R\ zal nu niet verminderen. Dit
komt, doordat in toestand C de gelijkspanningsbron ook stroom gaat leveren
aan de weerstand, zodat ondanks dat de diode minder levert x), de stroom door
Ri niet vermindert; we behouden de spanning l'i over Ri. Van de totale
spanning Tzi over R\ zorgt de gemiddelde diodestroom I ai voor het gedeelte
Idi-Ri, en de van de gelijkspanningsbron afkomstige stroom I/, voor het deel
Ib.Ri. We hebben aldus, dat Vi = lai-Ri + Ib-RiNu veronderstellen we, dat er enige amplitudemodulatie in het te verwerken

l) Zelfs veel minder dan in het geval B.
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signaal aanwezig is, waardoor v, -jmomenteel toeneemt, terwijl er
geen FM aanwezig is.
In fig. 6.216 hebben wij weer voor een balanshelft een ideale diodekarak
teristiek getekend, en weergegeven hoe de diodespanning l'<zi als functie van
de tijd verloopt.
Is er géén gelijkspanningsbron aanwezig, dan zal
bij de veronderstelde
momentele amplitudevermeerdering van toestand X in toestand B komen;
dat zal vergroting van de spanning Vy over de bijbehorende weerstand R\
tot gevolg hebben. De stroomimpulsen van de diode zijn toegenomen.
Is de gelijkspanningsbron wèl aanwezig, dan zal F,/! bij de veronderstelde
momentele amplitudevermeerdering van toestand A in toestand C komen. De
spanning Fi over de bijbehorende weerstand R\ zal nu niet toenemen. Dit komt,
doordat in toestand C de diode haar stroomtoeneming niet aan de weerstand Ri
levert, doch aan de gelijkspanningsbron, zodat de stroom door 7?i niet toeneemt.
Men kan zich als het ware indenken, dat de diodestroom lai voor een spanning
lai-Ri over ƒ?! zorgt, terwijl de gelijkspanningsbron een stroom ƒ(, tegen Iai.
instuurt, waardoor van de spanning Icn.Ri het bedrag I^-Ri wordt afgetrokken. We hebben dus, dat Fi = Ictl.Ri —
Boven veronderstelden wij voor de eenvoud van de uitleg, dat er nog
geen FM in het te verwerken HF-signaal aanwezig is. Is dit wel het geval,
dan zal op dezelfde wijze eventueel aanwezige extra AM op het van AB af
te nemen LF-signaal geen invloed uitoefenen.
In het geval van momentele afneming van Vi -f- vz zorgt de gelijkspannings
bron als het ware voor een extra negatieve voorspanning voor de diodes; daar
door trekken zij nóg kleinere stroomimpulsen dan zonder gelijkspanningsbron
het geval zou zijn.
In geval van toeneming van üj -f- vz zorgt de gelijkspanningsbron als het
ware voor een extra positieve voorspanning voor de diodes, waardoor zij nóg
grotere stroomimpulsen gaan trekken dan zonder gelijkspanningsbron het
geval zou zijn.
Over het geheel genomen zorgt de gelijkspanningsbron ervoor, dat de diodes
een constante gelijkspanningsinstelling hebben, die gelijk is aan — -J-(Fi + Vz)
volt per diode. Men kan een en ander ook op de volgende manier zeggen:
Afneming van vi + vz heeft tot gevolg, dat de HF-spanningsbronnen via
de diodes minder stroom behoeven te leveren x); dat komt neer op dempingsvermindering van de HF-spanningsbronnen; de Q van de vi en vz leverende
kringen neemt toe.
Toeneming van v\ + vz heeft tot gevolg, dat de HF-spanningsbronnen via
de diodes meer stroom moeten leveren 2); dat komt neer op dempingsvergroting

1) Het stroomtekort wordt door de gelijkspanningsbron geleverd.
2) Het stroomoverschot wordt aan de gelijkspanningsbron geleverd.
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van de HF-spanningsbronnen ; de Q van de v2 en v2leverende kringen neemt af.
Het is alsof de gelijkspanningsbron de detectieweerstanden A’i 4- R2 auto
matisch vergroot of verkleint, en dat zij aldus de vi en v2 leverende kringen
zodanig dempt dat vi 4- v2 constant blijft. Wil uI 4- v2 groter worden, dan
worden de kringen meer gedempt; wil v, 4- v2 kleiner worden, dan
worden de kringen minder gedempt.
Blijkbaar doet de ratiodetector niet slechts dienst als detector, maar ook
als begrenzer. De begrenzende werking doet denken aan de eerder besproken
diodebegrenzing, aangezien ook hier de begrenzende werking plaatsvindt door
automatisch geregelde demping van kringen die door middel van diodes plaats
vindt.
Zijn naam heeft de ratiodetector te danken aan het feit dat men de deelspanningen V1 en V2 over de condensatoren evenredig houdt met de grootte
van de spanningen vi en i>2, daarbij Bi 4~ B2 = B constant houdend:
Bi : Bs = vi : v2.
Volgens fig. 6.20è hebben wij als gelijkspanningsbron een batterij genomen,
die een spanning V levert, die ongeveer gelijk is aan de gemiddelde waarde van
de gelijkspanning F, die
en v2 zonder aanwezigheid van die batterij over
de serieschakeling van de twee condensatoren zou leveren.
In de praktijk is het gemakkelijker, de batterij te vervangen door
een grote condensator van circa 10 pF, die eveneens dienst kan doen als
gelijkspanningsbron. D.w.z., het produkt R.C is zeer groot (circa 1/10
sec).
Het voordeel hiervan is, dat de grootte van de te leveren gelijkspanning V
zich aanpast aan de gemiddelde grootte van vi + v2', deze laatste kan nogal
uiteenlopen bij ontvangst van FM-zenders van verschillende sterkte. We krijgen
dan het principeschema van de eigenlijke ratiodetector volgens fig. 6.22.
Verder kan men opmerken, dat de deelspanningen V1 en F2 over de condensatoren (fig. 6.22)
I'S
gemiddeld aanzienlijk kleiner zullen zijn dan
vi + «2- Dit in tegenstelling tot het geval van de
normale enkelvoudige diodedetector, waarbij voor
ï? T
niet al te kleine signalen steeds de gelijkspanning
over de detectiecondensator nagenoeg gelijk is
ffi
B
V1-V3
-AW,.\’.-yA'.W
aan de topspanning van het ongemoduleerde
—c—’
HF-signaal. Hier is het nl. zo dat bij de gemid
delde signaalsterkte de kringen behoorlijk sterk
moéten zijn gedempt; d.w.z., de HF-toppen moe
VJ +V^=s pi+^ajgem
ten een behoorlijk eind over de Z-as heenkomen Fig. 6.22. Het principeschema
(zie de fig. 6.21a en 6.21Ó). Immers, alleen dan van de ratio-FM detector. De
uit fig. 6.206 is ver
kan men een aanzienlijke momentele afneming batterij
vangen door een grote conden
van vi 4- v2 opvangen door ontdemping van de sator van ca 10 /*F.
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Fig. 6.23. Indien de signaal
sterkte tijdclijk té sterk ver
mindert geraken de diodes van
de ratiodetector tijdelijk bui
ten werking.

kringen. Verder gaan dan het geheel ontdempen
van de kringen kan men niet, aangezien de
diodes in dat geval geen dienst meer doen; zij
worden „afgeknepen” door de gelijkspanning V,
die geheel wordt geleverd door de gelijkspanningsbron, of, m.a.w., de HF-toppen geraken los
van de Z-as (zie fig. 6.23). Dit houdt ongewenste
vervorming in.
Aan de ene kant wenst men de aan de ratio
detector voorafgaande kringen zo min mogelijk
te dempen, ten einde een zo groot mogelijk LFsignaal af te nemen. Aan de andere kant wenst
men een aanzienlijke momentele vermindering
van vi + r>2 goed te kunnen opvangen; dat kan
men alleen bereiken door de voorgaande kringen

gemiddeld flink te dempen.
Praktisch moet men daarom tot een compromis komen, waarbij de gemid
delde Q b.v. } van de maximale Q bedraagt.
Als aan de ratio-frequentiedetector voorafgaande kringen kan men twee
onderling vcrstemde (niet gekoppelde) kringen nemen, zoals we in § 5 voor de
schakeling van Travis hebben besproken.
Men kan er ook een fase-frequentiedetector van maken, waarbij men twee
gekoppelde kringen gebruikt, die niet onderling zijn verstemd, terwijl de
secundaire een middenaftakking heeft (Zie § 6, Forster en Seelev-schakeling).
Dit laatste geval past men tegenwoordig het meeste toe.
In fig. 6.24 is een praktijkschakcling geschetst (overgenomen uit R.C.A.
Review, juni 1947). De verhouding van de maximale Q tot de gemiddelde Q
is voor de secundaire kring ongeveer 4\ : 1, en voor de primaire IJ: 1. Een
punt van bijzonder belang blijkt de verhouding van de grootte der halve se
cundaire spanning tot de grootte der primaire (in fig. 6.24 tertiaire) spanning
te zijn. Van deze verhouding hangt o.a. de grafiek Vlf = f(zla>) af. In het
gegeven praktijkvoorbeeld is genoemde verhouding 0,65.
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Fig. 6.24. Een schakeling van een ratio-FM detector (R.C.A. Review 1947).
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De ratio-frequentiedetector heeft als voornaamste voordeel boven de fasefrequentiedetector van Forster en Seeley, dat de detector tevens als begrenzer
dienst doet. Hierdoor is hij bijna geen begrenzing meer nodig in de aan de
detector voorafgaande trappen; over het geheel brengt dat tevens een grotere
gevoeligheid mee. Bij goede uitbalancering die hier zeer nauw komt, is er een
tamelijk goede begrenzende werking van de ratio-frequentiedetector te be
reiken.
W ij besluiten met de opmerking dat de helften van het aan de ratiodetector
voorafgaande bandfilter gemiddeld onderkritisch moeten zijn gekoppeld. In
dien het te verwerken FM-signaal nl. enigszins in amplitude is gemoduleerd
zal deze storing door de begrenzende werking van de ratiodetector moeten
worden opgeheven. De begrenzende werking bestaat daarin dat de detector
het bandfilter minder sterk (resp. sterker) dempt tijdens het verwerken van
een HF-signaal met een kleine (resp. grote) momentele amplitude. Door een
tijdelijke ontdemping van het bandfilter zal kQ toenemen. Het zal bij een uiter
ste ontdemping echter niet tot overkritische koppeling mogen komen. Immers de
overdrachtsimpedantie bij de frequentie cuo neemt bij toenemende overkritische
koppeling niet meer toe doch af, zodat een verdere ontdemping dan averechts
uitwerkt. Gemiddeld moeten de bandfilterhelften daarom dusdanig sterk
onderkritisch zijn gekoppeld, dat het in geval van maximale ontdemping
hoogstens tot kritische koppeling komt.

REPETITIEVRAGEN.
*6. Geef twee manieren aan om een FM-signaal te begrenzen en verklaar
een en ander.
*7. Behandel een manier om een FM-signaal met behulp van één diode te
detecteren.
*8. Behandel het principe van een balansdetector, en bespreek welke voor
delen deze heeft t.o.v. een enkelvoudige detector.
9. Behandel de fase-FM-detector.
10. Behandel de ratio-detector.

HOOFDSTUK

VII

LF-EINDTRAPPEN
*§ 1.

ALGEMENE BESCHOUWING

In de vorige hoofdstukken is het er bij HF-versterking, detectie en LFversterking steeds om gegaan, een zo groot mogelijke spanningsversterking te
bereiken. In een eindtrap is het daarentegen de bedoeling, wisselstroomvermogen om te zetten in acoustisch vermogen. Dit houdt in, dat het ontwik
kelde zcfsscZs/roonivermogen zo groot mogelijk moet zijn, maar niet de wisselspanning of de wisselstroom.
Een direct gevolg hiervan is, dat de eindtrap veel meer energie verbruikt
dan elk van de voorgaande trappen. Daarom is het rendement rj juist bij een
eindtrap van belang.
Verder krijgt een eindtrap de grootste wisselspanningen te verwerken, zodat
een aanzienlijk deel van de dynamische I„ — F^-karakteristiek van de eindbuis
wordt bestreken. Daarom dient men er vooral bij de eindtrappen op te letten,
dat de niet-lineaire vervorming niet te groot is. Een extra oorzaak van de
laatstgenoemde vervorming kan een eventueel te gebruiken aanpassingstransformator voor de luidspreker zijn.
Tenslotte verdient ook de lineaire vervorming (de amplitnde-frequentie-karakteristiek en de fase-freqiientie-karakteristiek) bij de eindtrap nog de bijzondere
aandacht. De luidspreker-impedantie kan nl. sterk afhankelijk zijn van de
frequentie, terwijl bovendien een eventuele aanpassingstransformator de amplitude-frequentie-karakteristiek belangrijk kan beïnvloeden. De fase-frequentie-karakteristiek is van belang voor het vermogen, impulsvormigc signalen vervormingsvrij te kunnen weergeven, en verder voor het geval dat men een
aparte versterker voor de lage tonen en een aparte versterker voor de hoge
tonen heeft.
De diverse soorten vervorming worden meestal aanzienlijk beperkt door z.g.
tegenkoppeling toe te passen. Deze zullen wij in een afzonderlijk hoofdstuk be
spreken.
Alvorens aan de behandeling van de diverse eindtrappen te beginnen, zullen
wij ingaan op mogelijk optredende vervorming, en op de eigenschappen van de
luidspreker, de aanpassingstransformator en de eindbuis.
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VERVORMING

We geven om te beginnen een overzicht van de verschillende soorten ver
vorming die kunnen optreden, om ze daarna elk afzonderlijk te bespreken.
Diverse soorten van vervorming

LINEAIRE
VERVORMING

B

NIET-LINEAIRE
VERVORMING

Oorzaak

1.

slechte amplitude-frequentiekarakteristiek

a buisschakeling
b uitg. transf.
c luidspreker

2.

slechte fase-freqnentieharakteristiek

a buisschakeling
b uitg. transf.

1.

niet-lineaire harmonischen
vervorming

a buis
b uitg. transf.

2.

niet-lineaire
niet-harnionischen
vervorming

a buis
b uitg. transf.

laag-hoog
intermodulatie
vervorming

verschil frequentie
intermodulatie
vervorming

buis

Ai. De lineaire vervorming in de verschijning van een slechte amplitudefrequentie-karakteristiek is reeds eerder bij de behandeling van LF-versterking ter sprake gekomen (zie het hoofdstuk over de triode).
Aan de lage frequentiekant kan deze lineaire vervorming te wijten zijn aan de
koppelelementen (C* en R/) tussen versterktrappen, onvoldoende afvlakking
van katode- of schermroosterweerstanden, een te kleine primaire zelf inductie
van de uitgangstransformator T), en het niet constant zijn van de luidsprekerimpedantie bij uiteenlopende frequenties aan de lage frequentiekant.
Aan de hoge frequenliekanl kan een slechte amplitude-frequentie-karakteristiek
te wijten zijn aan het uiteenlopen van de waarde der anode-impedantie bij
diverse frequenties aan de hoge frequentiekant. In het hier ter sprake komende
geval van de eindtrap kan dit o.a. komen door het niet constant zijn van de
luidsprekerimpedantie, en door de aanwezigheid van enige spreidingszelfinductie bij de uitgangstransformator.
Ag. De lineaire vervorming in de verschijning van een slechte fasefrequentie-karakteristiek is in de eerste plaats van belang in de gevallen
waarbij men de hoge en de lage tonen versterkt met aparte versterkers.
Verschillen in de fase-frequentie-karakteristieken van de genoemde ver
sterkers uiten zich dan in een beïnvloeding van het timbre van de weergegeven
1) Zie § 4, punt a.
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muziek; men zou van timbredistorsie kunnen spreken. Worden de hoge en de
lage tonen elk door een aparte luidspreker weergegeven, dan is de opstelling
van de luidsprekers ook van groot belang.
In de tweede plaats is een slechte fase-frequentie-karakteristiek van invloed
op het vermogen om impulsvormige signalen vervormingsvrij weer te geven.
Immers, voor een goede versterking van impulsen is de fasekarakteristiek van
nog groter belang dan de amplitudekarakteristiek.
Een slechte fase-frequentie-karakteristiek is vooral te wijten aan de koppelelemcnten (C*- en 7?;) tussen de versterktrappen en aan een minder goede afvlakking van katode- en schermroosterweerstanden, terwijl de met de luid
spreker belaste uitgangstransformator (= Za van de eindtrap) van invloed kan
zijn voorzover de genoemde Za afhankelijk is van de frequentie.
In verband met het vervormingsvrij weergeven van impulsen wijzen wij erop,
dat de uitgangstransformator in het volgende opzicht een ongunstige invloed
kan hebben. De primaire spreidingszelfinductie vormt met de aanwezige lekcapa
citeit een resonantiekring die door de midden- en de hoge tonen kan worden aan
gestoten en vervolgens nog enige tijd kan blijven uitslingeren. Terwijl het oor
spronkelijke signaal niet meer aanwezig is (een impuls eindigt plotseling!) blijft
de kring nog uitslingeren; hij zorgt aldus voor een ongewenst extra signaal.
Het is daarom zaak, de spreidingszelfinductie van de transformator ook ter
beperking van genoemde uitslingerverschijnselen zo klein mogelijk te houden,
terwijl de aanwezige lekcapaciteit tegelijkertijd tot een minimum moet worden
beperkt.
Ten einde het uitslingereffect te verkleinen, kan men door spanningstegenkoppeling de uitgangsweerstand van de eindbuis verkleinen, en aldus de door de
spreidingszelfinductie en de lekcapaciteit gevormde kring meer dempen. Men
moet er daarbij echter voor oppassen, niet een al te grote tegenkoppeling over
de eindtrap + enkele voortrappen tegelijk aan te brengen, aangezien het uitslinger
effect daardoor juist wordt versterkt (bij de uitslingerfrequentie is er niet meer
van tegen-, doch van meekoppeling sprake). De tegenkoppelfactor kan men
praktisch beter niet groter kiezen dan 10. De eindtrap alleen kan men wel
sterk tegenkoppelen (b.v. 30 x) ten einde de uitgangsweerstand te verkleinen,
en aldus het uitslingereffect tegen te gaan. Men past dus spanningstegenkoppeling toe, en géén stroomtegenkoppeling. (Zie hoofdstuk IX, § 1).
Bj. De niet-lineaire harmonischer! vervorming is de vervorming in de
verschijning van het ontstaan van nieuwe hogere harmonischen die in het ge
wenste oorspronkelijke signaal niet aanwezig zijn. De genoemde harmonischen
zijn te wijten aan niet-lineaire onderdelen van de schakeling, zoals de buis en de
uitgangstransformator. Een buis geeft hogere harmonischen door haar ge
kromde Ia— V9-karakteristiek, een uitgangstransformator door de kromming
van de hysteresislus.
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De harmonischen-vervorming is de minst ernstige niet-lineaire vervorming,
aangezien de nieuwe harmonischen tonen zijn, die een of meer octaven hoger
liggen. Zij vormen aldus geen dissonanten die de muziek vals maken, ze liggen
goed in het gehoor.
Bo. De ergste vervorming is de niet-lineaire niet-harmonischen ver
vorming (ook wel intermodulatievervorming genoemd). Deze treedt op in
twee vormen:
De z.g. laag-hoog intermodulatievervorming is het verschijnsel dat de hoge
tonen door de lage tonen in amplitude worden gemoduleerd als er zowel hoge
als lage tonen tegelijkertijd aanwezig zijn. De oorzaak vormen weer de nietlineaire onderdelen in de schakeling, zoals de buis en de uitgangstransformator.
Deze onderdelen mengen i) de lage en de hoge tonen; daardoor ontstaan er o.a.
nieuwe componenten met de som- en de verschilfrequenties, die tezamen met
de oorspronkelijke hoge tonen in amplitude gemoduleerde signalen vertegen
woordigen.
Tenslotte kan er nog intermodulatievervorming in de vorm van verschilfrequentie intermodulatievervorming ontstaan, die vooral ernstig is als men het
weer te geven frequentiegcbied naar de hoge frequentiekant sterk uitbreidt
(zoals dit de laatste tijd met de opkomst van FM het geval is). Dit is het ver
schijnsel dat verschillende signalen met hoge frequenties door de kromming
van de buiskarakteristieken worden gemengd; daardoor ontstaan er nieuwe
componenten met verschilfrequenties, die dissonanten vormen, aangezien de
genoemde verschilfrequenties (in tegenstelling tot die van de hogere harmo
nischen) over het algemeen niet goed in het gehoor liggen. De uitgangstrans
formator is praktisch nooit de oorzaak van een merkbare vervorming van deze
soort. Hiervoor zijn de radiobuizen geheel verantwoordelijk te stellen.

*§ 3.

DE LUIDSPREKER

Het wisselstroomvermogen wordt in een ontvanger met behulp van een
luidspreker omgezet in acoustisch vermogen. Tegenwoordig gebruikt men na
genoeg uitsluitend elektrodynamische luidsprekers met een permanente magneet
vanwege hun vele goede eigenschappen. Deze zijn:
le. Een eenvoudige constructie, een goede reproduceerbaarheid in de fabri
cage, een lange levensduur (ca. 20 jaar) en een betrouwbare werking.
2e. Een behoorlijk rendement (2% tot 15%).
3e. Een uitstekende weergave: tot op heden is de beste kwaliteit bereikt met
de elektrodynamische luidsprekers.

1) Het begrip ,,menging” zal in hoofdstuk II van deel II worden behandeld.
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§3

De werking van een elektrodynamische luidspreker berust in principe
erop, dat een cilindrisch spoeltje waar
aan een verend opgestelde conus is
bevestigd, zich in de luchtspleet van
een magnetisch circuit kan bewegen
(fig. 7.01). Wordt er een wisselstroom
Fig. 7.01. De opbouw van een elektrody- door het spoeltje gestuurd, dan zal
namische luidspreker.
het magnetische veld een wisselende
M magneet
kracht uitoefenen op de stroomvoerenS
spreekspoeltje
C conus
de windingen, zodat het spoeltje met
O verende ophanging in het centrum
de
eraan vastzittende conus in trilling
R geribbelde conusrand voor de veren
de ophanging aan de rand.
geraakt. Aldus brengt de trillende
conus dan het geluid voort. We merken
hier op, dat het van buitengewoon belang is, dat het spoeltje bij de grootste
uitwijkingen uit de evenwichtstoestand nog niet buiten de luchtspleet komt;
dit zou ernstige vervorming veroorzaken.

Het rendement
De aan de luidspreker toegevoerde wisselstroomenergie wordt als volgt be
steed :

TOEGEVOERD WISSELSTROOM VERMOGEN

VOORTDUREND ENERGIEOPEISEND VERMOGEN
schadelijk

nuttig

GEEN ENERGIEOPEISEND VERMOGEN
A.v.B.

Z
joulewarmte
in de
spoel

warmte
in de
conus

acoustisch
uitgestraalde
energie

bewegende
conusmassa

\

A.v.P.

J,

beterugwerkende
wegende kracht in de
lucht
luchtconusophanging
massa

In de eerste plaats kan men opmerken, dat er enerzijds voortdurend zekere
energie wordt verbruikt (wordt „gedissipeerd”), terwijl anderzijds de verend
opgehangen conus in trilling wordt gebracht, waarbij voortdurend arbeids
vermogen van beweging (A.v.B.) wordt omgezet in arbeidsvermogen van plaats
(A.v.P.), en omgekeerd. Dit laatste proces vereist geen voortdurend toe te
voeren energie.
De gedissipeerde energie wordt gedeeltelijk nuttig gebruikt voor de uit-
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straling van de acoustische energie. Voor de rest is de gedissipeerde energie een
schadepost in de vorm van de in de spreekspoel ontwikkelde joule-warmte en
de in het materiaal van de conusophanging gedissipeerde energie ten gevolge
van de herhaalde vormveranderingen. Hiervan is de in de spoel ontwikkelde
joule-warmte veruit de grootste verliespost.
Bij het niet-gedissipeerde vermogen bestaat het A.v.B. uit het A.v.B. van de
conusmassa en het A.v.B. van de meebewegende lucht. Het A.v.P. wordt ge
vormd door de terugwerkende krachten in de conusophanging.
Onder het rendement van de luidspreker verstaat men het quotiënt van het
afgegeven acoustische vermogen en het aan de luidspreker toegevoerde wisselstroomvermogen. Voor een behoorlijke luidspreker bedraagt het rendement
meestal een paar procent. Het kan echter bij goede luidsprekers nog aanzienlijk
hoger liggen, en ca. 15% bedragen. We kunnen hierbij opmerken, dat het rende
ment van de grotere luidsprekers in het algemeen hoger kan uitvallen dan dat
van de kleinere modellen.
Is het rendement van eenzelfde luidspreker nu echter voor de verschillende
frequenties steeds hetzelfde? En in hoeverre hangt een en ander hierbij af van
de opstelling van deze luidspreker?
Wat de eerste vraag betreft, geven wij hieronder een overzicht van hoe het
afgegeven acoustische vermogen in het geval van een constante luidsprekerstroom (volgens theoretische berekeningen) afhangt van de frequentie. Wat de
tweede vraag betreft, kunnen wij opmerken, dat het veel verschil uitmaakt of
een luidspreker in een oneindige wand is aangebracht (Pw in het overzicht), of
dat een luidspreker vrij is opgesteld (Pa), of dat een luidspreker in een klank
bord of -kast van eindige afmetingen is opgesteld (Pk)- Ter gedachtebepaling
kan men stellen:
fr s» 50 Hz; /i

uitgestraald
vermogen bij
const. stroom

f

tr

1000 Hz.

300 Hz; f? m 600 Hz; ƒ3

tr

/

tl

constant

Pw

f*

p<i

t6

t2

Pk

t6

t2

tl

h

f

constant

rconstant

Iz

f

f'3
1

T2
1

7
1

f2

>) De in deze paragraaf gegeven beschouwingen zijn in hoofdzaak te danken aan een
artikel van J. J. Schurink in het Philips Technisch Tijdschrift, Jaargang 1954, nr. 10.
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Aangezien men in de laatste tijd in staat is, luidsprekers te vervaardigen met
een betrekkelijk constante impedantie over het gehele te bestrijken frequentiegebied (hierover later meer), geeft het bovenstaande overzicht voor zulke
luidsprekers tevens een globaal inzicht omtrent het rendement bij de ver
schillende frequenties, dat dan nagenoeg evenredig zal zijn met de afgegeven
acoustische vermogens bij constante luidsprekerspanning.
De laagste goed weer te geven toon ligt bij de z.g. resonantiefrequentie fr van
de luidspreker. Dit is de mechanische resonantiefrequentie van het luidsprekersysteem, die enerzijds afhangt van de gezamenlijke massa van de luidsprekerconus, de luidsprekerspoel en de meebewegende luchtkolom (dit komt overeen
met de L van een resonantiekring), en anderzijds van de veerkrachtigheid of
stijfheid van de conusophanging aan de rand en in het centrum (dit komt over
een met de C van een resonantiekring). Beneden de resonantiefrequentie neemt
het afgegeven vermogen direct zeer sterk ai, en om deze reden is /r de frequentie
van de laagste nog goed weer te geven toon (zie het overzicht). Men heeft het
in de hand, /r zeer laag te leggen, vooral bij de grotere luidsprekers. In den regel
ligt /r ergens tussen 40 Hz en 300 Hz in.
Is de luidspreker in een oneindige of zeer grote wand aangebracht, dan is het
afgegeven vermogen Pw boven /r over een flink gebied constant.
Is de luidspreker echter vrij opgesteld, dan heeft de bewegende lucht vóór
de conus vooral bij de lagere frequenties gelegenheid om te ontsnappen naar de
ruimte achter de conus, en omgekeerd (om de conusrand heengaande), waar
door het afgegeven vermogen minder groot is. Hoe hoger de frequentie wordt,
des te minder tijd heeft de lucht om zich om de conusrand heen te bewegen,
en des te meer acoustisch vermogen zal er worden afgegeven, vandaar, dat het
vermogen Pa dan evenredig is met /2.
Is de luidspreker niet vrij en niet in een zeer grote wand opgesteld, doch in
een klankbord van beperkte afmetingen, zoals praktisch meestal het geval is,
dan heeft men bij de laagste frequenties tussen fr en /i (als de golflengte nog
groot is t.o.v. de afmetingen van het klankbord) met hetzelfde geval te doen als
de vrij opgestelde luidspreker. Boven de genoemde frequentie /i, de z.g. acous
tische kantelfrequentie, waarbij de golflengte vergelijkbaar wordt met de klankbordafmetingen, hebben wij daarentegen te doen met hetzelfde geval als de in
een zeer grote wand opgestelde luidspreker, zodat Pk dan nagenoeg constant
blijft over een bepaald gebied.
Bij de frequentie f-> wordt de golflengte van de geluidstrillingen vergelijkbaar met
de afmetingen van de conus, en daarboven gaat het afgegeven vermogen theo
retisch dalen, al is het niet zo heel sterk.
Over het geheel genomen, is het acoustisch afgegeven vermogen van /r tot
aan /3 toe betrekkelijk constant.
Tot aan de frequentie /3, die meestal in de buurt van 1000 Hz ligt, hebben
alle delen van de conus tot nog toe in fase getrild. Boven f% wordt de golflengte
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echter zo klein dal de verschillende
delen van de conus niet meer in fase
trillen. Slechts een deel van de conus
in de buurt van de spreekspoel blijft
dan in fase trillen en zorgt voor de
gewenste acoustische straling. Men kan
er door een juiste constructie van de
conus voor zorgen, dat de veroorzaak Fig. 7.02. De opbouw van een luidspreker
te geluidsdruk boven /s toeneemt bij met binnenconus.
toenemende frequentie, en dat het af
gegeven vermogen hierdoor niet al te zeer afneemt vanwege het feit dat niet
meer de gehele conus effectief aan de acoustische straling deelneemt. Voor goede
luidsprekers kan men tegenwoordig het hoge frequentiegebied laten doorlopen
tot 20 000 Hz.
Tenslotte zal bij nog hogere frequenties het afgegeven vermogen zeer sterk
dalen, omdat het deel van de conus, dat dan effectief zorgt voor de straling,
veel te klein wordt, en omdat het bovendien ongunstig in het diepste deel van
de conus is gelegen.
In verband met het laatste merken wij op, dat een luidspreker een zeker
ricliteflcct heeft; d.w.z., dat er in de ene richting meer geluid wordt uitgestraald
dan in de andere. Bovendien zal, naarmate de frequentie verder boven /a zal
liggen, een kleiner binnenste deel van de conus voor de straling zorgen, waar
door de voortgebrachte geluidsbundel smaller zal worden. De gehiidsverdeling
kan men aanzienlijk verbeteren door binnen de grote conus nog een kleinere
conus met een kleinere tophoek aan te brengen (fig. 7.02), die vast met de grote
conus is verbonden. Hierbij doet de grote conus in hoofdzaak dienst als straler
voor de lagere tonen en de middentonen; de kleinere conus doet vooral dienst
als straler voor de hoge tonen. De grote conus is tevens een gunstige achter de
kleine conus opgestelde reflector voor de hoge tonen, omgekeerd is de kleine
conus een gunstige klankverstrooier voor de grote conus bij diens voortbrenging
van de middentonen en de lagere hoge tonen.
Voor het geval dat men meer dan een luidspreker opstelt, zal men terdege
rekening moeten houden met het richteffect van de desbetreffende luidsprekers.

De luidsprekerimpedantie
In het voorgaande hebben we in het begin gezegd, dat het rendement
nagenoeg evenredig is met de grootte van het afgegeven acoustische vermogen
bij constante luidsprekerspanning, indien de luidsprekerimpedantie Zisp
betrekkelijk onafhankelijk is van de frequentie. Hoe zit het nu met deze luid
sprekerimpedantie Zisp?
Dit vraagstuk is zeer gecompliceerd, en daarom volstaan wij hier met enkele
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algemene opmerkingen die enig idee omtrent de impedantie geven. Bij de gang
bare elektrodynamische luidspreker kan de grootte van de impedantie bij de
verschillende frequenties zeer sterk uiteenlopen. Indien men |Z;5p| als functie
van de frequentie uitzet, verkrijgt men een grafiek die bij de resonantiefrequentie fr
een piek vertoont, bij hogere frequenties eerst gaat afnemen, om tenslotte boven de
1000 Hz weer te gaan toenemen (zie de gestreepte lijn in fig. 7.04). Indien men
,,de luidsprekerimpedantie” opgeeft, bedoelt men hier (volgens afspraak) de
luidsprekerimpedantie bij 1000 Hz mee. Men heeft de frequentie van 1000 Hz
gekozen, omdat de grafiek \Zisp\ = f(/) bij nagenoeg alle luidsprekers juist in
de buurt van 1000 Hz een vlak verloop heeft.
Niet alleen de grootte, maar ook de fase van de luidsprekerimpedantie is af
hankelijk van de frequentie. Bij de bespreking van hoe de toegevoerde wisselstroomenergie wordt besteed, hebben we reeds gezien, dat er ook niet gedissipeerde energie aanwezig is in de vorm van A.v.P. (de veerkrachtigheid van de
conusophanging) en A.v.B. (de bewegende conusmassa en de meebewegende
luchtmassa). Telkens wordt daarbij het genoemde A.v.P. omgezet in het ge
noemde A.v.B., en omgekeerd. Het A.v.P. en het A.v.B. zijn in de luidspreker
impedantie vertegenwoordigd als een parallelschakeling van een condensator C
en een spoel L, de diverse verliezen zijn in de vorm van weerstanden in de luid
sprekerimpedantie terug te vinden.

De vermelde L en C vormen tezamen een resonantiekring, die bij de reso
nantiefrequentie fr ') in resonantie is, en die aldus veroorzaakt, dat Z;S2> bij fr
een piekwaarde heeft in het lage frequentiegebied. Voor het overgrote deel
wordt ZisV in dit frequentiegebied verder bepaald door de waarde van de
ohmse weerstand van de spreekspoelwindingen.
Bij de hogere frequenties wordt het van belang, dat de spreekspoel tevens een
zekere zelfinductie Ls heeft. De toeneming van ioLs bij toeneming van de fre
quentie is er de oorzaak van, dat Z[Sp aan de hoge frequentiekant sterk kan
toenemen.
We hebben bij de bespreking van het rendement gezien, dat dit over het al
gemeen behoorlijk constant kan worden gehouden over het te bestrijken frequentiegebied. Slechts aan de zeer lage en aan de zeer hoge kant neemt het
sterk af.
Verder ligt het voor de hand, dat de omstandigheden de voorkeur verdienen,
waarbij men zou moeten zorgen voor een rechte amplitude-frequentie-karakteristiek van de voorgaande versterker; immers, dit brengt in de voorversterker de
minste complicaties mee.

1) Dit is dezelfde fr als die bij de bespreking van de energiebesteding reeds ter sprake
is gekomen.
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Fig. 7.03a. Een luidspreker met een kort
sluitring, die op de buitenpool van de
magneet is aangebracht.
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kortsluitring

Fig. 7.036. Een luidspreker met een kort
sluitring, die om de binnenpool van de
magneet is aangebracht.

Heeft men èn een nagenoeg constant rendement èn een voor alle frequenties
evengrote versterking van de voorversterker, dan behoort voor een goede
getrouwheid van het geheel de grootte van de luidsprekerimpedantie boven
dien constant te zijn. Om deze reden streeft men dan ook steeds naar een luid
spreker die bij uiteenlopende frequenties een zo constant mogelijke impedantie
heeft.
Een zo constant mogelijke impedantie aan de lage frequentiekant bereikt men
door de opslingering van de bewegende conus met bijbehorende luchtkolom in
de buurt van fr in aanzienlijke mate te dempen. Hieraan kan men o.a. mee
werken door een strak gespannen hoes om de gehele luidspreker aan te brengen.
Aan de hogere frequentiekant bereikt men een meer constante luidspreker
impedantie door de waarde van de zelfinductie van het spreekspoeltje tot een
minimum te beperken. Men kan hiertoe een koperen of een messing kortsluit
ring op de magneetpool buiten de spreekspoel aanbrengen (fig. 7.03«). Deze
kortsluitring vormt als het ware een kortgesloten secundaire winding van een
transformator waarbij de primaire van genoemde transformator wordt ge
vormd door de spreekspoel. De magnetische wisselflux van de spreekspoel
wordt aldus voor een groot deel opgeheven door de wisselflux van de kortsluitwinding die een kortsluitstroom voert; daardoor neemt de zelfinductie Ls van
de spreekspoel in aanzienlijke mate af. Bij een normale, aldus uitgevoerde
elektrodynamische luidspreker kan de impedantie bij de hoogste frequenties
ca. 400% tot 600% groter zijn dan de minimale impedantie in de buurt van
1000 Hz (zie in fig. 7.04 de gestreepte lijn).
In de laatste tijd heeft men de toestand aanmerkelijk kunnen verbeteren
door de kortsluitring om de binnenpool van de magneet aan te brengen, en
hem bovendien veel hoger te maken (fig. 7.03Ó). Hierdoor neemt de lengte van
de kortsluitwinding af, doch haar doorsnede neemt juist toe, zodat zij minder
weerstand heeft en effectiever werkt. Bij de nieuwste luidsprekers ligt de luid
sprekerimpedantie bij de hoogste weer te geven frequenties (20 kHz) hierdoor
niet meer dan 40% boven de minimum luidsprekerimpedantie. We vermelden,
dat ook bij fr de impedantie niet groter wordt dan 40% boven de minimum-
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Fig. 7.04. De impedantiekarakteristiek van een
elektro-dynamische luidspreker
— de karakteristiek voor een luidspreker met
(nagenoeg) constante impedantie.
------- de karakteristiek voor een luidspreker,
waarvan de impedantie niet constant is.

waarde. We hebben aldus
luidsprekers met een nage
noeg constante impedantie
gekregen, waarvan de groottevandeimpedantieb.v. kan
verlopen zoals we in fig. 7.04
met de getrokken lijn heb
ben weergegeven.
Omtrent de kortsluitring
valt nog op te merken dat
hij zich in de luchtspleet van
de magneet bevindt; daar
door moet men de lucht
spleet iets groter (ca. 0,3 mm)
nemen dan zonder kortsluit
ring, hetgeen enigszins ten

koste van de gevoeligheid gaat.
Verder kan men de kortsluitring gebruiken om de luchtspleet aan de binnenzijde stofdicht af te sluiten (fig. 7.036). Dit laatste is wenselijk omdat de mag
neet zeer sterk is, zodat er al spoedig eventuele kleine zwervende ijzerdeeltjes
binnen de luchtspleet worden getrokken en aldaar de spreckspoel in haar be
weging belemmeren. Aan de bovenzijde kan men de luchtspleet goed stofdicht
afsluiten door de ophanging van het binnenste deel van de conus uit te voeren
als een concentrisch stofdicht weefsel dat van rillen is voorzien om de ophanging
verend te maken (fig. 7.036).

*Laagohmige en hoogohmige luidsprekers
Ten einde de luidspreker gevoelig te maken, dient men liefst een zo sterk
mogelijk magnetisch veld te verkrijgen. Hiertoe mag de luchtspleet niet groot
zijn. Dit brengt mee, dat de spreckspoel kleine afmetingen moet hebben.
Voor het in beweging brengen van de conus en de meebewegende luchtkolom
is er een grote kracht vereist, die gelijk is aan K = 13.1.1. . .(N). Hierin is B de
magnetische inductie van het veld van de permanente magneet, I is de stroom
door de spreekspoel, en l is de totale draadlengte van de spreekspoelwindingen.
Voor het verkrijgen van de grote kracht, moet het produkt 1.1 groot zijn.
Men kan hiertoe een grote I en een kleine l, of omgekeerd een kleine 1 en een
grote Z kiezen. Vanwege de vereiste kleine afmetingen van de spreekspoel kan
men weinig dikke windingen (kleine Z) en een grote 1 praktisch goed verwezen
lijken, maar vele zeer dunne windingen (grote /) en een kleine 1 brengen bij de
constructie schier onoverkomelijke moeilijkheden mee. Om deze reden was de
spreekspoel tot voor kort uitsluitend uit weinige dikke windingen samen-
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gesteld; dat leverde een laagohmige luidspreker op, waarvoor de aansluiting op de
eindtrap noodzakelijk via een aanpassingstransformator moest geschieden x).
De luidsprekerimpedantie lag daarbij in de orde van grootte van 5 a 10 O.
In de laatste tijd is men er echter wèl in geslaagd, spreekspoelen met vele
windingen te vervaardigen, waarbij een impedantie van ca. 3500 £2 kan worden
bereikt. Daarmee is de mogelijkheid gekomen om de aanpassingstransformator
met zijn nadelen in de eindtrap te vermijden door het gebruik van een z.g.
hoogohmige elektrodynamische luidspreker.
Nadelen van de genoemde aanpassingstransformator zijn o.a.:
meer kans op lineaire, zowel als op niet-lineaire vervorming,
het gewicht van de transformator is groot,
de transformator neemt veel plaats in,
de transformator is een duur onderdeel,
de transformator kan door zijn magneetveld een extra storingsbron vormen.

§4.

DE UITGANGSTRANSFORMATOR

In een eindtrap wordt de anode-impedantie gevormd door een luidspreker.
De gunstigste waarde van de anode-impedantie bedraagt in verband met een
maximaal af te geven vermogen meestal 5000 a 10 000 ohm. Daar de laag
ohmige luidspreker een veel kleinere impedantie heeft, is het bij zijn toepassing
noodzakelijk, dat men een zogenaamde aanpassingstransformator gebruikt,
die primair meer windingen heeft dan secundair. Men definieert de transformatieverhouding T daarbij als:

T=

Ml

(7-01)
«2

De uitgangstransformator moet aan verschillende eisen voldoen, wil er geen
extra vervorming optreden, die aan deze transformator is te wijten. De voor
naamste eisen zijn (zie ook § 4F van hoofdstuk VII van deel 2):
a. De transformator moet een grote -primaire zelfinductie hebben om de amplitudefrequentie-karakteristiek voor de laagste hoorbare frequenties goed te hou
den. Hoe lager de frequentie van het toegevoerde signaal is, des te grotere
magnetiseringsstroom i,„ is er nodig om het magneetveld te onderhouden.
De grootte van im hangt dus af van de frequentie. Verder is de magneti
seringsstroom ten koste van de te leveren luidsprekerstroom Ia aanwezig
(immers, n^ïz = niïi — wlhn)* Afhankelijk van de frequentie wordt er dus
een groter (of kleiner) deel van »iïi gebruikt voor </>, zodat er dan een kleiner
(of groter) deel
overschiet voor de luidspreker. Zorgt men ervoor, dat
niim ook bij lage frequenties klein is ten opzichte van nyïi, dan heeft men
geen last van het bovenvermelde nadeel.

1) De eindbuis kan nl. slechts een kleine wisselstroom bij grote wisselspanning leveren.
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b. De spreiding dient men klein te houden om de amplitude-frequentie-karakteristiek aan de hoge kant goed te houden. Immers, de spreidingsreactanties
co(l — k)Li en <o( 1 ■— k)Lo zijn afhankelijk van de frequentie en ze zijn in
serie te denken met de luidspreker-impedantie 3). Genoemde spreidings
reactanties vormen aldus een van de frequentie afhankelijke vergroting
van de anode-impedantie, en zij beïnvloeden daardoor de grootte van de
luidsprekerstroom. Bovendien beïnvloeden zij het vermogen om impuls
vormige signalen goed weer te geven nadelig (zie § 2).
c. Men dient de eigen-capaciteit van de wikkelingen klein te houden om de amplitude-frequentie-karakteristiek aan de hoge kant te houden. Dit punt zijn
wij bij LF versterking al eerder tegengekomen, terwijl het tevens van be
lang is met het oog op het weergeven van impulsvormige signalen (zie § 2).
d. De transformator mag geen grote ijzerverliezen hebben. Dit is voornamelijk van
belang met het oog op het rendement van de eindtrap.
De transformator mag geen grote koperverliezen hebben. Ook dit is van belang
met het oog op het rendement van de eindtrap, dat door grote koperver
liezen aanzienlijk zal achteruitgaan.
f. Het ijzer mag door de grootste te verwerken signalen niet worden verzadigd,
ten einde ernstige niet-lineaire vervorming te vermijden. In verband met de
gelijkstroom-voormagnetisatie in het bijzonder dient men op dit punt te
letten. Dit laatste treedt namelijk op, als er geen gebruik wordt gemaakt
van een balansschakeling. Raakt het ijzer gedurende de topwaarden van de
toegevoerde stroom verzadigd, dan zal de veranderende flux <f> in het ijzer
niet meer evenredig met de toegevoerde stroom veranderen. Dat wil zeggen:
de in de secundaire geïnduceerde e.m.k. zal niet-lineair worden vervormd.
Bovendien zullen bij sterke aan verzadiging van het ijzer te wijten vervor
ming zeer grote spanningspieken kunnen optreden en dat zal doorslag van
de isolatie van de transformatorwindingen ten gevolge kunnen hebben!
g. Men mag het ijzercircuit van de transformator niet te ruim berekenen, zodat de
gemiddelde magnetische fluxdichtheid (B) zeer laag komt te liggen. In het
geval van een kleine B werkt men nl. in de „onderbocht” van de hysteresislus; dat veroorzaakt extra vervorming: de ,,grootste” transformator is niet
altijd de beste.
In verband met dit punt geven wij een formule, die aangeeft, hoe groot men
de primaire zelfinductie van de transformator moet nemen (de afleiding
laten we achterwege):
a>L =

a

T*.Zlsp.Ri
T*.Zlsp + Rf

I

(7.02)

i) Wij veronderstellen hier de primaire grootheden op secundair gereduceerd.

1
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Hierin is a de afval van de amplitude-frequcntie-karakteristiek bij de laagste
frequentie, die nren nog wenst weer te geven (in den regel bij fr van de aan

!

gesloten luidspreker). Zorgt men ervoor dat a = —— «a 0,7, dan wordt
a

V2

= 1, zodat formule (7.02) overgaat in:

I

T\Zlsp.Iit

oiL
o>L = |------ =— --------— |

|

• Ztsv

lli |

(7.02a)

In de gegeven formules is ZlsP de luidsprekerimpedantie, en is Rt de in
wendige wisselstroomweerstand van de eindbuis.
Samenvattende, hebben we dus gevonden:
De uitgangstransformator moet met het oog op de lage frequenties een grote
primaire zelfinductie hebben (im is van de frequentie afhankelijk). Verder moet
hij met het oog op de hoge frequenties weinig spreiding en weinig eigen-capaci-

teit hebben (coEs en

— zijn van frequentie afhankelijk). Met het oog op het
<oCa
rendement dient men de ijzer- en de koperverliezen klein te houden. Tenslotte
mag het ijzer nooit verzadigd geraken met het oog op daardoor veroorzaakte nietlineaire vervorming en het gevaar van doorslag; bovendien moet men de trans
formator niet groter nemen dan noodzakelijk is.

*§ 5.

DE EINDBUIS

Als eindbuis kan men in principe zowel een triode als een pentode gebruiken.
Elk van deze twee typen heeft zijn eigen voor- en nadelen. In vroegere jaren
heeft men veel gebruik gemaakt van triodes als eindbuis. In die tijd werden er
speciale triodes voor dat doel ontworpen. Deze buizen hadden o.a. de eigen
schap, een groot vermogen te kunnen verwerken; ook konden zij soms een be
hoorlijke roosterstroom verdragen, zodat men ze tot aan de grenslijn kon uit
sturen ter verbetering van het rendement (zie § 7, fig. 7.08c).
In de latere tijd is men echter tegenkoppeling gaan toepassen; daardoor werd
het mogclijk, de nadelen die de pentode t.a.v. de triode had, op te heffen, met
behoud van de voordelen wat betreft het gunstige rendement. Hierdoor heeft
de pentode de triode nagenoeg geheel als eindbuis verdrongen, en speciale eindtriodes worden de laatste tijd dan ook niet meer vervaardigd.
In welk opzicht verschilt een eindpentode nu van de normale pentode, die
gebruikt wordt voor het versterken van wisselspanningen?
In de eerste plaats bedraagt de schermroosterstroom een kleiner percentage van de
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totale katodestroom; dat is van belang met het oog op een zo gunstig mogelijk rende
ment. Het brengt mee, dat in de tweede plaats de R, van een eindpentode lang zo
groot niet is, en dat in de derde plaats de Ca9 nogal wat groter is. In de vierde plaats
kan de buis in het algemeen een groter vermogen verwerken.
Een en ander bereikt men door het schermrooster uit minder windingen
samen te stellen en het aldus minder sterk zijn afschermende werking tussen de
anode en het stuurrooster te laten verrichten. Hierdoor zal het schermrooster
minder elektronen opvangen, zodat de schermroosterstroom een kleiner per
centage van de katodestroom opeist. Bovendien zal de invloed van Va op de
grootte van In sterker zijn, waardoor de Ri kleiner is en de CarJ is toegenomen.
Verder voert men, ten einde een groter vermogen te kunnen verwerken, de
elektroden zwaarder uit, en zorgt men speciaal voor een goede koeling. Ten
slotte zal men het glocivermogen ter verwarming van de gloeidraad vaak groter
maken ten einde de katode instaat te stellen, de grotere anodestroom (nodig
voor de levering van een groot vermogen) te kunnen leveren.
In § 2 bij de bespreking van het vermogen om impulsvormige signalen weer
te geven, hebben we reeds gewezen op de wenselijkheid, een eindtrap met een
kleine uitgangsweerstand te hebben, ten einde de door de spreidingszelfinductie
en de lekcapaciteit gevormde resonantiekring zoveel mogelijk te dempen. In dit
opzicht was een triode met haar kleinere Rt, in het voordeel t.o.v. de pentode.
Door spanningstegenkoppeling toe te passen, kan men met een pentode ook
gunstig uitkomen.
Een triode heeft als voordeel boven een pentode, dat de dynamische karak
teristiek minder is gekromd dan de statische, hetgeen minder niet-lineaire
vervorming geeft. Bij een pentode kan men door tegenkoppeling de niet-lineaire
vervorming verminderen.
Men ziet, dat diverse voordelen van de triode dank zij juiste tegenkoppeling
ook bij een pentode kunnen worden verwezenlijkt, terwijl daarbij het grote
voordeel van de pentode, wat betreft het betere rendement, behouden blijft.
Tot nu toe hebben wij uitsluitend schakelingen behandeld, waarbij de ge
bruikte buis nagenoeg midden in haar roosterruimte is ingesteld. Men noemt
dit de klasse A instelling. Er zijn echter ook nog andere instellingen mogelijk en
gebruikelijk. Stelt men een buis in zijn afknijppunt in, dan noemt men dit de
klasse B instelling. Stelt men een buis voorbij het afknijppunt in (buiten de
roosterruimte), dan noemt men dit de klasse C instelling. Stelt men een buis in
de onderbocht van de Ia—Eykarakteristiek in, dan noemt men dit de klasse
A-B instelling. Deze instelling ligt als het ware tussen de klasse A en de klasse B
instelling in.
Genoemde instellingen zijn in fig. 7.05<? weergegeven.
We merken op, dat wij hier hebben aangegeven wat men theoretisch onder de
klasse A, de klasse A-B, de klasse B en de klasse C instelling verstaat. In de
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/a
/a
praktijk is het gebruikelijk, de klasse
I
I
B instelling anders te definiëren en
wel zoals het in fig. 7.056 is weerge
praktijk
geven. D.w.z., in het Ia—Ky-vlak
verlengt men het nagenoeg als recht
te beschouwen deel van de statische
Ia—Vj-karakteristiek tot het de IZj,as snijdt; de instelling in het genoem
de snijpunt noemt men praktisch de vi—:—r
r
klasse B instelling.
B ! A
c B A-B A
c
A-B
De praktisch nagenoeg steeds toe
Fig. 7.05a
gepaste klasse A-B instelling is een
Fig- 7 05b
dynamische instelling met behulp van
Fig. 7.05a, b. De diverse buisinstellingen.
een katodeweerstand. Deze wordt zo
groot gekozen dat de buis bij een maximale stuurspanning juist in klasse Bis
ingesteld, en bij een kleine stuurspanning in klasse A.
Bij de eindtrappen kan men niet slechts de klasse A instelling toepassen,
doch eveneens de klasse A-B en de klasse B instelling; dit echter alleen, als men
twee in balans geschakelde buizen toepast.
In de volgende paragrafen zullen wij achtereenvolgens de verschillende eindtrap-schakelingen behandelen. Als punten die daarbij telkens in het bijzonder
van belang zijn, noemen wij:
a. de grootte van de gunstigste anode-impedantie;
b. de grootte van het rendement;
c. de mate van niet-lineaire vervorming.

m

*§ <>.

ENERGIEVERSTERKING MET EEN VERSTERKTRAP, DIE
EEN WEERSTAND ALS ANODE-IMPEDANTIE HEEFT

Ter inleiding tot de eindtrappen zullen wij eerst een versterktrap met een
triode en een versterktrap met een pentode behandelen, waarbij een zo groot
mogelijk wisselstroomvczniogen wordt geleverd aan de anode-impedantie in de
vorm van een weerstand. 3)
Om de berekening van een en ander te vergemakkelijken, onderstellen we bij
onze beschouwingen in de komende paragrafen (indien wij niet anders vermel
den) steeds ideale karakteristieken, en tevens, dat de buizen tot 0 V kunnen
worden uitgestuurd. We krijgen zodoende enig inzicht in wat als ideaal kan wor
den benaderd; dat is voldoende om tot een redelijk inzicht te komen van wat er
in de praktijk valt te bereiken.

1) Dit geval is niet van praktisch belang; het wordt hier uitsluitend behandeld als
voorbeeld, hoe men het probleem van het leveren van een maximaal wisselstroomvermogen kan aanpakken.
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De triodetrap

We zullen nu eerst nagaan, bij welke waarde van de anodeweerstand Ra, in
het geval van volledige uitsturing van de triode, er een maximaal wisselstroomvermogen aan Ra wordt geleverd.
Wij veronderstellen een zekere batterijspanning
als gegeven, waardoor de
roosterruimte V gm vastligt. Willen wij een zo groot mogelijk wisselstroomvcrmogen aan een bepaalde Ra toevoeren, dan moeten we daartoe de triode
midden in de roosterruimte instellen:

V,9 = - iVgm

(7.03)

Immers, dan kan de grootste wisselspanning aan de triode worden toegevoerd
zonder dat er een deel van die spanning buiten de roosterruimte valt, en aldus
niet-lineaire vervorming veroorzaakt.
We kunnen nu aan Ra verschillende waarden geven, en in de Ia—Fj-karakteristiekenbundel kunnen we nagaan, voor welke waarde van Ra het afgegeven
wisselstroomvermogen maximaal is. In fig. 7.06« zijn verschillende gevallen
voor uiteenlopende Ra waarden getekend, namelijk de gevallen met de belastinglijnen CEi, CE en CE2. Het door de triode in deze gevallen geleverde
wisselstroomvermogen is evenredig met de oppervlakken van de driehoeken
E1H1W1, EHW en E2H2W2. Het gaat er dus om, voor welke waarde van Ra de
genoemde wisselstroomvermogendriehoek een zo groot mogelijk oppervlak heeft.
We merken op, dat driehoek EHW het achtste deel is van rechthoek EFCD.
Evenzo is driehoek EjHiWi het achtste deel van rechthoek E1F1CD1, en drieIa

/□

~Iao

h/

■$?/

-V2 Iqq

'H,

'ow~

too

Fig. 7.06b
Fig. yo6a
Fig. 7.06a, b. De karakteristieken en enkele belastinglijnen van een triodeversterktrap met eerstandkoppeling. Het maximaal aan de anodeweerstand toe te voeren wisselstroom ver mogen is recht evenredig met de
oppervlakte van de gearceerde driehoeken. Elk van deze driehoeken
vormt het achtste deel van een rechthoek, die in de rechthoekige driehoek
ABC is te beschrijven.
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hoek E2H2W2 het achtste deel van rechthoek
E2F2CD2. Blijkbaar is de wisselstroomvermogendnehoek altijd een achtste deel van een rechthoek
die men in de grote rechthoekige driehoek
ABC kan beschrijven. De wisselstroomvermogendriehoek is dus maximaal als zijn in driehoek
ABC beschreven rechthoek zo groot mogelijk is.
Wanneer is dit laatste nu het geval?
Dit is een meetkundevraagstuk dat men aan
de hand van fig. 7.06c kan oplossen. De vraag
is: hoe groot moeten wij x kiezen, opdat de recht
hoek in de rechthoekige driehoek een zo groot
mogelijk oppervlak heeft ?
Het oppervlak van de rechthoek is gelijk aan:

b.

Fig. 7.06c, De in een rechthoe
kige driehoek te beschrijven
rechthoek heeft een maximaal
oppervlak, indien x = Ab en
a = |h.

a
0 = a. x — — h.x = — h. x =
h
q
b — x
h
= ---- ;---- h .x = — (b — x)x —
b
b

{bxX — x2} = y Ü&2 — (J
= y {b

— 2 . ib . X + X2)} =

h
{-}62-(U-x)2}
~ ~b
Uit de gevonden schrijfwijze voor het oppervlak blijkt, dat dit oppervlak
maximaal is als ib — x minimaal is; dat wil zeggen, als 16 — x = 0 of x = ib.
Dan is tevens a — ik.
De grootste te beschrijven rechthoek heeft zijden die elk de helft zijn van een rechthoekszijde van de omschreven rechthoekige driehoek.
Wij hebben dus gevonden, dat het grootste wisselstroomvermogen aan Ra
wordt geleverd, indien punt F halverwege BC ligt, en punt D halverwege AC.
Dit geldt in fig. 7.06a voor de belastinglijn CE, zodat dit de belastinglijn is van
het geval waarbij er aan Ra een maximaal wisselstroomvermogen wordt ge
leverd bij de gegeven P^-waarde.
Hoe groot is Ra dan? Hiertoe moeten wij bedenken, dat Ra evenredig is met
cotg y en Rt evenredig met cotg p. Omdat CF = FB, is hoek y = hoek /3, zodat:
Ra = Rt

(7-04)

Hoe groot is het rendement r] bij volledige uitsturing ? Dit blijkt eveneens uit
fig. 7.06a. Het door de batterij aan de schakeling geleverde gelijkstroomvermogen is Iaw-Vb, dat wil zeggen, het is evenredig met het oppervlak van
rechthoek BCLK. Omdat het oppervlak van driehoek EHW, dat evenredig is
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met het aan Ra geleverde wisselstroom vermogen, het achtste deel is van recht
hoek BCLK, is:
EHW
V = "BCLK • 100% = J. 100% = 121%, of:

V = 121%

(7.05)

Bedenk wel, dat dit het rendement bij volledige uitsturing is. Sturen wij de
triode niet volledig uit, dan is rj kleiner: hel rendement is evenredig met vg2 !).
Kiest men Ra kleiner dan Ri, dan wordt het rendement daardoor eveneens
kleiner. Kiest men Ra groter dan Rf, dan wordt het rendement hierdoor ook
groter. Bij volledige uitsturing en Ra
Rt kan het zelfs de waarde = 25%
benaderen.
Hoe is in het geval, dat Ra = Ri de buis ingesteld? Om dit beter te doen uit
komen, hebben in fig. 7.066 eveneens de Ia—1%-karakteristieken en de dyna
mische Ia—Vj-karakteristiek getekend. De buis is midden in de roosterruimte
ingesteld: de dynamische steilheid is gelijk aan de helft van de statische, en de
anodegelijkstroom
bedraagt | van de stroom I„o, die optreedt bij V g = 0
en Va = Vb.

*De pentodetrap
Bij de pentodetrap veronderstellen wij, dat de batterijspanning Vb en de
grootte van V rJ'> vastliggen. De roosterruimte Vgim ligt dan tevens vast. Om
een maximaal wisselstroomvermogen aan de anodeweerstand te leveren, moe
ten we de buis in het midden van het te gebruiken gedeelte van de rooster
ruimte instellen. Kunnen we de gehele roosterruimte gebruiken, dan is dus:

I%i = - }Vglm

(7.06)

Hoe groot moet men nu Ra kiezen, ten einde een maximaal wisselstroom
vermogen te leveren? Om dit te kunnen beoordelen, hebben wij in fig. 7.07a
belastinglijnen voor verschillende waarden van Ra getekend: tevens hebben
we het bij de 7?„-waarden te leveren maximale wisselstroomvermogen weer
gegeven met de driehoeken AiWiKj, AWK en A2W2K2.
In het geval van de belastinglijn AiC verkrijgen wij wel een zo groot mogelijke
anode-wisselstroom ia, maar niet een maximale anodewisselspanning.
In het geval van de belastinglijn A2C verkrijgen wij wel een maximale anode
wisselspanning va, maar niet een zo groot mogelijke anode-wisselstroom: de
roosterruimte kan dan niet meer geheel worden gebruikt zonder dat we nietlineaire vervorming krijgen.

1) Immers r) =

Vla"-.Hg
IgW- kfc

100% =

100%.

/air- Vb
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Fig. 7.07a
Fig. 7.07b
Fig. 7.07fl, b. De karakteristieken en enkele belastinglijnen van een pcntode-versterktrap met weerstandkoppeling. Het maximaal aan de anodeweerstand toe te voeren
wisselstroomvermogen is recht evenredig met de oppervlakte van de gearceerde drie
hoeken. De driehoek is zo groot mogelijk indien va zowel als ia maximaal is.

Dit komt, doordat de dynamische Ia—K^i-karakteristiek een bovenbocht
heeft gekregen. We moeten namelijk bedenken, dat de statische Ia—Vakarakteristieken als volgt verlopen:
voor IC, i = 0 volt volgens AjAB,
voor
= — 8 volt volgens LKB,
voor Vgi — — 14 volt volgens W2K2B, enz.
Dit wil zeggen, dat de ideale Ia—Ko-karakteristieken bestaan uit een deel
dat evenwijdig aan de Va-a.s loopt, en een deel dat langs de /„-as valt tot in B
toe. Wat de belastinglijn CA2 betreft, geldt dus dat de punten met V gi waarden
tussen — 14 V en — 12 V alle op de lijn CA2 liggen; maar dat alle punten met
Vg\-waarden tussen — 12 V en 0 V samenvallen in punt zie. In fig. 7.07b zijn
bovendien de statische /a-—F^i-karakteristieken getekend, die alle samenvallen
tot één lijn. De dynamische karakteristiek die overeenkomt met de belastinglijn
CA-> is daar CA2A0'; we hebben een bovenbocht die bestaat uit het stuk A0A2'.
Hiermede zal het duidelijk zijn, dat de buis voor de Raw waarde, overeen
komend met de belastinglijn CA2, niet geheel kan worden uitgestuurd zonder
niet-iineaire vervorming te verkrijgen. Daarom is er dan geen maximale ia te

verkrijgen, maar wel een maximale va.
Alleen in het geval van de belastinglijn AC zijn de anodewisselstroom zowel
als de anodewisselspanning maximaal. Dan wordt er dus tevens een maximaal
wisselstroomvermogen aan Ra geleverd; dit vermogen is evenredig met het
oppervlak van driehoek AKW. In dat geval is Raiv gelijk aan:

Raw —

Vb = Vaw

I(iO

IaW

= Rtw=

(7.07)

Hierin is Riw= de inwendige gelijkstroomweerstand van de buis in het werk-

punt.
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Hoe groot is nu het rendement bij volledige uitsturing van de buis? In fig.
7.07a is het toegevoerde gelijkstroomvermogen !) evenredig met het oppervlak
van de rechthoek BCLK; het maximaal af te geven wisselstroomvermogen is
evenredig met de driehoek AKW. Aangezien het oppervlak van de driehoek
viermaal gaat op het oppervlak van de rechthoek, geldt:
V =

AKW
• 100% = £.100% = 25%,
BCLK

of
r? = 25%

(7.08)

Dit rendement geldt bij volledige uitsturing. Sturen wij de pentode niet vol
ledig uit. dan is 77 kleiner dan 25%. Het rendement is evenals bij de triode even
redig met v3i2. Kiest men Ru kleiner dan 7?;, dan wordt het rendement hierdoor
ook kleiner. Kiest men Ra groter dan Rt, dan blijft het rendement hetzelfde,
mits men het instelpunt van de pentode in het midden van het te gebruiken
deel van de roosterruimte houdt. In tegenstelling tot de triode geeft vergroting
van R„ bij een pentode dus geen verbetering van het rendement.
Hoe is de pentode ingesteld in het geval dat Ra =

Vaw p

Ia W
Om dit beter te laten zien, hebben wij in fig. 7.076 ook de Ia—1%-karakteristiek getekend. De buis is midden in de roosterruimte ingestcld en de anodegelijkstroom Iatr bedraagt de helft van de stroom Iao bij
= 0 en Vrj2 = VbIn het geval van een normale eindtrap waarbij de anode-impedantie bestaat
uit een met een luidspreker belaste uitgangstransformator, hebben wij niet
met de bovenbehandelde gevallen te doen. Immers, dan is niet Raw = Ra-,
doch Ra0, en Raw — R2-Risp- De enkelvoudige eindtrappen worden in de
twee volgende paragrafen besproken.

§7-

DE ENKELVOUDIGE LF-EINDTRAP MET EEN TRIODE

Bij de behandeling van de triode-eindtrap nemen wij gemakshalve bij de
berekeningen aan:
Ie. de buis heeft ideale karakteristieken;
0 tot het afknijppunt;
2e. de buis kan worden uitgestuurd van V,£7
3e. de uitgangstransformator is ideaal;
4e. de luidspreker heeft een constante ohmse impedantie.
x) We verwaarlozen bij deze beschouwingen het gelijkstroomvermogen dat aan het
schermrooster wordt toegevoerd.
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Uit deze veronderstellingen volgt:
= 0 |

|

(7.09a)

2

R,

' Kt;'sv = T2.RisV

(7.09b

In tig. 7.08a zijn de Ia—E^-karakteristieken van een geïdealiseerde eindtriode getekend. Het werkpunt van de buis ligt voor alle Raw-waarden steeds op
de ,,Ra. = 0-lijn". De laatstgenoemde lijn staat in het punt C van de Va-a.s,
waarvoor geldt V a = Vi>, loodrecht op de Ua-as.
Welke A’aw-waarde kan men nu het beste aanhouden? Hiertoe kunnen we
eerst enkele belastinglijnen voor uiteenlopende A’auj-waarden tekenen, en dan
nagaan, met welke Aaw-waarde het grootste vermogen aan de uitgangstransformator is te leveren.
Als wij de belastinglijnen voor verschillende Raw-waarden tekenen, dienen we
voor elke Raw-waarde het werkpunt zo gunstig mogelijk te kiezen ; d.w.z., midden in
de dynamische roosterruimte t). Want alleen dan wordt de schakeling met de
desbetreffende 2?aw-waarde zo gunstig mogelijk benut; immers, de dynamische
roosterruimte kan men dan geheel uitsturen zonder dat er niet-lineaire ver
vorming optreedt.
Bij het tekenen van de diverse belastinglijnen kunnen wij beter niet van een
bepaalde 7?aM-waarde uitgaan, en daarvoor het bijbehorende werkpunt be
palen, dat midden in zijn dynamische roosterruimte ligt. Het beste kunnen wij
uitgaan van een bepaald punt op de Va — Vo lijn (= R„ lijn), en voor dit punt
nagaan voor welke Ralu-waarde het als werkpunt midden in de dynamische rooster
ruimte ligt. Het laatste is gemakkelijk te doen als we bedenken, dat door het
aannemen van een punt IE op de Ra= lijn tevens het afknijppunt van de be
lastinglijn vastligt. Immers, het midden van de belastinglijn (punt W) en het
ene uiteinde van de belastinglijn (het uiteinde E, waarvoor Vg = 0) liggen vast.
Daaruit volgt direct het andere uiteinde M van de belastinglijn, dat evenver
van W af ligt als het uiteinde E.
Zo hebben wij b.v. in fig. 7.08a Wj als werkpunt aangenomen. Punt Wi heeft
Vg = — 3| V, en dat verschilt 3J volt met de Vg van het uiteinde Ej (waarvoor
Vg = 0 V). Hieruit volgt dat de Vj-waarde van Wi eveneens 31 V moet ver
schillen met de 1', van het andere uiteinde Mi; d.w.z. de Vg van Mi bedraagt
— 7 V. Aldus hebben wij twee punten van de belastinglijn bepaald: het aan■

r) Onder de ,.dynamische roosterruimte” Vam' verstaan wij de roosterruimte van de dy
namische Ia—Ep-karakteristiek. Dit in tegenstelling tot de ,.statische roosterruimte Vgm
waaronder wij de roosterruimte van de statische Ia—Kff-karakteristiek voor V o = Vb
verstaan.
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Fig. 7.08a
Fig. 7.08b
Fig. 7.08fl, b. De diverse karakteristieken en enkele belastinglijnen van een eindtrap met
een triode. De gunstigste belastinglijnen liggen dusdanig, dat het werkpunt midden in
de dynamische roosterruimte Vgm' ligt. De grootte van het maximaal af te geven ver
mogen is voor elke belastinglijn aangegeven met een gearceerde driehoek, die telkens
het vierde deel is van een in de rechthoekige driehoek ABC te beschrijven rechthoek.
genomen punt Wi en het punt Mi (dat het snijpunt is van de Vg = — 7 V-lijn
en de k’„-as). We kunnen nu de belastinglijn met W] als werkpunt trekken,
gaande door Mi en W], Op dezelfde manier hebben wij als voorbeelden de belastinglijnen ME en MjE» bepaald.
Voor welke 2?aw-waarde wordt nu het grootste wisselstroomvermogen aan de
transformator toegevoerd bij volledige uitsturing van de buis? Dit kunnen we
op dezelfde wijze als in de vorige paragraaf nagaan met behulp van meetkunde.
In fig. 7.08« zijn de oppervlakken van de driehoeken E1H1W1, EHW en E2H2W2
evenredig met het maximaal te leveren wisselstroomvermogen in die gevallen.
Deze driehoeken hebben elk een oppervlak dat het vierde gedeelte is van een
in de rechthoekige driehoek ABC te beschrijven rechthoek. Het oppervlak van
de vermogendriehoek is dus maximaal als het oppervlak van de in A ABC
beschreven rechthoek maximaal is. Dit is het geval als F halverwege BC en D
halverwege AC is gelegen (zie de vorige paragraaf). In fig. 7.08« is dit voor de
MF
belastinglijn ME het geval. De gunstigste Raw is dus evenredig met cotg y = ——,
EF
BF
en de Ri van de triode is evenredig met cotg fi = ——
Er

I
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Hieruit volgt, dat:
Raw

MF/EF
BF/EF

2

MF
BF

T

of

Raw = 27?;

(7-10)

Het door de batterij geleverde gelijkstroomvermogen Iaw■ Vb is evenredig met
de oppervlakte van rechthoek BCWK, zodat het rendement bij volledige uitsturing van de triode gelijk is aan:

EHW
V = BCWK • 100% = £.100% = 25%

of

| V = 25%

(7.H)

Vergeleken met de energieversterking van een versterktrap die een weer
stand als anode-impedantie heeft, is het rendement dus tweemaal zo groot
geworden. Sturen wij de triode niet volledig uit, dan is rj kleiner. Het rendement
is evenredig met vg2. Kiest men Ra,„ kleiner dan 27?;, dan wordt het rendement
hierdoor eveneens kleiner. Kiest men Ra daarentegen groter dan 27?;, dan
wordt het rendement groter. Bij volledige uitsturing en 7?awi> 27?; kan het
rendement zelfs de waarde 50% benaderen, aangezien het punt E dan steeds
va
dichter bij de /a-as komt, zodat
toeneemt. Het maximaal af te geven wisselVb

stroomvermogen kan men schrijven als:
/ va \2
Va2

p- = -R

Va2
2 = (WbY = JV_
M/ = Va

27?;

47?;
4Rt

47?;

’ 167?;'

Ten einde een zo groot mogelijk vermogen te leveren, kan men blijkbaar het
best Vb zo groot mogelijk nemen, en bovendien een buis met een zo klein mo
gelijke 7?; kiezen. Dit blijkt ook direct uit de fig. 7.08«; immers, vergroten van
Vb verbreedt en verhoogt A ABC, en verkleinen van 7?,- verhoogt A ABC.
Hoe is in het geval dat Raw — 2Ri de buis ingesteld? Om dit goed te doen
uitkomen, hebben wij in fig. 7.08b de Ia—1%-karakteristiekenbundel en de
dynamische karakteristiek geschetst. De buis is midden in de dynamische roosterruimte (met grootte C9m-) ingesteld; deze dynamische roosterruimte be
draagt 1-1- maal de statische roosterruimte (met grootte Vgm). D.w.z., Fs =
—
bVffm' — — iVgM.
De dynamische steilheid bedraagt £ van de statische steilheid en de anodegelijkstroom bedraagt £ van de stroom Iae die optreedt bij
= 0 en k a = Vb.
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We hebben in § 5 over de eindbuis
reeds opgemerkt, dat men vroeger wel
speciale eindtriodes toepaste, die zó waren
ontworpen dat men Vg telkens tijdelijk
positief kon laten worden bij het uitsturen
tot aan de z.g. grenslijn. Hierdoor was het
mogelijk, een groter maximaal uitgangsvermogen
zowel als een beter rendement
te
bereiken.
Wel
moest daarbij de voortrap
-Va
Vb
zeker stuurvermogen leveren, omdat de
Fig. 7.08c. Met een triode is (wat het eindbuis telkens roosterstroom trok. Een en
anodecircuit betreft) een evengroot
rendement te halen als met een pen- ander is in fig. 7.08c te zien aan de hand
tode, indien men de triode tot aan de van een voorbeeld met geïdealiseerde buisgrenslijn toe in roosterstroom stuurt.
karakteristieken. Met een triode kan men
dan, wat het rendement betreft, nagenoeg hetzelfde bereiken als met een
pentode. Met een pentode kan men een rendement van 50% benaderen
(zie § 8).
Tegenwoordig past men, zoals gezegd, geen eindtriodes meer toe. In zenders
gebruikt men triodes echter veelvuldig als energieversterkers. Hierop gaan wij
in hoofdstuk I van deel II nader in.
In de praktijk hebben wij niet met een ideale buis te doen, zoals we boven
tot nu toe hebben verondersteld. Praktisch worden wij in de keuze van het
werkpunt beperkt door de volgende punten (fig. 7.08rf):
a. De maximale anode-dissipatie mag niet worden overschreden, d.w.z. I aw ■ I%ip
mag niet boven een zeker maximum uitkomen. De anode-dissipatie is nl.
gelijk aan I„w ■ Vaw indien er tijdelijk geen vg wordt toegevoerd. De meet
kundige plaats van de punten waarvoor Ia. 1% = constant = maximale
anode-dissipatie, is een hyperbool.
b. De maximale anodegelijkstroom IaW is gelijk aan de gemiddelde katodestroom, en deze stroom mag niet boven een bepaald maximum uitkomen,
ten einde de katode niet defect
te doen geraken.
7o
•».
cv
'"0
V
'O
<O
<D
Q
c. Verder moet het werkpunt
&
liefst zodanig worden gekozen
dat er bij volledige uitsturing
' /*
juist geen roosterstroom optreedt.
/ / fy^owmax 7n ƒ
/
/
ƒ
/ /
Het optreden van roosterƒ?

z°

V'°ó'ZzV/7A'7

?x//''/////.

x) Als de grenslijn samenvalt met
de Irt-as kan de buis een maximaal
vermogen Pw leveren indien
7?a — Pt — Ptw=-

Va

Fig. 7.08<Z. Begrenzende factoren bij de keuze
van het werkpunt.

—
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stroom heeft nl. niet-lineaire vervorming tot gevolg (zie hoofdstuk IV-§ 3).
Va mag bij volledige uitsturing niet boven de maximaal toelaatbare anodespanning komen omdat de momentele anodcspanning een maximum heeft,
waarboven de isolatie van de anode t.o.v. andere delen niet betrouwbaar
meer is. Dit laatste punt legt ons dus beperkingen op, wat de grootte van
Vb betreft.
De gunstigste Raiv is praktisch in verband met de vermelde punten vaak
niet gelijk aan de berekende waarde voor het ideale geval (Raw = 2Rt), maar
zal er toch niet ver vandaan liggen. De werkelijke gekozen waarde van Ra is
meestal enigszins groter dan 27?;. Dit komt aan het rendement ten goede, dat
voor praktijkgevallen bij maximale uitsturing dus best nog iets boven 25% kan
liggen, ook al kunnen we niet geheel tot Vg = 0 V uitsturen. Men neemt dan
op de koop toe, dat het af te geven vermogen iets minder groot is.
Tot slot merken we op, dat de kromming van de Ia—1%-karakteristiek
(vooral bij grote signalen) meestal de oorzaak is van meer of minder ernstige
niet-lineaire vervorming, in hoofdzaak aan even harmonischen. Kiest men,
zoals bovenvermeld, in de praktijk de R„w groter dan 27?;, dan heeft dit boven
dien als gunstig gevolg, dat de dynamische Ia—1%-karakteristiek rechter wordt
getrokken. Dit betekent vermindering van de niet-lineaire vervorming.
d.

1

*§ 8.

DE ENKELVOUDIGE LF-EINDTRAP MET EEN PENTODE

Bij de behandeling van de pentode-eindtrap nemen wij voor het gemak bij
de berekeningen aan:
le. de buis heeft ideale I„—Vgi- en Ia—Fo-karakteristieken, en Ig2 = 0;
2e. de buis kan worden uitgestuurd van Vgi = 0 V tot het afknijppunt;
3e. de uitgangstransformator is ideaal;
4e. de luidspreker heeft een constante ohmse impedantie.
Hieruit volgt:
(7.12<i)

Rag

2

R.

Ru’.sp

= T2.RiSp

(8.12*)

In fig. 7.09u zijn de Ia—1%-karakteristieken van een geïdealiseerde eindpentode getekend. Het werkpunt ;van de buis ligt voor alle Raw-waarden op de
,,Ra„ = 0-lijn”. Deze lijn staat: in het punt F van de Va-as, waar Va — Vb,
loodrecht op de Fa-as.
Tekenen wij de belastinglijnen voor verschillende 7?ow-waarden, dan komt
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het weer het gunstigste uit, als we het werkpunt daarbij in het midden van het te
bestrijken gedeelte van de roosterruimte houden.
Zolang Raw nog zo klein wordt gekozen dat de dynamische I„—K^i-karakteristiek geen bovenbocht heeft, kan men de volledige roosterruimte benutten.
Voor een pentode is ook bij transformatorversterking de dynamische rooster
ruimte geheel gelijk aan de statische, zodat het werkpunt bij afwezigheid van
een bovenbocht van de dynamische I„—Iz,i-karakteristiek steeds in het
midden van de roosterruimte moet vallen (punt W = punt Wj in fig. 7.09a).
Krijgt de dynamische Ia—V^i-karakteristiek echter een bovenbocht, zoals het
geval is voor de belastinglijn CA2, dan kan men om niet-lineaire vervorming te
vermijden, niet de gehele roosterruimte gebruiken, en moet het werkpunt in het
midden van het dan nog wèl te bestrijken deel van de roosterruimte komen te
liggen.

Als voorbeelden van mogelijke belastingen hebben wij in fig. 7.09a drie belastinglijnen getrokken:
le. de lijn C1W1A1, waarbij geen bovenbocht optreedt, en die dus door punt
Wi gaat,
2e. de lijn CJF/1, waarbij nog net geen bovenbocht aanwezig is, en die dus door
W gaat en in punt A uitkomt,
3e. de lijn CW2A2, waarbij wèl een bovenbocht aanwezig is, en punt A2 dus
nl:n2

2q

A

K
^Ow —:

ZOo

A,

_ __ - - ES
____ HU.

O

loo

W=Wi

w.

-’/*W

—-A-%

Aa

w2

k2-

F

’ B -

V5w=Vb

Wa/

.-10-

£1

it

Va

-tow

—Afe

7,1, J|/2^l n;
^9lm

Fig. 7.09a

Fig. 7.09b

Fig. 7.09a, b. De diverse karakteristieken en enkele belastinglijnen van een eindtrap met
een pentode. De gunstigste belastinglijnen liggen dusdanig, dat het werkpunt midden
in het zonder vervorming te bestrijken deel van de dynamische roosterruimte ligt. De
grootte van het maximaal af te geven wisselstroomvermogen is voor elke belastinglijn
aangegeven met een gearceerde driehoek. Genoemde driehoek heeft een maximaal opper
vlak als
zowel als ia maximaal is.
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beneden punt A op de %-as ligt. Het werkpunt van de laatste belastinglijn
door C en A2 ligt in punt W2 op de 7?o=-lijn ; dit punt W2 ligt midden tussen
A2W2
BF
C en A2 in, omdat BF = FC en
W2C = fc '
We zien in fig. 7.09a, dat alleen in het geval van de belastinglijn AC de
maximaal bereikbare ia zowel als de maximaal bereikbare va optreedt indien
de pentode wordt uitgestuurd. Dan wordt er dus ook een maximaal wissel
stroomvermogen aan de uitgangstransformator geleverd, en dit is evenredig
met het oppervlak van A AKW. In dit geval is Raw gelijk aan:

Raw =

2Vb
lzair
~ =RlW- =
r a0
law

(7.13)

Hierin is Iao de maximale momentele anodestroom, optredend als Vgi = 0
en Va < 0.
Het rendement bij volledige uitsturing van de buis wordt nu bepaald door
de verhouding van de oppervlakken van driehoek AKW en rechthoek BKWF,
zodat:

AKW
■ 100% = 1.100% = 50%, of
'l ~ BKWF
- 50%

(7.14)

Vergeleken met de energieversterking met een versterktrap die een weer
stand als anode-impedantie heeft, is het rendement dus tweemaal zo groot
geworden. Dit rendement geldt uitsluitend bij volledige uitsturing, want is
immers weer evenredig met Vgi2.
Kiest men Raw kleiner dan —-l—, dan is het rendement bij volledige uitIaW
yaW
dan—
-------—, dan
dan is
is het
sturing ook kleiner. Kiest men daarentegen Raw groter dan
I aW
rendement bij maximale vervormingsvrije uitsturing steeds evengroot als
V aw
. Groter dan 50% kan r/ dus niet worden; dit integenwanneer R,aw —
Iaf
stelling tot de triode waarbij het groter kiezen van Raw het rendement boven
25% kan doen stijgen.
Het maximaal af te geven wisselstroomvermogen kan men zo groot mogelijk
houden door 1% en V02 zo groot mogelijk te kiezen (fig. 7.09a). Immers, ver
groten van Vb doet de breedte van A AKW toenemen, en vergroten van 1- ff2
doet de roosterruimte (en dus de hoogte van A AKW) toenemen.
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Hoe is de buis ingesteld, als
VaW j
Dit blijkt het
Raw —
■o
Gj
*
IaW
f!
duidelijkst uit fig. 7.09b. De
^i=212£-2n—.
buis is midden in zijn rooster2
n
■fowmax l'JH
ruimte ingesteld, waarbij de
“______________ —3
dynamische roosterruimte ge
ssipote lijn'---- — 4
lijk is aan de statische, zodat
Vg = — l Vgim. Voor de pento
--------------------- Va
de zijn de dynamische en de
Fig. 7.09c. Begrenzende factoren bij de keuze
van het werkpunt.
statische steilheid aan elkaar
gelijk, terwijl de anodegelijkstroom Inw de helft bedraagt van de maximale stroom /„o, die optreedt bij
Vgl = 0 en Va < 0.
In de praktijk hebben we niet met een ideale pentode te doen, zoals boven
tot nu toe is verondersteld. In de keuze van het werkpunt worden we beperkt
door (fig. 7.09c):
a. De maximale anodedissipatie
De waarde I„w-VaW mag de maximale anodedissipatie niet overschrijden.
Immers, als de pentode tijdelijk geen
toegevoerd zou krijgen, zou de
anodedissipatie in dat geval I„w-Vaw bedragen. De meetkundige plaats
van alle punten waarvoor Ia-V„ = constant — maximale anodedissipatie,
is een hyperbool.
We kunnen ook nog vermelden, dat de maximale schermroosterdissipatie
niet mag worden overschreden, doch deze wordt in de regel niet overschre
den als men de maximale anodedissipatie niet overschrijdt en als men de
pentode hoogstens tot Vai = 0 V stuurt.
b. De maximale anodegelijkstroom
De gemiddelde katodestroom mag nl. niet te groot worden en deze is gelijk
aan de som van anodegelijkstroom en schermroostergelijkstroom. De/jnren
de 102 hebben in den regel voor het te gebruiken gebied een nagenoeg con
stante onderlinge verhouding.
Verder moet men het werkpunt en de Raw dusdanig kiezen dat:
c. de -pentode bij volledige uitsturing net niet in roosterstroom wordt gestuurd,
aangezien dit niet-lineaire vervorming tot gevolg heeft (zie hoofdstuk IV§3).
d. men niet in de bochten van de I„—V„-karakteristieken komt.
Praktisch kunnen wij niet, zoals bij de ideale pentode, tot aan de /o-as
komen. Het begin van de bochten van de I„—Pa-karakteristieken vormen
hier een grens (de „bochtenlijn" in fig. 7.09c).
e. V„ momenteel niet hoger dan de maximaal toelaatbare anodespanning komt bij
volledige uitsturing. Hierdoor zijn we weer beperkt in de grootte van Vt>.
-?/ S'

h\

ft

itz

■
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Ook de schermroosterspanning mag met het oog op de isolatie van go niet
boven een zekere maximum-waarde uitkomen.
In de praktijk kan men in verband met de bovenvermelde punten de Raw
^aiv
meestal niet het beste gelijk aan ------ kiezen, hoewel deze waarde wel in de
IaW

buurt van de gunstigste Raw ligt. Verder is het rendement bij volledige uitsturing nog geen 50%, mede omdat de bochten van de Ia—1%-karakteristieken
zeker niet tot aan de /o-as komen: de maximaal zonder niet-lineaire vervor
ming te bereiken va is minder groot dan wij in het ideale geval hebben ondersteld.
De niet-lineaire vervorming ten gevolge van de kromming der Ia—V5ikarakteristiek zal bij een pentode veel ernstiger zijn dan bij een triode, omdat
de dynamische karakteristiek helemaal niet rechter is getrokken door de keuze
van een min of meer grote Ra- Bij niet al te grote signalen zal het bestreken
gedeelte van de dynamische Ia—1%1-karakteristiek asymmetrisch zijn, evenals
bij de triode, zodat er dan in hoofdzaak extra even harmonischen optreden. Bij
zeer grote signalen kunnen we, door een eventueel aanwezige bovenbocht, meer
last krijgen van oneven harmonischen.
In de laatste tijd houdt men de niet-lineaire vervorming met behulp van
tegenkoppeling ook bij een pentode binnen redelijke grenzen, zodat het voor
deel van de kleinere niet-lineaire vervorming bij een triode min of meer is
komen te vervallen. Om deze reden gebruikt men nu nagenoeg uitsluitend
pentodes als eindbuizen; zij hebben immers in het algemeen een beter rende
ment. Tevens is de gevoeligheid van pentodes groter. Met het laatste bedoelen
wij, dat om een bepaald uitgangsvermogen te verkrijgen, de pentode een
kleiner ingangssignaal nodig heeft dan een triode. Dit is duidelijk als men be
denkt, dat voor de ideale pentode geldt Sayn = S en voor de ideale triode
Sdyn = '3*5.

§9.

PARALLELSCHAKELING VAN EINDBUIZEN

Men kan twee of meer eindbuizen parallel schakelen ten einde een twee- of
meervoudig vermogen met een bepaalde soort eindbuis te verkrijgen. Het is nl.
vaak goedkoper, twee of meer eindbuizen van niet al te groot vermogen
parallel te schakelen inplaats van één eindbuis van groot vermogen te gebrui
ken, die hetzelfde vermogen moet leveren. Indien we twee eindbuizen parallel
schakelen (fig. 7.1 Ou) zal het duidelijk zijn, dat de inwendige weerstanden van
de buizen parallel staan, zodat men de gezamenlijke buizen vervangen kan denken
door één buis met een tiveemaal zo kleine Ri.
Wordt de ingangsspanning Vg van de twee buizen een bedrag zl I' g veranderd
bij constante Va, dan zal dit per buis een evengrote anodestroomverandering
AIa veroorzaken als voor elke buis alleen het geval zou zijn. De spannings
verandering A Vg veroorzaakt voor beide buizen tezamen een totale stroom-
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HO
Fig. 7.10fl. De parallelschake
ling van twee eindtriodes.

% •ér
Fig. 7.106.
------- de karakteristieken van een enkele
triode.
------- de karakteristieken van één triode, die
twee parallel geschakelde triodes vervangt.

verandering 2.z1/a, die tweemaal zo groot is als de stroomverandering die er
bij één buis alleen zou worden veroorzaakt. Dit betekent, dat men de gezamen
lijke buizen vervangen kan denken door één buis met een tweemaal zo grote steilheid
S. De verhouding van de invloed der spanningsverandering zl Vg op de grootte
van de stroom Ia tot de invloed van een evengrote spanningsverandering AVa
op de grootte van ƒ„ is voor één enkele buis eender als voor twee buizen parallel;
immers, de capaciteitsverhouding —— is in beide gevallen evengroot. Dit beCak
tekent, dat de twee parallel geschakelde buizen door één buis met een evengrote p
vervangen kunnen worden gedacht.
We zien, dat ook voor de denkbeeldige vervangingsbuis de formule p = R/.S
blijft opgaan; p blijft hetzelfde,
is tweemaal zo klein, en S is tweemaal zo
groot. De roosterruimte van de denkbeeldige vervangingsbuis is evengroot als die
Vb
Vgzw
van de enkele buis
. resp. - - , voor ideale buizen ).
h
hglgl
Hoe de parallelschakeling zich gedraagt wat het rendement en andere punten
betreft, en hoe groot de gunstigste Raw voor de schakeling is, kan men nu verder
gemakkelijk afleiden door de twee buizen op bovenvermelde wijze door één
buis vervangen te denken. Het probleem is dan hetzelfde als voor één enkel
voudige eindtrap.
Dit geldt niet alleen voor parallel geschakelde triodes, doch ook voor pentodes. In fig. 7.106 zijn de Ia—Va- en de 1 a—Hff-karakteristieken van de denk
beeldige vervangingstriode gegeven; de karakteristieken van de enkele buizen
alleen zijn in streeplijn aangegeven.
Tot slot geven we een algemeen overzicht van de eigenschappen van enkel
voudige energieversterktrappen, de trappen met een weerstand als anodeimpedantie zowel als de eindtrappen. Daarbij merken we met nadruk op, dat
men een en ander niet uit het hoofd moet leren, maar dat men zich de methode
van aanpakken goed in het geheugen moet prenten.
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Overzicht van de enkelvoudige eindtrappen
T riode-versterktrap met
anode weerstand

Pentode-versterktrap met
anodeweerstand

Ra— — Paiv — Pa

Ra— — Raw = Ra

7?a = Rt

Ra-

1 air

Triode eindtrap

U?a- = 0

Pentode eindtrap

Ra- = 0

R„w = 2Ri = ^ynlsp

\paw^^Rl,p
\^2'

J aW

Bij Ptv max geldt

Bij Plv max geldt

V = 12|%

'I = 25%

?? evenredig niet vg2

// evenredig metv^i2 77 evenredig met vg2

| Bij Pw max geldt

I Bij Pw max geldt
I V = 50%

>/ = 25%

tj evenredig met t^i2

I Voor groot vermogen: Voor groot vermogen :
Izb hoog en Rt klein
| Vb hoog en Vg„ hoog
Vg = --- -MZ0Z7l

V gi — — £Vgim

v°

— Wgm' =

—

1Z<71 — --- £ïZ01m

Vgm

1 V gtn' = 1A- V gm

I IaW =

R a\V —

Oq

IaW = \ïaQ

IaW = ^IaQ

VaW = lVb

Izair = i Izö

VaW = Vb

•Sdyn = S

Sdyn = js, dus de ge- I Sdyn = s, dus de ge
voeligheid is klein
! voeligheid is groot

Sdyn

= 15

Vaw = Vb

niet-lineaire vervor- grotere niet-lineaire
ming: aan even harmo- vervorming: aan even
nischen
I harnionischen bij klei1 ne en grote signalen ;
i aan oneven harnioni| schen bij grote signaI len

i Door 7%-vergroting i Door 7?a-vergroting
minder niet-lineaire ; bij grote signalen meer
I vervorming
niet-lineaire vervor| ming
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Opgave 1
Gegeven:
De triode is ideaal;
Rt = 5 k(2;
S = lOmA/V;
Risp = 50;
VnW = 250 V.
Bovendien nemen wij aan dat men de buis
hoogstens tot
= 0 V uit mag sturen en dat het
werkpunt midden in de dynamische roosterruimte ligt.

Gevraagd:
1. Hoe groot moet men »i : «2 kiezen ten einde een maximaal vermogen Pw
af te kunnen geven?
2. Hoe groot behoort Rk clan te zijn ?

bedenk: Ri- = ---- )
Sa)

3. Bereken bovendien Pw, P
Patt en bij volledige uitsturing.
4. Hoe groot worden Rk, Pa en r] bij volledige uitsturing als men de wikkelverhouding IJ maal zo groot kiest?
*Opgave 2
n]T)2

7o

t§2=200V

mA
40-

ov

30-

-2V

20-

— -4V

10-

——6V

oJl
O

P92

T

50

1Ó0

2Ó0

—r— Va
300V

L'.'V

Y

J

Gegeven:
Vg2 = 200 V;
— 300 V; Risp = 5(2;
Ig2 = 0,15 Ia; men mag de buis tot Vgi = 0 V uitsturen.
Gevraagd:

* 1. Bereken Rk, Ra2 en «i : «2*2. Hoe groot zijn bij volledige uitsturing vt, Pw, Pa en r)?
3. Hoe groot worden vtmax, Pw, Pa en r) als men Rg2 niet ontkoppelt en de
waarden van „i : n2, Rk en Rg2 even groot blijven?
4. Bereken Rk, vtmax, ni : n2, Pw en r] als Rg2 hetzelfde blijft en men«(2
niet ontkoppelt; de overige grootheden worden zo gunstig mogelijk ge
kozen.
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Opgave 3

Gegeven:
De triode is ideaal en men mag de buis hoogstens
tot Vg = — IV uitsturen.
Rt = 3 kO; S = 10 mA/V;
= 270 V; Rlsv = 6 0.
Gevraagd:

I2i

J

Teken de statische Ia—V,'g- en Ia—V^-karakteristieken.
Teken de dynamische Ia—-Kp-karakteristiek en de belastinglijn.
3. Bereken Rk, n± : nz, Pa eni bij volledige uitsturing.
4. Beantwoord de voorgaande vragen voor het geval dat men twee buizen
parallel schakelt, en men de transformator belast met 3 parallel gescha
kelde luidsprekers van 6 O.
1.
2.

Opgave 4
Gegeven:

De pentode is ideaal
S = 10 mA/V; S2 = 2 mA/V; Rlsp = 5 0;
VaW = 300 V; Vg2 = 200 V; Vamtn = 50 V.
De roosterruimte bedraagt 6 V en men mag de
buis tot Vgi = 0 V uitsturen.

Gevraagd:
1. Bereken de wikkelverhouding «i : n-2 waarbij
men aan de luidspreker een maximaal vermogen
kan leveren.
2. Bereken Rk, Raz en vt max.
3. Bereken Pw, Pa en r] voor het geval dat men de buis volledig uitstuurt.
Opgave 5

Gegeven:
Wij hebben een eindtrap met een triode, die geschakeld is zoals de pentode
uit opgave 4. Rt = 4 kfl; S = 8 mA/V; Vaw = 256 V; Risp = 5 0.

Gevraagd:
1. Bereken «i : nz waarbij men aan de luidspreker een maximaal vermogen
kan leveren.
2. Bereken Rk en tl; mnx als men de buis tot P,,i = 0 V mag uitsturen,
3. Bereken Pw, Pa en r) voor het geval dat men de buis volledig uitstuurt.
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ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN DE BALANSSCHA
KELING

Men kan in een eindtrap twee buizen in balans schakelen. Het in balans
schakelen van de buizen blijkt grote voordelen mee te brengen, o.a. wat het
rendement en de niet-lineaire vervorming betreft. Dit zal in de komende para
grafen duidelijk blijken.
In deze paragraaf beginnen wij ermede de algemene eigenschappen van een
balansschakeling na te gaan aan de hand van het voorbeeld van twee in klasse
A geschakelde triodes. De behandelde eigenschappen gelden, voorzover wij
niet extra anders vermelden, voor alle balansschakelingen. Daarna zullen wij
in de volgende paragrafen op elk van de balansschakelingen in het bijzonder
ingaan.

*Globale werking
In fig. 7.1 la is de principeschakeling van twee in balans geschakelde triodes
getekend. Voorlopig nemen wij aan, dat we met ideale buizen hebben te doen en
dat deze bovendien in klasse A zijn ingesteld.
Elke balanseindtrap behoort volkomen symmetrisch te zijn opgebouivd. Aan
de stuurroosters van de eindbuizen voert men twee evengrole gelijke wissel
spanningen toe, die in tegenfase zijn: vg = — vg’. M.a.w., Va zal positiever wor
den als Vnegatiever wordt, en Vg zal negatiever worden als V g' positiever
wordt. Hieruit volgt, dat I„ zal toenemen als I a' afneemt, en omgekeerd. De
anodewisselstromen zijn dus, evenals vg en va', in tegenfase en evengroot:
ia = — ia'. Een en ander is te zien in fig. 7.1 16. Wij hebben voor een over
zichtelijke uitbeelding de I„—E^-karakteristiek omgekeerd onder de Ia—Vgkarakteristiek aangebracht t).
De stromen ƒ„ en !„■ worden aan de helften van een uitgangstransformator
toegevoerd, die hiertoe is voorzien van een ww’rfrfenaftakking; Ia loopt door de
ene helft, I „■ in tegenovergestelde richting door de andere helft. Ia en Ia- zijn
samengesteld uit de gelijkstroomcomponenten IaW en I „w cn de wisselstroomcomponenten ia en ia-, Wat de vorming
van magneetvelden betreft, heffen de
gelijkstroom-ampèrewindingen
elkaar
’/a nr
op, zodat er geen getijkstroom-voormag•'gvM
k
:n2 W netisatie van de transformator optreedt.
k.
7a n>;
Dit is een belangrijk voordeel van de

Fig. 7.1 la. Het principeschema van een
balanseindtrap met twee triodes.

i) Daarbij ligt werkpunt W' recht on
der werkpunt W.
Deze opmerking is van het grootste belang
voor de constructie van fig. 7.1 16 en van de
latere figuren 7.13a, 136 en 13c.
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L

Ia
balansschakeling boven de enkelvoudige
eindtrap, aangezien men de uitgangs,/
transformator nu klein kan kiezen zonder
Zo Zq'
dat het ijzer bij top-stroomwaarden ver
zadigd geraakt. De wisselstroom-ampèreVg
windingen zijn echter juist met elkaar méé
vg. |-------- t
gericht, wat de vorming van magneetvelden
betreft. Door de resulterende wisselstroomampèrewindingen -J»i(/a — !aj in de pri
maire ontstaat een wisselveld, dat een
wissel-e.m.k. in de secundaire induceert.
Zo'
Zo'
Deze wissel-e.m.k. stuurt degewenste wis Fig. 7.116. De dynamische Ia—^-ka
selstroom door de luidsprekerspoel heen. rakteristieken van de twee helften van
een in klasse A ingestelde balanseind
Heeft de voedingsspanning Vv een trap met ideale buizen. Tevens is het
zekere rimpel, dan zal dit in de twee eind- verloop van de anodestromen als functie
van de tijd weergegeven.
buizen wisselstromen veroorzaken die on
derling in fase zijn T). Deze wisselstromen geven magnetische wisselvelden in
de transformator, die elkaar opheffen; dank zij de balansschakeling veroorzaakt
een rimpelspanning van het PSA in de balanseindtrap zelf geen brom.
Een bijkomstigheid van de balansschakeling is enerzijds, dat men in de
voortrap voor twee precies dezelfde signalen moet zorgen die in tegenfase zijn,
en anderzijds dat de uitgangstransformator van een middenaftakking moet zijn
voorzien. Hoe het eerste te bereiken valt bespreken wij in § 17.

44--

f

De grootte van Rn en R„'

We veronderstellen weer ideale buizen. Behalve de klasse A-instelling (fig.
7.12<z) kan men in een balanseindtrap ook de klasse B-instelling toepassen
(fig. 7.12/>). De globale werking van de in klasse A ingestelde balanseindtrap
hebben wij in het voorgaande reeds besproken. Daarbij trekken beide helften
voortdurend stroom.
In het geval van de klasse B-instelling trekken de balanshelften om de beurt
gedurende een halve periode stroom. De ene helft van de primaire zorgt voor de
ene helft van de periode, de andere helft voor de andere helft van de periode,
zodat zij tezamen sinusvormig met de tijd veranderende ampère-windingen op
leveren (fig. 7.12/>).
Voeren beide helften van de primaire steeds tegelijkertijd stroom,
dan doet de gehele primaire met ;ii windingen voortdurend dienst (fig. 7.12<i).
Daardoor is er dan tussen de uiteinden van de primaire steeds een impedantie

i) Dit in tegenstelling tot de door vg en vg' veroorzaakte wisselstromen ia en ia-

!
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'^(^2) ^,sP ^(^2")

t
/a”

’ ’/q'

a

a1
Pq—Z?O'— /z /?ao'

klasse A

Zo-

Fig. 7.12a
Fig. 7.12b
Fig. 7.12a, b. Indien de buizen van een balanseindtrap in klasse A zijn ingesteld voert de
gehele primaire wikkeling voortdurend stroom, zodat tussen a en a' steeds een belasting
ƒ M—
i\
o
.
, ,
j 2 Ris?
Faa' =
’sp aanwezig is te denken.

, , __ ( "1 Y
R.aa — \
/

Risp aanwezig, die in het midden is afgetakt. De anode-impe-

\ «2 /

dantie per buis bedraagt bij de klasse A-instelling dus 1) :
/ W1 \ 2

Ra = Ra' = i —

\ «2 /

Risp = Waa'

(7.14a)

t

of

t

'o'

O

O'

/?o — /?Ql— /4 /?qo'
klosse B

Fig. 7.12q
Fig. ?.i2p
Fig. 7.\2p, q. Indien de buizen van een balanseindtrap in klasse B zijn ingesteld voert
slechts één helft van de primaire tegelijkertijd stroom; tussen de aansluitpunten van de

desbetreffende helft van de primaire zal dan een belasting
te denken zijn.
x) Men is gewoon,

>sp als Raa aan te duiden.

!SJ) = }Raa' aanwezig
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Voeren de helften om de beurt alléén stroom, dan doet voortdurend het
halve aantal primaire windingen dienst (fig. 7.12/1). De impedantie tussen de
dienstdoende
windingen is dan f-■ -l-^ 2 ’.,p = i(—)
Ru
Risp- De anode\ «2 /

impedantie per buis bedraagt in geval van de klasse B-instelling gedurende hel
stroom trekken van de desbetreffende buis dus:

Ra = Ra'

= i("' }2Ro'.sp —
\ n2 /

^Raa’

(7.146)

Verder merken wij op dat een buis van een in klasse B ingestelde balanseindtrap gedurende de tijd dat hij geen stroom trekt wel een veranderende anodespanning heeft. De buis levert dan als het ware wel wisselspanning en geen
wisselstroom. D.w.z., de anode-impedantie per buis bedraagt gedurende het
afgeknepen zijn van de desbetreffende buis:
| Ra

Ra' = oo |

(7.14c)

Tot nu toe hebben wij ideale buizen met rechte Ia—F^-karakteristieken ver
ondersteld. In werkelijkheid heeft men echter steeds te maken met niet-ideale
buizen die gekromde Ia—F^-karakteristieken hebben. Hoe is het in dat geval
met de grootte van Ra en A’re- gesteld ?
In het voorgaande zijn wij de grootte van Ra en Ra' in drie bepaalde gevallen
nagegaan:
1 e. Het geval van de klasse B-instelling gedurende de tijd dat de buis stroom
trekt. Dan zorgt de desbetreffende buis momenteel geheel alleen voor de ver
andering van de primaire ampèrewindingen van de uitgangstransformator en
dan is zijn Ra momenteel klein.
2c. Het geval van de klasse A-instelling van ideale buizen. Dan hebben de
buizen elk een evengroot aandeel in de verandering van de primaire ampère
windingen en dan is hun Ra groter dan in het vorige geval.
-3c. Het geval van de klasse B-instelling gedurende de tijd dat de buis af
geknepen is. Dan heeft de desbetreffende buis helemaal geen aandeel meer in de
verandering van de primaire ampèrewindingen en dan is zijn Ra momenteel
oneindig groot.
Blijkbaar is de Ro van een buis in een balanseindtrap des te groter
naarmate deze buis een kleiner aandeel heeft in de verandering van de
primaire ampèrewindingen van de uitgangstransformator. De Ra-

( ni Yo

waarde kan over het algemeen liggen tussen ■}( — Ii Risp en co.
\ #2 /

Beschouwen wij nu het geval van een in klasse A ingestelde balanseindtrap

414

VII - LF-EINDTRAPPEN - § 10

volgens fig. 7.13a, dan valt indien men de eindtrap volledig uitstuurt omtrent
de waarde van Ra het volgende te zeggen:
Indien een buis is ingesteld in IZj = 0 V zorgt hij alléén voor de verandering
van de primaire ampèrewindingen. Dan is zijn Ra momenteel minimaal en
.. ,

gelijk aan

, ( «i \ 2

-

I

Risp-

\ «2 /

Indien de buisinstelling geleidelijk aan negatiever wordt zal de desbetreffende
buis een afnemend aandeel hebben in het variëren van de primaire ampère
windingen, aangezien de andere buis zijn taak steeds meer overneemt. Dan
neemt de Ra van de desbetreffende buis geleidelijk aan toe. In het werkpunt zal
2

de Ra zijn toegenomen tot ( ---- )\ Ru'Sp en in het afknijppunt zal de Ra tenslotte
”\ «2 /
«2

zelfs zijn toegenomen tot oo.
Aldus zal de waarde van Raa van een buis in een praktische balansschakeling
tijdens het verwerken van een wisselspanning voortdurend aan variatie onderhevig
zijn, en dit des te meer naarmate de buis verder wordt uitgestuurd.
Het verloop van

en va' als functie van de tijd

V91

Zq'

1o‘

Fig. 7.13a. De dynamische Ia—F^i-karakteristieken
van de twee helften van een in klasse A ingestelde
balanseindtrap met pentodes.

In de fig. 7.13a, 7.13& en
7.13c zijn de mogelijke instel
lingen van een balanseindtrap
geschetst. Zoals men ziet zul
len sinusvormig met de tijd
variërende wisselspanningen
v0 en —Vg‘ over het algemeen
geen sinusvormig met de tijd
verlopende wisselstromen ia
en —ia' veroorzaken omdat
de buiskarakteristieken ge
kromd zijn. Verder blijkt dat
de wisselstromen ia en —ia'
gewoonlijk verschillend met
de tijd verlopen. Hierdoor ver
lopen de afzonderlijke wisselstroomampèrewindingen
ini.ia en —elkanders
met de tijd dan de totale pri
maire
wisselstroom-ampèrewindingen kni(ia — iajNu is de opgewekte magne
tische wisselflux <f> recht even-
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redig met zijn oorzaak, de
primaire en de secundaire
wisselstroom -ampèrewindingen ; dus </> is ook recht
evenredig met het totale
aantal primaire ampèrewindingen i«i(ia — iaj.
Verder verlopen de door <ƒ>
in de helften van de pri
maire en in de secundaire
geïnduceerde wisselspan
^1'
ningen v„, Va' en Visp op
dezelfde wijze als </>.
D. w.z., de wisselspannin
gen va, va' en Vis]J verlopen
op dezelfde wijze als het tota
le aantal primaire wisselstroom-ampèrewindingen
%ni(ia — iaj.
Aangezien va, — va- en
Ia'
lo'
nisp net zo verlopen als
Fig. 7.13b. De dynamische Ia—-karakteristieken van
ini(ia — iuj, en aangezien de twee helften van een in klasse A — B ingestelde balans— iaj in het alge eindtrap met pentodes.
meen anders verloopt dan
fyni.ia (en anders dan —zullen de wisselspanningen va, — va' en
visp gewoonlijk anders verlopen dan ia (en anders dan — iaj.
In het algemeen verloopt va niet op dezelfde wijze als ia en verloopt
— va' niet op dezelfde wijze als — ia', maar verlopen va, — vj en vhp
elk evenals ia — ia' als functie van de tijd. Dit betekent:
Er bestaat in een balanseindtrap geen lineair verband tussen Ia cn Va (resp.
tussen Ia' en Vaj, maar wel tussen Ia — Ia- enerzijds en Va o/ Va' anderzijds.

V

J

i

De karakteristieken Ia — Ia' = f (V„) en ƒ„ —

= f (Vs)

In het geval van een enkelvoudige versterkertrap met een reële anodeimpedantie bestaat er een lineair verband tussen Va en Ia. Zet men de Ia—I' akarakteristieken uit, danzaldez.g. belastinglijn Ia = f(lza) dus een rechte lijn
zijn. Deze lijn kan men gemakkelijk construeren, aangezien haar helling wordt
bepaald door de grootte van de anode-impedantie; verder gaat zij door het
werkpunt. Met de belastinglijn zijn alle tegelijkertijd optredende waarden van
Ia en Vn vastgelegd, en de dynamische Ia—Vg-karakteristiek kan men met
behulp van de belastinglijn construeren.

1
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%
=V9l‘

la'

Ia'

Fig. 7.13c. De dynamische
/„—karakteristieken
van de twee helften van
een in klasse B ingestelde
balanseindtrap met pentodes.

Bij een balanseindtrap hebben wij gevonden, dat er geen lineair verband
bestaat tussen In en Va (resp. tussen In- en /„■). Daarom zullen de belastinglijnen van de. afzonderlijke eindbuizen in het algemeen geen rechte lijnen meer zijn
en zijn zij niet gemakkelijk in het Ia—Va-vlak en Ia—V„-vlak te construeren.
Daarentegen is volgens onze vorige beschouwing Ia — I„• wel recht evenredig
met /„ en — /„-. Het ligt daarom voor de hand in een (Ia — Iaj—/o-vlak de
(ƒ„ — !„■}—/„-karakteristieken voor de verschillende /„-waarden te con
strueren. In het {Ia — Ia')—Va-vlak zal de ,,Ia — Ia' — f(Va)-lijn" een rechte
lijn zijn, die gemakkelijk is te bepalen. Hebben we de ,,In — Ia' = f(/„)-lijn”
eenmaal, dan kan men met behulp van haar en van de Ia—Va- en Ia—Vakarakteristieken de belasting!ijnen van de afzonderlijke buizen construeren.
Met de aldus verkregen belastinglijnen kan men tenslotte de dynamische
Ia—Vg- en Ia—/„-karakteristieken bepalen.
Een handige manier om genoemde constructies uit te voeren (afkomstig van
B. J. Thomson) is weergegeven in fig. 7.14. Men tekent de Ia—/„-karakteristieken omgekeerd onder de Ia—/„-karakteristieken en men draagt er daarbij
zorg voor, dat werkpunt W' recht onder werkpunt W komt te liggen. Met
behulp van de Ia—/«-karakteristieken en de Ia—/„-karakteristieken kan
men dan de ,,(/„ — ƒ„-)—/„-karakteristieken” bepalen, die in fig. 7.14 ge
streept zijn getekend. Elk van deze (7„ — /„)—/„-karakteristieken geldt
voor een bepaalde /„-waarde en de tegelijkertijd optredende /„-waarde.
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Fig. 7.14. De wijze waarop men voor een balanseindtrap met twee triodes eerst
(/„ — /„')—Fa-karakteristieken (de door Pi, Po, enz. gaande streeplijnen), vervolgens
de belastinglijnen en tenslotte de dynamische Ia—/^-karakteristieken kan construeren.

De
— Ia' =
gaat door het punt op de Va-as, dat midden
tussen de werkpunten W en W' in is gelegen. Immers, als vg — 0 en vg\ = 0,
dan is Ia — Ia' = Iaw — IaW' = 0 en V(l = Vaw = Vb- De helling van de

,,Ia — Ia' = f(lzj7)-lijn” wordt bepaald door de grootte van----- en Risp’, daarbij
«2

geldt: cotg ö =

l nl \
y* ■ Risp-

X)

Hebben we aldus de ,,Ia — Za'=f(Hg)-lijn”, dan snijdt ze de (Z„ — Z„-)—P’„karakteristieken in de punten Pi, P2, Pa enz. Door verticale lijnen (evenwij
dig aan de Z„-as) door deze punten te trekken, kan men de tegelijkertijd
optredende waarden van Ia en — Z„- bepalen, die tezamen de I„ — /„-waarden
van de ,,Z„ — Z„- = f(P„)-lijn” bedragen. De aldus gevonden punten Rj, R2,
*) Zie formule (7.14a) en de fig. 7.26 voor twee geïdealiseerde triodes die in klasse A
zijn ingesteld. Verder formule (7.146) en de fig. 7.27 voor twee geïdealiseerde triodes die
in klasse B zijn ingesteld.
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Ra enz. liggen op de belastinglijn van de ene buis; de punten Qi, Q2, Q3, enz.
liggen op de belastinglijn van de andere buis (fig. 7.14). Tekent men een vloeien
de lijn langs de punten Ri, Ra, R3 enz., dan verkrijgt men de ene belastinglijn.
Net zo kan men de andere belastinglijn trekken door Qj, Qa, Q3, enz.
Met behulp van de gevonden belastinglijnen kan men tenslotte de dynamische
Ia—Vg- en Ia—Ej-karakteristieken bepalen. De dynamische Ia—Ven
Ia—Vg-karakteristieken zijn door de balansschakeli ng anders dan dezelfde karak
teristieken van de gebruikte triodes in een enkelvoudige schakeling', zij zijn door de
balansschakeling meer gekromd.
Tenslotte kunnen we óf met behulp van de dynamische karakteristieken, öf
met behulp van de ,,I a — Ia- = f(Ea)-lijn’' een lijn construeren, die weergeeft
Ia ~ Ia' = f(V<,).
Dat de belastinglijnen en de dynamische Ia—Ej-karakteristieken van de
afzonderlijke buizen door het in balans schakelen veranderen, komt uiteinde
lijk doordat de ene balanshelft door middel van de transformator invloed uit
oefent op de andere helft, indien beide helften tegelijkertijd stroom voeren. De
magnetische flux </> ten gevolge van de ampèrewindingen Ini. ia van de ene
primaire helft induceert een spanning in de andere primaire helft, aldus daar
de grootte van V,r beïnvloedend. Omgekeerd beïnvloedt de flux <f>' ten gevolge
van kni.ia' de grootte van V a.
In het geval van triodes heeft behalve VfJ ook V a belangrijke invloed op de
grootte van ƒ„. Vandaar, dat bij in klasse A geschakelde triodes de dynamische
Ia—Rj-karakteristieken zeer veel worden gewijzigd door het in balans scha
kelen. In het geval van pentodes heeft de Va echter nagenoeg geen invloed op
de grootte van Ia, zodat uitsluitend Vgi de grootte van la bepaalt. Vandaar, dat
bij in klasse A geschakelde pentodes de dynamische I„—E^i-karakteristieken
nog steeds nagenoeg samenvallen met de statische karakteristieken, zodat zij
niet worden gewijzigd door het in balans schakelen.

Met behulp van hetgeen reeds eerder is behandeld omtrent de grootte van
Ra en A’„- bij de diverse buisinstellingen kan men op de volgende wijze ook toelichten dat de belastinglijnen van de afzonderlijke buizen van een balanseindtrap gekromd moeten zijn.
Indien men een in klasse A ingestelde balanseindtrap uitstuurt (zie fig. 7.13a)
zal elke buis bij haar minst negatieve instelling het meest bijdragen tot de
primaire wisselstroom-ampèrewindingcn; naarmate de instelling negatiever
wordt zal de betreffende buis minder bijdragen tot de primaire wisselstroomampèrewindingcn, om op den duur zelfs helemaal geen bijdrage meer te leveren.
Een en ander heeft tot gevolg dat de Ra van een buis minimaal is bij de minst
negatieve instelling en groter wordt naarmate de buis negatiever raakt in
gesteld, om op den duur tot oo te naderen.
Zoals reeds meerdere malen is gebleken wordt de helling van de belastinglijn
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bepaald door de waarde van de wisselstroom-anode-impedantie Ra. Daarbij
geldt steeds dat de cotangens van de hoek y, die de belastinglijn met de Eo-as
(of een lijn evenwijdig aan de Ea-as) maakt, recht evenredig is met Ra.
Indien wij de balanseindtrap uitsturen varieert daarbij voortdurend de grootte
van R„. Dit betekent dat de helling van de belastinglijn ook voortdurend moet
variëeren. Bij de minst negatieve instelling heeft de belastinglijn de sterkste
helling (grootste hoek y); naarmate de buis negatiever raakt ingesteld neemt de
helling af; bij zeer sterk negatieve instellingen gaat de belastinglijn op den duur
zelfs evenwijdig aan de Ea-as lopen (7 — 0 en Ra = oo). Aldus blijkt ook nu
dat de belastinglijn gekromd zal moeten zijn.
We merken nog op, dat bij ideale buizen met rechte karakteristieken de belastinglijnen, en daardoor tevens de dynamische Ia—Izg-karakteristieken, wèl
recht zijn indien men met 2 in klasse A in balans geschakelde buizen heeft te
doen.

*Het rendement
De grootte van het rendement hangt in hoge mate af van de instelling der
buizen. De klasse A-instelling heeft het slechtste rendement. Hoe meer men de
klasse B-instelling nadert, des te beter wordt het rendement. Dit komt, doordat men
bij de klasse A-instelling steeds hetzelfde totaalvermogcn aan de eindtrap toe
voert, onverschillig of de eindtrap een groot, een klein of in ’t geheel geen sig
naal krijgt te verwerken. Is men daarentegen in klasse B ingesteld, dan is het
totale aan de eindtrap toegevoerde vermogen des te kleiner naarmate men een
kleiner signaal krijgt te verwerken. In het ideale geval is het zelfs nul als men
geen signaal heeft te verwerken.
Verder geeft, zoals bij de behandeling van de enkelvoudige eindtrappen
reeds eerder is gebleken, het gebruik van pentodes een tweemaal zo groot rende
ment als het gebruik van triodes in dezelfde instelling, mits men de triodes niet
verder uitstuurt dan tot K, - 0 V en men veronderstelt dat de grenslijn van
de pentode samenvalt met de 7o-as.

*De niet-lineaire vervorming
Volgens het voorgaande is het aan de luidspreker toegevoerde signaal recht
evenredig met Ia — Ia-. De mate van niet-lineaire vervorming, die er in de
balanseindtrap wordt veroorzaakt, kunnen wij dus het beste nagaan door
Ia — !„■ te vergelijken met de toegevoerde signalen I'y en Vg'. Dit kunnen wij
doen met behulp van de ,,/H — Ia' = ffE^j-lijn”:
Er treedt geen niet-lineaire vervorming op, indien de ,,I„ — Ia’ — t(Vg)-lijn”
recht is. Naarmate deze lijn meer is gekromd, is de niet-lineaire vervorming groter.
Ook aan de hand van de ,,Ia — Ia- = f(7„)-lijn" kan men nagaan, hoeveel
niet-lineaire vervorming er optreedt. Er treedt geen niet-lineaire vervorming op,
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als de snijpunten van de ,,Ia — Ia’ = f(Kaj-lijn” met de (/a — ƒ„■)—Ka-karakteristieken onderling even ver uit elkaar liggen.
Hoewel de afzonderlijke dynamische Ia—Z^-karakteristieken van de eindbuizen aanzienlijk zijn gekromd, is het mogelijk dat de
= ffKjJ-lijn" over
een grote lengte recht is (fig. 7.15), zodat er geen niet-lineaire vervorming op
treedt.
Eventuele in elke balanshelft optredende extra even harmonischen heffen elkaar
onderling op, oneven harmonischen echter niet.
Voeren beide balanshelften stroom, dan zijn de ampèrewindingen aan extra
even harmonischen van de twee primaire helften met elkaar in tegenfase
(fig. 7.15). De ampèrewindingen aan extra oneven harmonischen van de twee
Io

lo-Ia'

ZO

I- harmonische

Io-Io'=f(t§)

l

ge lij kst room' component
A 2- harmonische

t

extra even hormomschtn
opqeheven

Io'

Fig. 7.15. In een balanseindtrap wordt de vervorming aan nieuwe even hogere harmonischen opgeheven.
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gelijkstroom—
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■f

extra oneven harmonischen
met opqeheven

Fig. 7.16. In een balanseindtrap wordt de vervorming aan nieuwe oneven hogere harmonischen niet opgeheven.
primaire helften zijn echter in fase, zodat ze door de balansschakeling niet
worden opgeheven (fig. 7.16).
Bedenk goed, dat de niet-lineaire vervorming alleen dan voor een deel wordt
opgeheven als de balanshelften tegelijkertijd stroom voeren. Trekt slechts de ene
balanshelft stroom, dan kan de extra niet-lineaire vervorming in die helft
op dat moment niet voor een deel worden opgeheven door „geen stroom” in
de andere helft.
Door balansschakeling kan de niet-lineaire vervorming dus slechts vermin
deren in het geval van klasse A-instelling en van klasse A-B-instelling, en dan
bij de laatstgenoemde instelling slechts gedurende de tijd waarin de beide ba
lanshelften stroom voeren. Bij klasse B-instelling is er in ’t geheel geen sprake
van vermindering van de niet-lineaire vervorming.
Uit het bovenstaande volgt, dat de klasse A-instelling de minste niet-lineaire
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vervorming geeft; hoe meer men de klasse B-instelling nadert, des te meer neemt de
niet-lineaire vervorming toe.
Wij hebben het hier tot nu toe gehad over de niet-lineaire vervorming aan
hogere harmonischen, die op zichzelf genomen niet van zulk een ernstige aard is.
Hoe staat het echter met de mate van de veel ernstigere intermodidatievervorming ?
In hoofdstuk II van deel II zal worden behandeld, dat men de anodestroom
van een buis met een gekromde Ia— P^-karakteristiek in het algemeen kan
voorstellen door een z.g. machtreeks:

Ia — Jaw 4~ «Si. Vg

£2-^0 4-

4-

4- enz.

In het normale geval is de constante Si tamelijk groot, is S2 veel keiner dan Si, is
S3 veel kleiner dan So, is S4 veel kleiner dan S3, is S5 veel kleiner dan S4, enz.
Dit betekent dat bij het verwerken van kleine wisselspanningen de termen I a\v en
Si. Vg slechts van belang zijn en de rest kan worden verwaarloosd; dan hebben wij bij
benadering met een lineaire karakteristiek te doen en treedt er nagenoeg geen nietlineaire vervorming op.
Bij het verwerken van grotere wisselspanningen zal de bijdrage van de term £2- lZy ook
van betekenis worden ; deze bijdrage bestaat daarin, dat er niet-lineaire vervorming in
de vorm van even harmonischen en inlermodulatie ontstaat.
Bij het verwerken van nog grotere wisselspanningen zal vervolgens de bijdrage van de
term
van betekenis worden; hierdoor zal er niet-lineaire vervorming in de vorm
van derde harmonischen en nieuwe inlermodulatie ontstaan.
Naarmate men grotere wisselspanningen verwerkt zullen er steeds meer termen merk
baar bijdragen tot het ontstaan van niet-lineaire vervorming, en dit in de vorm van
hogere harmonischen zowel als in de vorm van intermodulatie. Hoe grotere wisselspan
ningen men verwerkt, hoe ernstiger de niet-lineaire vervorming dan ook zal zijn.
Gebruikt men een balanseindtrap, dan blijkt de gehele niet-lineaire vervorming
die ontslaat door de evenmachts-termen van de machtreeksen die de
Ia = f(Ve) en de
= f( Ve )-lijnen vertegenwoordigen te worden opge-

heven. Men gaat er door het in balans schakelen dus niet alleen op vooruit
omdat de vervorming aan even harmonischen wordt opgeheven, maar ook
omdat de door de even machts-termen veroorzaakte inlermodulatievervorming
wordt opgeheven.
Men kan ook één machtreeks opstellen voor de Ia — Ia- = ffVgj-hjn 1). Vanwege
de symmetrie van deze lijn, zal zijn machtreeks geen evenmachtstermen bevatten:
een balanseindtrap kan daarom geen vervorming aan even harmonischen geven!
Een pentode geeft meer niet-lineaire vervorming dan een triode omdat haar
dynamische Ia—E^-karakteristiek sterker is gekromd. Verder zullen zij
vooral meer niet-lineaire vervorming geven, als de dynamische Ia—Vgkarakteristiek een bovenbocht heeft, die immers vooral extra oneven harmo

nischen veroorzaakt.
Samenvattend kan men tenslotte zeggen, dat naarmate het rendement
wordt verbeterd de niet-lineaire vervorming toeneemt, en omgekeerd.

i) Deze kan men verkrijgen door de Ia’ = f(Pj,')-machtreeks af te trekken van de
ƒ„ = f(/„)-machtreeks. Men heeft dan tevens bewezen, dat er geen evenmachtstermen
kunnen overblijven.
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§11. BALANSSCHAKELING
MET TWEE PENTODES IN KLASSE A

OT“

93,

——192

gï\7j
,—ik

’/2ni<

In fig. 7.17 is de schakeling ger4" ’^ni’
geven voor een balanseindtrap die
>
wv |gi7>
in klasse A is ingesteld. Aangezien
I
12' |
deze eindtrap steeds een even93\q
O1!
grote anode-gelijkstroom voert,
kan men de negatieve voorspanning _r~
automatisch met behulp van katodeFig. 7.17. Een in klasse A ingestelde balans
weerstanden verkrijgen. Evenals bij
eindtrap met pentodes.
de behandeling van de enkelvou
dige eindtrappen zullen wij bij de diverse balanseindtrappen de grootte van de
gunstigste anode-impedanties en de grootte van het rendement nagaan aan de
hand van ideale karakteristieken. Dit geeft een zeer eenvoudige berekening en de
uitkomsten geven een globale kijk op wat er in de praktijk valt te bereiken. Tot
slot geven we telkens nog een beschouwing over de optredende niet-lineaire
vervorming als men te doen heeft met normale niet geïdealiseerde buizen.
Ra en R,,'

In fig. 7.18 zijn de ideale karakteristieken, de belastinglijnen, de ,,Ia — Ia' =
= f(Va)-lijn’’ en de ,,Ia — Ia' = f(Py)-lijn" gegeven. Omdat wij met ideale
karakteristieken hebben te doen, zijn de belastinglijnen en de dynamische
Ia—Tffl-karakteristieken recht. Bij de behandeling van de in klasse A in
gestelde enkelvoudige eindtrap met een pentode hebben wij reeds gevonden, dat
in het gunstigste geval de belastinglijn door punt A (het snijpunt van de Vgi = 0
lijn met de /a-as) moet gaan. Hier is dit bij dezelfde buisinstellingen voor beide
pentodes ook het geval. De gunstigste anode-impedanties bedragen dus:
= Ra' =

= RiW-

(7. lórt)

aW

Aangezien de buizen beide voortdurend stroom trekken, is:
/ ttl \'2

Ra = Ra' = J —

~Ri.’.sp

— ^aa'

(7.166)

\ «2 /

Verder zijn de buizen midden in haar roosterruimten ingesteld, en bedraagt
de anode-gelijkstroom Iaw de helft van de anodestroom Iao, die optreedt bij
Vgl = 0 V.
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2 pentodes in klasse A

+ ---Fig. 7.18. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uitgestuurde in klasse A ingestelde balanseindtrap niet ideale pentodes.

Het rendement

Aangezien wij hier met twee in klasse A ingestelde pentodes hebben te doen,
is het rendement hetzelfde als bij een enkelvoudige, in klasse A ingestelde
eindtrap met één pentode (zie §4). D.w.z., bij volledige uitsturing is:
V = 50% |

(7.17)

Door vergroting van Ra en Ru- verandert r/ niet. Door vermindering van Ra
en Ra' vermindert het rendement in evengrote mate. Verder is het rendement
recht evenredig met
en vffi-2.
De niet-Iineaire vervorming
De dynamische Ia—1%1-karakteristieken van de in balans geschakelde
pentodes verschillen, ondanks het in balans schakelen, niet veel van de dyna

mische karakteristieken bij enkelvoudige pentode-eindtrappen (Zie paragraaf
6). Wij kunnen hier daarom bij benadering i) de dynamische Ia—K^i-karak’) Bij de lage IXwaarden, d.w.z. in een eventueel optredende bovenbocht, wijkt de
dynamische karakteristiek wel enigszins af door het in balans schakelen.
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teristieken aanhouden, die voor enkelvoudige eindtrappen met pentodes gel
den. In de tig. 7.19a en 7.196 zijn de dynamische Ia—V9i- en Ia—Fyi-karakteristieken en de
— /„■ = f(-lijn geschetst, waarbij wordt veronder
steld dat Ra en Ra- zo groot zijn gekozen dat er nog net een bovenbocht in de
dynamische Ia—Vyi-karakteristieken ontstaat. We zien, dat bij niet al te
grote signalen in hoofdzaak extra even harmonischen in elk van de balanshelf
ten optreden, die elkaar opheffen (we komen nog niet in de bovenbochten). Men
heeft dan geen niet-lineaire vervorming. Bij grotere signalen komen we in de
bovenbochten; we krijgen dan meer extra oneven harmonischen die elkaar niet
Io

lo

ge lijk stroomcomponent

t
3— harm.—1
2- harm-

harm.
horm.
horm

’w1

2 pentodes in klosse A

la'.
Fig. 7-i9a
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Ia

/q 'Zq'
afgeplat

%

■t

2 pentodes in klasse A

Fig. 719b
Fig. 7.19fl, b. De vervorming bij een in klasse A ingestelde balanseindtrap met pentodes
in geval van kleine en in geval van grote te verwerken wisselspanningen. De derde har
monische wordt pas van betekenis als men de buizen tot in de bovenbochten van de
dynamische Ia—l^i-karakteristieken uitstuurt. Verder heffen de tweede harmonischen
elkaar op, de derde harmonischen echter niet.
onderling opheffen: dan treedt er wel niet-lineaire vervorming op. Een en
ander is direct te zien uit de vorm van de ,,Ia — Ia' = f(Egi)-lijn”.
Over het geheel genomen is dus, vooral bij niet al te grote signalen, de nietlineaire vervorming aanzienlijk verbeterd, vergeleken bij een enkelvoudige
pentode-eindtrap.

§ 12.

BALANSSCHAKELING MET TWEE PENTODES IN
KLASSE B

De principeschakeling is juist dezelfde als in het vorige geval van § 11,
met dit verschil, dat men de negatieve voorspanning nu niet automatisch met
behulp van katodeweerstanden kan verkrijgen. De anode-gelijkstroom per buis is
nl. afhankelijk van de grootte van de te verwerken signalen vgi en
zodat
er met katodeweerstanden geen vaste negatieve voorspanning, die de buizen
steeds in klasse B instelt, te bereiken valt.
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Fig. 7.20. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uitge
stuurde in klasse B ingestelde balanseindtrap met ideale pentodes.

R„ en R„'
In fig. 7.20 zijn de ideale Ia—Va- en Ia—Vff-karakteristieken en de belastinglijnen getekend. De beiastinglijnen vormen nu tezamen de ,,Ia — Ia' —
= f( Va)-lijn”; de dynamische Ia—Vgi- en Ia—Dy-i-karakteristieken vormen
tezamen de ,,Ia — Ia' = ffDyiJ-lijn”. Dit komt, omdat de buizen niet tege
lijkertijd, maar om de beurt stroom trekken.
Door de klasse B-instelling liggen de werkpunten op de Va- en yo-assen, en
wel in de punten Va — Vb en V a' = Vh’.
Men kan het grootste wisselstroomvermogen leveren, als de beiastinglijnen
gaan door het snijpunt A van de ,,Vg = 0 lijn” en de Zo-as en het snijpunt A'
van de ,, VQ'\ = 0 lijn” en de Ia-as. Immers, alleen dan zijn tegelijkertijd maxi
male ia, ia', va en va- te leveren.
De anode-impedanties zijn evenredig met cotg y en cotg y' (fig. 7.20), zodat:
Ra = Ra, =

Vb

IaO

(7.18a)
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Aangezien telkens slechts één buis tegelijkertijd stroom trekt, is:

- f |M1 Y 7? 'sp —

Ra = Ra’ --- I ------- )
\ 112 >

jRaa’

(7.18&)

Het rendement

Verwaarlozen wij, zoals bij de veronderstelling van ideale pentodes gebruike
lijk is, de schermroosterstromen, dan is de aan de schakeling toegevoerde ge2
lijkstroom gelijk aan
ia x). De geleverde gelijkspanning is gelijk aan I bHet geleverde gelijkstroom vermogen is bij volledige uitsturing dus:
2

Plot = — la inax • Vb7t

Het aan de uitgangstransformator geleverde wisselstroomvermogen is bij vol
ledige uitsturing:
Pw — 4ï« max • % max — 41« max • Vb-

Het rendement is dus bij volledige uitsturing:
V =

Pm

,noo,

ï’ a max ■ h b

71

100% = 78|% of
— 100% = -- --------------- 100% =
4
4 .
la inax • Vb

Itot

71

V = 78|%

(7.19)

We zien, dat bij volledige uitsturing het rendement van de klasse B-instelling
ruim 14 maal zo groot is als bij de klasse A-instelling. Het belangrijkste is
echter, dat het benodigde totale vermogen bij klasse B-instelling klei
ner is naarmate het te verwerken signaal kleiner is; het benodigde totale
vermogen bij klasse A-instelling is daarentegen altijd evengroot, onverschillig
hoe een klein signaal we hebben te verwerken. Juist dit laatste punt maakt,
dat het rendement van de klasse B-instelling over het geheel genomen veel gun
stiger uitvalt.
In de fig. 7.21a en 7.2li wordt het rendement van de in klasse A ingestelde
balanseindtrap vergeleken met dat van de in klasse B ingestelde balanseindtrap voor het geval dat men pentodes gebruikt.
a. In het geval van klasse A is het toegevoerde totaalvermogen constant; het
NI. gelijk aan de gemiddelde waarde van Ia + la
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geleverde wisselstroomvermogen
P
7
Glosse A
%N
Pw neemt bij toeneming van vai 100
A
toe met v9i2. Het rendement
= Pw 100% neemt dus bij toeP tot
Ptot~Pw
neming van vgi recht evenredig
50
8 —J- Pfet
toe met v<,i2.
In fig. 7.2la geeft de afstand van
ftSPtot
de punten van lijn NA tot de v5i-as
het in totaal toegevoerde vermogen
C
weer; de afstand van de punten
M
max
van de kromme lijn NB tot de vgi7.21a. Het totale aan het anodecircuit
as is de anode-dissipatie Piot—Pw, Fig.
toegevoerde vermogen, het wisselstroom
en de afstand van de punten van vermogen, de anodedissipatie en het rende
als functie van de roosterwisselspankromme NB tot de lijn NA is het ment
ning voor een in klasse A ingestelde balansgeleverde wisselstroomvermogen. eindtrap met ideale pentodes.
Uit de verhouding van de hoogten
der oppervlakken NAB en NBCM bij de diverse w^j-waarden blijkt al direct,
hoe uitermate ongunstig het toegevoerde vermogen hier wordt besteed.
Daarbij valt nog te bedenken, dat de waarde van vgi meestentijds niet al
te groot is; bovendien bestaat over het algemeen de tijd waarin er geen
signaal behoeft te worden verwerkt, een groot deel van de totaaltijd. Tevens
is in fig. 7.21 a het rendement bij de diverse vffi-waarden weergegeven door
de afstand van de punten van de kromme MB tot de v5i-as.

^SJ T
a5ftot

■^1

b. Op dezelfde wijze zijn in fig. 7.21 b het in totaal toegevoerde vermogen, de
anodedissipatie Plol — Pw, het geleverde wisselstroomvermogen en het ren
dement uitgezet voor in klasse B ingestelde -pentodes.
Het in totaal toegevoerde vermogen is recht evenredig met vg\ en het ge
leverde wisselstroomvermogen is evenredig met v?i2, zodat het rendement
P
v l2
r] = —■ 100% evenredig is met —— = vgi. Laten wij vgi van de waarde
Plot
Vgl
Vgimax af verminderen, dan zal daarbij het rendement in het geval van klasse
B-instelling dus lang zo snel niet afnemen als bij klasse A-instelling. Verder
verbruikt de eindtrap bij afneming van vgi steeds minder totaal vermogen,
en bij vgi — 0 gebruikt ze zelfs in het geheel niets meer. Uit de verhouding
van de hoogten der oppervlakken MAC en MCD bij diverse vffi-waarden
blijkt al direct, dat het toegevoerde vermogen veel gunstiger wordt gebruikt
dan bij de klasse A-instelling.

Bovendien valt ons uit de fig. 7,2\a en 7.216 nog het volgende belangrijke
verschilpunt op. Bij klasse A-instelling is de maximaal optredende anode-
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Fig. 7.216. Het totale aan het anodecircuit toe
gevoerde vermogen, het wisselstroomvermogcn.
de anodedissipatie en het rendement als functie
van de roosterwisselspanning voor een in klasse B
ingestelde balanseindtrap met ideale pentodes.

dissipatie gelijk aan het in totaal
toegevoerde vermogen. Dit is
het geval als vg\ = 0. Verder be
draagt het maximaal te leveren
wisselstroomvermogen de helft van
de maximaal optredende anode
dissipatie. Twee 5 watt eindbuizen kunnen dus maximaal
1(5 4- 5) = 5 watt leveren aan
de uitgangstransformator. Bij
klasse B-instelling daarentegen
bedraagt de maximaal optre
dende anode-dissipatie 32% van '
het maximaal toe te voeren ver
mogen. Deze maximale dissipatic blijkt verder niet op te treden
bij volledige uitsturing, doch als
maximaal te leveren wisselstroom-

max- In klasse B bedraagt het
781
vermogen dus
21 maal de grootste optredende anodedissipatie. Twee
32
5 watt eindbuizen kunnen nu maximaal bijna 21(5 + 5) = 25 watt leveren aan
de uitgangstransformator. Dat is bijna een factor 5 gunstiger dan bij klasse Ainstelling: Vergeleken bij klasse A-instelling kan men bij klasse B-instelling
buizen van een veel kleiner vermogen gebruiken om in staat te zijn, eenzelfde
maximaal ivisselstroomvermogen te le
/o
Zo1
veren .
Vf,!

0,64Wp

De niet-lineaire vervorming

De mate van niet-lineaire vervorming
kan men weer het beste nagaan aan de
hand van de ,,Ia — !„■ = f(I%i)-lijn”.
In fig. 7.22 is deze lijn gegeven; zij
wordt gevormd door de dynamische
Ia—Vgi- en ƒ„ — F'y i-karakteristieken
tezamen. Genoemde karakteristieken
zijn voor een in klasse B ingestelde
balanseindtrap dezelfde als die van
enkelvoudige eindtrappen. Immers, de
buizen voeren bijna steeds alléén stroom,
en zij kunnen elkaar dan via de transfor
mator niet beïnvloeden.

^gv

2 pentodes in klasse B

Fig. 7.22. De dynamische Ia—K^i-karakteristieken en de Ia — Ia' — f( lZ0i)-lijn
voor een in klasse B ingestelde balanseindtrap met pentodes.
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De niet-lineaire vervorming is hier uitermate groot, aangezien de eventuele
boven- zowel als de onderbocht van de karakteristiek het signaal vervormt,
waarbij geen hieraan te wijten niet-lineaire vervorming door het in balans
schakelen wordt opgeheven. De vervorming treedt al direct bij kleine signalen
op.
Verder is de schakeling zeer gevoelig voor asymmetrie-, de minste asymmetrie
geeft onmiddellijk extra niet-lineaire vervorming, doordat de ene periodehelft
anders wordt versterkt dan de andere.
Bovendien is de schakeling zeer gevoelig voor veranderingen van Vb. Verande
ringen van Vb doen nl. de grootte van de roosterruimten veranderen. Verklei
ning van de roosterruimten doet de buizen in klasse C ingesteld geraken en dat
heeft grote extra niet-lineaire vervorming tot gevolg.
In verband met de laatste opmerking verdient het PSA in het geval van
klasse B-instelling bijzondere aandacht. Het PSA wordt nl. sterk wisselend
belast. Heeft het PSA geen kleine Rt, dan zal de inwendige spanningsval van
het PSA tamelijk van grootte veranderen bij verandering van belasting, zodat
de geleverde V b niet constant blijft. Verder heeft een verandering van de grootte
van V(, een verandering van de roosterruimte tot gevolg, en dit laatste kan
volgens het vorige punt juist bij de klasse B-instelling niet toelaatbaar zijn.
Daarom behoort het PSA een zeer kleine R, te hebben.
Resumerend, valt er te zeggen, dat de in klasse B ingestelde eindtrap met
pentodes de meeste niet-lineaire vervorming en tegelijkertijd het gunstigste
rendement heeft.

§ 13.

BALANSSCHAKELING MET TWEE PENTODES IN
KLASSE A-B

Zijn de pentodes in klasse A-B ingesteld, dan werkt de eindtrap bij kleine
signalen net als een in klasse A ingestelde balanseindtrap. Bij grote signalen
werkt zij als het ware dan weer in klasse A (als beide buizen stroom trekken)
en dan weer in klasse B (als één van de buizen stroom trekt). Bij grote signalen
is de anodegelijkstroom dus groter. Zou men aan de buizen automatische nega
tieve voorspanning geven door middel van katodeweerstanden, dan zullen zij
dus niet steeds op dezelfde wijze zijn ingesteld bij uiteenlopende signalen. Men
kan aan de buizen nu óf een aparte vaste negatieve voorspanning geven, óf
een automatische negatieve voorspanning door middel van katodeweerstanden.
Doet men het laatste, dan kan men A\- het beste zó groot kiezen dat de buizen
bij volledige uitsturing juist in klasse B ingesteld geraken. Bij kleinere signalen
zijn zij dan automatisch in klasse A-B ingesteld. Deze laatste dynamische
methode past men meestal toe, zoals we reeds eerder hebben vermeld.
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De belastinglijnen en de karakteristieken

In fig. 7.23 zijn de geïdealiseerde karakteristieken van twee in klasse A-B
ingestelde pentodes weergegeven. Aangezien dan weer beide buizen stroom trek
ken, dan weer slechts een van de buizen alleen, heeft men de ene keer anode/ wi \2
impedanties van
) Risp, en de andere keer tweemaal zo kleine anode\ n2 /
2
/ in} \
impedanties van I ------ I i Risp. Hierdoor hebben de belastinglijnen ABC en A'B'C'
\ n2 /
een knik gekregen. De dynamische Ia—Va- en Ia—F^-karakteristieken
(ABC en A'B'C') hebben geen knik, omdat we met pentodes hebben te doen,
waarbij de grootte van Va niet van invloed is op de grootte van Ia.
De ,,Ia — Ia' = f(Ka)-lijn” is nog steeds recht, omdat ia — ia' recht even
redig is met va. De ,,Ia — I a' = f(F^ij-lijn” is echter voor ideale buizen niet
recht, doch ze heeft twee knikken; er treedt in dit geïdealiseerde geval dus
niet-lineaire vervorming op.
Hebben we met niet-idealc buizen te doen, dan zullen haar belastinglijnen
ook een knik vertonen; deze knik verloopt nu echter meer geleidelijk. De
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Fig. 7.23. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uitgestuurde in klasse A — B ingestelde balanseindtrap met ideale pentodes.
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,Ja — Ja- = f(E(,i)-lijn” behoeft daaren
tegen geen knikken te vertonen (fig. 7.24)
dank zij de kromming van de dynamische
karakteristieken. Hierop komen we nog
terug bij de bespreking van de vervorming.
In het algemeen houdt de klasse A-B-instelling het midden tussen de klasse A- en
de klasse B-instellingen. Dit wil zeggen, dat
de eigenschappen tussen die van de klasse
A- en die van de klasse B-instelling in lig
gen. De grootten van de gemiddelde 7?aen
>1 liggen tussen de gevonden waarden bij
de klasse A- en de klasse B-instelling in.
Bij de klasse A-B-instelling kan men met
veel kleinere buizen volstaan om een be
paald maximaal wisselstroomvermogen te
kunnen leveren, dan bij de klasse A-instclling, al ligt een en ander hier niet zo gunstig
als voor een in klasse B ingestelde eindtrap.

/o

Iq Ia'

2 pentodes in
klasse A-B

Fig. 7.24. De dynamische Ia — Fffikarakteristieken en de I a — I a' ==f( Pul
lijn voor een in klasse A — B ingestelde
balanseindtrap met pentodes.

De niet-lineaire vervorming

Wij hebben gezien, dat de zuivere klasse B-instelling reeds bij kleine signalen
een aanzienlijke niet-lineaire vervorming geeft, omdat men direct in de onderbochten van de dynamische Ia—en In—Ty-karakteristieken komt. Dit
kan men vermijden door de buizen zodanig in klasse A-B in te stellen dat de
— /„■ = f(Hjxj-lijn” voor de kleine signalen ten minste nagenoeg recht is
(fig- 7.24).
Het best kan men de instelling dusdanig kiezen dat het middenstuk van de
,,Ia — Ia- = t(Vgi)-lijn" bij kleine signalen zo recht mogelijk is.
Evenals de in klasse B ingestelde eindtrap is de in A-B ingestelde trap zeer
gevoelig voor asymmetrie en voor Ej-variaties, zodat ook hier de Rt van het
PSA niet al te groot mag zijn.
§ 14-

BALANSSCHAKELING MET TWEE TRIODES IN KLASSE A

In fig. 7.25 is de schakeling getekend. Deze keer hebben wij een gemeen
schappelijke katodeweerstand voor de twee eindbuizen aangebracht. Bij de be
rekening van de katodeweerstand moet men wel bedenken, dat de gezamenlijke
anodestromen door deze ene weerstand gaan, zodat:
Vg = 2IaW.Rk of Rk =
aW

VII - LF-EINDTRAPPEN - § 14

Wc merken hierbij op, dat het gebruik
van twee aparte katodeweerstanden
volgens fig. 7.17 het voordeel biedt, dat
als er één van de eindbuizen uitvalt, de
andere niet veel positiever wordt inge
steld en daardoor defect dreigt te ge
raken; m.a.w., het kan een besparing
van buizen betekenen.

'zini
72 ni

Fig. 7.25. Een in klasse A ingestelde
balanseindtrap met triodes.

Rü en R„'
Bij deze schakeling in het bijzonder dienen we te bedenken, dat de belastinglijnen zowel als de Iu—Fj-karakteristieken in de praktijk belangrijk ver
schillen van dezelfde lijnen in het geval van enkelvoudige eindtrappen. De con
structie van fig. 7.14 is juist voor dit geval (en tevens voor in klasse A-B in
gestelde triodes) van belang om de belastinglijnen en de dynamische karak
teristieken van de afzonderlijke buizen te vinden.
t
t

%

Vg
Ia-Ia'=f(16)
l\
__ 1.

Ia

Ia Ia'

Ia

t

2 triodes in klasse A

K”

+ ----

Vg.

Fig. 7.26. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uitgestuurde in klasse A ingestelde balanseindtrap met ideale triodes.
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Hebben wij te doen met ideale buizen, dan zijn de belastinglijnen en de
dynamische karakteristieken recht. Dit geval is in fig. 7.26 getekend. Elke buis
verkeert dan in dezelfde toestand als een enkelvoudige, in klasse A ingestelde
eindtrap. Omdat de buizen elk steeds een evengroot aandeel hebben aan de
primaire ampèrewindingen geldt:

Ra = Ra'

’.sp — ^Raa'

(7.20a)

Verder is de gunstigste waarde van Ra waarbij we een maximaal wissel
stroomvermogen kunnen leveren (zie enkelvoudige eindtrap en fig. 7.26), gelijk
aan:
Ra = Ra' = 2R(

(7.206)

Uit fig. 7.26 volgt ook dat Sayn = JS; de gevoeligheid is minder dan bij het
gebruik van pentodes.
Het rendement
Van alte balanseindtrappen heeft dit geval het ongunstigste rendement. Bij vol
ledige uitsturing is het rendement evenals bij de enkelvoudige triode-eindtrap,
gelijk aan:
= 25%

(7-21)

Een en ander ligt hier verder precies hetzelfde als bij de enkelvoudige eind
trap. Signaal of geen signaal, steeds moet er eenzelfde vermogen worden toe
gevoerd. Het geleverde wisselstroomvermogen en het rendement zijn beide
evenredig met vg2. Het maximaal te leveren wisselstroomvermogen bedraagt
25% van de gezamenlijke anode-dissipaties van de eindbuizen. Het verminde
ren van Ra vermindert eveneens het rendement. Het vergroten van Ra ver
betert daarentegen het rendement.
De niet-lineaire vervorming
Wat de niet-lineaire vervorming betreft, is dit het gunstigste geval, omdat de
dynamische Ia—Ey-karakteristieken minder gekromd zijn dan de statische
karakteristieken, en de in de anodestroom van elke buis in hoofdzaak optre
dende even harmonischen elkaar steeds opheffen.
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BALANSSCHAKELING MET TWEE TRIODES IN KLASSE B

§ 15.

In dit geval kan men de negatieve voorspanning niet automatisch met be
hulp van katodeweerstanden verkrijgen. Aangezien er voortdurend slechts één
buis tegelijkertijd stroom trekt kunnen de buizen elkaar niet via de trans
formator beïnvloeden. Hierdoor verlopen de belastinglijnen en de dynamische
7„—Fj-karakteristieken op dezefde wijze als bij enkelvoudige eindtrappen,
die men in klasse B zou instellen.
Ru en Ra'
Omdat er aan de primaire kant steeds slechts
formator tegelijkertijd stroom voeren, geldt:

Ra = Ra'

windingen van de trans

= (|ni y

\ n2 ) ' Risp — \Raa'

(7.22a)

Fig. 7.27 geeft de ideale karakteristieken en de ideale belastinglijnen. De
t

% 1$
la-/a'=f ("Vg)

%

^W1
-A'<

7—dynamische
| karakteristiek
----- stc
statische
x!“**“*
irakteristiek
karal

t
2 triodes in klasse B

Vgl

Fig. 7.27. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uit ge
stuurde in klasse B ingestelde balanseindtrap met ideale triodes.
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belastinglijnen vormen tezamen de ,,Ia — Ia' = f(Eo)-lijn”; de dynamische
Ia—Vg- en Ia—1%-karakteristieken vormen tezamen de ,,Ia — Ia- = f(I%)lijn”.
Hoe groot moet men Ra en Ra- kiezen ten einde een maximaal wisselstroomvermogcn te kunnen afgeven? Hiertoe moeten we nagaan, wanneer de wisselstroomdriehoek AWD uit fig. 7.27 maximaal is. Dit is het geval als de twee
maal zo grote rechthoek ADWE zo groot mogelijk is; d.w.z., als D halverwege
B en W ligt en E halverwege W en C1).
In fig. 7.27 is het gunstigste geval getekend. Uit y = ij volgt, dat:

Ra = Ra' = Rt

(7.22b)

Tevens volgt uit deze figuur, dat Sdyn = iS; de gevoeligheid is dus minder dan
bij het gebruik van pentodes, doch zij is beter dan bij het gebruik van in klasse
A ingestelde triodes.

Het rendement
Bij volledige uitsturing is het aan de schakeling toegevoerde vermogen gelijk
aan:
2
Plot — (Ia + Ia')g eni ■ Vb = — la maz ■ b b
Tl

Het dan aan de transformator geleverde wisselstroomvermogen bedraagt:

Pw — %« maz • Va maz — % imaz • liVy = jia maz- b b
Het rendement is bij volledige uitsturing dus gelijk aan:

rr
Pu,
a maz • I7 b
100% = 39-}% of
100% =
100% =
8
Ptot
2 * maz■ %

-

71

V = 39J%

(7.23)

Over het geheel is in het geïdealiseerde geval het rendement bij gebruik van triodes
in klasse B half zo groot als dat bij gebruik van -pentodes in klasse B. Het rende
ment is dus nog zeer goed. Ook hier hebben we het voordeel, dat Piot afneemt
bij vermindering van vg en vg-, Verder kan men voor het leveren van een be
paald wisselstroomvermogen belangrijk kleinere buizen gebruiken dan in het
geval van de klasse A instelling met triodes. In de fig. 7.28a en 7.286 hebben

i) Het gaat hier weer om het probleem, een zo groot mogelijke rechthoek binnen de
rechthoekige driehoek BCW te beschrijven.
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Fig. 7.28a. Het totale aan het anode
circuit toegevoerde vermogen, het
wisselstroom vermogen, de anodedis
sipatie en het rendement als functie
van de roosterwisselspanning voor een
in klasse A ingestelde balanseindtrap
met ideale triodes.
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Fig. 7.286. Het totale aan het anodecircuit
toegevoerde vermogen, het wisselstroomvermogen, de anodedissipatie en het rende
ment als functie van de roosterwisselspanning voor een in klasse B ingestelde
balanseindtrap met ideale triodes.

Za Iq Ia1

wij, evenals dit in § 12 voor ideale
pentodes is gedaan, voor ideale
triodes de in klasse A ingestelde
balanseindtrap vergeleken met de
in klasse B ingestelde balanseind
trap.

De niet-lineaire vervorming

In fig. 7.29 zijn de dynamische
Vg.

^9

I
i

2 triodes in klasse

/o-

;

t

Vg-------------------- - -------------------

Fig. 7.29. De dynamische Ia—^-karakteristie
ken en de Ia
Ia' = f(K?)-lijn voor een in
klasse B ingestelde balanseindtrap met triodes.

Ia—Vr en Ia—V^-karakteristieken getekend, die tezamen de
,,Ia — Ia' — {(^uj-lijn” vormen.
Laatstgenoemde lijn is verre van
recht, zodat deze balansschakeling
een zeer grote niet-lineaire vervor
ming geeft. Dit is reeds bij zeer
kleine signalen het geval. Het is
hier evenwel gunstiger dan in het
geval van in klasse B geschakelde
pentodes, omdat de dynamische
Ia—Vr en Ia—Lj-karakteristieken iets rechter zijn getrokken
door de aanwezigheid van de Ra.
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Verder kunnen er geen bovenbochten optreden in de dynamische Ia—Tg—
karakteristieken.
Evenals bij pentodes is de schakeling zeer gevoelig voor asymmetrie en variaties
van Vb. Vanwege de sterk wisselende belasting moet het PSA een zeer kleine Rt
hebben.
§ 16.

BALANSSCHAKELING MET TWEE TRIODES IN KLASSE
A-B

Deze schakeling ligt wat zijn eigenschappen betrejt tussen de gevallen van de
klasse A- en de klasse B-instelling met triodes in.
De negatieve voorspanning van de buizen kan men apart verzorgen. Meestal
verkrijgt men de negatieve voorspanning echter automatisch met behulp van
katodeweerstanden. Dan zorgt men ervoor dat de buizen bij volledige uitsturing juist in klasse B zijn ingesteld, en dat de Ia — Ia' = f^uJ-lijn bij het
verwerken van kleine signalen recht is.
De belastinglijnen en de karakteristieken

Fig. 7.30 geeft de ideale karakteristieken van twee in klasse A-B ingestelde
triodes. Omdat nu weer beide buizen stroom trekken, dan weer slechts één van
( ni \

de buizen alleen, heeft men de ene keer anode-impedanties van -1,-1 ---- )i Risp,
"\

en de andere keer tweemaal zo kleine anode-impedanties van

m2

/

(I ------ I

\ «2 /

2
Risp-

Hierdoor hebben de belastinglijnen ABC en A'B'C' zowel als de dynamische ka
rakteristieken ABC en A'B'C' elk een knik gekregen.
De ,,Ia — da- = f(Va)-lijn” is nog steeds recht, omdat ia — ia’ recht even
redig is met va. De ,,Ia — I a- = f(K,)-lijn” heeft daarentegen twee knikken
gekregen. Er is dus sprake van niet-lineaire vervorming.
Hebben we met niet-ideale buizen te doen, dan zullen we belastinglijnen ge
kromd zijn, en bovendien zullen ze elk nog een knik vertonen. Dit zal ook met
de dynamische Ia—^-karakteristieken het geval zijn. Hoe de ,,Ia — Ia- =
= f(Fj)-lijn” eruit ziet, zal afhangen van de instelling van de buizen; deze lijn
kan men door gunstige instelling beter maken dan in het geval van de klasse
B-instelling.
De niet-lineaire vervorming

Ook wat betreft de niet-lineaire vervorming ligt dit geval tussen het klasse
A- en het klasse B-geval in. D.w.z., de niet-lineaire vervorming is tamelijk
groot. De schakeling is nogal gevoelig voor asymmetrie en voor variaties van
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Fig. 7.30. De diverse karakteristieken, spanningen en stromen bij een volledig uitge
stuurde in klasse A — B ingestelde balanseindtrap met ideale triodes.

de ïz6. Een kleine Rj van het PSA is weer wenselijk vanwege de wisselende be
lasting van het PSA.
Algemeen overzicht van de balanseindtrappen

Tenslotte geven wij een overzicht van de eigenschappen van de diverse
balanseindtrappen. Daarbij hebben wij met opzet niet alle eigenschappen van
de in klasse A ingestelde (rcsp. in klasse A-B en in klasse B ingestelde) balans
eindtrap achter elkaar opgesomd, aangezien dit een verwarrend grote hoeveel
heid gegevens zou opleveren. Het heeft trouwens geen zin, dit alles uit het
hoofd te leren. Het is daarentegen de bedoeling, een behoorlijk inzicht te ver
krijgen in het geheel, en de grote lijn in het oog te houden. Ten einde een over
zichtelijk geheel te verkrijgen, hebben wij daarom:
le. de algemene eigenschappen van een balansschakeling gegeven;
2e. de klasse A instelling vergeleken met de klasse B-instelling;
3e. de triode-balansschakeling vergeleken met de pentode-balansschakeling;
4e. enkele gegevens zoals de anode-impedantie en het rendement, voor de
diverse gevallen vergeleken.
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Algemene eigenschappen van de balansschakeling:

Geen gelijkstroom-voormagnctisatie.
PSA-rimpelspanning geeft geen brom.
Steeds heffen de extra even harmonischen elkaar op; bovendien wordt de intermodulatievervorming opgeheven voor zover deze te wijten is aan even machts-termen
van de I„ — Vg en de /<,- — V-machtreeksen.
Klasse B-instelling is mogelijk ter verbetering van het rendement.
va = — va' = recht evenredig met ia — ia' en met de luidsprekerspanning.
De ,,Ia— Ia' = f (Tz„)-1 ij Ti' ’ is recht; de belastinglijnen zijn niet recht, als de buizen
tegelijkertijd stroom trekken.
De mate van nict-lineaire vervorming is te zien aan de ,,Ia
Ia' = f(Fp) lijn”.
De eigenschappen van de klasse A-B instelling houden het midden tussen die van de
klasse A- en die van de klasse B-instelling.
klasse B-instelling:

klasse A-instelling:
-

&*>■

= 7?„'
Belastinglijnen gekromd.

bij triode ver
anderd ;
De dyn. Iu—Pp-karakt. bij pentode na
genoeg onver
anderd.
Rendement minimaal en evenredig met vg2
Als Vg — 0, dan is de anodedissipatie ma
ximaal.
Extra even harmonischen opgeheven:
niet-lineaire vervorming minimaal.
Weinig gevoelig voor asymmetrie.
Weinig gevoelig voor variërende Vb.
Voor PSA geen kleine
vereist.
Automatische Vg door middel van Rk mo
gelijk.

7?“ = Ra' = (2>"'

Belastinglijnen recht.
De dyn. Ia—Pp-karakt. wordt niet beinvloed door het in balans schakelen.

Rendement maximaal en evenredig met Vg
Als vg = 0, dan is de anodedissipatie ook
nul.
Nict-lineaire vervorming maximaal.

Gevoelig voor asymmetrie.
Gevoelig voor variërende Vb.
PSA met kleine
vereist.
Automatische Vg door middel van Rk
niet mogclijk.

Pentodes in balans

Triodes in balans
Gevoeligheid klein.
Rendement klein.
Ptv max
Pa max

I Gevoeligheid groot.
Rendement tweemaal dat van triodes.
Pw max

= kleiner dan bij pcntodes.

Isp-

....

•

- = aanzienlijk groter dan bij triodes.

Pamax

_____________________________

Belastinglijnen in klasse A zijn gekromd.
Belastinglijnen in klasse A zijn gekromd.
Dyn. Ia—Kp-karakteristieken veranderen ; Dyn. Ia—Pp-karakteristieken veranderen
aanzienlijk door het in balans schakelen in | nagenoeg niet door het in balans schake
len in klasse A.
klasse A.
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Triodes in klasse
A

Pentodes in klasse
A

Triodes in klasse

R« = Ra' = 2R(

Ra = Ra' =

R« = Ra' = Rl

Ra = Ra' =

bij volledige uitstu
ring:
V = 39.}%
P w max = 0,65Pa max

bij volledige uitstu
ring:
>1 = 781%
Pw max — 2ASPa max
Sdun = S

Pentodes in klasse
B

B

Vb

J aW

bij volledige uitstu bij volledige uitsturing:
ring:
= 25%
r, = 50%
w max== 0,25 Pa m a x j 7*w max~ 0,5 Pa max
$dyn — -9

$dyn —

Sdyn

= JS

I aO

Opgave 6
la
mA
-40

30

f'7
/<&
v^~7

’/2n'

.-20

-10

/zn>:

__0
O

Gegeven:
In de bovenstaande balanseindtrap zijn de buizen in klasse A ingesteld, en
men mag de buizen tot Va = 0 V uitsturen. Verder geldt
= 300 V en

Risp = 6 Q.
Gevraagd:
1.

Teken de Ia—Va-karakteristieken en de belastinglijn.

2.
3.

Bereken »i : «■> en R^.
Bereken
Piv
w en Pa bij volledige uitsturing.

Opgave 7
Gegeven:

In een in klasse B ingestelde balanseindtrap gebruikt men ideale triodes met
S = 5 mA/V en
= 5 kQ. Men mag de buizen tot Vg = 0 V uitsturen en de
maximaal toelaatbare anodedissipatie bedraagt per buis 3,12 W. Verder geldt
= 6 Q.

Gevraagd:
1. Teken de schakeling en de Ia—Fa-karakteristieken.
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2. Bereken de gunstigste verhouding nj : n2.
3. Leid af dat de anodedissipatie per buis gelijk is aan:

Pa = IS^.Ri

8
maz • Vg — Vg
ji

Bewijs met deze formule dat de grootste anodedissipatie optreedt
bij volledige uitsturing.
Bepaal tenslotte de maximaal toelaatbare Iznu’4. Houd de berekende Vaw als voedingsspanning aan en teken de belasting
lijn. Bereken vervolgens het rendement en het uitgangsvermogen bij
volledige uitsturing.

*Opgave 8
Gegeven:

Ia

De getekende karakteristiek geldt voor elk
van de twee eindpentodes van een in klasse
A ingestelde balanseindtrap. Men mag de
buizen tot Vgi = 0 V uitsturen.
Verder geldt:
Vtaw = 300 V; Vo2 = 200 V; Io2 = 0,2 Ia;
P-lsp, = 5 Q.

■ov

48-

------- 2V

36-

--------- 4V

24- .

----------- 6V

-------- ev

'2‘/i—
o
;__ r_
O

Gevraagd:
*1. Teken de schakeling en bereken

Vg2= 200V

mA
60--

50 100

200

300 V

Va

en

Rgi-

*2. Bereken «i : «2*3. Bereken Pw, Pa en r/ bij volledige uitsturing.

Opgave 9
Gegeven:
Voor een in klasse B ingestelde balanseindtrap gebruikt men twee ideale
pentodes; de grenslijn in de Ia—Va-karakteristiekenbundel valt samen met de
/a-as, S = 8 mA/V en de roosterruimte bedraagt 16 V bij V = 200 V.
De luidsprekerweerstand is 4,8 Q. De maximaal toelaatbare anodedissipatie
per buis bedraagt 5 W. Men mag de buizen uitsturen tot V gi = 0 V.

Gevraagd:
1. Teken de schakeling en de Ia—Fo-karakteristieken.
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2. Leid af dat de anodedissipatie per buis gelijk is aan:
Pa =

’ 4
inax-Vg
~ Vg

Va max

Vg~^

Vg max

Bewijs met behulp van deze formule dat de anodedissipatie maxi
maal is als ve = 0,6366 • ve ma„.
Bereken tenslotte de maximaal toelaatbare Vaw3. Houd de berekende V aw als voedingsspanning aan en teken de belastinglijn. Bereken dervolgens «i : «2.
4. Bereken Pw, Pa en r) bij volledige uitsturing.
Opgave 10

Gegeven:

Twee eindpentodes zijn dusdanig
in klasse A-B geschakeld, dat zij in
geval van Vgi = O V elk op Vgi =
— — 7 V zijn ingesteld; in geval van
volledige uitsturing tot Vgi = O V
zijn zij elk in klasse B bij Vgi =
- 10 V ingesteld. Verder geldt:
V.„ly = 250 V; Vg2 = 250 V; Ig2
= 0,15 /, Rlsp = 5Q.

/o

Vg2=25OV

mA
100-

•ov

80

•—2V

60-

•-4V

40

■—6V

20 ƒ

•-8V

O-L
O

50 >O0

200

300

400

---->---- Va
500V

Gevraagd:
1. Teken de belastinglijnen, de Ia — Ia' = fC^aj-lijn en de Ia — Ia' =
= f(K,i)-lijn voor het geval, dat vgi = 3 V, en voor het geval van de
klasse B-instelling.
2. Teken de schakeling en bereken de benodigde weerstanden.
3. Bereken Pw, P,’a en 7) voor het geval dat men de eindtrap volledig uitstuurt.
4. Is het uitgangssignaal voor het geval, dat 3 V < vg\
10 V, vervormd
of niet ? Geef een nadere toelichting op het antwoord.

*§ 17.

STUURTRAPPEN

Er zijn verschillende manieren om de twee evengrote, in tegenfase verkerende
signalen te verkrijgen, die nodig zijn om een balanseindtrap te voeden. Enkele
hiervan zullen we in deze paragraaf behandelen.
Eerst geven we de oudste methode met behulp van een LF-transformator,
die secundair in het midden is afgetakt (zie fig. 7.31). De werking van deze
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schakeling spreekt verder voor
zichzelf. Het is geen gunstige
schakeling, omdat LF-transformatorversterking enerzijds geen
goede amplitude-frequentie-kak-'
takteristiek heeft, en anderzijds
grote niet-lineaire vervorming
geeft als men de transformator
niet belast en men hem voedt
uit een spanningsbron met geen
zeer lage R{.
Wil men aan redelijke eisen Fig. 7.31. De sturing van een balanseindtrap met
behulp van een LF-transformator met secundaire
voldoen, dan zal men een goede middenaftakking.
(d.i. dure) transformator enigs
zins moeten belasten.

ï IT II______

Een voor de hand liggende oplossing zonder transformator is die volgens
fig. 7.32a met een aparte z.g. fase-omkeerbuis B2.
De taak van de fase-omkeertrap bestaat daarin, dat hij de fase precies 180°
draait en uiteindelijk een wisselspanning v' levert, die (afgezien van de fase) op
precies dezelfde wijze met de tijd verloopt als de spanning v en die bovendien
steeds precies evengroot is als de spanning v.
Ten einde dit te bereiken houdt men enerzijds een grote anodeweerstand Ra?
aan; hierdoor wordt de dynamische Ia—Es-karakteristiek rechter getrokken
en kan men bovendien des te sterker tegenkoppelen (zie volgende punt).
Anderzijds koppelt men sterk tegen; hierdoor wordt de versterking constan
ter en nemen de lineaire en de niet-lineaire vervorming af.
Indien de versterking van de fase-omkeertrap door de grote Ra> (ondanks de
sterke tegenkoppeling) groter is dan 1, dan moet men slechts een deel van de
spanning v aan Eb toevoeren:

+

Vg =

Ka'1 + Ra'l

+
B2

:Z?q2

IIHHr

—IF
HH

--------- ► Ul

/?o'2<

Fig. 7.326. Een schakeling
met een extra tegengekop
pelde fase-omkeerbuis.
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v'
Bedraagt de versterking van de fase-omkeertrap v> = ---- , dan moet voor
^<7

het verwezenlijken van evengrote uitgangsspanningen voldaan zijn aan:
1 i
R,
Ra'J.
of
V2 = --- 1
'«-1
+
Ra'!
‘
“
*
Ral
+
R.
)>2
R.
De fase-omkeertrap in fig. 7.32a is tegengekoppeld door middel van R^zIn fig. 7.326 hebben we nog een voorbeeld met een fase-omkeerbuis gegeven.
Daarbij zijn de twee buizen ondergebracht in één ballon. De anode-weerstand
van Bi bestaat uit de parallelschakeling van Rai en Ra'i + Ra"i- Het deel
Ra'1
• v van het signaal van Bj wordt toegevoerd aan het stuurE<i-1 ~+R.
+ Ra’l

rooster van B2. Deze buis is bovendien vanuit de anode door middel van Ra'z
tegengekoppeld naar het rooster.
We merken op, dat de gemeenschappelijke katode-weerstand van <!■ triodes
de buizen niet tegenkoppelt; immers, door de weerstand lopen twee in tegenfase
verkerende evengrote wisselstromen t.g.v. de evengroot genomen anodeweerstanden.

In fig. 7.33 is de z.g. katodyneschakeling toegepast. Hier heeft men de
anode-weerstand a.h.w. in twee evengrote delen R\ en 7?2 gesplitst. Deel
zit tussen de anode en de -|- van het PSA; deel 2?» zit tussen de — van het
PSA en de katode. Een nadeel is hier, dat het toegevoerde wisselspanningssignaal niet aan een kant aan aarde ligt. Men kan de ingangswisselspanning nu
wel tussen het rooster en de onderzijde van Rz toevoeren; dan zal men echter
aanzienlijk minder kunnen versterken, ja, de uitgangsspanningen zullen dan
elk zelfs kleiner zijn dan het ingangssignaal. Het grote voordeel van de kato
dyneschakeling boven de andere schakelingen is echter, dat men onder alle
omstandigheden twee volkomen gelijke in tegenfase verkerende uitgangs
spanningen verkrijgt.
+
Bovendien leent de katodyneschakeling zich er
ffl
goed voor om als stuurtrap voor een z.g. transformatorloze balanseindtrap volgens fig. 7.36a te die
nen. Daar zijn twee in tegenfase verkerende wis
selspanningen vu en
vereist, waarbij W(2 veel
groter moet zijn dan vu. Dit is te bereiken door in
de katodyneschakeling de anodeweerstand Ri veel
groter te kiezen dan de katodeweerstand R%.
v'

Fig. 7.33. De katodyneschakeling.

Tenslotte geven wij in fig. 7.34 nog een schake
ling met een fase-omkeerbuis, waarbij deze buis als
roosterbasisbuis is geschakeld. Bi geeft haar
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anode-wisselspanning v aan de ene eind+
buis; tevens heeft zij een niet-ontkoppelde katodeweerstand R^. Over R^
komt dus een wisselspanning te staan.
Het signaal van P ten opzichte van
aarde is in fase met dat van Q ten op
zichte van aarde. Aan B2 moet men
echter een signaal toevoeren, dat in
tegenfase verkeert t.o.v. het aan Bi toe
gevoerde signaal. Vandaar, dat men het Fig. 7.34. Een uitvoering van de stuurrooster van B2 aan aarde moet leggen, trap, waarbij de fase-omkeerbuis in roosterbasisschakeling staat.
en de katode aan de bovenkant Q van
Rk. Er zal nu een wisselstroom ia2 door B2 gaan, die tevens door Rk stroomt
en aldaar in tegenfase is met de wisselstroom iai van Bi. De stroom iai is
groter dan ia2, zodat Rao groter moet zijn dan Rai ten einde evengrote uitgangsspanningen te verkrijgen.

§ 18.

SLOTBESCHOUWING

We geven vervolgens een korte algemene beschouwing van hoe men de opzet
van een eindtrap goed zou kunnen aanpakken. Deze beschouwing houdt
tegelijkertijd een herhaling van enkele belangrijke punten in. Tevens geven wij
aan het eind een moderne schakeling voor het gebruik van een hoogohmige
luidspreker zonder aanpassingstransformator.
De eenvoudigste en daardoor tevens beste LE-versterker met eindtrap is die,
waarbij men voor een rechte amplitude-frequentie-karakteristiek moet zorgen
om een goede getrouwheid te verkrijgen. Hiertoe zouden het rendement en de
impedantie van de luidspreker constant moeten zijn over het gehele te bestrij
ken frequentiegebied. Men heeft tegen
teruc
woordig luidsprekers waarbij het laatste
AWW—
spör
inderdaad bij benadering het geval is, en
waarbij Zisp niet meer dan ca. 40%
boven de minimum-waarde uitkomt.
Nemen wij z; en Zisp als constant aan,
dan kunnen wij aan de LF-versterker
door tegenkoppeling een goede amplitude-frequentie-karakteristiek
geven.
Daarbij kunnen we öf de uitgangsstroom öf de uitgangsspanning constant
---------------------- ------------------ h
houden bij eenzelfde ingangsspanning
Fig. 7.35. Een eindtrap met spanningsen bij uiteenlopende frequenties. We
tegenkoppeling.

0
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geven er de voorkeur aan spanningstegenkoppeling toe te passen, aangezien de
uitgangsweerstand dan kleiner wordt; dat is nodig om de door de spreidingszelfinductie van de aanpassingstransformator en de lekcapaciteit gevormde
resonantiekring flink te dempen, en aldus uitslingerverschijnselen bij het ver
werken van impulsvormige signalen te onderdrukken. Het is daarbij het beste,
een eindpentode met een betrekkelijk kleine Ri te gebruiken; met een triode
zou men een nog kleinere Ri kunnen verkrijgen, doch daarbij is het rendement
bijna 2 x zo klein; bovendien is met een triode het maximaal af te geven
wisselstroomvermogen kleiner. Het verdient aanbeveling, de gehele versterker
niet meer dan hoogstens een factor 10 tegen te koppelen, en de eindtrap alléén
sterker tegen te koppelen i). Het voorkomen van nict-lineaire vervorming
verdient de grootste aandacht aangezien intermodulatievervorming het gere
produceerde geluid vals maakt.
Wat het rendement zowel als wat de vervorming betreft, kan men aanzienlijk
beter uitkomen door een balansschakeling toe te passen. De klasse A-instelling
biedt daarbij de beste kwaliteit. De klasse A-B-instelling geeft wel wat minder
kwaliteit, doch zij levert een aanzienlijk groter rendement op en men is daarbij
in staat een aanzienlijk groter maximaal uitgangsvermogen af te geven. De
klasse B-instelling past men nagenoeg niet toe vanwege de te slechte kwaliteit.
Men zal daarom meestal de klasse A-B-instelling verkiezen.
De transformatorloze eindtrap

Een extra oorzaak van vervorming vormt de aanpassingstransformator. In
de laatste tijd heeft men door de fabricage van z.g. hoogohmige luidsprekers de
mogelijkheid geschapen, de uitgangstransformator te vermijden. De genoemde
luidsprekers kunnen een impedantie van een paar duizend ohm hebben. Men
zal bij deze hoogohmige luidsprekers bij voorkeur de benadering van een
balansschakeling toepassen.
Fig. 7.36« geeft hiervan een modern voorbeeld, (de z.g. “single ended push
pull” schakeling); daarbij ligt de vereiste luidsprekerimpedantie in de orde van
grootte van 1000 £2. Het vervangschema van de schakeling geeft fig. 7.366;
het verduidelijkt de werking. De anodewisselstromen iai en ia2 van de twee
buizen lopen gezamenlijk door de luidspreker. Zij moeten in tegenfase zijn om
met elkaar mee te werken. Dit betekent, dat vu en va eveneens in tegenfase
moeten zijn; bovendien moet v,2 aanzienlijk groter zijn dan vu, om te bereiken,
dat iai en ia2 evengroot zijn. Dit laatste is nodig om de voordelen van de
,,balans”schakeling hier bij benadering te verwezenlijken.
Bekijkt men fig. 7.366, dan valt het op, dat hier in tegenstelling tot de nor
male balansschakeling met een van een middenaftakking voorziene uitgangs
transformator, de buizen als wisselspanningsbronnen parallel staan.
x) B.v. dusdanig dat Rua ™
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Bekijkt men fig. 7.36a, dan valt het op dat
hier, in tegenstelling tot de normale balans
schakeling, de buizen in serie staan wat
de gelijkspanningsvoeding betreft.
Deze twee punten geven het grote voordeel,
dat de optimale belastingsimpedantie,
vergeleken bij de normale balansschakeling,
8 x zo klein is t) als men een evengrote
voedingsspanning Ej, aanhoudt.

Bij deze schakelingen zijn pentodes ver
eist, die een betrekkelijk kleine voedingsjgelijkjspanning nodig hebben, wil men een zeer
hoge + spanning vermijden. Hiertoe heeft men
pentodes ontworpen met een betrekkelijk
kleine Rt en een zeer lage voedingsspanning,
die zeer veel stroom kunnen trekken om bij
de lage voedingsspanning toch een groot wisselstroomvermogen te kunnen leveren. De
schakeling biedt verder als bijzondere voorde
len, dat er door de spreekspoel geen gelijk
stroom loopt en dat deze spoel bovendien
geen middenaftakking nodig heeft (vandaar de
naam "single ended”). De sturing en de nega
tieve voorspanning van de bovenste buis bie
den echter nog moeilijkheden.
In de eerste plaats kan men de in § 17 bespro
ken katodyneschakeling als stuurtrap kiezen.
Als meer eenvoudige oplossing kan men de
schakeling volgens fig. 7.37a toepassen 2). Daar

+Vb
L±j

i

u,2
lAj

1 I ? 1_____4Fig. 7.36a. Het principeschema
van een "single ended push-pull”
eindtrap met hoogohmige luid
spreker.

^VgkO

L+

+1^
V'2,

(Ui

Fig. 736.b Het wisselstroomvervangschema voor de “single ended
bij draagt de extra weerstand
in het anodepush-pull” eindtrap.
circuit van de onderste buis zorg voor de nega
tieve voorspanning en voor de stuurspanning van de bovenste buis. Een
van de twee eindbuizen (de onderste) doet hier tegelijkertijd dienst als faseomkeerbuis, zodat men met deze schakeling een buis bespaart. Door de
spreekspoel loopt hier wel enige gelijkstroom Igz, doch deze stroom is maar
klein en van te verwaarlozen invloed. Het wisselstroomvervangschema is
,

o

2

x) Voor de normale A-balanseindtrap geldt Raa’ = —-—
ïa
Voor de transformatorloze A-eindtrap geldt RiSp =

•- =
■zl-a

2) Op deze schakeling zijn diverse variaties mogelijk.

2Vb

IaW

in
2Zair
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+Vb
'■Ws)

'-r-4

:ffi

'X
'01

T'-Kqlql

Fig. 7.37a. Een uitvoering van
de transformatorloze s.e.p.p,
eindtrap, waarbij de stuurtrap
slechts één balanshelft van
wisselspanning behoeft te voor
zien.

( +
+c

,+

■R.

( Ki

Fig. 7.37b
in fig. 7.376 gegeven. Hieruit blijkt duidelijk, dat de schakeling in principe
overeenkomt met die van fig. 7.36a (zie fig. 7.366).
De gegeven schakelingen zijn wat de uitsturing betreft niet volkomen sym
metrisch. D.w.z., er is nu géén sprake van een echte balansschakeling, en de
aan de even-machts termen van de Ia—V'JtJ en de Ia-—J^-machtreeksen te
wijten niet-lineaire vervorming wordt niet meer geheel opgeheven. Vandaar
dat wij steeds hebben gesproken van de benadering van een balansschakeling.
Opgave 11

Gegeven:
De geschetste stuurtrap heeft twee idea
le gelijke triodes.
7?i=ll k£2; S=2,7mA/V; /?ol=2?a2=
= 120 kü; 7?*, = 39 kQ; V = 250 V.

±

Gevraagd:
Ru
R2
1. Teken het wisselstroomvervangschema.
,fi
2. Bereken de verhouding ---- eerst in formule en vervolgens de waarde van
|P2|

deze verhouding in de gegeven schakeling.
i>2. terwijl de overige weer3. Bereken de waarde van Rai, waarbij vi =
standen evengroot blijven.
4. Bereken de verhouding van Ri en R2 dusdanig, dat de buizen elk midden
in hun roosterruimten zijn ingesteld en Rai = Raz = 120 kQ.

VII - LF-EINDTRAPPEN - § 18

451

Opgave 12

Gegeven:

/i
A,
Ra
Ri
A’a

=100;
= 20 kQ;
= 80 kil;
= 20kfi;
= 400 kfi;

»2

= — Vj.

-4
4H

o

*3
^2

‘'a

Gevraagd:
1. Bereken 7?2.

-o

i V2 I

2. Bereken v = --- •

I Vi ;

3. Bereken

! V3

I

Opgave 13

Gegeven:

ren tot Vg = 0V; —— <7?*;
coC

Gevraagd:

+v

B,

In de schakeling gebruikt men ideale ge
lijke buizen, die in klasse A zijn ingesteld.
Rt = 750 O; S = 10 mA/V; VaW =150 V
voor elke buis; de rooster-wisselspanningen
zijn evengroot en men mag elke buis uitstu

Cu

41-

a>C k

r

1. Teken de Ia—Ba-karakteristieken en
het wisselstroom-vervangschema;
bepaal de gunstigste waarde van de luidsprekerimpedantie.
2. Bereken Rt en V.
3. Bereken
: w2, vimax en
4. Bereken het maximaal aan de luidspreker af te geven vermogen en het
rendement in het geval van volledige uitsturing. Bij de berekening van >)
gelieve men ook met de 7?*’s rekening te houden.

Opgave 14
Gegeven:
De transformatorloze balanseindtrap volgens opgave 13 stuurt men uit met
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behulp van de schakeling van fig. 7.33 in een enigszins gewijzigde vorm: men
voert de wisselspanning aan de stuurtrap toe (via een koppelcondensator en een
lekweerstand) tussen het rooster g van de triode en de onderzijde van R2.
De bovengenoemde lekweerstand is aangesloten tussen g en de onderzijde
van RkDe triode kan men ideaal veronderstellen. Verdere gegevens zijn: u = 60;
S = 6mA/V; Ri — 120 kQ; de waarden van de lekweerstanden tussen de
stuurtrap en de eindtrap zijn bij de berekeningen te verwaarlozen.

Gevraagd:
1. Bereken de waarde van R% waarbij de balanseindtrap goed wordt uit
gestuurd.
2. Bereken de twee versterkingen in de stuurtrap.
3. Veronderstel dat de stuurhuis juist midden in zijn statische roosterruimte
is ingesteld. Bereken de waarde Vbmin van Vb, die de stuurtrap juist in
staat stelt de balanseindtrap volledig uit te sturen. Veronderstel hierbij
dat de dynamische roosterruimte bij benadering gelijk is aan de statische
roosterruimte omdat Rk <^. Ri + Ri + Rz + Rk4. Bereken de waarde van Vb en Rk, als de stuurhuis juist midden in zijn
statische roosterruimte is ingesteld en als verder geldt Vb = 1,2 Vb minOpgave 15

--------- hV

Gegeven :

ff2

In de schakeling gebruikt men ideale gelijke
buizen.
Iz«n'i = Vawi ~ 170 V en
= 0,05 Zo.
Va2 van elke buis bedraagt 150 V.
De roosterruimte bedraagt 20 V.
iai = — »a2 en voor elke buis geldt Vgl =—10 V

:^k2
>1

Gevraagd:
1. Teken het wisselstroomvervangingsschema,
de Ia— V, karakteristieken en de belastinglijnen.
7o
2. Bereken Rki, Rk2, Ri, R2 en V.
mA
2003. Hoe groot moet men Risp kiezen?
4. Hoe groot is het maximaal aan de luid
150spreker af te geven vermogen? Hoe
100groot is de anode-dissipatie van elk van
50de buizen en hoe groot is het rendement
Obij volledige uitsturing ?

ffkj:
O-

;/?i lil

ri

Vg2 = 150V

1
50

ov
.-sv
—10 v
—isv
100
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aóov

%

!

VII - LF-EINDTRAPPEN - § 18

453

Bij de berekening van
gelieve men ook rekening te houden met Rti,
A\-2 en de schermroostercircuits.

Repetitievragen over LF-eindtrappen
1. Welke verschillende soorten vervorming kunnen er optreden ?
*2. Schets een elektrodynamische luidspreker, en verklaar de werking ervan.
3. Waarvan hangt o.a. de impedantie van een elektrodvnamische luidspreker
af?
4. Welke gunstige eigenschappen heeft een elektrodynamische luidspreker?
5. Aan welke eisen dient een goede uitgangstransformator te voldoen?
6. Wat is het verschil tussen een eindpentode en een HF-pentode?
*7. Welke instellingen zijn er mogelijk bij een buis? Wat verstaat men in de
praktijk normaal onder een klasse A-B-instelling?
8. Behandel de LF-eindtrap met een triode:
a. de gunstigste aanpassing,
b. het rendement,
de gevoeligheid,
d. de niet-lineaire vervorming.
*9 Behandel de LF-eindtrap met een pentode:
a. de gunstigste aanpassing,
b. het rendement,
de gevoeligheid,
d. de niet-lineaire vervorming.
* 10. Geef het schema van een balanseindtrap met twee pentodes, en bespreek
de werking ervan. Welke voordelen heeft de balansschakeling boven de
enkelvoudige eindtrap?
11. Hoe groot is in het geval van een balanseindtrap de anode-impedantie
per buis:
a. bij de klasse A-instelling?
b. bij de klasse B-instelling ?
12. Welke niet-lineaire vervorming kan een balansschakeling opheffen?
Licht dit toe aan de hand van een tekening.
Hoe kan men de mate van niet-lineaire vervorming globaal nagaan?
13. Hoe komt het, dat de belastinglijn per buis bij een balansschakeling in het
algemeen geen rechte lijn is, ook al vormt de luidspreker een ohmse be
lasting ?
14. Waarom neemt het rendement toe, naarmate men meer van de klasse Anaar de klasse B-instelling toe gaat ?
15. Leid de juiste aanpassing en het rendement af bij een balanseindtrap met
twee in klasse B ingestelde ideale pentodes.
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16. Leid de juiste aanpassing en het rendement af bij een balanseindtrap met
twee in klasse B ingestelde ideale triodes.
17. Vergelijk de „balanseindtrap met twee in klasse A ingestelde pcntodes”
met de „balanseindtrap met twee in klasse B ingestelde pentodes” (o.a.
wat betreft het rendement en het maximaal af te geven vermogen).
18. Geef enkele voorbeelden van stuurtrappen voor een balanseindtrap. Aan
welke eisen moet een stuurtrap voldoen?
19. Geef een schema van een transformatorloze eindtrap (des.e.p.p. eindtrap).
Welke principiële verschillen heeft deze t.o.v. de normale balanseindtrap
met transformator ?
20. Welke overwegingen zoudt ge kunnen hebben bij het ontwerp van een
LF-eindtrap?

r
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VIII

DE OSCILLATOR
§ 1-

RUIS i)

Voert men aan een LF-versterker waarop een luidspreker is aangesloten, geen
LF-signaal toe, dan brengt de luidspreker over het algemeen geen geluid voort.
Laat men de versterker echter zeer veel versterken, dan zal de luidspreker
„geruis” gaan voortbrengen. Geruis is geluid dat is samengesteld uit talloze
geluidscomponcnten met alle mogelijke geluidsfrequenties. Gewoonlijk duidt
men het kortweg aan met „ruis”.
Voert men een niet al te groot LF-signaal aan de versterker toe, zodat hij
behoorlijk moet versterken om het gewenste geluid voort te brengen, dan zal hij
behalve dit geluid ook nog bovengenoemde ruis voortbrengen. Dit stoort de
weergave. Voor een goede ruisvrije weergave is het daarom nodig, dat het aan
de versterker toegevoerde LF-signaal niet al te klein is.
De oorzaak van ruis is de aanwezigheid van een z.g. ruisspanning aan het
begin van de versterker. Deze spanning ontstaat aldaar door de onregelmatige
temperatuurbeweging van de vrije elektronen in de geleiders enerzijds, en door
de onregelmatige gang van de elektronen door radiobuizen anderzijds.
De temperatuurbeweging der elektronen

De materie is opgebouwd uit zeer vele kleine deeltjes, zoals moleculen en
atomen. Deze deeltjes zijn voortdurend in onregelmatige beweging. In het ge
val van vaste stof bestaat de beweging meestal uit een trilling om een zekere
evenwichtstoestand.
De beweging van de deeltjes vertegenwoordigt de z.g. warmte-energie van de
stof, en de grootte ervan bepaalt de temperatuur van de stof. Hoe sterker de
deeltjes in beweging zijn, des te hoger is de temperatuur van de desbetreffende
stof.
In een elektrische geleider vormen de aanwezige vrije elektronen een deel van
de samenstellende deeltjes. Ook zij zijn voortdurend in onregelmatige beweging,
en deze beweging zal des te groter zijn naarmate de temperatuur hoger is.

1) Deze § is in hoofdzaak te danken aan N. v. Hurck van het Natuurkundig Labo
ratorium der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken.
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Door hun onregelmatige bewegingen zullen er zich nu eens wat meer elektronen
aan de ene zijde van de geleider bevinden, dan weer meer elektronen aan de
andere kant. Hierdoor zal er een z.g. thermische ruisspanning vr tussen de
uiteinden ontstaan. De ruisspanning is opgebouwd uit zeer vele kleine wisselspanningscomponenten met alle mogelijke frequenties; dit houdt in, dat
de ruiscomponenten het gehele, tot nu toe in de radiotechniek te pas komende
frequentiespectrum bestrij ken.
Sluit men op de geleider de een of andere belasting aan, dan zal de geleider
een zekere ruisspanning aan deze belasting leveren, en tevens zal hij een ther
mische ruiswisselstroom ir door de belasting sturen. De ruisstroom zal als functie
van de tijd evenzo verlopen als de ruisspanning die hem veroorzaakte. Zij hebben
beide dus een uiterst gecompliceerd en willekeurig verloop. Wat hun grootte
betreft, kan men het daarom alleen over de effectieve waarde hebben:
De effectieve ruisspanning vreff, die aan een belasting wordt toegevoerd, is in
grootte gelijk aan de gelijkspanning die een evengroot vermogen in die geleider
zou ontwikkelen. De effectieve ruisstroom ireff, die aan een belasting wordt ge
leverd, is in grootte gelijk aan de gelijkstroom die een evengroot vermogen in die
geleider zou ontwikkelen.
We merken op, dat men praktisch nooit te maken heeft met de totale ruisspan
ning die een weerstand levert. Dit komt, omdat geen enkele versterker een band
breedte heeft, die het gehele frequentiespectrum bestrijkt. De door een ver
sterker versterkte ruisspanning is dus slechts afkomstig van een gedeelte van de
ruisspanningscomponenten aan de ingang, nl. van die waarvan de frequenties
binnen de frequentieband zl/ van de versterker vallen. In de praktijk heeft men
steeds met een vreff te maken, die de resultante is van een aantal ruisspannings
componenten die een beperkt gedeelte Af van het frequentiespectrum bestrijken. De
grootte van de effectieve ruisspanning kan men niet direct meten, aangezien
zij zo uiterst klein is. Wil men de grootte ervan bepalen, dan dient men de te
meten spanning eerst een bekend aantal malen behoorlijk te versterken. We
wijzen nogmaals erop, dat de te gebruiken versterker altijd een beperkte
bandbreedte doorgeeft. We kunnen daarom nooit in één keer de totale ruis
spanning meten van een geleider waarvan de componenten het gehele radiofrequentiespectrum bestrijken. Het is dus blijkbaar van groot belang, behalve
de versterking van de versterker ook zijn bandbreedte nauwkeurig te kennen.

Zowel uit theoretische berekening als uit praktische metingen blijkt het, dat
elk van de thermische ruiscomponenten over het gehele radiofrequentiespectrum gemiddeld even sterk in de totale ruisspanning van een geleider is
vertegenwoordigd.
Met andere woorden:
Iedere groep thermische ruiscomponenten, die een bandbreedte Af bestrijkt.
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onverschillig waar ze in het radiofrequentiespectrum is gelegen, levert een evengrotc bijdrage tot het totale ruissignaal.
Verder blijkt het volgende:
De grootte van de rnisenergie Pruts vaw de thermische ruiscomponenten die een
bandbreedte Af bestrijken, is recht evenredig mei Af, en met de absolute temperatuur
van de desbetreffende geleider.
In formule wordt dit:

Pruis —

’Wr
= ireff2.R = 4kT.A/ ... (W)
R

(8.0 la)

In deze formule is k de z.g. constante van Boltzmann, die gelijk is aan:
| k = 1,38.10-23 joule/graad

(8.016)

Een geleider kan men nu opvatten als een „thermische ruisspanningsbron”
of als een „thermische ruisstroombron”.
In het eerste geval hebben we een spanningsbron (fig. 8.01a) die een inwen
dige weerstand R heeft, en een constante e.m.k. vreff — V 4k .T .Af .R.
In het tweede geval hebben we een stroombron die een inwendige weerstand
4k.T.Af
stroom iref/ — — V4k.T.Af.R =
R
'
R
levert aan de parallelschakeling van de eigen inwendige weerstand en de
belasting (fig. 8.016). Met behulp van een van deze
twee vervangschema’s kan men de door een geleider
■o
geleverde thermische ruisspanning en thermische ruisstroom gemakkelijk berekenen. Bedenk wel, dat de
Ahvreff=V4/<.7:At./?
grootte van de geleverde ruisspanning dus afhankelijk is
van de belasting. De spanning vrrji = y/4k.T.Af.R is
Fig. 8.01a. Een gelei
a.h.w. de open ruisklemspanning van de geleider.
der, opgevat als
Bevindt er zich aan de ingang van een LF-versterker „thermische
ruis
tussen het rooster en de katode van de eerste buis een spanningsbron".
weerstand R, dan zal er over deze weerstand een thermi
sche ruisspanning ontstaan, die is opgebouwd uit ruis
componenten met alle mogelijke radiofrequenties. Van
deze ruiscomponenten zullen degenen worden versterkt,
die frequenties hebben, die binnen de door de versterker
bestreken frequentieband Af liggen.
Voert de buis verder geen roosterstroom, dan is de Fig. 8.016. Een gelei
der, opgevat als
„thermische
ruis
ingangsweerstand R praktisch niet belast ------ is te vera>C
stroombron”.

R heeft en een constante

I
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waarlozen), en dan levert R een ruisspanning vreff — y/4k .T .Af .R aan de buis.
Is bijvoorbeeld Af = 5000 Hz, R = 106 Q en T = 20°C = 293°K, dan is:
vr= V4/e.T.4/. A = v/4.1,38.10“23.2937500(7 10f' = vz81 . IQ-’2 9.10"« V,
of Vreff = 9 flV.
Het hageleffect
Behalve de temperatuurbeweging van de elektronen in diverse geleiders
zijn ook radiobuizen een oorzaak van ruisspanning. De stroom van een radio
buis bestaat uit een gaan van vele elektronen van de katode naar de anode
en naar eventuele andere elektroden. Worden er uitsluitend gelijkspanningen
aan de buis toegevoerd, dan zal de stroom door de buis over het algemeen een
gelijkstroom zijn.
Bekijken we het verloop van de stroomwaarde als functie van de tijd echter
zeer nauwkeurig, dan zullen we ontdekken, dat de stroom geen volkomen
gelijkstroom is; nu komen er weer eens enkele elektronen méér per tijdseenheid
op de anode, dan weer eens enkele minder. Men noemt dit het hageleffect. De
extra variaties van de anodestroom vormen een ruisstroom iT door de buis, die
buiten de anode-gelijkstroom nog altijd aanwezig is. De ruisstroom is weer
opgebouwd uit zeer vele zeer kleine wisselstroomcomponenten met alle moge
lijke radiofrequenties, en hij veroorzaakt een zekere ruiswisselspanning vr =
— ir.Za over de anode-impedantie.
In ir zijn alle componenten met radiofrequenties weer elk even sterk ver
tegenwoordigd. We moeten echter ook hier bedenken, dat door de beperkte
bandbreedte zl/ van de versterker slechts een deel van de ruiscomponenten
wordt doorgegeven naar de uitgang van de versterker.
Vergelijken we de grootte van de ruisstromen van verschillende normale radio
buizen t) bij eenzelfde anodegelijkstroom, dan blijkt de ruisstroom van een ver
zadigde diode het grootst te zijn.
Een verzadigde diode is een diode waarbij de Va zó hoog is genomen dat ver
andering van de grootte van Va niet meer van invloed is op de grootte van de
anodestroom. In een verzadigde diode gaan de elektronen dus rechtstreeks van
de katode naar de anode zonder dat er van de vorming van een elektronenwolk
als ruimtelading sprake is.
De ruisstroom van een verzadigde diode kan men theoretisch berekenen. De
effectieve ruisstroom van een verzadigde diode, voorzover hij is opgebouwd uit
componenten die een bandbreedte zl/ bestrijken, is gelijk aan:
ireff = V2e./.J/ . . . (A)

*) Geen secundaire emissiebuizen of gasbuizen.

(8.02)
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Hierin is e = 1,59.10 19 (C) de lading van een elektron, en is I de anodegelijkstroom.
Hebben we te doen met een niet-verzadigde diode of met een buis met meer
dan twee elektroden, dan is de ruisstroom minder groot. Dit komt doordat we
dan een ruimtelading in de buis krijgen in de vorm van een elektronenwolk. De
elektronen kunnen uit een elektronenwolk regelmatiger naar de anode toe wor
den getrokken dan direct uit de katode, zoals dat bij een verzadigde diode het
geval is.
Uit formule (8.02) blijkt, dat ireff2 van de verzadigde diode recht evenredig is
met de anode-gelijkstroom en met de door de componenten van de ruisstroom
bestreken bandbreedte. Dit is ook het geval bij een niet-verzadigde diode en bij
andere buizen. Men stelt daarom in het algemeen:
ir eff — F y/2e. I. Af ■ ■ ■ (A)

(8.03)

De constante F noemt men de ruisfactor. Deze is bij een verzadigde diode dus
gelijk aan 1 ; in alle andere gevallen is hij kleiner dan 1. De ruisfactor is de
verhouding van de ruisstroom van de buis tot die van een verzadigde diode die
een evengrote anodegelijkstroom voert.
Vergelijkt men de buizen met een of meer roosters onderling, dan zullen de
buizen in het algemeen een grotere ruisfactor hebben, naarmate zij meer roos
ters hebben. Omdat de elektronen zich over een aantal roosters moeten ver
delen, krijgen we dan een extra toeneming van de variaties van de anodestroom;
de verhouding van de grootten van de stromen naar de diverse elektroden zal
niet precies constant blijven, doch zij zal ook aan zeer kleine onregelmatige
variaties onderhevig zijn. Zo zal een pentode dus in het algemeen meer ruis
geven dan een triode. Men spreekt wel van verdelingsruis.
De equivalente ruisweerstand

We hebben gezien, dat de totale ruisspanning aan de uitgang van een versterktrap o.a. wordt bepaald door de temperatuurbeweging van de elektro
nen in de ingangsweerstand en door het hageleffect van de buis. De thermische

ruisspanning kan men berekenen met de formule Vreff =
.T .Af .R. De
ruisstroom in de buis, veroorzaakt door het hageleffect, kan men berekenen
met ireff = Fy/2e.I .Af.
Ten einde het resulterende effect van temperatuurbeweging en hageleffect
gemakkelijk te kunnen berekenen, heeft men het begrip equivalente ruis
weerstand ReiI van de buis ingevoerd.
De equivalente ruisweerstand Req van een buis is de grootte van de weerstand
tussen het rooster en de katode, die een evengrote ruisstroom door de buis zou veroor
zaken als het hageleffect doet.
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Men vervangt de buis met hageleffect dus als het ware door een buis zonder
hageleffect, die een extra weerstand Req tussen het rooster en de katode heeft,
die de hageleffect-ruisstroom veroorzaakt. Req ligt meestal in de orde van
grootte van 500 £1 a 5000 Q. Heeft men nu een versterkbuis met een lekweerstand Ri tussen het rooster en de katode, dan kan men de totale ruisstroom
door deze buis berekenen door te veronderstellen, dat de buis geen hageleffect
heeft, en dat ze een totale weerstand Ri + Req heeft tussen het rooster en de
katode. De totale ruisspanning tussen het rooster en de katode, waaruit men de
waarde van de totale ruisstroom kan berekenen, is dan:
vTtff= V4k.T.Af(Ri + Req).

Men is gewoon, voor de diverse buizen de grootte van Req op te geven. Is de
ruisfactor bekend, dan kan men Req daaruit als volgt berekenen met behulp
van de formules (8.01a) en (8.03).
[ ir eff=S. vr eff = S. y/4k.T.Af.Req

°f

ireff2, = S2.4k.T .Af .Req

p’re// = F.V2e.Z.Af

of

ireff2 = F2.2e.I .Af

Dus: S2.4k.T.Af.Req = F2.2e./.Af
Req —

of
2eIF2

4/Ff7s2

(8.04)

Formule 8.04 wordt voor 15°C gelijk aan:

I.F2
Req = 20 - —Dit is een voor de praktijk gemakkelijk te gebruiken formule.
Het funkeleffect
Bij de bespreking van het hageleffect hebben wij vermeld, dat de diverse
ruiscomponenten van de ruisstroom ten gevolge van het genoemde effect elk
.even sterk zijn vertegenwoordigd in de totale ruisstroom van de buis. Het blijkt
nu, dat de door de buis zelf veroorzaakte ruisstroom niet alleen door het hagel
effect wordt bepaald, doch mede door het z.g. funkel- of jlickerejfect. Dit laatste
effect houdt in dat de door de buis veroorzaakte ruiscomponenten met frequen
ties, die beneden, ca. 20 kHz liggen, aanzienlijk sterker kunnen zijn vertegen
woordigd dan de aan de buis te wijten ruiscomponenten met hogere frequenties.
Hoe lager de frequenties van de ,,ruiscomponenten beneden 20 kHz” zijn, des
te sterker zijn de desbetreffende componenten vertegenwoordigd.
Het funkeleffect kan voor de diverse buizen (pok voor overigens geheel gelijke bui
zen van eenzelfde type) zeer sterk uiteenlopen. Het schijnt verband te houden met
langzame veranderingen aan het emitterende oppervlak van de katode. De Req
kan voor componenten in de buurt van 50 Hz wel honderden malen groter zijn
dan voor componenten met frequenties boven 20 kHz.
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Halfgeleiders

Voor normale geleiders, zoals draad weerstanden, geldt steeds, dat de ther
mische vreff gelijk is aan V4k .T .Af .R, onverschillig of deze geleiders stroom
voeren of niet.
Voor halfgeleiders zoals koolweerstanden, is dit niet het geval. Als halfgelei
ders geen stroom voeren, geldt ook voor hen de formule vref{ = V4k.T .Af .R.
Voeren halfgeleiders echter joel stroom (indien een halfgeleider b.v. als anodeweerstand dienst doet), dan kunnen daardoor vooral de ruiscomponenten met
lage frequenties aanzienlijk toenemen. Voor LF-ruiscomponenten kan dit een
factor 100 a 1000 uitmaken! Evenals het funkeleffect is dit effect zeer wille
keurig: de LF-ruis van twee overigens geheel gelijke koolweerstanden kan aan
zienlijk uiteenlopen.
Tot slot maken we de volgende belangrijke opmerking:
Voor de ruis in het uitgangssignaal van een versterker is in de regel de eerste versterktrap nagenoeg uitsluitend aansprakelijk.
De ruis van de eerste trap wordt nl. het meest versterkt alvorens aan de
uitgang van de versterker te komen; de ruis van de volgende trappen zal steeds
minder worden versterkt naarmate de trap zich dichter bij de uitgang van de
versterker bevindt. Daarom zal de ruisbijdrage van de volgende trappen meest
al in het niet vallen bij de ruisbijdrage van de eerste versterktrap. Alleen als
de eerste trap heel weinig versterkt, kan de ruisbijdrage van de tweede trap
nog van belang zijn. Dit is bij brede band-versterkers soms het geval.
Over het geheel is het dus van groot belang juist de in de eerste trap opge
wekte ruisspanning tot een minimum te beperken. De gebruikte weerstanden
vormen een van de belangrijkste oorzaken van ruis, en wel in het bijzonder als
de desbetreffende weerstanden (gelijk)stroom voeren.
We hebben reeds vermeld, dat stroomvoerende weerstanden die van half
geleiders zijn gemaakt, aan de lage frequentiekant extra ruis geven, die aan
zienlijk groter kan zijn dan de normale thermische ruis. Het heeft daarom zin
dat men als anodeweerstand van de eerste versterktrap van een gevoelige
LF-versterker niet een halfgeleider neemt (b.v. een koolweerstand), doch een
van draad gewonden weerstand.
In de praktijk is gebleken, dat als de effectieve ruisspanning niet meer dan
1/rooo van de LF-geluidsspanning bedraagt, de ruis nagenoeg in het geheel niet
meer stoort.

§ 2.

TERUGKOPPELING

Wordt er een deel van het uitgangssignaal van een versterker naar de ingang
teruggevoerd, dan spreekt men van „terugkoppeling".
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tegengekoppelde versterker

hi

?x(

fru Q

U|
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Fig. 8.02a. Een blokschema
van een tegengekoppelde
versterker.

Werkt het teruggevoerde signaal het oorspronke
lijk aan de versterker toegevoerde signaal tegen,
dan noemt men dit /egewkoppeling.
Werkt het teruggevoerde signaal met het oor
spronkelijk aan de versterker toegevoerde signaal
mee, dan noemt men dat meekoppeling.
De versterker kan zijn opgebouwd uit één trap of
uit enige trappen. Eenvoudigheidshalve veronder
stellen we in het volgende steeds een ééntrapsversterker. Verder nemen wij steeds een voorbeeld,
waarbij het teruggevoerde signaal een spanning is !).
Tegenkoppeling

Fig. 8.026, Voorbeeld van
een tegengekoppelde versterktrap.

In het geval van de meest gebruikelijke tegenkoppeling wordt een deel Vt = p.vu van de uitgangsspanning vu naar de ingang teruggevoerd; het
wordt aldaar van de ingangsspanning vi afgetrokken
(zie de fig. 8.02a en 8.026).
Hierdoor vermindert het aan de eigenlijke ver
sterker toegevoerde signaal tot het bedrag

(8.05a)

Vi = v( — vt

Uit formule 8.05a kan men de versterking vt van de tegengekoppelde verster
ker als volgt afleiden:

1

1

V

V

■ Vi = V1 + Vt = --- Vu + P-Vu =

+ P )Vu

of :

,
vu
of Vt = -

v
vt =

v. p

Vi

1
1

+P
v

v

i+m?

(8.056)

Door tegenkoppeling wordt de versterking een factor 1 +
-|- v.p maal zo klein.
Sterker tegenkoppelen wil zeggen, meer signaal terugvoeren; dat komt neer op
het vergroten van p. Voert men het gehele uitgangssignaal vu terug, dan is
P = 1 en geldt:
V

vt =

1 + V

«e 1 2).

Men zou ook een stroom kunnen terugvoeren; dit komt in hoofdstuk IX pas ter
sprake en leidt dan tot analoge conclusies.
2) We veronderstellen dat v
1; dit is meestal het geval.
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§ 2

We komen nu tot de volgende belangrijke punten:
Koppelt men een versterker steeds meer tegen, dan neemt de versterking
v
daardoor af van v tot -------------- 1. ingeval men tenslotte het gehele uitgangssignaal

A.

1 +v

terugvoert 1).
B. In de tweede plaats blijft bij tegenkoppeling de versterking
v van de
eigenlijke versterker praktisch steeds constant, hoe sterk men ook tegenkoppelt.

C. In de derde plaats kan men bij tegenkoppeling hoogstens een spanning
terugvoeren, die bijna zo groot is als de ingangsspanning vt, doch nooit een span
ning die groter is dan vi\
Dit laatste wordt duidelijk, als men de inschakelverschijnselen in het oog
houdt. Groter worden van /? heeft tot gevolg, dat vt toeneemt; daardoor neemt
v\ = vi — Vt af; daardoor neemt weer vu = v.v\ af; d.w.z., aan het tegenkoppelcircuit wordt minder signaal (vu) toegevoerd naarmate p groter is.

Meekoppeling
In het geval van een wieegekoppelde versterker wordt er een deel Vt = t.vu
van de uitgangsspanning vu naar de ingang teruggevoerd, en aldaar wordt dit
deel bij de ingangsspanning v, opgeteld (zie de fig. 8.03a en 8.036). Hierdoor
neemt de ingangsspanning vi van de eigenlijke versterker toe tot een bedrag:
vi = vt + vt
i

(8.06a)

Uit formule 8.06a kan men de versterking vt van de meegekoppelde versterker
als volgt afleiden:

1
Vt = Vl — Vt = — vu
V
Wu
VI = —
Vi

t-Vu =

1 — v. / ’

1
\
-------t ]»u,
of:

V
Vt =

of

. V-------- /

1 — v.t

Door meekoppeling wordt de versterking een factor —

(8.06&)
1
groter. De noe— v .t

1) N.B.: Het is ook mogelijk, een groter signaal dan het uitgangssignaal terug te voeren.
Dan is fl > 1, en dan wordt vt < 1.
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I
meeqekoppelde versterker

ij____

Fig. 8.03a. Een blokschema
van een meegekoppelde ver
sterker.

Fig. 8.3b. Voorbeeld ran een nleegekoppelde versterkertrap.

mer 1 —v.t is nl. een breuk, die kleiner is dan 1. Sterker meekoppelen wil
zeggen, een groter signaal terugvoeren, ofwel het vergroten van t. Door sterker
mee te koppelen zal v .1 toenemen en steeds meer de waarde 1 naderen, zodat rt
nadert tot

I — 1

v
— = oo.
0

We komen nu tot de volgende belangrijke punten:

Ai. Wordt een versterker steeds meer meegekoppcld, dan neemt de versterking
daardoor toe van v tot oo.
Dit laatste punt is in de praktijk echter maar tot op zekere hoogte juist. Een
versterker kan nl. niet een oneindig groot signaal afgeven, doch slechts een
bepaald maximum signaal waarvan de grootte vastligt door de versterkergegevens.
Een toegevoerd constant signaal v, kan daarom niet oneindig worden ver
sterkt, doch slechts tot de bovengenoemde maximum waarde. Wel kan men
een willekeurig klein te nemen signaal altijd tot de genoemde maximum waarde
versterken, mits men maar sterk genoeg meekoppelt.
Ag. De versterking oo kan men enigszins benaderen, indien men het te ver
sterken signaal vt maar klein genoeg neemt.
De directe oorzaak ervan, dat toeneming van t op den duur de versterking
niet meer doet toenemen, is:
Bj. De versterking v van de eigenlijke versterker blijft bij voortdurende toe
neming van de meekoppeling niet constant, doch ze gaat sterk verminderen. x)

1) Dit in tegenstelling tot het geval van toenemende tegenkoppeling; daarbij blijft v
in de regel wèl constant.
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De oorzaak van de genoemde vermindering van v is meestal een van de volgende redenen:
a. Indien v± via een koppelcondensator en een lekweerstand tussen rooster en
katode van een buis wordt toegevoerd zal de telkens optredende roosterstroom
de koppelcondensator laden tot een gelijkspanning, die ongeveer gelijk is
aan vi. Deze gelijkspanning vormt een negatieve voorspanning voor de
buis. Naarmate vi toeneemt zal de buis dus negatiever worden ingesteld.
Dit brengt mee, dat de gemiddelde steilheid afneemt en daardoor de ver
sterking van de eigenlijke versterker eveneens vermindert.
b. Indien wj direct tussen rooster en katode van een buis wordt toegevoerd zal de
buis bij toeneming van vi steeds meer roosterstroom gaan voeren. Hierdoor
zal de versterking i> van de eigenlijke versterker afnemen aangezien de
roosterstroom b.v. dempend zal werken op een eventueel gebruikte resonantiekring (zie b.v. fig. 8.036).
Resumerend, kunnen we tenslotte het volgende zeggen:
Maken wij de meekoppeling van een versterker steeds groter, dan zal in het
begin (als ei nog niet al te groot is) v nagenoeg constant blijven. Op de duur zal v
echter verminderen door afneming van de gemiddelde steilheid, of door de
eventuele toeneming van de roosterstroom. Tenslotte zal de afneming van v zo
sterk zijn dat vergroting van de meekoppeling de versterking vt van het geheel
niet meer doet stijgen.
ID. Uit dit laatste zal het ook duidelijk zijn, dat de factor v .t in formule 8.066
hoogstens de waarde 1 kan benaderen, doch dat hij nooit gelijk aan 1 of groter dan 1
kan worden.

We hebben gezien, dat er bij /egenkoppeling ten hoogste een signaal kan wor
den teruggevoerd, dat bijna zo groot is als V(.
C. In het geval van meekoppeling kan er daartegen een signaal vt worden terug
gevoerd, dat vele malen groter is dan vi.
Het teruggevoerde signaal vt kan zelfs een onbeperkt aantal malen zo groot
als vi zijn, mits men vi maar klein genoeg neemt.

In fig. 8.03b is een praktisch voorbeeld van meekoppeling gegeven, zoals men
dit vroeger in ontvangers wel toepaste, ten einde de versterking van een versterktrap aanzienlijk te vergroten. De zich in het anodecircuit bevindende
terugkoppelspoel Li is gekoppeld met een spoel in het roostercircuit. Deze kop
peling kan men meer of minder sterk maken, ten einde de grootte van de mee
koppeling te regelen. Tegenwoordig wordt deze meekoppeling praktisch niet
meer toegepast. Dit o.a. om de volgende reden: Te sterk meekoppelen heeft
het oscilleren van de buis tot gevolg (zie de § 4). Dit houdt in, dat de buis zelf
een HF-wisselspanning gaat opwekken, en dat verstoort de goede werking
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van het geheel. Bovendien zal de oscillerende buis de eigen ontvanger als zender
doen fungeren, en aldus zendt de ontvanger het opgewekte HF-signaal uit.
Van het uitgezonden HF-signaal kunnen andere ontvangers in de omgeving
ernstige storing ondervinden.
§ 3.

DE AMPLITUDE-FREQUENTIE-KARAKTERISTIEK VAN DE
MEEGEKOPPELDE VERSTERKER

Tot nu toe hebben we slechts het bijzondere geval van zuivere meekoppeling
verondersteld, waarbij juist in fase met v; en dus ook met vi terugkomt aan de
ingang van de versterker. De fase van
ten opzichte van jq hangt af van de
hoek waarover de eigenlijke versterker tezamen met het terugkoppelcircuit het
signaal draait bij zijn rondgang in de versterker. Het is uiteindelijk nl. de span
ning Vi, die door de eigenlijke versterker wordt versterkt, en die daarna via het
terugkoppelcircuit als de spanning vt = t.vu = t.v.vi naar de ingang wordt
teruggevoerd.
De anode-impedantie en het terugkoppelcircuit zijn van de frequentie af
hankelijke grootheden. Daarom is de hoek waarover de versterker en het terug
koppelcircuit het signaal bij zijn rondgang draaien, afhankelijk van de frequen
tie / van het te versterken signaal. In het algemeen is er één frequentie /o,
waarbij het teruggevoerde signaal Vt precies in fase is met V\. Deze frequentie /o
ligt in den regel ongeveer midden in de frequentieband Zl/ die de versterker
doorlaat. Hoe meer de frequentie / afwijkt van de waarde /o, des te meer ver
schilt het teruggevoerde signaal Vt in fase met iq. Zo kan bijvoorbeeld, als /
kleiner is dan /o het signaal vi vóórijlen op vi, en als / groter is dan /o het signaal
vt ndijlen op tq.
Van zuivere meekoppeling is er, zoals vermeld, meestal slechts bij één fre
quentie /o sprake. In dat geval zal Vt het best meewerken met tq. Heeft het te
versterken signaal niet de frequentie /o, dan zal tq in fase zijn verschoven ten
opzichte van tq, en dan zal er dus niet meer sprake zijn van zuivere meekoppe
ling. In dat geval zal Vt niet meer zo goed mogelijk met vt meewerken.
Hoe zal de amplitude-frequentie-karakteristiek vt = f(cu) van een meegekoppelde versterker nu verlopen?
Haar verloop wordt bepaald door de volgende drie punten:
a. De amplitude-frequentie-karakteristiek van de eigenlijke versterker;
b. Hoe de factor t afhangt van de frequentie van het te versterken signaal;
c. De invloed die faseverschuiving van vt ten opzichte van iq heeft op de
grootte van vi.
Bij zeer sterke meekoppeling (grote factor t) blijkt het punt c nagenoeg uit
sluitend bepalend te zijn voor het verloop van de amplitude-frequentie-karakteristiek van de meegekoppelde versterker. We zullen daarom eerst nagaan,
welke invloed het punt c heeft op het genoemde verloop.
ifei
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Ten einde de invloed van punt c na te gaan, nemen wij voorlopig aan, dat
de grootten van v en t binnen het beschouwde Irequentiegebied (de omgeving van /0)
constant zijn. Volgens deze veronderstelling zal de amplitude-frequentie-karakteristiek van de eigenlijke versterker binnen dit frequentiegebied volkomen
recht zijn. Met de amplitude-frequentie-karakteristiek van de meegekoppelde
versterker zal dit echter niet het geval zijn. Naarmate de frequentie van het te
versterken signaal meer van /o afwijkt, zal Vi meer in fase zijn verschoven ten
opzichte van vi, en zal Vi dus minder met v, meewerken, zodat de versterking vt
kleiner zal zijn. Dit kan men inzien met behulp van de vectordiagrammen van
de spanningen vr, vt en vj bij verschillende frequenties.
De vectordiagrammen kunnen wij het best in één figuur onderbrengen ten
einde hen onderling goed te kunnen vergelijken. Hierbij valt er te bedenken,
dat in alle gevallen de vectoren vi en vi eenzelfde onderlinge verhouding hebben.
Immers, Vt — t.vu-= t.v.V\, waarin volgens onze voorlopige onderstelling t en v
constant zijn. Het is daarom het handigst, aan vi en vi constante grootten te
geven x), en één ervan een vaste stand te laten innemen. Dit is gedaan in fig.
8.04<r. De vector vi heeft daar dc vaste stand AC en het voetpunt van vector
Vi is steeds in A genomen. De vectorpunten van vt zullen dan op een cirkelboog
B0B1B2B3 liggen, die het punt A tot middelpunt heeft. In fig. 8.04a zijn verder
de volgende 3 gevallen geschetst:
le.

Een geval dat vt vóórijlt op vi; dit is weergegeven met de vectoren vu, vu
en ®j.

Ie..

Het geval dat vt in fase is met vi; dit is weergegeven met de vectoren vt, vt
en üj.

3e..

Een geval dat vt naijlt op vi; dit is weergegeven met de vectoren v/2,
vi-2 en vi.
De grootte van de meekoppelversterking is gelijk aan
Vu

ve =

V.Vi

- =------- •

vt

Vl

In het vectordiagram isëi, en dus ook v .vi, constant gehouden.
De grootte van vt is dus recht evenredig met de reciproke waarde van ö, uit
het vectordiagram; d.w.z., hoe groter üi is, des te kleiner is de meekoppelverster
king.
Aangezien vi een minimale lengte heeft in de stand waarin vi met v, in fase
is, zal de meekoppelversterking in dat geval van zuivere meekoppeling dus het
grootst zijn. Hoe meer in fase t.o.v. vi verschilt, des te langer wordt vi, en des
te kleiner is vt; dit blijkt duidelijk uit het vectordiagram. Voorbij de punten
Bo en B3 is er in fig. 8.04n zelfs sprake van /egenkoppcling, aangezien het ini) D.w.z., niet aan de vt een constante grootte te geven.
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gangssignaal vi van de eigenlijke versterker
dan kleiner is dan het toegevoerde signaal V(.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de amplitude-frequentie-karakteristiek van de
meegekoppelde versterker als het ware een
soort resonantiekromme is, die een top heeft
bij de frequentie /o. In fig. 8.04« hebben we
als voorbeeld een niet al te sterk meegekop
i/i2
I
¥>2
pelde versterker genomen, waarbij vt = 1,6 V(
\
\
voor een signaal met de frequentie /o- Uit
^2/
Ö2
\\
/
het diagram zien we, dat al behoorlijk in
fase moet zijn verschoven ten opzichte van
\
vi, wil F; aanzienlijk verminderen. Dit be
tekent, dat de amplitude-frequentie-karak—'B3\
Fig. 8.04a. Het vectordiagram van de teristiek zal gelijken op de brede resonantie
diverse wisselspanningen van een
kromme van een niet-selectieve afstemkring.
zwak meegekoppelde versterker bij
In fig. 8.046 hebben we het vectordia
verschillende frequenties. Er wordt
hier verondersteld dat de versterking gram geschetst voor het geval dat de ver
van de versterker zonder tegen kop
peling en de doorlaatfactor van het sterker veel sterker is meegekoppeld. In
terugkoppelcircuit bij de diverse fre fig. 8.046 is Vi = 30;q voor een signaal met
quenties constant zijn : slechts de fase
van het terugkomende signaal Vt ten de frequentie /oopzichte van het oorspronkelijke in
Uit de figuur zien we dat, als de versterker
gangssignaal V( wordt verondersteld
uiteen te lopen bij verschillende fre sterk is meegekoppeld, een kleinere faseverquenties.
schuiving van vt ten opzichte van vi reeds
Om tot een overzichtelijk geheel te
komen hebben wij zowel de terugko aanzienlijke vermindering van de meekoppelmende spanning vt als de ingangsversterking met zich meebrengt!
spanning i»i van de eigenlijke ver
Bovendien zal het duidelijk zijn, dat het
sterker, en niet de oorspronkelijke
ingangsspanning vt, steeds evengroot laatste steeds sterker het geval is, naarmate
getekend.
men de meekoppeling laat toenemen. De
amplitude-frequentie-karakteristiek van een sterk meegekoppelde versterker zal
gelijken op de smalle resonantiekromme van een selectieve afstemkring.
Bij de behandeling van HF-versterking hebben we gezien, dat het produkt
van bandbreedte en grootste versterking voor de amplitude-frequentie-karakteristiek van een versterker constant is. D.w.z., toeneming van de grootste

F,
1^2

^21

Fig. 8.046. Het vectordiagram van de diverse wisselspanningen van een sterk meege
koppelde versterker bij verschillende frequenties. Een kleine fasedraaiing van vt ten op
zichte van vt doet de versterking nu reeds aanzienlijk afnemen.
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versterking gaat ten koste van de bandbreedte, en omgekeerd. Ook voor de
amplitude-frequentie-karakteristiek van de hier behandelde meegekoppelde
versterker geldt de bovengenoemde algemene regel.
Bij een meegekoppelde versterker doet de vergroting van de meekoppeling de
amplitude-frequentie-karakteristiek hoger en smaller worden.
In het begin van deze paragraaf hebben we gezien, dat de versterking vt de
waarde oo kan benaderen, indien
maar klein genoeg is, en men maar sterk
genoeg meekoppelt. Nadert vt inderdaad de waarde oo, dan zal de amplitudefrequentie-karakteristiek tegelijkertijd bijzonder smal worden, zij zou de breedte
0 benaderen. Door sterke meekoppeling kunnen wij dus a.h.w. een resonantiekromme verkrijgen, die veel en véél smaller is dan die van de beste afstemkring. Is
bijvoorbeeld de bandbreedte van een zwak meegekoppelde versterker 10 000 Hz,
en is zijn versterking voor een signaal met de frequentie /o gelijk aan 100, dan
zal het vergroten van de versterking tot 106 door sterkere meekoppeling de
100
bandbreedte doen afnemen tot ca. ------ • 10 000 = 1 Hz.
106
In het voorgaande hebben we uitsluitend de invloed van de faseverschuiving
van vt ten opzichte van vi op de grootte van vt nagegaan; daarbij hebben we v
en t constant verondersteld. Hoe ligt een en ander nu als er aan deze veronder
stelling niet is voldaan?
De amplitiide-frequentie-karakteristiek van een niet teruggekoppelde versterker
is in de praktijk niet geheel recht, doch zij zal bij een frequentie fm bijvoorbeeld
een maximum hebben. Gaan we zwak meekoppelen, dan zal de amplitudefrequentie-karakteristiek hierdoor smaller en hoger worden. Is bij deze mee
koppeling de factor t maximaal voor dezelfde frequentie /m, en komt bovendien
bij dezelfde frequentie fm het signaal vt in fase met vi terug, dan zal ook met
meekoppeling de amplitude-frequentie-karakteristiek haar maximum bij de
frequentie fm hebben. Is echter de factor t maximaal voor een frequentie ft, die
niet samenvalt met fm, dan zal de top van de karakteristiek enigszins in de
richting van ft zijn verschoven. Valt bovendien de frequentie fo, waarbij Vt in
fase met v\ terugkomt, niet samen met fm, dan zal dit de top van de amplitudefrequentie-karakteristiek meer de kant van /o op halen.
De invloed ervan, dat de factor t niet maximaal is bij de frequentie fm, is in
den regel niet zeer groot, omdat de factor t praktisch meestal niet veel zal uiteen
lopen voor de verschillende frequenties binnen de frequentieband die de ver
sterker doorgeeft.
De invloed ervan, dat /o niet samenvalt met fm, zal volgens het voorgaande
naarmate de meekoppeling sterker wordt, echter steeds meer toenemen. Bij
zeer sterke meekoppeling zal tenslotte de grootste versterking juist
plaatsvinden voor signalen met de frequentie f0, ook al is in het geval van
geen meekoppeling de versterking bij de frequentie fm vele malen zo groot als die bij
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de frequentie /o- Dit laatste punt is van groot belang bij de uitleg van de werking
van een oscillator.

Wij komen nu nog even terug op het praktische voorbeeld van meekoppe
ling, waarmee wij in de vorige paragraaf zijn geëindigd. In de eerste plaats valt
op te merken, dat door flinke meekoppeling de versterktrap veel selectiever
wordt (de bandbreedte wordt veel kleiner). In de tweede plaats ligt bij sterke
meekoppeling de top van de amplitude-frequentie-karakteristiek juist bij de
frequentie waarbij het teruggevoerde signaal in fase met het ingangssignaal
terugkomt. Deze frequentie zal over het algemeen ongeveer overeenkomen met
de resonantiefrequentie van de anodekring; dit behoeft echter niet zo te zijn.
*§ 4.

HET PRINCIPE VAN DE OSCILLATOR

De oscillator, gezien als selectieve ruisversterker

In fig. 8.05 is het blokschema van een meegekoppelde versterker getekend,
die wij ons uit één trap denken opgebouwd. Aan deze versterker wordt van bui
tenaf geen extra wisselspanning toegevoerd. Toch zal er aan de ingang altijd
enig signaal aanwezig zijn in de vorm van een ruisspanning, die in fig. 8.05 met
vr is aangeduid.
De ruisspanning is opgebouwd uit vele zeer kleine componenten met alle
mogelijke frequenties. De ruiscomponenten zijn globaal elk even sterk in het
totaalsignaal vr vertegenwoordigd, t)
De versterker zal de aan de ingang aanwezige ruiscomponenten versterken,
de een wat meer en de ander wat minder. Hierdoor zal er ook aan de uitgang
een zekere ruisspanning aanwezig zijn, die wij hebben aangegeven met vu.
Omdat er in vr de ruiscomponenten elk even sterk zijn vertegenwoordigd, zal de
amplitudeverhouding van de ruiscomponenten aan de uitgang worden bepaald
door de amplitude-frequentie-karakteristiek van de meegekoppelde versterker.
Als de meekoppeling niet sterk is, zal de amplitude-frequentie-karakteristiek
laag en tamelijk breed zijn.
Naarmate we sterker meekoppelen, zal de ampliVr
tude-frequentie-karakteristiek hoger en smaller wor
den. Daardoor zal een steeds kleiner wordende band
breedte Af van de totale ruisspanning vr flink worden
versterkt en de overige ruiscomponenten zullen steeds
Vl=t.Vu
minder worden versterkt (zie § 3).

IX

Fig. 8.05. Het blokschema
van een oscillator indien
hij wordt beschouwd als
een selectieve ruisverster
ker.

i) Eventueel uitgezonderd de componenten met zeer lage
frequenties, die veel sterker kunnen zijn vertegenwoordigd
(zie § 1).
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Koppelen wij tenslotte zéér sterk mee, dan zal de amplitude-frequentie-karakteristiek a.h.w. de vorm hebben gekregen van een zeer hoge rechte naald die
bij de frequentie f0Sc loodrecht op de frequentie-as staat. De laatstgenoemde
fosc is de frequentie waarbij het terugkomende signaal precies in fase is met het
oorspronkelijke signaal; dan treedt er een zuivere meekoppeling op. In het ge
val van zéér sterke meekoppeling wordt dus uitsluitend de ruiscomponent vro
met de frequentie fosc buitengewoon veel versterkt; alle andere ruiscomponen
ten worden niet versterkt.
Door zéér sterk meekoppelen kan men tenslotte bereiken, dat het uitgangs
signaal in de orde van grootte van 1 a 10 volt komt. Dit betekent, dat het uiterst
kleine ingangsruissignaal dat kleiner kan zijn dan 1 «V, miljoenen maal wordt
versterkt. In § 2 hebben we gevonden, dat dit inderdaad best mogelijk is, indien
wij de factor v.t maar voldoende tot 1 laten naderen (zie formule 8.066). Is deze
toestand bereikt, dan hebben wij een schakeling gekregen, die een behoorlijk
grote wisselspanning geeft zonder dat hiertoe van buiten een extra wisselspan
ning wordt toegevoerd. Zulk een „wisselspanningsgenerator” noemt men een
oscillator.
Volgens de gegeven beschouwing kan men een oscillator dus op
vatten als een zeer selectieve, sterk meegekoppelde versterker die één
component v,n van de ingangsruisspanning geweldig versterkt.
Hierbij maken wij nog enkele belangrijke opmerkingen. In de eerste plaats is
v.t de versterking van het totale ingangssignaal vi van de buis bij zijn eenmalige
rondgang in de versterker. Immers, het signaal vi wordt versterkt tot vu = v.vi,
en van vu komt weer het deel vi = t.vu = t.v.vi aan de ingang terug, zodat de
,.rondgaande versterking” gelijk is aan:

Vrond —

Vt
Vl

'

t.V.Vl
Vt

= v.t.

In de tweede plaats is er, als de oscillator eenmaal oscilleert, praktisch alleen
nog sprake van de twee signalen vi en vu; het signaal vr valt daarbij in het niet l).
Het totale ingangssignaal wi is precies genomen wel opgebouwd uit vt en vr,
maar vr is zo onnoemelijk veel kleiner dan
dat we gerust vi gelijk aan vt
kunnen stellen. De oscillator zorgt a.h.w. zelf voor zijn eigen ingangssignaal vi.
In verband met de vorige opmerking kunnen we nu zeggen, dat de rondgaande
versterking v.t bij een oscillerende oscillator nagenoeg gelijk is aan 1.
In de derde plaats bestaan de signalen vu en vi elk nagenoeg slechts uit één wis-

1) Het volgende getallenvoorbecld doet dit duidelijk uitkomen. Stel, dat vrQ = 10“7 V
en vu — 10 V en v — 100.
10
Vu
Vu
10 = 108 en vi
— = 10-1 V en vt = t>i — vr =
----Dan geldt vt =---100
°
10’
v'u
= 10-1 — 10-’ w 10-1 V.
Zowel vu als vi zijn dus véél groter dan vrfi, en vt is nagenoeg gelijk aan t’i-
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selspanningscomponent met dusdanige frequentie fosc dat vt precies in fase met vro
en vi terugkomt naar de ingang.
In de vierde plaats hebben wij tot nu toe voor de eenvoud verondersteld, dat
de versterking v van de eigenlijke versterker constant blijft tijdens het vergroten
van de meekoppeling en het tengevolge daarvan aangroeien van de wisselspan
ning. In de praktijk zal de versterking v echter gaan afnemen indien de wissel
spanning sterk toeneemt. Dit laatste houdt aldus een automatische begrenzing
in voor het toenemen van de opgewekte wisselspanning (Zie § 2-meekoppeling).
Na de voorgaande bijzondere zienswijze, waarbij wij de oscillator als een
sterk meegekoppelde selectieve ruisversterker hebben beschouwd, zullen we in
het volgende de werking van een oscillator op een meer gebruikelijke manier
naar voren brengen.
*De praktische werking van een oscillator

Een oscillator of wisselspanningsgenerator bestaat in principe uit een ver
sterker, waarvan het uitgangssignaal naar de ingang wordt teruggevoerd.
M.a.w., een oscillator is een sterk meegekoppelde versterker. Vaak is de ver
sterker samengesteld uit slechts één versterktrap, waarbij men gebruik
maakt van een radiobuis als versterkend element.
In een oscillator kan men onderscheiden de eigenlijke versterker, die de ingangsspanning v maal versterkt tot een waarde vu = v.vt, en een z.g. ierugkoppelcircuit, dat een deel Vi = t.vu van de uitgangsspanning terugvoert naar
de ingang. Bij een rondgang door de eigenlijke versterker en het terugkoppel-

circuit vindt aldus een totale rondgaande versterking vro„a = v.t —

plaats.

Indien men een oscillator inschakelt zal hij niet in staat zijn direct de ge
wenste grote wisselspanning op te wekken. Na het inschakelen moet hij eerst
het z.g. aanloopproces doorlopen, waarbij de wisselspanning van een uiterst
kleine beginwaarde aangroeit tot de uiteindelijke grote eindwaarde. Tijdens
dit aanlopen verkeert de oscillator dus in een toestand van voortdurende ver
andering. Na het doorlopen van het aanloopproces ontstaat een stabiele toestand,
waarbij de gewenste grote wisselspanning voortdurend in stand wordt gehouden.
Om te kunnen oscilleren moet er bij een oscillator aan diverse voorwaarden
zijn voldaan. In de eerste plaats moet er een aanvangswisselspanning vi0
zijn om de oscillator op gang te brengen.
In de tweede plaats moet de beginspanning een dusdanige frequentie fosc
hebben, dat er bij de rondgaande versterking van vi0 over het geheel genomen
juist geen fasedraaiing optreedt. D.w.z., bij een frequentie fosc moet de terugko
mende wisselspanning precies in fase zijn met de oorspronkelijke spanning.
Slechts in dat geval zal de oscillator nl. in staat zijn een eigen wisselspanning
te blijven onderhouden.
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In de derde plaats moet men ervoor zorgen dat de over het algemeen zeer
kleine beginspanning vi0 met de frequentie fosc niet alleen behouden blijft,
doch dat hij aanvankelijk tot een veel grotere waarde kan aangroeien doordat
hij telkens na te zijn versterkt als een grotere spanning aan de ingang terugkomt.
D.w.z., men moet ervoor zorgen dat de rondgaande versterking bij de fre
quentie fosc aanvankelijk groter is dan i, en bij voorkeur aanzienlijk groter
is dan 1. Alleen dan zal de zeer kleine beginspanning van de oscillator kunnen
aangroeien tot een grote spanning, die praktisch goed is te gebruiken.
Aan de eerste twee beginvoorwaarden is in de praktijk altijd voldaan omdat
er b.v. tengevolge van de thermische beweging van de elektronen aan de ingang
van de eigenlijke versterker een z.g. ruisspanning aanwezig is. Dit is een wille
keurig verlopende kleine wisselspanning, die men samengesteld kan denken uit
wisselspanningscomponenten met alle mogelijke frequenties. Onder deze com
ponenten zal er dus altijd een voorkomen met de vereiste frequentie fosc, en deze
(zéér kleine) component vormt de vereiste beginspanning zqo, die de oscillator
op gang kan brengen. Aan de derde voorwaarde kan men voldoen door ervoor
te zorgen dat men de eigenlijke versterker voor wisselspanningen met fre
quenties in de buurt van fosc zeer sterk meekoppelt. Daardoor zal vrona bij de
frequentie fosc veel groter zijn dan 1.
De oscillator werkt nu verder als volgt. Vlak na het inschakelen zal de kleine
ruiscomponent met de frequentie fOsc worden versterkt, en vrona = v.t maal zo
groot aan de ingang terugkomen. Dit grotere signaal wordt weer >>ron<t maal
versterkt en komt nóg groter terug; enz., enz. Op deze wijze zal de aanvankelijk
uiterst kleine beginspanning vto snel aangroeien.
Zolang de ingangsspanning tijdens het aangroeien nog klein is (d.w.z., nog
niet groter is dan ca. 1 V) zal de versterking van de eigenlijke versterker evengroot blijven en vrOnd = v.t zijn grote beginwaarde behouden.
Zodra de ingangsspanning echter groot wordt (d.w.z., zodra hij boven de
waarde van ca. 1 V uit gaat komen) zal de versterking van de eigenlijke ver
sterker merkbaar verminderen en de rondgaande versterking daardoor gaan
afnemen. Deze achteruitgang van v is bij afwezigheid van een aan de versterkerbuis voorafgaande koppelcondensator Cr en lekweerstand Ri meestal te wijten
aan een door de meer dan ,,recht evenredig met vj' toenemende roosterstroom
veroorzaakte groeiende demping. Bij aanwezigheid van Cr en Ri wordt de
vermindering van v meestal veroorzaakt door een automatisch negatiever inge
steld geraken van de versterkbuis (zie fig. 8.06c). Aldus zal het aangroeten
van de kleine beginspanning automatisch worden begrensd.
Tenslotte zal de rondgaande versterking zijn afgenomen tot de waarde 1.
Dan is het aanloopproces beëindigd en is de stabiele toestand bereikt, waarbij
de oscillator zijn eigen grote ingangsspanning blijft onderhouden.
We merken op dat naarmate de rondgaande versterking vlak na het inscha
kelen groter is, de kleine beginspanning enerzijds des te sneller en des te ge-

474

VIII - DE OSCILLATOR - § 4, § 5

makkelijker zal aangroeien, en anderzijds tot een des te grotere eindwaarde zal
aangroeien.
*De oscilleervoorwaarden

Wil een oscillator oscilleren, dan moet er volgens het voorgaande dus aan de
volgende drie voorwaarden zijn voldaan:
Er moet een frequentie fosc zijn, waarbij de terugkomende wisselspanning
precies in fase is met de oorspronkelijke ingangsspanning.
2e. Er moet een beginsignaal aanwezig zijn met de frequentie fosc.
3e. De rondgaande versterking van een wisselspanning met de frequentie
fosc moet aanvankelijk groter zijn dan i om na het aanlopen af te nemen
tot I, zodat:

le.

''«„d = r • t = 1

(8.07)

Oscilleert een oscillator niet, dan zal dit over het algemeen daaraan liggen,
dat de rondgaande versterking bij de frecpientie fosc kleiner is dan 1. Immers,
aan de andere beide oscilleervoorwaarden is altijd wel voldaan. Als men over
,,de oscilleervoorwaarde” spreekt bedoelt men in den regel dan ook de laatste
van de drie bovengenoemde voorwaarden in het bijzonder.
Er zijn talloze soorten van oscillatoren. Men kan hen onderscheiden in
oscillatoren met resonantiekring(en) en oscillatoren zonder resonantiekring(en).
We zullen eerst enkele van de eerstgenoemde soort behandelen, en vervolgens
ook nog enkele van de laatstgenoemde soort.

*§ 5.

OSCILLATOREN MET RESONANTIEKRINGEN

*A. De LC-oscillator met een resonantiekring in het anodecircuit

In fig. 8.06rt is het eenvoudigste voorbeeld van een oscillator met een reso
nantiekring gegeven. De anode-impedantie bestaat hier uit een resonantie
kring die is gekoppeld met een spoel die zich in het roostercircuit bevindt.
Het ingangssignaal van de buis wordt versterkt en daar
bij circa 180° in fase gedraaid. De door de twee spoelen
gevormde transformator draait het signaal nogmaals circa
180°, zodat het in totaal 360° is gedraaid en juist in de
goede fase weer aan de ingang terugkomt.
Aangezien in deze schakeling de buis steeds op Ey = 0
Fig. 8.06a. Zeer een- volt is ingesteld, zal er een aanzienlijke roosterstroom
voudig schema van
lopen, die sterk dempend zal werken op de resonantiekring.
een LC-oscillator.

f
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De waarde van vrona zal direct na het inschakelen
daarom niet groot kunnen zijn, en zal bovendien
tijdens het aangroeien van vg sterk afnemen door de
toenemende roosterstroomdemping1). De rondgaande
versterking 1 zal daarom reeds bij een vrij kleine waar
de van vg bereikt worden. D.w.z., de oscillator zal geen
grote wisselspanning kunnen opwekken.

Fig. 8.066. Het schema
De besproken schakeling kan men aanmerkelijk ver van een LC-oscillator,
beteren door een koppelcondensator en een lekweer- waarbij de buis tijdens
aanlopen automa
stand aan te brengen (fig. 8.066). De buis zal daardoor het
tisch negatiever wordt
automatisch zó ingesteld blijven dat de toppen van ingesteld naarmate vg
toeneemt. Dit geschiedt
het te verwerken signaal vg aan één kant steeds na doordat de roostergenoeg tegen de tijdas aanliggen, zodat de buis slechts stroom de condensator
Ck laadt tot een gelijk
weinig roosterstroom trekt (fig. 8.06c). Een en ander spanning, die bij bena
dering
gelijk is aan tig.
is hier hetzelfde als bij roosterstroomdetectie. De aan
het optreden van de roosterstroom te wijten demping
wordt nu zelfs minder naarmate vg toeneemt (zie fig. 3.08c bij de behandeling
van de diodedetectie). De afneming van v bij toeneming van vg zal nu zijn te
wijten aan de afneming van de gemiddelde steilheid. Hoe sterker men meekop-

l Ia

c

c

Fig. 8.06c. Diverse mogelijkheden van de in
stelling der oscillatorbuis tijdens het oscilleren.
Naarmate de terugkoppeling sterker is zal de
instelling meer van de klasse A-toestand naar
de klasse C-toestand zijn verschoven.

i) Deze demping neemt toe omdat de Ig—^-karakteristiek gekromd is, waardoor de
piekwaarde van de /^-impulsen meer dan „recht evenredig met vg” toeneemt. In geval van
een rechte door de oorsprong gaande Ig—I^-karakteristiek zou de demping niet toenemen!
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pelt !), des te groter zullen de spanningen vi = vg en vu = va worden. De
buis kan zelfs in klasse A-B, klasse B of klasse C ingesteld geraken; dit komt
ten goede aan het rendement (fig. 8.06c). Nu wordt zoals eerder vermeld,
de anodekring in veel mindere mate door het roostercircuit gedempt. De
resulterende demping is ca.
(zie ook de afleiding van R,j = ^R bij de be
handeling van de diodedetectie).
Is de buis in klasse A-B, klasse B of klasse C ingesteld, dan zal de anodewisselstroom in ’l geheel niet meer sinusvormig met de tijd verlopen. De toppen zullen
namelijk aan één kant worden afgesneden, omdat de momentele roosterspanning telkens groter wordt dan de roosterruimte van de buis (fig. 8.06c). De
niet sinusvormig met de tijd verlopende ia is opgebouwd uit diverse harmonischen met uiteenlopende frequenties. De frequentie van de eerste harmo
nische ligt in de buurt van de resonantiefrequentie van de kring; de frequenties
van de overige harmonischen liggen hoger en ze verschillen daarvan aanzienlijk
Daarom veroorzaakt alleen de eerste harmonische een flinke spanning over de
kring en een flinke kringstroom i* in de kring. Voor de hogere harmonischen is
de kring nagenoeg een kortsluiting die door de condensatortak wordt gevormd.
De resulterende spanning va over de kring is dus praktisch geheel uil de eerste
harmonische opgebouwd, zij verloopt daarom nagenoeg sinusvormig als functie van
de tijd. Evenzo is de kringstroom
nagenoeg geheel uit een eerste harmonische
opgebouwd, zodat zij eveneens sinusvormig als functie van de tijd verloopt. De
kringstroom loopt door de spoel £1, die daardoor een sinusoïdaal variërend
wisselveld heeft, dat een wisselspanning iq = —ja>M. i^ in de secundaire spoel
Lo induceert. De teruggevoerde wisselspanning is weer de wisselspanning vg van de
buis, die dus ook sinusvormig als functie van de lijd verloopt. Deze laatste punten
zijn geheel in overeenstemming met de zienswijze, de oscillator te zien als een
zeer selectieve ruisversterker.
De instelling van de buis komt op dezelfde wijze tot stand als bij roosterstroomdetectie. Daarom gelden ook hier de volgende twee punten (fig. 8.06c):
\e. De gemiddelde anodestroom zal verminderen naarmate vg en va toene
men.
Hieruit volgt, dat het rendement van de buis toeneemt, naarmate het te ver
werken signaal vg groter is.
2c. De gemiddelde roosterstroom die gelijk is aan de gemiddelde stroom door
Ri, zal toenemen, naarmate vg en va toenemen.
Immers, de condensator C* wordt geladen tot een gelijkspanning die prak
tisch gelijk is aan de amplitude van vg (zie diode- en roosterstroomdetectie). De
condensator zal zich continu via Ri en de spoel L% ontladen; deze ontlading
wordt periodiek bijgevuld door de roosterstroom. De gemiddelde ontlaadstroom door Ri zal dus gelijk zijn aan de gemiddelde roosterstroom. Verder is de

1) Door het vaster koppelen van de twee spoelen.
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grootte van de gemiddelde ontlaadstroom gelijk

aan

d.w.z. recht evenredig met
Weet men
Ki’
de grootte van Rb dan kan men de grootte van
vg dus bepalen door een gelijkstroommeter in serie
met Ri op te nemen: vg «s I.Ri.
De frequentie fosc waarin de oscillator oscilleert,
is de frequentie waarbij het terugkomende signaal Fig. 8-Oóc?. Een oscillator met
precies in fase is met het oorspronkelijke ingangs een resonantiekring in het
waarbij de afsignaal. Zoals we boven reeds veronderstelden, zal anodecircuit,
stemcondensator aan een kant
fosc niet veel van de resonantiefrequentie fo van de aan aarde kan liggen.
kring afwijken. Dit is duidelijk als men bedenkt,
dat de fase van de kringimpedantie juist in de buurt van haar faseresonantie
sterk verandert, en dit des te meer naarmate de Q groter is. In het geval van
faseresonantie is de kring ohms, bij een iets lagere frequentie is hij sterk induc
tief, en bij een iets hogere sterk capacitief (zie fig. 2.456). Dit betekent dat vrij
wel alle mogelijkheden wat de fase betreft in het frequentiegebied vlak bij
de resonantiefrequentie van de kring liggen; d.w.z., de frequentie waarbij
vt = Vrond-Vt in de juiste fase aan de ingang terugkomt zal in het algemeen ook
in de buurt van de resonantiefrequentie van de kring liggen. Door de kring te
verstemmen, kunnen we dus de frequentie van de oscillator wijzigen. Dit wordt
gewoonlijk gedaan met behulp van een variabele condensator.

Wenst men de ene zijde van de variabele condensator te aarden, dan kan
men de schakeling daartoe veranderen in die van fig. 8.06<7. De anodegelijkspanning wordt hier van de resonantiekring gescheiden gehouden door de
condensator Cs. De laatstgenoemde condensator vormt een kortsluiting voor
wisselstroom met een frequentie /osc. De anode-impedantie wordt nu gevormd
door de parallelschakeling van de kring en de anodeweerstand Ra; deze laatste
is nodig om de gelijkspanning aan de buis toe te voeren. De kring wordt door
Ra wel enigszins gedempt.
*B. De LC-oscillator met een resonantiekring in het roostercircuit

Men kan de schakeling van fig. 8.066 wijzigen door de kring en de enkele
spoel onderling te verwisselen (fig. 8.07). We hebben nu als anode-impedantie
niet een direct in het anodecircuit geschakelde kring, doch een als het ware
indirect via een transformator aangesloten kring. De werking van het geheel
is in principe verder dezelfde, omdat alleen de kring en de transformator van
plaats zijn verwisseld. Ook hier zal ia meestal niet sinusvormig als functie van
de tijd verlopen, de spanningen v0 en va zullen dit echter wel doen.
Een verschil met het vorige geval is, dat men om C te kunnen aarden nu in
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principe geen extra anodeweerstand Ra nodig
heeft. Praktisch wenst men vaak de spoel L2 niet
een hoge gelijkspanning V/, t.o.v. spoel Li te ge
ven, en brengt men daarom toch een anodeweer
C=±i
:Z.2g
>Z-1
T
/h;
stand Ra aan.
__T~
De schakeling volgens fig. 8.07 heeft als nadeel,
dat de kring direct met de buis is verbonden,
Fig. 8.07. Een oscillator met
een resonantiekring in het waardoor de veranderingen in de buis (zoals
roostercircuit.
capaciteitsverandering, wijziging van de roosterstroom, enz.) meer invloed op de kring kunnen
hebben. In verband met het laatste merken we het volgende op.
Bij een oscillator is het in den regel van belang, dat de frequentie van
de geleverde spanning zo stabiel mogelijk is. De frequentie kan men zo
stabiel mogelijk houden door in de eerste plaats de kwaliteit van de kring groot
te maken; immers, dan is de fasedraaiing in de buurt van de resonantiefrequentie van de kring zeer sterk en zal de oscilleerfrequentie zich dus in een zeer smal
gebied bevinden. Verder is de frequentie stabiel te houden door in de tweede
plaats de kring los met het roostercircuit te koppelen ; hierdoor zullen wijzigingen
in de buis minder van invloed kunnen zijn op de afstemming van de kring.
Ck2

-2-

*C. De Hartley-oscillator

Vervolgens komen we nog tot enkele schakelingen die in wezen het grond
schema vertonen, dat in fig. 8.08 is gegeven. De impedanties Z\, Z2 en Z3 vor
men één resonantiekring; daarin loopt een kringstroom
rond. De kring wordt
steeds aangestoten door de anodewisselstroom ia, die in het geval van een grote
Q veel kleiner is dan ï*. De kringstroom veroorzaakt een anodespanning
va = ik(.Zi -f- Z2), die in tegenfase moet zijn met de teruggevoerde spanning
Vt = ik-Zz tussen het rooster en de katode. Dit kan alleen het geval zijn als
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
le. De impedanties Zj en Z2 moeten verschillend van karakter zijn.
D.w.z., als Zi inductief is, moet Z% capacitief zijn, en omgekeerd.
2e. Bovendien moet de absolute waarde van
groter zijn dan die
van Z2. Immers, anders heeft Zi + Z2. niet een ander karakter dan Z2, ook
al hebben Zi en Z2 wel een verschillend karakter.
Uit deze twee punten volgt direct een derde punt;
3e. Z3 moet hetzelfde karakter hebben als Z2.
D.w.z., beide zijn of inductief óf capacitief. Men ziet dit
in met de overweging, dat Z\ + Z2 + Z$ bij de oscil
Fig. 8.08. Het grond
leerfrequentie ohms is 2), terwijl Zi groter is dan Z2. schema voor een be
paald type oscillatoren, waarvan diverse
1) Zi. Z, en Z3 vormen tesamen immers één resonantiekring,
voorbeelden zullen vol
die bij de oscilleerfrequentie ten naaste bij in faseresonantie is. gen.

VIII - DE OSCILLATOR - § 5

j

Dit is alleen mogelijk als Z3 en Z3 eenzelfde karak
ter hebben en tezamen evengroot zijn als Zi.
We krijgen aldus als mogelijkheden:
J Zi is capacitief; Z3 en Z3 zijn elk inductief.
[Zi is inductief; Z3 en Z3 zijn elk capacitief.
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Fig. 8.09a. Het principesche

Als eerste voorbeeld hebben we in de fig. 8.09<z ma van een Hartley-oscillator.
en 8.09Ó het principeschema en het werkelijke
schema van een z.g. Hartley-oscillator gegeven. Hier
zijn Z3 en Z3 inductief, terwijl Zi capacitief is. De
anodespanning va staat over L\, de teruggevoerde
Ck
spanning staat over L3. De spoelen Li en L3 zijn
Ftpraktisch één spoel die een aftakking heeft. De
■ffi
_i_
inductie van de gehele spoel noemen we L. De buis
_ T
kan weer zowel in klasse A als in klasse A-B, B of
Fig. 8.096. De Hartley-oscil
C zijn ingesteld. De anodestroom zal in den regel lator.
niet sinusvormig als functie van de tijd verlopen,
de spanningen va en vt = vg zullen dit echter wel doen.
*D. De Colpitts-oscillator

Een tweede voorbeeld van een oscillator volgens het principe van fig. 8.08 is de
Col-pitts-oscillator. In fig. 8.10a is het principe-schema en in tig. 8.106 het praktijkschema weergegeven. Hier is Zi inductief en zijn Z3 en Z3 capacitief; alle
tezamen vormen zij weer de resonantiekring. De resonantiekring heeft een
C1C2
die door Ci en C3 tezamen wordt gevormd.
capaciteit C =
Ci + C3
De anode-impedantie bestaat uit de parallelschakeling van de afgetakte
kring en de anodeweerstand Ra. Deze laatste is nodig om de anodegelijkspanning aan de buis toe te voeren. De werking en de eigenschappen van de Colpittsoscillator zijn in grote lijn dezelfde als die van de Hartley-oscillator.

:Ci

Fig. 8.10a. Het principeschema van een
Colpitts-oscillator.

VIII - DE OSCILLATOR - § 5

480

:A:Cog

i§ =tr

■■J
Pi?

I

Fig. 8.11a. Het principeschema van een HuthKühn oscillator.
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Fig. 8.116. De Huth-Kühnoscillator.

Fig. 8.12a. Een voorbeeld
van een kristal-oscillator.

*E. De Huth-Kühn-oscillator
Het volgende voorbeeld van een oscillator volgens het principe van fig. 8.08
is de z.g. Huth-Kühn-oscillator of ,,tuned plate-luned grid’’-oscillator (TPTGoscillator). Zijn principe is gegeven in fig. 8.1 la. De werkelijke schakeling is in
fig. 8.1 16 getekend. De condensator C uit fig. 8.1 la is in de praktijk de buis- en
bedradingscapaciteit tussen de anode en het rooster, die in fig. 8.116 in streeplijn is weergegeven.
Deze capaciteit is de impedantie Zi. De impedanties Z2 en Z3, die dus induc
tief moeten zijn, bestaan uit twee resonantiekringen. Dc oscilleerfreqiientic fosc
ligt hier iets lager dan de resonantiefrequentie van de gelijk afgeslemde kringen,
aangezien de kringen anders niet inductief zijn.

*E. Een kristal-oscillator

In zenders die een draaggolffrequentie van steeds precies dezelfde waarde
moeten hebben, gebruikt men vaak kristal-oscillatoren.
Een voorbeeld van een kristaloscillator is in principe gelijk aan de boven
beschreven Huth-Kühn-oscillator. Het schema is in fig. 8.12a gegeven. Zi is
weer de capaciteit tussen anode en rooster. Z2 is het kristal dat zich gedraagt
als een kring. Z3 is tenslotte een afgestemde kring. Het kristal kan men vervan
gen door een vervangschema, zoals dit in fig. 8.126 tussen het rooster en de katode is weergegeven. In dit schema is de capaciteit
van het kristal zelf met C\- aangeduid. De capa
T”
citeit tussen de elektroden van de kristalhouder
is aangeduid met Cp. Het kristal zelf kan men
dus als een uit Lt, Ck en r* samengestelde serietjCp- —
kring beschouwen. Tussen de uiteinden van deze
1
seriekring is de houdercapaciteit Cp geschakeld.
I
Z-K<
J
Praktisch blijkt dat Cp^> C^. We hebben in
Fig. 8.126.
Het vervanghet roostercircuit daardoor een kring gekregen, die
schema van de gegeven kris
de serieschakeling van C* en Cp als totaalcapacital-oscillator.
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teit heeft; deze kring is zeer los gekoppeld met de buis. Immers, de buis zit slechts
1
1
1
parallel aan ——, terwijl —
. De kwaliteit van de kring blijkt zéér
(oC

(!)(..■ p

coC

groot te zijn; zij bedraagt b.v. 10 000. De waarden van r^, Ct, L/: en Cp kunnen
voor de diverse kristaluitvoeringen sterk uiteenlopen. Cp ligt meestal in de orde
van grootte van 5 tot 15 pF. C* kan liggen tussen 0,1 pF en 0,01 pF. De weer
stand rj- kan liggen tussen lOQen 1000 Q. Met een kristaloscillator kunnen
wisselspanningen worden opgewekt waarvan de frequenties liggen in het ge
bied van 50 kHz tot ca. 15 MHz, als de oscillator oscilleert in de 1ste harmo
nische van het kristal. Men kan nog tot veel hogere frequenties komen door de
oscillator in een hogere harmonische te laten oscilleren; daarbij kunnen fre
quenties van ca. 100 MHz worden bereikt.
De losse koppeling en de grote Q werken samen om de oscilleerfrequentie
zeer constant te houden. Temperatuursinvloeden op het kristal worden in den
regel voorkomen door de oscillator in een afgesloten ruimte onder te brengen,
die op constante temperatuur wordt gehouden (een z.g. thermostaat).

§ 6-

HET BEREKENEN VAN DE OSCILLEERVOORWAARDE

We zullen in deze paragraaf de oscilleervoorwaarde voor enkele gevallen be
rekenen. Wij achten het van belang alvorens hieraan te beginnen enige nieuwe
begrippen te bespreken die wij bij deze berekeningen zullen gebruiken.
De effectieve steilheid Sc(f

Gewoonlijk is de buis van een normale versterktrap in klasse A ingesteld;
daarbij wordt een als recht te beschouwen gedeelte van de Ia—F^-karakteristiek (met een constante steilheid) bestreken, en de anodewisselstroom ia ver
loopt praktisch evenzo als de roosterwisselspanning vg. Een oscillator zal in de
regel echter in klasse A-B, klasse B of zelfs in klasse C zijn ingesteld. Daarbij
wordt niet meer een als recht te beschouwen deel van de Ia— F9-karakteristiek
beschreven, met als gevolg dat de anodewisselstroom anders verloopt dan de
roosterwisselspanning. We kunnen voor het verband tussen ia en vg niet meer
het normale begrip „steilheid” gebruiken. Men heeft daarom een nieuw begrip
effectieve steilheid ingevoerd. Hieronder verstaat men de verhouding van de
\e harmonische van de anodewisselstroom (<ia) tot de roosterwisselspanning, ofwel:
iia

Seff —

(8.08)

Vg

De effectieve steilheid hangt af van de grootte van het bestreken deel van de
Ia— ^-karakteristiek; d.w.z. van de grootte van de door de oscillator opge-
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Seff
So

wekte roosterwisselspanning. Voor bui
zen die als oscillator dienst doen, geeft
men in den regel dan ook een grafiek op
(fig. 8.13), die weergeeft:

7

7

0.8-

1.6

So
0,6-

-1,2

In deze formule is So de statische
steilheid bij Vg = O V. De genoemde
grafiek is van nut bij de praktische be
rekening van een oscillatorschakeling.
In de praktijk bedraagt de verhouding
Sf//
vaak circa
So

■^Ogem

T Jap

0,4-

-0,8

Seff
^So

-0.4

0,2

OX
O

ïï

10

Fig. 8.13. De grafieken

15

f(vs)

20

■$,ƒƒ _

So

f(^).

1 aO

<

Het stroomrendement

Het zal duidelijk zijn, dat behalve de
effectieve steilheid ook de grootte van
de 1 ste harmonische van de anodewisselstroom (ïia) en de grootte van de anodegelijkstroomcomponent (7„ gem) van
belang zijn bij het ontwerpen van een oscillator. Het is daarom gebruikelijk
voor een oscillatorbuis tevens op te geven (fig. 8.13):

'/ = -J —
a- = ff»») en
a gem
van een oscillatorbuis.

f a ijcm

I

=

7 = '

i\a

i

(8.09)

7a gem

Ha
het stroomrendement.
7 a gein
Verder geeft men ter bepaling van de anodegelijkstroom nog op (fig. 8.13):
Men noemt 7 —

Ia gem

l

..

- 7---- = fW
■* aO

i

Hierin is 7„o de anodestroomwaarde bij Vg = O V.

De effectieve inwendige weerstand R, cll

In de diverse oscillatorschakelingen wordt de aanwezige resonantiekring
enigszins gedempt door parallel staande weerstanden. Deze dempingen moet
men bij de afleiding van de oscilleervoorwaarde in rekening brengen. Een van
de dempingen wordt gevormd door de inwendige weerstand van de oscillatorbuis. Aangezien de oscillatorbuis echter meestal in klasse C is ingesteld, trekt
zij niet voortdurend stroom, en is de dempende invloed van de inwendige buis-
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weerstand nu weer wel en dan weer niet aanwezig. Als de Rt dempend werkt,
is zijn grootte bovendien nog afhankelijk van de momentele instelling van de
buis. Ten einde met genoemde dempende invloed rekening te kunnen houden,
heeft men het begrip effectieve inwendige weerstand ingevoerd. Hieronder
verstaat men de grootte van de dempingsweerstand die, geschakeld tussen de
anode en de katode van de buis, bij de oscilleerfrequentie een evengrote dem
ping vertegenwoordigt als ,,de buis alleen” in zijn oscillerende toestand. De
grootte van de effectieve inwendige weerstand kan men dus niet direct uit
de ƒ„—V g- of de Ia—E„-karakteristieken
D„-karakteristieken bepalen. Een en ander ligt hier
als volgt:
Voor een normale buis kan men aannemen, dat bij benadering constant
is. De waarde van Rt eff
eff kan men dan als volgt uitdrukken in de waarde
van Seff\

Rl

R

eff = “=-----

Seff

Seff

So

Rl eff = -c~
Rl
Seff

of

(8.10)

Hierin zijn So en Ri de statische steilheid en de inwendige wisselstroomweerstand van de buis bij Vg = 0 V. Men ziet uit de benaderingsformule
(8.10), dat er een direct verband bestaat tussen de effectieve Rt en de effectieve
steilheid, zodat men, Ri eff voor een praktisch geval kan bepalen met behulp
Seff

en formule (8.10).
So
Blijkbaar is de effectieve inwendige weerstand des te groter (en de dem
pende invloed van de buis dus des te kleiner) naarmate de effectieve steil
heid kleiner is.
In de praktijk blijkt Rt eff vaak ongeveer 4Rt te bedragen (zie bv. fig. 8.13 voor
= 10 V).
van de grafiek

De equivalente dempweerstand Rd

Bij de bespreking van enkele oscillatorschakelingen in de vorige paragraaf
hebben wij gezien, dat men ervoor zorgt, dat de buis een automatische negatieve
voorspanning verkrijgt met behulp van een roostercondensator Cr- en een
lekweerstand Ri. De lekweerstand Ri en de optredende roosterstroom van de
buis vertegenwoordigen ook een demping van de aanwezige resonantiekring.
Evenals bij de diodedetectie en roosterstroomdetcctie kan men Ck en Ri op
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Ck

HF
ffv

Pd ^14 ffl

Fig. 8.14. De demping
door het optreden van
roosterstroom.

twee manieren schakelen; daarbij staat de R/ al of
niet direct over C* heen. Bij de behandeling van de
diodedetectie hebben wij afgeleid, dat de grootte van
de equivalente dempweerstand Ra in de twee genoemde
gevallen 17?/ of !,/?; bedraagt. Dit geldt echter slechts
voor het geval dat de wisselspanningstoppen aan de
ene kant tegen de /-as aanlopen ; d.w.z., als Vrj = — vg.
In het geval van een oscillator is het 7?.C-produkt
normaliter echter nogal klein (7?/ «a 50 kfl), zodat de
^-toppen tamelijk ver over de /-as heen kunnen komen
en de demping dan groter is. Globaal kan men zich
echter wel houden aan de waarden 1-7?/ en !/?/.

*--- R^YzRx
Fig. 8.15. De demping
door het optreden van
roosterstroom.

Transfoi matie van de dempingen

Bij de berekening van de oscilleervoorwaarde kan
men zich zeer veel werk besparen door de manier van
aanpakken zo gunstig mogelijk te kiezen. Men kan zich in het bijzonder moeite
besparen door de diverse verspreid aanwezig zijnde dempingen te herleiden
tot één demping. Een weerstand R over een deel van een kring kan men vervan
gen door een weerstand R[ over de gehele kring, en omgekeerd. (Controleer in vraag
stukken echter wel steeds achteraf, of de uitgevoerde transformatie toelaat
baar was!) Deze soort transformaties zijn reeds behandeld in §6 van hoofd
stuk II over resonantiekringen. Komt er in de volgende afleidingen een trans
formatie voor, dan zullen wij telkens verwijzen naar de te gebruiken formule
uit § 6 van hoofdstuk II.
Algemene methode

Ter berekening van de oscilleervoorwaarde kan men als volgt te werk gaan:
Men verbreekt de verbinding van het (stuur)rooster van de oscillatorbuis met
het overige deel van het roostercircuit (fig. 8.16), en men beschouwt de oscilla
tor als een versterktrap die een evengroot
1F
signaal moet afgeven
als het signaal dat er
►u
Ra
aan wordt toegevoerd.
Men veronderstelt ver
der, dat men een wisFig. 8.16. Een oscillator is te beschouwen als een versterker,
selspanningssignaal vg
die hetzelfde signaal moet afgeven als eraan wordt toege
voerd. Merk op dat in het gegeven voorbeeld de versterker
aan de gevormde vermet een weerstand Ra wordt belast, die kleiner is dan de
sterktrap
toevoert;
weerstand Ri in de oscillatorschakeling.
■
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vervolgens berekent men het signaal vu, dat de trap afgeeft met behulp van
het stroombronvervangschema. Door v'u gelijk te stellen aan va (ook wat de fase
betreft), vindt men tenslotte de oscilleervoorwaarde.
We gaan nu over tot de berekening van de oscilleervoorwaarde van de in de
vorige paragraaf besproken oscillatoren, uitgezonderd de kristaloscillator.
ƒ« alle komende berekeningen veronderstellen wij, dat we met goede resonantiekringen hebben te doen. In dat geval kan men van de boven vermelde trans
formaties gebruik maken en kan men de faseresonantiefrequentie praktisch

gelijkstellen aan coq

. Dit vereenvoudigt de berekeningen aanmerkelijk
' LC
en het geeft toch een redelijke benadering van de praktijkgevallen. Bovendien
is er steeds verondersteld dat de koppelcondensatoren en de buiscapaciteiten
kunnen worden verwaarloosd.

A.

De LC-oscillator met een resonantiekring in het anodecircuit

In fig. 8.16a is het schema van de normale LC-oscillator met een resonantiekring in het anodecircuit getekend. In fig. 8.16b is hiervoor het vervang
schema gegeven. Dit kan men vereenvoudigen tot dat van fig. 8.16c door de
Ricff van de buis en de Ra in de kring te transformeren tot de weerstanden x):

L
L
rt = ----------- enenrar“=
=----------- .
Rieff.C
Ra.C
De in serie staande weerstanden rj, ra en r kan men vervolgens vervangen door
één weerstand (fig. 8.1órf):

L
Rieff-C

L

+ ~rZc + r'

Vervolgens kan men het tot nu toe gebruikte „stroombronvervangschema”
omzetten in een „spanningsbron vervangschema” volgens fig. 8. lós waarbij
de constante e.m.k. gelijk is aan:

V

jcoC

Aldus zijn wij tot het eenvoudigste vervangschema volgens fig. 8.16e
gekomen ; daarin staat de aan het rooster teruggevoerde spanning vu over Rd.
Door tweemaal de tweede wet van Kirchhoff op de twee gevormde circuits
toe te passen, vinden we twee vergelijkingen met de onbekenden ;'i en t». Aan
gezien vu =
= iz.Ra,
iz-Ra, moeten wij i2 uit de gevonden vergelijkingen oplossen, ten
1) Zie formule 2.276 van hoofdstuk II.
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Ck2

HF

;/?d

Z-2'

Fig. 8.166

0.

ffd

Ra

Fig. 8.16c

Fig. 8.16d

-T

Ra
Fig. 8.16o, b, c, d, e. De achtereenvolgens op te stellen
steeds
eenvoudiger
wordende vervangschema’s
van een LC-oscillator met een resonantieknng in het
anodecircuit.

M
Fig. 8.16c

einde vn te vinden. Door tenslotte vu = v(J te stellen, vinden we deoscilleerfrequentie zowel als de oscilleervoorwaarde. De berekening verloopt als volgt:

(«)

v = Z\.ii + jcoM .?2
0=4- ■jwM.ii 4-

»2

of

11 = -

z2
ja>M

*2

Substitutie van (b) in (a) geeft:
V

=
~ \— jwM

4- 'jatM li2 =

Zt .Z2 4- cu2M2
— ja>M

Vu = — Rd-iz1) = —l

jo>M .Ra

— ƒ&> M

1*2 Of 1*2 =

Seff-Vg

'jcoM. Ra

'iM2+Z1.Z2V== w2M2+(rv+'ja)L1—j—\

V

-r ^1-^2

) (2?d+/coL2)

jwC

wC/

M c

Ra

(oj2M2+rv.Rd—a>2LiL2+^■\I +] r co(£i.Rd+L2-rv) R±

c

(8.11)

O)C

1) Het —teken duidt er hier op dat in fig. 8.16e de onderzijde van Ra het punt is,
dat met het rooster van de buis is verbonden opdat er meekoppeling optreedt.

j
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Als vu = vg, moet de bovenstaande breuk reëel zijn; dit is’het geval als het
imaginaire deel van de noemer nul is:
-Rd
<o(/-i. Rd ~ L2.rv)
= 0 of
a>C
1
1
Rd
Mosc2 =
of
11'. C
(Li.Rd + Li.r^C
f' V
/1 + ~Rd L2) C

1

1

U>os2 =

■

T

------ waarin

T

•

<

Tv

T

Li = Li 4------- Li
Rd

Li.C

Li\C

(8.12)

Het imaginaire deel van de noemer van formule (8.11) stellen we gelijk aan nul;
dan verkrijgen wij als oscilleerwaarde:
21'/ .Sgff .Rd.Vg
of
= Vg
Vu
C^a>2M2 + rv.Rd — <M2LiLi 4——

Li
C

M . Seff. Ra — Cl a>2M2 -|- rv.Rd — a>2LiLi +

We maken gebruik van (8.12), en we krijgen:
Rd

Seff

Li .Li
LiTc

C I a>2M2 -|- rv.Rd

a>2.M2.C

M.Rd

+

rv. Rd. C

In formule (8.13) geeft

a>2.M.C

m.rT
Seff

+

Rd

co2.M.C

~~rT~

+

Li
= C(a>2M2 + r„.2?d)
C
rv.C
M

of

+-

rv.C

(8.13)

rv.C
de invloed van de demping aan de primaire kant
M

w2MC
. , ,
en ---------- de invloed van de demping aan de secundaire kant van de transfor
Rd
mator weer. Is de laatste aan Rd te wijten demping te verwaarlozen, dan
wordt de oscilleervoorwaarde:
M
rv.C
1 waarin
of
Seff
Seff
rvC
M
M

k'VLi . L2

kV Li-

f u. C
fu. C
fv • L
De oscilleervoorwaarde is dan:
Li
k.T.Sef/Zv km 1 waarin Zv —----- —

= k- —
«1

rv.C

= k.T.Z„.

(8.13<i)
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We merken in de eerste plaats op, dat bij het vergroten van de oscilleerfrequentie door C te verkleinen, volgens formule (8.13) de Seff kleiner wordt, en
dat va en vg dus groter worden. D.w.z., bij het hoger worden van de frequentie
neemt de wisselspanning van de oscillator toe. Dit is trouwens al direct duidelijk,
als men bedenkt, dat het kleiner worden van de C de anode-impedantie doet
L
toenemen, omdat de impedantie Zo = ----- van de resonantiekring toeneemt.
rC
In verband hiermede kunnen wij in de tweede plaats opmerken, dat men de
oscillatorspanning bij verschillende frequenties constanter kan houden door de
kring sterker te dempen (b.v. door Ra kleiner te kiezen). Immers, dan is de toeLi
van minder invloed op de grootte
neming van de kringimpedantie Zo —

r.C

Li
van Zv = —
x)rv.C
Ten derde kunnen wij vermelden, dat in formule (8.13«) de factoren Se/f.Zv
en k.T overeenkomen met de factoren v en l uit de formule v.t = 1.
B.

De LC-oscillator met een resonantiekring in het roostercircuit

In fig. 8.17<i is het schema van de normale LC-oscillator met een resonantie
kring in het roostercircuit getekend. In figuur 8.17& is het vervangschema
getekend. Dit kan men vereenvoudigen door de parallelschakeling van A’, ,.ƒƒ
en R„ te vervangen door een weerstand Rv. Bovendien kan men in het geval
van een goede kring de dempingsweerstand Rd in de kring brengen als een serieweerstand rd volgens fig. 8.17c:
Lz
Vd =
C.Rd'
Verder kan men r en rd vervangen door rK en het stroombronvervangschema
kan men vervangen door een spanningsbronvervangschema (fig. 8.17<Z),
waarvoor geldt:
[ rv = r + — r + L2
C.Rd
I V -- SeffVg.Ry.
In fig. 8.\7d is aldus het eenvoudigste vervangschema gegeven. Daar
uit kan men op de volgende wijze de oscilleervoorwaarde afleiden, als men
bedenkt, dat de terug te voeren spanning vu over de C staat.
v = Zi.r'i + ja>M .iz
0 = -f- icoM.ii -f- Zz.t'z of fi “
1

i) Bedenk: —— =
Zv

1

1

+

z2
—jojM

(«)
»2

i
Rt eff

J
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/?V

T

.Z-1 I

jf
Fig. 8.17a

Fig. 8.\7b
Seff• Ry- Kg (4-/,

Seff-Kg

+J

Ry\

:C

Rv

i.
M

M

Fig. 8.17c
Fig. Q.\7d
Fig. 8.17a, b, c, d. De achtereenvolgens op te stellen steeds eenvoudiger wordende
vervangschema’s van een LC-oscillator met een resonantiekring
:
in het roostercircuit.

Substitutie van (ö) in («) geeft:
V

Zi Z2
— jayM

1
VU =- —

F>c

.

\

+ ■jcoM h2 =
/
M
i2 X) =

Z^ + ^M2
—'](dM
v

—

V

co2M2 4~ Z\.Z2

2i- 27 =

~c

M

= ~c
M
Vu ~ ~C

—j(üM

1-2 Of 12 —

Sejf . Rv . Dg

a)2M2 4- (Rv 4-

4- ]coL2 — ]

Seff • Rv-Vg
^co2M2-\-rv. Rv—cü2L1L2-\—— ^4~y ^(£1 • rv~\-Lz • Rv)—

(8.14)

Als vu = Vg, dan moet de breuk van (8.14) reëel zijn; dit is het geval als het
imaginaire deel van de noemer nul is:

M(Li.rv 4" R2-Rv) —
WOSC^ ----

Rv
wC

of

~ 0

l

Rv

1

CUosc2 = T7.'c

l

of

Lz'.C

(L2-Rv 4“ L\.rv)C

1

-----l2.c

•
r ,
T
Tv r
waarin L2 = R2 4—77“ -^1
Rv

(8.15)

i) Het —teken beduidt dat in fig. 8.\7d het rooster van de buis met de onderzijde
van C moet worden verbonden opdat er meekoppeling optreedt.
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Als we het imaginaire deel van de noemer uit formule (8.14) gelijk aan nul stel
len, krijgen we als oscilleervoorwaarde:
Seff.Ry.Vg

AZ
Vu=~C

of

------------ Z~ = Vg

a>2M2 4- rv.Rv — a>2LiL2 4---M.SCff.Rv — C\o>2M2 4- rv.Rv —

oj2Li.L2

4“

L,

c

We maken gebruik van (8.15), en we krijgen dan:

M. Seff.Rv
Seff iss

kj

C <o2M2 4- rv.Rv —

C ,a>2M2
M.R„

Z-i. Z.2

”c.Z7

4-

Seff

a>2MC

kj-----------

Rv

of

rv.C
M '

a,2MC
~R^

C.rv.Rv

~1Tr7

Li'
= C(co2M2 4- rv.Rv)
C )

4-

rv.C

(8.16)

We merken op, dat de formules (8.15) en (8.16) veel overeenkomst vertonen
met de formules (8.12) en (8.13) van het vorige geval.
oflMC
---- de invloed van de demping aan de primaire kant weer;
Hier geeft
Rv
rv.C
geeft de invloed van de demping weer aan de secundaire kant van de

transformator. Als men de eerste aan Ra en Rieff te wijten demping kan verwaarlozen, dan wordt de oscilleerwaarde:

rv.C
rv.C
Seff %------ =----------M
k • --L2
n2

1
k ■ ~ • Zo

1

k-T-^

Zo
of k.T.S'ff J-2 S» 1

of

■j-t

Zo
. 7
i2
k.r.S'ff ---- 1, waarin
1, waarin
Zo =
Zo =
T2------------------------------- rv.C

(8.16a)

Over dit geval B kan men analoge opmerkingen maken als over het geval A.
Bij het verkleinen van C zal de oscilleerfrequentie toenemen, en tegelijkertijd
de voortgebrachte wisselspanning. Door de paralleldemping van de kring
groter te maken (b.v. door Ra kleiner te kiezen) kan men de wisselspanning
constanter houden bij uiteenlopende frequenties.

c.

De Hartley-oscillator

In fig. 8.18a is de Hartley-oscillator gegeven en in fig. 8.186 is het vervang-
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Ck

-iï-

n,i n

L

Ro

Fig. 8.18a

Fig. 8.186

ni

L =?C

A>d

■ff'

■R'

■R'a

o
o

Fig. 8.18c

Ri'

■Rv

—
fe>
n2. o

"2o

—Z.

nv

Ka

S:C
Ui

Fig. 8.18rf
Fig. 8.18c
Fig. 8.18/
Fig. 8.18a, b, c, d, e, f. De achtereenvolgens op te stellen steeds eenvoudiger wordende
vervangingsschema’s voor een Hartlev-oscillator.
schema getekend. Dit is in het geval van een goede kring te vereenvoudigen
op de in fig. 8.18c, d en e weergegeven wijze. Daarbij worden alle weerstanden
parallel aan de gehele kring gebracht. Tezamen leveren ze de resulterende
parallelweerstand Rv op [toepassing van formule (2.27a) en formule (2.28a)
uit hoofdstuk II]:
1
I
1
1
rC
~L~ +
~R.v
R‘
r
.Rd

Z7 + ~ J + ZZ

waarin Rd *=k ^RiVerder kan men de resulterende parallelweerstand Rv over de gehele kring
weer terugbrengen tot een parallelweerstand R’, parallel over het deel van de
kring met «i-windingen. Daarbij passen wij formule (2.28é) uit hoofdstuk II
toe (fig. 8.18/):
Rv = (—) 2
Rv\ n /
De gevonden weerstand Rv‘ vertegenwoordigt de anode-impedantie waar
over de anodewisselspanning va staat. De teruggevoerde spanning vu staat
over de «2-windingen; daarbij geldt, als wij geen spreiding veronderstellen

en als Rv’ j> a>

\ n /
Vu
Va

«2
%--«1

■
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Aan de hand van het laatste eenvoudige vervangschema volgens fig. 8.18/
kan men nu als volgt de oscilleervoorwaarde afleiden:
?i2
«C

Hi

«2

n2

Va =

ni

' S gffVg . R v =

m

/ ,li \ 2
$eff
Sgff v
Vg
g '■ (
)

n!.n2
7,
ni

' Tïeff-l^v-Vg

of

3
1
7(----<22------------ Ti (—)“
n \
( —) -Rieff
\ni /
X n2 /

-Ri

R» =

\ n /

ni. n2
Seff.Rv.vg = vg zodat
w2

Vu =

ni.n2

$eff ■ Rv — 1

n2

Seff = ---------W1«2

of

1

n2

1

TT

«1 .«2

a-

1

+»w
+rC TT
2
t:^ +

ni.«2

n2

i

rC

TT +

$iff = ------------

n\. nz

{ n
(-

3

-------- F TT v T
(—) ' Ri
'Rleff

(8-17)

V

\ n2 /

\ ni /

Dank zij de vereenvoudigde veronderstelling, dat de kring een behoorlijke
kwaliteit heeft, is de oscilleerfrequentie nagenoeg gelijk aan de faseresonantiefrequentie van de gehele kring:
<Vosc%

D.

i

(8-18)

Tc

De Colpitts-oscillator

In fig. 8.19a is de Colpitts-oscillator gegeven. In fig. 8.196 is het vervangschema getekend. In het geval van een goede kring kan men een en ander weer
vereenvoudigen op dezelfde manier als hiervoor met het geval van de Hartleyoscillator is gedaan. Dit is weergegeven in de fig. 8.19c, 8.194, 8.19c en 8.19/.
Bij deze vereenvoudigingen is gebruik gemaakt van de herleidingen volgens de
formules (2.27a), (2.30a) en (2.306) uit hoofdstuk II. Daarbij geldt:
11111

Rv = FF +
+ Ta' + TT + TT =
V

rC

= TT +

TT-

waarin 7?^ «k %Ri en C =

Ci. C2

Ci 4- C2

+
a

1

FF7F
\TT) 'Kieff + (-r? Rd
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fcF)

■Ra

Ra

Fig. 8.19a

Fig. 8.196

B

ffv
Ra:

sêsc.

Ra;

iC2

■R'

Fig. 8.19c

\R'a

■Rt

■Ra

Fig. 8.19rf

RÏ,

l'o

■Ry

1

C2T

T

C2#

l'u

Fig. 8.19c
Fig. 8.l9f
Fig. 8.19«, b, c, d, e, f. De achtereenvolgens op te stellen steeds eenvoudiger wordende
vervangschema's van een Colpitts-oscillator.

i
C0C2
/ C Y
Vu
Bovendien is Rv = ( — ) ' -Ru en — s»
”T
\ Ci /
va

Ci

c.

<7Ti
De afleiding is als volgt:
Ci

C2

C2
Vu =

Ci

Va —

Ci.Cï

C2

Seff Vg • (F) -Ru =

c2

\C1/

C2
Seff-Rv-Vg of
C1.C2'

Seff.Rv.Vg = Vg zodat

C2
— ' $eff • Rv — 1
CiTc,

Sc// =

{ C\2

Cl
„
' Seff Vg. Ry —

C1.C2

1

C2
77 =
C1.C2 / rC
\~
C2

of

C1.C2
C2

(^ +
1

+

+

\ c/

a

1

1

i

r7

+ r7

1

( CiV~Z,+
\”c /

3

/c2y

Rl
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S'ff =

Cr.Cj

C*

rC
L +

+
a

1

3

(c' Y r + /( CocYV R\
YcJ Ritff

(19)

De oscilleerfrequentie is weer nagenoeg gelijk aan:

O>OSC~

E.

1
LC

n
Cx-Cz
, waarin C = -Ci 4- C2

(8.20)

De Huth-Kühn-oscillator

In fig. 8.20a is de Huth-Kühn-oscillator gegeven, waarvan in fig. 8.206 het
vervangschema is getekend. Indien we met goede kringen hebben te doen,
kan men ze vervangen door zuivere parallelkringen (fig. 8.20c). Vervolgens kan
men de berekening aanzienlijk vereenvoudigen door de parallelschakelingen van Lx
plus Cx en Lz plus C2 te vervangen door de enkele spoelen Lx' en Li (fig. 8.20d).
Immers, tijdens het oscilleren gedragen de kringen zich als inductieve reactanties (zie de vorige paragraaf). We krijgen dan:
1

i

ja>L i'

/'w£i

1

1

]o>Lz'

/■(oLo

Vervolgens kan

R<t

JAz plus
1
A'i"

L2

r2C2

4" yceCi —

+ ;<uC2 =

Lx
1 — oi^LxCx
of Z-i' =
jojLx
\—ofiLxCx
1 —

oj^LzCz

p»Lz

of A2' = -

Lj ____

— o^LiC-i

men de parallelschakelingen van Ri eff plus

Ai

riCi

en

vervangen door Rx en Rz, waarbij:

1
nCx
1 = Y- + "“Y- (fig. 8.20e).
en
T>------- 1---Arf
Li
a2
YT
Kieff

Daarna kan men de weerstanden Rx en Rz elk over de gehele kring transformeren (fig. 8.20/) tot de weerstanden

Lx' + Lz
Lx' ’

2

■ Rx en Rz' =

/ Lx
—

Lz'

■ Rz.

Bedenk hierbij, dat de spoelen Lx' en Li' niet zijn gekoppeld, zodat we de
formule (2.29a) uit hoofdstuk II hebben moeten toepassen.
Tenslotte kan men de parallel geschakelde weerstanden Rx' en Rz' vervangen
door een weerstand Rv; deze laatste vervangweerstand kan men transfor-
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meren over spoel L\

1

1

1

door toepassing van formule (2.296) uit hoofdstuk II:

en Rv' —

+ ~r7

~rVJ ~
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• Rv (zie de fig. 8.20g en 8.20A).

De spanningen va en vu hebben daarbij de verhouding van de reactanties o>Li
en (.oL-z (fig. 8.20A) indien Rv'
ojLi':
vu

ioLz

----- KS -----------coLi'
Va

De berekening verloopt nu als volgt :

=pCa
Ck

-Hh

3}°’
1
T
I
i

J
Fig. 3.20b

Fig. 8.20a

L\

ff.

Ly :
nCv

=SC|

k-'i

~r^.
t'1

4= co
ffd:

i-2 ;
r2c2'

b,

/?a;

=?ïC2

1-2 j
<2C2:

_co
i-2

p2 :

r'2

/?2

1-2

Fig. 8.20d

Fig. 8.20c

Fig. 3.20e

Rv

>L\

L\

’

‘'a
^Co

=COS/?V

■R2
L2\

vu

,+

Fig. 8.20h
Fig. 3.20g
Fig. 8.20/
v
. te stellen steeds eenvoudiger wor
Fig. 8.20a, b. c, d. e. f, g, h. De achtereenvolgens
op
__- — —vervangschema
.n —.wv-.-.»->Vcin
tKiil*ri“OSCill<i
dunde
’s een HuHuth-Kühn-oscillator.
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Li

vu

Li

~~7 7 va —

r-1

Li .Li
~ (Li + L2')2

Seff.Rv.vg — Vg zodat

(Li + Li)2

(Lj + L/)2

Seff =

1
Ri

■Ai + Li

£1'
= -r—
L2

Li.Li
(Li + Af)2
1

1

A, +

[\ Li 4- Li )
Z-2*

9

(Li + Af)2
Li .Li
\2

(Li + LiY~ Li.Li

Li

i

Af =

Li. Li

Lj

y-A^

'___ Af_

Seff.Ry.Vg, of

Li.Li

v,( =

Li

,

7 ’ Aeff. Vg . Rv = ——— ’ Sgff. Vg ■
Li

1

Af “ A2'7
_A2'__
Li + L-i / a2j

y~i=

1

-^-1

'

I

riCi \

7?2

7-2

* Rieff

TC )

nC\
l7

1
Rt'ff

+

Se/f. Rv = I, of

3
3

lL

Af

R,

.'TC
- , ofr

?2C2
l2' 3
Ti Af + lT

L2 )

(8.21)

De oscilleerfrequentie is bij benadering de faseresonantiefrequentie van de
in fig. 8.20g getekende totale resonantiekring:

1

Cl2

1

ÏAf~+ Li)Ca

Ai

1 — w2£iCi
Ca =

+

of:

L2

1 — o^L2C2

Ca

1

1

oiLt

O)2L2

1 — <.o~LiCi

1 ---- CO2Z-2C2

of ( als — =x
\
co2

Ai

+

1

- - — L2C2
O)6

i

Ai

cf

x — LiCi

r

A2
x — L2C2

of

(x — LiCi)(x — L2C2) = LiCa(x — L2C2)

L2Ca(x — LiCi)

x2 — (L\Ci4-L2Ci)x-j-LiL2CiC2 — (LiCa 4~ L2Ca)x — L\L2CaC2 — L\L2CttC\
x- — (L1Ci+A2C24-AiCo+A2Ca)x4-(AiA2CiC2+AiA2CaCi+AiA2CaC2)=0

LiCi + L2C2 -f- LyCa 4~ L2Ca
x ----------------------------------------------- ---------2
7(LiCi 4- L2C2 4“ LiCa 4“ A2Ca)2 -

+
4(LiL2CiC2 + LiL2CaCi 4- LiL2CaC2)

2
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A1C1 + L2C2 + AiCa + LoCa
x -- ------------------------------------------------- k
2

V(AiCi — A2C2 + AiCa — AoCa)2 + 4Ai. Ao.C,,2
.
---------- --------- ---------- ------------- , of verder uitgewerkt:
1
Wosc"

LyC 1 + L2C2+LyCa-\-LzC a + V(AiCi—A2C2 + L\Ca—L2Ca)2 + 4Li.L2.Ca2
2
(8.22)
Ai
Ao
— en Li = --------- -------- , die men nodig
1 --- <O2Z.1C1
1 --- üftLzCi
heeft in formule (8.21) ter bepaling van Seff, kan men berekenen door voor co2 de
waarde van <>)o5C2 volgens formule (8.22) te substitueren.
Hebben wij twee gelijke kringen, zodat Ci = C2 en Ai = L2, dan wordt de
gehele berekening veel eenvoudiger.
Dan is ook L\' — L-i, zodat formule (8.21) wordt:

De waarden van L\ =

3

1

Seff =

Rteff

+

2.r.C
~~L~

(8.23)

Verder kan men de oscilleerfrequentie [zie formule (8.22)] nu schrijven als:
1

1
a>ose“

2LC + 2LCa + VÏA2^2

= LC + LCa + LCa = L[C + 2CO), of

—2
1

o,osc2 =

waarin Cv = C + 2Ca

(8.24)

Cv is hier de vervangcapaciteit van de parallelschakeling van C en 2CaIndien Ca
C, ligt de oscilleerfrequentie ook nu tamelijk in de buurt van de
faseresonantiefrequentie van de afzonderlijke kringen uit fig. 8.20«, mits deze
kringen gelijk zijn. De oscilleerfrequentie is echter stellig niet precies gelijk aan
de faseresonantiefrequentie van de afzonderlijke kringen.

l
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Opgave 1
Gegeven :

Ri = <oo; L = 100 /zH; C = 200 pF; r = 10 O.

t

Gevraagd:
1. Bereken Seff tijdens het oscilleren.
2. Bereken de oscilleerfrequentie a>osc.

Opgave 2

Gegeven:
= oo; L = 200 /zH; S,// = 0,lmA V; de oscil
leerfrequentie is 0,5 MHz; rt2 — 10.
Gevraagd:
1. Bereken r.
2. Bereken C.

Opgave 3

Gegeven:
Ri = oo en S = 10 mA/V.
L = 300 /zH; C = 10 nF; k =
Gevraagd:
1. Bij welke waarde van r zal de schakeling nog net
oscilleren ?
2. Bereken de oscilleerfrequentie a>osc.

L1

>L ±C

Opgave 4
Gegeven:

Bi = 400 /iH; £2 = 900 /zH;
C = 400 pF; k = 0,5; r = 20 O;
Ra = 15V£l\ Rteff = 25kQ; Ri = 45 k£2.

X
•/?o

’L' TC T

Gevraagd:

Bereken de oscilleerfrequentie a>osc en SeffI
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*Opgave 5
Gegeven:

Ra = 20 k<>; Ri = 1 Mfl; Rfeff = oo;
Ck = 1000 pF; C = 100 pF;
L = 100 /<H; r = 10 O.

+Vb

Gevraagd:
*1. Leg de werking van de gegeven
oscillator (een z.g. Franklinffi:
R\
L
oscillator) uit.
2. Bereken van de geschetste oscil
lator de oscilleerfrequentie a>osc.
3. Bereken Sef/ als men aan kan nemen dat Sejf voor elk van de buizen
even groot is.
*Opgave 6

Gegeven:

T

Rl'ff = 25 kfi; Li = 0,1 mH;r = 5 fl; Ci =
= C2 = 1200 pF; C3=120pF; 7?i = 60kft;
1
Z-2 = 10 mH, zodat a>Lz Ji> ——.

•y

C0C2

Van deze zg. Clapp-oscillator is behalve het
volledige schema ook nog het principe-schema
weergegeven. De buis is tamelijk los aan de resonantiekring gekoppeld, waardoor veranderin
gen van de buis de oscilleerfrequentie betrekke
lijk weinig zullen beïnvloeden.

Gevraagd:
* 1. Verklaar de werking van de oscillator.
2. Bereken de oscilleerfrequentie fosc.
3. Bereken S€ff.
* Opgave 7
Gegeven:
R( = 00; Ra = 50 kQ; L = 0,4 mH;
C = 400 pF; r = 5 Q; Rt = 51 kQ;
«i : »2 = 9 : 1.
Van deze z.g. E C O-schakeling ( =
"electron coupled oscillator” ol „door

L>|

=rc2

[Jfc

'ï-2
-O

a
ff
^2

■o

-o

:c3

■o

:/?o

C:-i

7'l

ƒ2 <
'ni

Ö
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elektronen gekoppelde oscillator”) is het
complete schema zowel als het principeschema getekend. De buis is hier evenals
bij de Clapp-oscillator tamelijk los aan de
kring gekoppeld.
Bovendien is de op Ra aan te sluiten
belasting niet van invloed op de werking
van de oscillator.

-O

|*0

c

Gevraagd:
*1. Verklaar de werking van de oscillator.
2. Bereken de oscilleerfrequentie /osc.
3. Bereken Stjf. Bedenk hierbij: over Ri staat de gehele wissr/spanning vtot
van de kring en een gc/ij^spanning V =
vtot; dit is van belang bij de
bepaling van Ra-

Opgave 8
Gegeven:
Rieff = 20 kQ; R„ = 40k£2;
Ri = 30 kQ; L = 0,2 mH;
Cj = 160 pF; C2 = 40 pF; r =- 20 Q.

w
ê
IF-

Gevraagd:
1. Bereken de oscilleerfrequentie fosc.
2. Bereken Se/f.
3. Bereken /osc en Sefj als Ci = 40 pF.

T

-o

Opgave 9

Gegeven:
Rteff — 40 k£2; £1 = 0, 1 mH;
r = 500 O; C = 39,2 pF; Cgk = 4 pF;
1
; Ri = 20 k£2.
Cak = 1 pF; a>Lz >■
a>C gk

Van deze z.g. ultra audion-schakeling zijn
het complete schema en de achtereenvolgens op
te stellen principeschema’s gegeven.

C

vin -

de oscillator

-§6
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Gevraagd:
1. Verklaar de werking van de oscillator.
2. Bereken de oscilleerfrequentie o>osc.
3. Bereken Seff.

Lil

=tc
^Cox

R\

|L2

Cgk— -

O

#CQh

Seff-V’gk

4= HlC9k

C

>c

k

4pF

Opgave 10
Gegeven:

Rieff = oo k£2; Ri = 60 kil; L = 0,1 mH;
1
C = 800 pF; Ra = 20 ktl; ----- < Rr,
a>Ck
Seff = 4 mA/V.

_Ck ■

Gevraagd:
1. Bereken (,JOSC2. Bereken r.
F.

Een kristaloscillator

In fig. 8.21« is het schema van een kristaloscillator gegeven. We zullen de
oscilleerwaarde niet berekenen, maar we zullen wel enige nadere toelichting
geven omtrent de werking. Ten einde deze toelichting eenvoudig te houden,
veronderstellen wij, dat het kristal zowel als de anodekring geen ohmse weer
stand hebben. Voor dit geval geldt het schema volgens fig. 8.2lu.
1
Aangezien tussen het rooster en de anode een capacitieve reactantie —

aanwezig is, moeten de twee andere reactanties inductief zijn. Is dit laatste niet het
geval, dan zal de oscillator niet kunnen oscilleren (zie § 5, blz. 478—479).
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Een eenvoudig vervangschema
is in
fig. 8.21 b gegeven. Daarin stelt Xk de induc
tieve
vervangreactantie van het gehele
kristal (met houder en al) voor en Xa vertegen
woordigt de inductieve vervangreactantie
van de anodekring.
We zullen nu nagaan, welke mogelijkheden
Fig. 8.21a. Het principeschema
van een kristaloscillator, waarbij
er zich voordoen, als men de variabele conden
het kristal tussen het rooster en
sator van de anodekring (fig. 8.21a) diverse
de katode is aan gebracht.
waarden laat doorlopen. Hiertoe bekijken wij
de twee grafieken volgens fig. 8.21c en 8.21cZ,
die voor het complete kristal zowel als voor de
Xo
anodekring de waarde van de reactantie als
Xken Xq moeten
functie van de cirkelfrequentie geven. Daarbij
beide inductief zijn
bij eenzelfde UJ
zetten we een inductieve reactantie boven de
Fig. 8.21Ö. Vereenvoudigd schema co-as uit, en een capacitieve reactantie onder
van de kristaloscillator volgens de co-as.
fig. 8.21a.
In fig. 8.21c is de Lk lijn weergegeven, die
voorstelt (oLk = f(o>). Dit is een rechte lijn.
1
Verder is de Ck lijn gegeven, die voorstelt
= f(co). Dit is een hypercoCa1
1
bool; dat volgt uit X —---- , of X.co = — of X . a> = constant.
<oCa
Ck
1
De Lk + Ck lijn stelt voor a>L —------ = f(co). Deze lijn kan men ver(oCk
krijgen door de Lk lijn en de Ck lijn te combineren; daarbij telt men de X-waarden voor de diverse frequenties telkens algebraïsch op.
De Cp lijn stelt voor------- = f(co). Deze lijn is weer een hyperbool die echter
(oC p

boven de Ck lijn is gelegen, omdat ———
OjC j)

------- .

(JjC ft

Tenslotte stelt de Xk lijn de grafiek Xk = f(co) voor. Daarbij is Xk de reactantie van het complete kristal. Deze lijn kan men door berekening verkrijgen
uit de X waarden van de Lk + Ck lijn en de Cv lijn. Daarbij moet men beden
ken, dat de Cv tak parallel staat aan de Lk + Ck tak, zodat de kleinste reactantie bepalend is voor de totaalreactantie. Is de reactantie van de Lk + Ck tak
nul bij de resonantiefrequentie cuOt van het kristal (zonder houder), dan is de
totale reactantie Xk dus ook nul. Is de reactantie van Lk + Ck capacitief (voor
oj < cooA-), dan is de totale reactantie ook capacitief. Is de reactantie van

Lk +

Ck inductief en kleiner dan —dan is de totale reactantie ook induca>Cp
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XQ

—Xk l'J"

x'^^Z-k lijn

'Lk+Ck lijn

COp

— CO

co

lijn

CO poci'tief

gebied

“V“
ind actief
gebied

m
capacitief
gebied

Fig. 8.21c. Het reactantiediagram van het
kristal. De aanwezigheid van ohmse weer
stand hebben wij voor de eenvoud ver
waarloosd.

induct
gebied

pocitie
gebied

Fig. 8.21<Z. Het reactantiediagram van de
resonantiekring in het anodecircuit. De
aanwezigheid van ohmse weerstand is
weer verwaarloosd.

co
a>p). Is de reactantie van L* + Ck inductief en evengroot als
tief (a>ok
1
bij een frequentie ar'p> dan heeft men met een in resonantie verkerende
a>C p
ideale parallelkring te doen, en dan is Xk = oo. Is tenslotte de reactantie van
1
OJp).
Lk + Ck inductief en groter dan —— -, dan is Xk weer capacitief (co
coCs p
Aldus zien wij, dat er drie frequentiegebieden ontstaan, en wel de gebieden I en
III, waarin Xk capacitief is, en het gebied II, waarin Xk inductief is.

In fig. 8.21 rf is de L lijn gegeven, die 10L = f(o>) voorstelt van de anodekring.
Dit is weer een rechte lijn.
1
Verder is de C-lijn gegeven, die
= f(co) voorstelt; zij is een hyperbool.
a>C
Tenslotte geeft de Xa-lijn de grafiek Xa = f(co). Bij de resonantiefrcquentie
WQfl =

—is Xa = co; bij lagere frequenties is Xa inductief, en bij hogere
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frequenties is Xa capacitief. We krijgen hier dus twee frequentiegebieden'. in ge
bied A is Xa inductief, in gebied B is Xa capacitief.
Zoals we eerder hebben vermeld, kan de oscillator oscilleren, indien X* zowel
als Xa voor eenzelfde frequentie co inductief zijn; dit wil dus zeggen: als de in
ductieve gebieden II en A (uit de fig. 8.21c en 8.2 lef) gedeeltelijk eenzelfde frequentiegebied bestrijken.
Stel, dat wij de condensator C in zijn stand van maximale capaciteit hebben
gezet, dan zal de resonantiefrequentie toon van de anodekring zo laag mogelijk
zijn, en bijvoorbeeld beneden de resonantiefrequentie <uqa- van het kristal zonder
houder liggen. We hebben dan de toestand van fig. 8.21e, waarbij cooa = a>i- In
dit geval zullen de inductieve gebieden II en A elkaar niet overlappen; de oscillator kan dan dus niet oscilleren.
Draaien wc de condensator C uit, dan neemt de capaciteit af, en cooa neemt
toe, zodat het inductieve gebied A uit fig. 8.21<i zijn grens meer naar rechts
opschuift. Zodra deze rechtergrens de kristalresonantiefrequentie a>ok passeert,
gaan de inductieve gebieden II en A elkaar overlappen, zodat de oscillator
nu wèl kan oscilleren; hij gaat dit dan ook doen, indien de rondgaande verster
king ten minste 1 gaat bedragen. We hebben dan het geval uit fig. 8.21c ge
kregen, waarbij a>oa = a>2Maken wij C nög kleiner, dan zal cooa nog groter worden, en de rechtergrens
van het inductieve gebied A zal nog verder naar rechts schuiven, zodat we
bijvoorbeeld in de toestand van fig. 8.21c komen, waarbij <ooa = <03. Hierbij
valt het op dat de grootte van Xa in de buurt van o>p (de frequentie waarin de
oscillator ongeveer oscilleert) bij a>oa = C03 veel kleiner is geworden dan bij
cooa = <02 *). De afneming van X„ houdt in, dat de anode-impedantie kleiner is ge
worden, en dus ook de factor Za in de rondgaande versterking vrond=Seff.Za.t.
Deze versterking moet 1 bedragen. Dit houdt in, dat Seff zal moeten toe
nemen, wil de oscillator blijven oscilleren. Dit gebeurt door afneming van het
opgewekte signaal vg. Doordat men cuoa laat toenemen, zal de oscillator dus een
minder groot signaal gaan opwekken. Laten wij a>oa teveel toenemen, dan zal Za
zóveel afnemen dat Se// niet genoeg meer kan toenemen om vrOnd. — 1 te be
houden, en dan houdt de oscillator op met oscilleren.
Samenvattend, kunnen we zeggen:
Laten wij cooa vanaf zijn minimale waarde toenemen, dan zal de oscillator
eerst niet oscilleren. Als cooa boven de waarde root komt, zal hij plotseling sterk
gaan oscilleren. Naarmate cooa nog meer toeneemt, zal de oscillatorspanning af
nemen. Tenslotte zal de oscillator bij een nög hogere waarde van cooa zijn ver
eiste rondgaande versterking 1 niet meer halen en ophouden met oscilleren.
We eindigen onze bespreking van de kristaloscillator met de opmerking, dat
het vervangschema van het kristal volgens fig. 8.126 (en volgens fig. 8.21a)
t) Zie de snijpunten N en M van de A'o-lijn met de opgaande lijn bij ui & aip.

VIII - DE OSCILLATOR - § 6

niet volledig is. Een kristal blijkt
namelijk veel meer dan één resonantiefrequentie te bezitten; daar
door kan het niet alleen in de tot
nu toe behandelde frequentie a>ot
trillen, doch ook in een aantal
hogere harmonischen van deze fre
quentie. Het vereenvoudigde vervangschema volgens fig. 8.21a
zonder ohmse weerstand kan men
meer volledig maken door parallel
aan de serietak (met C/,.en Z.t) een
aantal andere serietakken te scha
kelen, die in resonantie zijn bij fre
quenties die een oneven veelvoud
vormen van de resonantiefrequen-
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tie cooi = rojti van de eerste paralleltak (fig. 8.21/).
Het
vervangschema
bevat
I
geen serietakken, die afgestemd
I
zijn op even hogere harmonischen
I
van co*i. Dit komt omdat bij de
"3
<L>2
o>i
normale kristalopstelling geen wis
U>O1< <-bp
selspanning met een frequentie
Fig. 8.2
~ le.. Het reactantiediagram van het
kristal en dat van ,,de anodekring bij uiteen
2n. a>ki kan worden afgenomen,
lopende waarden van de kringcapaciteit C”. Bij
ook al zou het kristal mechanisch
grote 'waarden van C zal het inductieve gebied
van Xa te klein zijn om het inductieve gebied
met de frequentie 2n.
in tril
van Xk te overlappen, dan oscilleert de oscillator niet. Bij kleinere waarden van C zal het
ling geraken.
inductieve gebied van Xa groot genoeg zijn om
De
vervangreactantie
Xa
het inductieve gebied van Xk te overlappen:
dan is oscilleren mogelijk. Bij nog kleiner wor
van het kristal met zijn houder
den van de 'waarde van C zal de waarde van Xa
kan men nu vinden door eerst de
in de buurt van de frequentie cop aanzienlijk af
nemen, waardoor op de duur de rondgaande
reactantie van de afzonderlijke
versterking van 1 niet meer opgebracht kan
takken uit het vervangschema
worden en de oscillator ophoudt met oscilleren.
te bepalen. Deze zijn weergegeven
in fig. 8.21g met de Cp lijn, de
Cki + Lki lijn, de Cks + Lk3 lijn, de Ckt> + Lks lijn. enz.
In het lagere frequentiegebied zijn Cp en Cki + Lki slechts van belang, en ze
zijn daar overwegend bepalend voor de grootte van Xa, omdat de andere reactanties veel groter zijn. Daar verkrijgen we bij benadering de in fig. 8.21c be
schreven toestand, waarbij Xa in een smal frequentiegebied inductief is (zie
gebied IIa in fig. 8.21g).
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In een hoger frequentiegebied

ie.*.

•

ick3-ys ck,

Cp±:

—■» enz.

iCk5=/25 Ck,

in de buurt van &>r-3 =

vzxz

’ Lk3-Ck3
wordt de reactantie van de
■C-------Ck3 + Lk3 tak klein en tezamen
met Cp van overwegend belang.
Fig. 8.21/. Het uitgebreide vervangingsschema
van een kristal. De diverse nieuwe LC-takken We krijgen dan een volgend smal
hebben resonantiefrequenties, die oneven veelvou frequentiegebied 11&, waarbinnen
den zijn van de resonantiefrequentie van de eerste
Xa inductief is.
LC-tak.
In een nög hoger gebied in de
1
buurt van <dk =
wordt de reactantie van de Cks + Lks tak klein,
L £5 • C*-5
en tezamen met Cp van overwegend belang. Daar bevindt zich het smalle
frequentiegebied IIC, waarbinnen Xa inductief is. Enz.
De werking van de oscillator is nu als volgt:
Staat de condensator C in de stand van maximale capaciteit, dan zal b.v. coo<i
kleiner zijn dan wpi, en dan zal de oscillator niet oscilleren. Laten we vervolgens
C afnemen, dan zal de oscillator in de frequentie copi gaan oscilleren, nadat a>oa
de waarde a>pi passeert. Neemt C nog meer af, dan zal de oscillatorspanning af
nemen, en tenslotte zal de oscillator ophouden met oscilleren als vrOnd kleiner
wordt dan 1 J).
Neemt C nög meer af, dan zal ajoa de waarde a>P3 bereiken, en de oscillator
zal plotseling opnieuw gaan oscilleren, doch nu in de driemaal zo hoge fre
quentie (oP3. Neemt C nog meer af, dan zal de oscillatorspanning afnemen, en

gLk

Lk

X

nQ

nb

nc
•L-v^
co

Fig. 8.21g. Het reactantiediagram van de houdercapacileit-reactantie en de
diverse {Cr + Lkj-reactanties. Er zijn verschillende
smalle frequentiegebieden
IIa, IIi>, IIC, enz., waar
binnen de totale kristalreactantie inductief is.

1) Indien vrond nog niet kleiner is dan 1 bij o>2 = 2.(ops, dan zal de oscillator bij co 2
nog oscilleren in de le harmonische, doch praktisch hoofdzakelijk een 2e harmonische
wisselspanning voortbrengen dank zij z.g. frequentievermenigvuldiging (zie § 6 van
hoofdstuk 1 van deel 2).
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tenslotte zal ze weer nul worden. Bij het bereiken van de waarde cuP5 zal de
oscillator plotseling opnieuw gaan oscilleren, maar nu in de frequentie
— 5. copj. Enz.
Hiermee zal het duidelijk zijn geworden, dat een kristaloscillator in de grondfrequentie en in de oneven hogere harmonischen van het kristal kan oscilleren.1)
We wijzen er nog op, dat de Q-waarde van de serietakken kleiner wordt, naar
mate de resonantiefrcquentic van de desbetreffende takken hoger ligt. Om deze
reden worden de inductieve frequentiegebieden IIn, IIj>, IIC enz. aan de hogere
frequentiekant breder 2). Tevens zal de maximale oscillatorspanning afnemen.
*§ 7.

DE RC-OSCILLATOR

Er bestaan zeer vele soorten oscillatoren zonder resonantiekring(en). We zullen
eerst 2 voorbeelden van een der eenvoudigste bespreken, de z.g. RC-oscillator.
In fig. 8.22n is een eerste voorbeeld van een RC-oscillator gegeven.
De schakeling bestaat uit een drietraps versterker met weerstandskoppeling
waarvan de uitgang met de ingang is verbonden. De ruis aan de ingang van
de versterker wordt versterkt en is daarbij meegekoppekl. Volgens § 3 is de
meekoppeling veruit het grootst voor de ruiscomponent die een dusdanige
frequentie /osc heeft dat hij precies in fase met de oorspronkelijke ingangs-ruiscomponent terugkomt. Is de versterking v van de eigenlijke versterker zonder
meekoppeling groter dan I, dan zal de oscillator dus gaan oscilleren met
de frequentie /osc. De grootte van /osc kan men gemakkelijk bepalen. Elk
van de buizen geeft nagenoeg een fasedraaiing van 180°, zodat zij tezamen 3x
180° fasedraaiing geven. De koppelelementen Ck en Rt moeten dus gezamenlijk
nog een fasedraaiing van 180° geven, wil vt in fase met het oorspronkelijke
ingangssignaal terugkomen. Nemen we aan, dat de C*'s, de R/s en de Ra’s on
derling evengroot zijn, dan zal elk stel koppelelementen evenveel fasedraaiing
geven, en elke trap zal evenveel versterken. De fasedraaiing per trap zal dan dus
1 X 180° = 60° bedragen. In fig. 8.22ft is een stel koppelelementen Cl- en Ri
weergegeven, en fig. 8.22c geeft het bijbehorende vectordiagram van de stroom
en de spanningen. Is de fasedraaiing (tussen va en vR) 60°, dan is vc = V^-vr
of i ■ —— = \/3 • i ■ R of
coC
<oC

= R. y/3. Dit is dus het geval bij een frequentie:

1
1
Mosc = RC.y/3 of /osc — 2rt. RC.\/3

(8.25)

1) Mits er geen frequentievermenigvuldiging optreedt, kan de oscillator geen even
harmonischen voortbrengen.
2) In fig. 8.21g is dit niet zo, omdat wij de ohmse weerstand hebben verwaarloosd, en er
dus geen sprake is van uiteenlopende waarden van Q.

508

VIII - DE OSCILLATOR - § 7

T

ï

Fig. 5.22a. Een 7?C-oscillator met drie buizen.

Fig. 8.22b. Een
koppelcircuit
van de J?C-oscillator.

ho° ‘'r

Fig. 8.22c. Veetordiagram van
de stroom en de
spanningen van
het koppelcir
cuit.

Als de oscillator eenmaal de evenwichtstoestand van oscilleren heeft bereikt,
zal de totale rondgaande versterking gelijk zijn aan 1, en de oscillator zal prak
tisch geheel voor zijn eigen ingangssignaal zorgen. De versterking per trap zal
dan dus ook 1 bedragen. In fig. 8.22c zien we, dat de roosterwisselspanningen
(vu) de helft van de anodewisselspanningen bedragen. Elke buis moet dus een

versterking v =

2 hebben, waaruit volgt:
Sgff.Z — 2

(8.26)

In deze formule is Z de parallelschakeling van de 7?; van de buis, de anodeweerstand Ra en de serieschakeling van de koppelelementen C* en Ri.
Behalve met drie buizen kan men een RC-oscillator ook met twee buizen of
met één buis maken. In fig. 8.22rf is een voorbeeld van een eentraps RC-oscilla
tor gegeven. De drie direct achter elkaar geschakelde koppelelementen zorgen
voor de nodige fasedraaiing die circa 180° moet bedragen als de anode-impedantie van de buis nagenoeg ohms is. Met behulp van twee stel koppelelemen
ten valt er niet voldoende fasedraaiing te verkrijgen. Uit een berekening die
hier niet zo eenvoudig meer is als in het vorige voorbeeld, blijkt dat ook hier de
oscilleerfrequentie afhangt van de RC-produkten.
We merken op, dat in de bovenbesproken voorbeelden de begrenzende wer
king optreedt in de vorm van een afneming van
Sc// bij toeneming van het te verwerken signaal.
: ie.
Kiest men de anode-impedanties nu zó groot
dat de vereiste afneming van Seff (ter verkrij
ging van vrona = 1) optreedt, doordat deroosterl
wisselspanning buiten de roosterruimte komt,
<2 < 3
X
dan zullen we geen nagenoeg sinusvormig naar
de tijd verlopende signalen meer verkrijgen.
Fig. 8.22<Z. Voorbeeld van een
Kiest men de anode-impedanties te klein, dan
7?C-oscillator met een buis.
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haalt men de vereiste rondgaande versterking van 1 in het geheel niet meer.
De keuze van de waarde van de anode-impedanties komt dus betrekkelijk nauw,
indien men een sinusvormig naar de tijd variërend signaal wil opwekken. Ten
einde dit gemakkelijker te bereiken, kan men een extra schakeling aan
brengen, die automatisch voor de juiste begrenzing zorgt nog voordat
de roosterwisselspanningen een al te groot deel van de roosterruimten (of een
nóg groter gebied dan de roosterruimten) gaan bestrijken.
Bovendien wordt met de aanbrenging van de begrenzende schakeling nog be
reikt dat, als de steilheid van de buizen enigszins achteruit gaat (b.v. door ouder
dom), dit niet tegelijkertijd meebrengt, dat de vereiste rondgaande versterking
dan niet meer kan worden gehaald.

§8.

DE A-STABIELE MULTIVIBRATOR

De a-stabiele multivibrator is een oscillator die instaat is, zaagtandspanningen zowel als z.g. „kanteelspanningen” (blokspanningen) op te wekken. Er
zijn ook z.g. „mono-stabiele” en ,,bi-stabiele” multivibratoren, waarover aan
het eind van deze paragraaf nog een en ander zal worden medegedeeld. Voor
lopig beperken wij ons echter tot de a-stabiele multivibrator, en wij zullen deze
in het kort met „multivibrator” blijven aanduiden. Het type dat wij hier gaan
bespreken, is de z.g. multivibrator van Abraham en Bloch. In fig. 8.23a is het
schema van deze multivibrator gegeven.
De multivibrator is a.h.w. een tweetraps versterker met weerstandkoppcling
■waarvan de uitgang is doorverbonden met de ingang.

Algemene werking van de multivibrator

Schakelt men de in fig. 8.23a gegeven multivibrator in, dan zullen beide bui
zen stroom gaan voeren. De buisstromen zijn praktisch nooit volkomen gelijk
stromen; er treden altijd wel enige fluctuaties op (denk b.v. aan de steeds aan
wezige ruis). Hierdoor zal op een bepaald moment de stroom van buis Bi iets
afnemen, waardoor de anodespanning Va
van Bi iets zal toenemen. De toeneming van
£q1
:#q2
Ck2
Ck,
Va van Bi wordt via de koppelcondeïisator
T
HF
zHH
o
a'
Ck2 doorgegeven naar het rooster g’ van B2,
^bl 8,.
jq
<
__
9l
zodat V,,’ van B2 iets positiever wordt. Hier
I
—L_
door zal de anodespanning Va' van B2 iets
£ 1^2
-Ik*
’ L kr
dalen, deze spanningsdaling wordt via Cti
t t __ I
doorgegeven naar het rooster g van Bi. De
Fig. 8.23a. Het schema van een
roosterspanning Va van Bi zal iets negatiever
(a-stabiele) multivibrator.
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Fig. 8.236. De grafieken Vg = f(Z) en Fo = f(Z) van een symmetrische multivibrator.
worden, waardoor Ia van Bi iets meer afneemt en Va van Bi nog meer stijgt.
De stijging van Va wordt weer naar g' doorgegeven, zodat Vg' positiever
wordt, en B2 nög meer stroom gaat voeren. Hierdoor daalt Vu- nog meer. Deze
daling wordt naar g doorgegeven, zodat Vg nog negatiever wordt, en de stroom
van buis Bi nog meer afneemt, waardoor Va nog meer toeneemt.
Dit gaat zo door met als resultaat dat buis Bi wordt afgeknepen en buis B2
een maximale stroom gaat trekken.
Het gehele proces speelt zich in korte tijd af. D.w.z., B2 gaat in korte tijd veel
meer stroom voeren, waardoor Va' van Ba snel een flink bedrag kleiner wordt.
Deze aanzienlijke daling van Va' wordt naar g van Bi doorgegeven, en zij stelt
Bi een flink eind buiten zijn roosterruimte negatief in, waardoor Bi dus in ’t
geheel geen stroom voert.
Het sterk negatief ingesteld zijn van Bi komt in feite hierop neer, dat er zich
op g een grote negatieve lading bevindt, een elektronenteveel. Deze elektronen
lading van g zal nu langzaam wegvloeien via Rn die in serie staat met de paral
lelschakeling van ,.batterij
Rai” en ,,de stroomvoerende buis Bo”. De snel
heid waarmede dit geschiedt, hangt af van het product RC van het ontladingscircuit.

Dit circuit bestaat uit: Rn +

en C*i, waarin R'f= de inwendige
Kt = + ^a2
gelijkstroomweerstand van B2 is. Hierbij wordt verondersteld, dat de batterij
geen weerstand heeft.
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Gedurende het wegvloeien van de negatieve lading van g wordt Bi steeds
minder negatief ingesteld, totdat het instelpunt van Bi tenslotte juist binnen de
roosterruimte van de buis komt. Dan zal Bi weer stroom gaan voeren, waardoor
Va van Bi iets daalt. Deze daling wordt via Ct2 naar het rooster g' van Bo
doorgegeven, en de stroom van B2 vermindert. Hierdoor zal Va' van B2 iets
stijgen. Deze stijging wordt naar het stuurrooster g van Bi doorgegeven, zodat
de stroom van Bi toeneemt. Enz. enz. Het resultaat van dit alles is, dat Bi
snel een maximale stroom gaat voeren en daarbij ongeveer op Vg = O V wordt
ingesteld, terwijl B2 snel wordt afgeknepen tot ver beneden zijn afknijppunt.
Nu heeft g' een flinke negatieve lading die langzaam via R12 en de parallel
schakeling van Rai en Rt gaat weglekken. De snelheid waarmee dit geschiedt,
f 7?
1 ^i=T?gi
hangt af van het produkt \ '2 + Ri- + 7?ai. • Ck2, waarin Rt= de inwendige
gel ij kstroomweerstand van de stroomvoerende buis Bi is.
----------- ?-----------------------|/?Q1
+ 250 _

T
I

H T+a,5°Ck2 ?

^□2
+250

Cki

HF

1
I
I

B2

[-25
Ó

I
I

ïr

^12^

_L
Terwijl

Terw i|l B] o pen is

Bi open goot

Fig. 8.24b

Fig. 8.24a
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i
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Terwijl Bi dicht qaot

+250 || O

i

4F

F2O°
-25
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Fig. 8.24d
Fig. 8.24c
Fig. 8.24a, b, c, d. De loop van de laad- en de ontlaadstromen van een multivibratorhelft gedurende een periode
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De negatieve lading van g' vloeit zolang weg totdat het instelpunt van B2
juist binnen de roosterruimte van de buis komt. Dan vindt er een snelle omslag
plaats, waardoor B2 een maximale stroom gaat trekken, en Bi tot ver buiten
zijn roosterruimte wordt afgeknepen.
Aldus zal nü weer Bi stroom trekken, en B2 zijn afgeknepen, en dan weer B2
stroom trekken en Bi zijn afgeknepen. Zo gaat de beschreven multivibrator
telkens uit zichzelf snel van de ene toestand over in de andere, en omgekeerd.
Dit is de reden, waarom men deze multivibrator een a-stabiele multivibrator
noemt. De anodespanningen van de buizen zullen nü weer gelijk zijn aan Vb
(als de desbetreffende buis is afgeknepen) en dan weer gelijk aan Vb — Iao-Ra
(als de desbetreffende buis een maximale stroom Iao trekt). Men zal dus in
tegenfase verkerende kanteelspanningen als anodespanningen krijgen, en tel
kens wordt een spanningsdaling Iao-Ra van de anode der ene buis naar het
stuurrooster van de andere buis doorgegeven.
De rooster- zowel als de anodespanning van één buis zijn in fig. 8.235 ge
schetst als functie van t voor een symmetrische multivibrator. In fig. 8.24a, b, c
en d hebben wij het stroomverloop voor één multivibratorhelft weergegeven in
het schema. Tevens zijn voor één helft de spanningen weergegeven, die gelden
voor het nog te behandelen praktische voorbeeld. Wij merken hierbij op dat,
terwijl het in fig. 8.246 aangeduide weglekken van de negatieve lading van Ck2
Ral-Riwordt bepaald door Rn +
■ Cki. het in fig. 8.24c aangeduide
Rul + Ri=>
omgekeerde proces over het algemeen sneller gaat vanwege het daarvoor gel
dende, meestal kleiner zijnde produkt

L

'al +

Rt g'k'+Rl. j

■ CA.2 = (7?al + Rv') . ck2. i)

Het in fig. 8.24c aangeduide proces heeft echter ook nog altijd enige tijd
nodig. Dit betekent, dat als buis Bi pas is afgeknepen, zijn anodeweerstand Ra\
in de eerste tijd toch nog enige stroom voert; nl. de laadstroom van Ck2, die in
fig. 8.24c is getekend. D.w.z., de anodespanning wordt niet even snel als het
afknijpen van de buis gelijk aan Vb, doch dit duurt enige tijd, en wel de tijd die
nodig is om Ck2 te laden. In de grafiek Va = f(Z) van fig. 8.235 kan men dit
dan ook duidelijk zien.
De berekening van de multivibrator
Vervolgens berekenen wij aan de hand van een praktisch voorbeeld van een
symmetrische multivibrator de grootte van de top tot topwaarde en de frequentie

i) Hierin is Rtg'k' de inwendige weerstand van B2 tussen g' en k’ gedurende de tijd waar
in deze buis stroom trekt. Deze Ria'k' is i.h.a. zeer klein (b.v. 1000 12) aangezien de buis in
roosterstroom loopt. Zie ook fig. 8.25a.
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van de opgewekte kanteelspanningen. Wij nemen als gegevens voor de schake
ling:
Rt = 2000 £2, S = 5 mA/V en a = 10
Rai = Rai = 800012, A;i = A;2 = 80000£2, C*i = Ct2=10000pF en V6=250V.
De berekening geschiedt nu verder als volgt:

De roosterruimte bedraagt Vgm = -—— =
/a

sd = s

Ai

Ri + Ra

= 5

Iaü — S(l . 1 g,// = 1 .25

10

— 25 V

2000
= 1 mA/V
2000 + 80ÖÖ

- 25 mA

25
IaO-R<i — -------• 8000 = 200 V
1000

K„o =!'(, — Ia0.Ra = 250 - 200 = 50 V.
We hebben gevonden, dat telkens een spanningsdaling van Iao.Ra = 200 V
van de anode van de ene buis doorgegeven wil worden naar het stuurropster
van de andere buis; het stuurrooster wil dan van — 25 V naar — 25 + 200 =
= + 175 V toe. Zover komt het echter lang niet, en wel om de volgende reden.
Stel, dat buis Ba opengaat (zie de fig. 8.24c en 8.25n). Kort tevoren was Bi
nog open en leverde een stroom /„o door Ral. Nu is Bi echter plotseling geheel
afgeknepen, en de stroom door Rai wordt het eerste moment voortgezet in de vorm
van de laadstroom van de condensator Ck2- Deze laadstroom loopt in het in fig.
8.25<r gegeven circuit dat is opgebouwd uit Cj-a en de serieschakeling van de
weerstanden
A«i en Ry —

Aj g'k' Ril.

Ri g'k' + A(2

De genoemde laadstroom is het eerste moment dus ongeveer gelijk aan Iao',
hij neemt af naarmate Ck2 wordt geladen.
Buis Bo trekt, zodra haar stuurroosterspanning bij het opengaan in de buurt van
0 V komt, roosterstroom, waardoor parallel
aan Ri-, de betrekkelijk kleine weerstand
g’k' (ca. 1 k£2) komt te staan tussen g' en
k'. De genoemde parallelschakeling neemt het
eerste moment na het opengaan van Ba dus
een stroom op, die ongeveer gelijk is aan de Fig. 8.25a. Het laadstroom-circuit
van Ca,-2 kort nadat Bi is dichtge
onderbroken stroom Zno van Bj. Is daarbij gaan : de plotseling wegvallende
R12 >• Ri g'k', dan zal nagenoeg de gehele anodestroom van Bi vindt zijn
voortzetting in de landstroom van
stroom zijn vertegenwoordigd door de rooster-

"I
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stroom tussen g' en k'; deze laatste is dus in het begin ongeveer gelijk aan Iuq.
Zo komen wij tot de slotsom, dat de opengaande buis niet een stuurrooster
spanning van 4- 175 V krijgt, maar een dusdanige stuurroosterspanning dat de
roosterstroom bijna gelijk is aan de onderbroken Iao van Bi. Dit laatste is het ge
val bij een Vo, die in den regel nog geen + 10 V bedraagt.
Men kan een en ander ook als volgt zien: terwijl er het eerste moment een
laadstroom van C*-2 aanwezig is, die bijna gelijk is aan /„o, verdeelt de ,,laadspanning Vb — Vao" van Ct2 zich over de serieschakeling van Ra\ en Rv,
waarbij over Rai veruit het grootste deel zal staan, aangezien Rai J-> Rv.
Het doorgeven van de spanningsstijging geschiedt dus als volgt: zodra de
stuurroosterspanning in de buurt van 0 V komt, begint de desbetreffende buis
flink roosterstroom te voeren, waardoor de stuurroosterspanning niet veel
positiever dan 0 V zal worden; de buis zal al spoedig op ongeveer 0 V ingesteld
blijven, nadat zij even iets positiever is geweest (zie ook fig. 8.236).
De buizen trekken dus nu weer geen stroom, zodat Va = Vb = 250 V, en dan
weer veel stroom, zodat Va = Vao = Vb — In0.Ra = 50 V. De top tot topwaarde van de kanteelspanningen aan de anodes is dus gelijk aan I„o-Ra —
= 200 V.
De frequentie bepaalt men door de tijden h en /o te berekenen die het telkens
duurt om de negatieve ladingen van de koppelcondensatoren zóver weg te doen
lekken dat de desbetreffende buizen juist weer stroom gaan trekken. De tijden
tl en t2 hangen af van de produkten T = R.C van de ontlaadcircuits, en in het
geval van een symmetrische multivibrator is ti = t^ = t, zodat:
1
/= —

1

2Ï

(8.27)

De inwendige gelijkstroomweerstand van een stroomvoerende buis is:
Ki- =

Vao _ ___ 50
= 2000 Q.
lao ~ 25/1000

Het produkt R. C is voor ons geval (fig. 8.256) dus gelijk aan:

T = R. C =

R12 +

Rual-RiRal ’+k(:

’ Ck2 —

,
8000.2000 '
= 80 000 -|---------- . 10-8 = 81 600. 10-8 = 816. 10-8 sec.
\
8000 + 2000,
De ontlading geschiedt volgens de formule:

7, = —-

(8.28)

i
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De spanning van een rooster wil, in
dien het pas ver negatief is ingesteld
van 0 V op — 200 V, door de anodespanningsdaling van de andere buis stij
gen van Vo = — 200 V naar Vx = 0 V
toe\ zij zal na t sec de waarde
Vt = — 25 V hebben bereikt (fig. 8.256).
We krijgen dus:

vt =

Vo

Ck2

Vo
Vt

of

t

T log e = log

en Vt=$

—25

#12:

Vo
of e‘/T = — of
Vt

et/T

log et!T = log

T=R.C = f 12 * Ral+ftg Ck2

Fig. 8.256. Het ontlaadcircuit van Ct2.

1 '
Vo
— of
t
Vt

log e

log 2,72

27?C.log~V
—o0
rt

200
2.816.10-s.log-----b 25

'log e

“v?
r.'og —

Of f = —
2t

106.0,4343
= 294 Hz.
Ï632?Ö,903

Hiermede zijn de top tot top-waarde zowel als de frequentie van de kanteelspanning bepaald.
De top tot top-waarde blijkt afhankelijk te zijn van de grootte van de spanningsval over de anodeweerstand, indien de desbetreffende buis haar maximale
stroom /„o trekt.
De frequentie blijkt enerzijds afhankelijk te zijn van de R. C-produkten van de
ontlaadcircuits van de koppelcondensatoren, en anderzijds van de verhoudin
gen Vg/Vt (d.w.z., van de verhoudingen van de door de anodes aan de stuurroosters doorgegeven spanningsdalingen tot de roosterruimten van de desbe
treffende buizen).

Verdere eigenschappen van de multivibrator
Men verkrijgt symmetrische kanteelspanningen door de multivibrator sym
metrisch op te bouwen. Maakt men de R. C-produkten van de ontlaadcircuits
van Cki en Cta ongelijk, dan zal de ene buis telkens langer zijn afgeknepen
dan de andere, en dan is ti 76 Za- Men heeft dan asymmetrische kanteelspan
ningen.
Zijn
en Ra2 veel kleiner dan Rtl en Rl2, dan zal het veranderen van de
waarde van R«i en Ra2 de grootte van de R. C-produkten der ontlaad
circuits van de koppelcondensatoren niet sterk beïnvloeden. De grootte van
Iao-Ra, d.i. de door de anode en het rooster doorgegeven spanningsdaling,
wordt echter wel belangrijk beïnvloed, en daarmee tevens de verhouding
Vo/Vi. Vanwege dit laatste effect zal verandering van de waarde der anode-
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weerstanden niet alleen de amplitude van de kanteelspanning aanzienlijk beinvloeden, maar eveneens de frequentie.
Verandering van de voedingsspanning Vo zal in hoofdzaak de amplitude
van de kanteelspanning beïnvloeden. Immers, door toeneming van Vi, neemt
/„o, en daarmee ook IaO-Ra = de top tot top-waarde van de kanteelspanning,
tennaastebij evenredig toe. Verder neemt de roosterruimte I7,,,, nagenoeg
evenredig toe, zodat de verhouding:
_V°
Vt ~

/«O ■ Ra

Vgm

tennaastebij constant blijft. Hieruit volgt dat de frequentie van de kanteel
spanning bijna niet wordt beïnvloed door verandering van Vb.
Verandering van de waarden van Rn en Rn of C*i en Cm zal nagenoeg
uitsluitend van invloed zijn op de frequentie van de kanteelspanningen; de
R. C-produkten van de ontlaadcircuits der Ck’s worden dan nl. gewijzigd.

Bekijkt men in fig. 8.236 de kromme die weergeeft hoe de roosterspanning van
een buis positiever wordt gedurende de tijd dat zij is afgeknepen, dan ziet men,
dat deze kromme onder een kleine hoek nadert tot de ,,Vg = 1/,,,,,-lijn” (streeplijn in fig. 8.236). Dit betekent, dat een kleine verandering van de grootte van
Vi of V'o van grote invloed op de frequentie van de kanteelspanningen is.
Hierin kan men verbetering brengen door de V g = f(/)-kromme niet naar de
,,Vg = 0 lijn” toe te laten lopen (fig. 8.236), doch naar een ,,Vg = + Velijn”
die hoger ligt (fig. 8.266). Dit is in de praktijk te verwezenlijken door de onder
zijden van Rn en Rn niet aan de katode-potentiaal te leggen, maar aan een
positieve gelijkspanning t.o.v. de katode (fig. 8.26a). Men kan zich de extra
voedingbron I^o besparen door hiertoe de normale voedingsbron te gebruiken
(fig. 8.27a).

ffo2

b2

I
I
i

’t

Vo

J/b2
i
—I-------------Fig. 8.26b
Fig. 8.26a
en
Ri-i
aan
een
positieve
spanning te leggen
Fig. 8.26a, b. Door de weerstanden 7?n
wordt de verhouding -pï- kleiner. Hierdoor wordt de frequentie constanter en hoger;
bovendien neemt de kromming van het zaagtanddeel van Vg af.
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F

#01;

B,
I

't

ffi,:

<ck,

>#12

:#oa

§

yg

B2

Vb

rt

yt

t_L

Vo

Fig. S.27a
Fig. S.27b
Fig. 8.27a, b. Door Rlt en Rlt aan de normale + spanning te leggen bespaart men zich
een extra spanningsbron.

De Va = f(ï)-kromme zal nu onder een veel grotere hoek tot de ,,Vg = Vgm
lijn” naderen, en de frequentie van de kanteelspanningen zal constanter zijn.
Het zal duidelijk zijn, dat het leggen van de ondereinden van de lekweerstanden aan een hogere potentiaal, wanneer men daarbij de rest van de desbetref
fende schakeling hetzelfde houdt, een toeneming van de frequentie der kanteel
spanningen tot gevolg zal hebben. Immers, de verhouding Vg/Vt neemt af,
dank zij het groter worden van Vg en Vt bij gelijkblijvende Vo — Vt (zie de
fig. 8.266 en 8.276).
De toepassing van de a-stabiele multivibrator

Verder maken wij nog enkele opmerkingen omtrent het doel waarvoor men
a-stabiele multivibratoren kan gebruiken. In de eerste plaats kan men ze als
zaagtandgenerator gebruiken. In dat geval wordt de multivibrator b.v. asym
metrisch uitgevoerd, zodat de ene buis telkens zeer lang wordt afgeknepen en
de andere zeer kort. De eerstgenoemde buis krijgt dan de gewenste zaagtandspanning tussen rooster en katode te staan (fig. 8.28). De lineariteit van deze
zaagtandspanning kan men behoorlijk goed maken door de lekweerstand R[
van de eerstgenoemde buis aan een hoge -(-spanning te leggen.
In de tweede plaats kan men een multivibrator als kanteelspanningsgenerator
gebruiken. Door hem al of niet symme
Vg
trisch uit te voeren, kan men symmetri
sche of asymmetrische kanteelspanningen
verkrijgen tussen de anode van een der
buizen en haar katode. Bekijken wij de
kanteelspanningen lzn = f(t) uit fig. 8.236,
dan valt het op, dat een van de kanteel1
flanken niet zeer steil verloopt.
Hierin kan men verbetering brengen
V
doordat men niet triodes, maar pentodes
Fig.
8.28.
Indien
men
de
multivibra

gebruikt. Men koppelt het rooster van de
tor sterk asymmetrisch maakt kan men
ene buis dan niet met de anode van de hem als zaagtandgenerator gebruiken.
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rwi
’l
Fig. 8.29. Met pentodes is een betere kanteelspanning te verkrijgen doordat de koppelcondensator
niet meer met de anode is verbonden: de stroom
door 7?a kan nu veel sneller tot nul afnemen.

andere buis, maar met het
schermrooster; het schermrooster vervult nu dezelfde rol als
de anode bij de triode (fig. 8.29).
Aangezien er in het anodecircuit geen condensator aan
wezig is, heeft men daar geen
op- of ontlaadverschijnselen.
De flanken van de anodekanteelspanningen zullen nu
veel steiler verlopen dan in het
geval dat men triodes gebruikt.

Mono-stabiele en bi-stabiele multivibratoren
Wij hebben reeds vermeld dat er, behalve de besproken a-stabiele multivibrator, ook mono-stabiele en bi-stabiele multivibratoren zijn. Beide laatst
genoemde types zijn (evenals het besproken type) opgebouwd uit twee versterktrappen, waarbij de uitgang van de ene trap verbonden is met de ingang
van de andere, en dé uitgang van de andere met de ingang van de ene.
In geval van een mono-stabiele multivibrator is een van de twee toestanden
labiel en de andere toestand stabiel; het laatste door b.v. één roosterweerstand lii aan een negatieve spanning te leggen, die iets groter is dan
de roosterruimte van de bijbehorende buis. Deze multivibrator zal dus
uitzichzelf van de labiele toestand in de stabiele toestand overgaan; de overgang van de stabiele toestand in de labiele toestand moet evenwel worden
ingeleid door een van buiten toegevoerde impulsspanning.
In geval van een bi-stabiele multivibrator zijn beide toestanden stabiel.
Zowel de overgang van de ene toestand in de andere, als die van de andere in
de ene, moet hier worden ingeleid door extra toegevoerde impulsspanningen.
*§ 9.

CAPACITIEVE ZAAGTANDGENERATOREN

Er zijn vele oscillatoren die een zaagtandvormige spanning opwekken. Een
aantal van hen, dez.g. capacitieve zaagtandgeneratoren, berust op het volgende
principe:
yl/e» sluit een condensator aan op een gelijkspanning Vb, die behoorlijk hoger is
dan de top tot top-waarde van de gewenste zaagtandspanning. De condensator
wordt hierdoor geladen. De toeneming van de condensatorspanning geschiedt,
zoals bekend is, volgens een functie van een macht van e. Dit verloop kan men
globaal als lineair beschouwen, indien men het laden van de condensator slechts
gedurende zulk een korte tijd t\ beschouwt dat de eindspanning Vm nog slechts
een klein deel van de gelijkspanning Vb is (fig. 8.30).
i
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V
Vervolgens sluit men na ti secunde
de condensator even kort, zodat hij
vb-~
zich ontlaadt; direct daarna laadt
men hem weer gedurende ti secunde;
(1-1) Vb
enz. Het gevolg is, dat er over de
Vb
condensator een zaagtandspanning
komt te staan (fig. 8.30).
Het zal duidelijk zijn dat, hoe
kleiner men Vm ten opzichte van
T=R.CJ
Vt, kiest, d.w.z., hoe kleiner men ti
ten opzichte van T = R.C kiest, Fig. 8.30. De zaagtandspanning die ontstaat
een condensator C, die via een weerstand
des te beter men een lineair verloop over
R op een gelijkspanningsbron is aangesloten
van de condensatorspanning gedu en telkens na /i secunde even wordt kortge
rende zijn lading bereikt. Is er een sloten.
bepaalde waarde van de amplitude der zaagtandspanning vereist, dan wordt
dus, naarmate men een betere lineariteit wenst, de benodigde gelijkspanning Vi>
des te hoger. Ten einde met een minder hoge Vt> toch een behoorlijke lineariteit
te bereiken, kan men de condensator laden met behulp van een constante
stroombron; daartoe kan men een pentode gebruiken.
Zoals we reeds hebben gezegd, zijn er vele schakelingen van capacitieve zaagtandgeneratoren. We laten hieronder enkele voorbeelden volgen.

‘A.

De zaagtandgenerator met behulp van een neonbuis

Een van de eenvoudigste generatoren is die, waarbij men telkens een con
densator via een weerstand laadt en vervolgens ontlaadt met behulp van een
parallel aan de condensator geschakelde neonbuis (een z.g. gasontladingsbuis).
Het gas in een gasontladingsbuis wordt geïoniseerd, indien de spanning tus
sen de anode en de katode een bepaalde waarde (de z.g. ontsteekspanning) over
schrijdt, zodat de buis dan nagenoeg een kortsluiting gaat vormen. Daalt de
spanning van een stroomvoerende gasontladingsbuis beneden een bepaalde
waarde (de z.g. doofspanning) dan komt er een einde aan de ionisatie, en dan zal
de buisgeen stroom meer voe
V
ren. In de schakeling volgens
V
b
-----------------T
fig. 8.31 zal Vb de condensa
I
I
tor laden, totdat de condenVb|
v2satorspanning
de ontsteekI
V,I
±C
waarde Va van de neonbuis
-ÜS.
________
-?2-Vb*2
t
bereikt. Dan zal er ionisatie
tl ft?2
in de buis optreden, en de
Fig. 8.31. Een eenvoudige zaagtandgenerator met gas condensator gaan ontladen.
ontladingsbuis. Tevens is het verloop van de opgewekte
zaagtandspanning als functie van de tijd weergegeven. Wordt de doofspanning Vy

_T

L
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bereikt, dan zal de neonbuis ophouden stroom te geleiden. De condensator wordt
nu weer geladen van V\ volt tot V2 volt, enz.
In serie met de neonbuis heeft men de weerstand R-> geschakeld, ten einde de
buis te beveiligen tegen het voeren van een te grote stroom die haar defect zou
doen geraken. De top tot top-waarde van de zaagtandspanning is gelijk aan
E2 — Ei; de frequentie hangt enerzijds af van de waarden van de produkten
RnC (voor de tijd Ij) en R^C (voor de tijd Ij)anderzijds hangt ze af van de
verhouding van de spanning
— V1 tot de spanning Vt> — E2, en van de
verhouding van E2 tot Ei.
Een nadeel van deze zaagtandgenerator is, dat men de gasbuisstroom nage
noeg minimaal moet houden, omdat de buis anders niet telkens tot doven
komt, maar blijft stroomtrekken; de instelling is erg kritisch. Verder dat
de ontsteek- en de doofspanning niet constant zijn, doch enigszins veranderen.
Hierdoor zullen ten eerste de tijden fo en ti variëren; d.w.z. de frequentie van
de opgewekte zaagtandspanning zal niet constant zijn. In de tweede plaats
zal het verschil tussen de spanningen Ei en Eg aan verandering onderhevig
zijn; d.w.z., de amplitude van de opgewekte zaagtandspanning zal variëren.
B.

De zaagtandgenerator met behulp van een thyratron

Een thyratron is een buis met één of meer rooster(s), die met gas is gevuld;
d.w.z. een bestuurbare gasbuis. Een gastriode heeft, evenals de bovenbesproken
diode-neonbuis, een ontsteek- en een doofspanning. De stuurroosterspanning
kan de ontsteekspanning regelen. Wordt het stuurrooster negatiever ingesteld,
dan neemt de ontsteekspanning toe; omgekeerd verlaagt een positiever worden
van de stuurroosterspanning de ontsteekspanning. De doofspanning is laag en
onafhankelijk van de roosterspanning. Als de anodespanning bij een stroomvoerende buis beneden de doofwaarde komt, houdt de buis op stroom te ge
leiden, en dan wordt de stuurspanning weer van invloed. Tijdens hel stroomvoeren is de stuurspanning in 't geheel niet van invloed!
In fig. 8.32n is een schakeling van een zaagtandgenerator met een thyratron
gegeven. Telkens wordt hier nü weer C geladen via R\, dan weer wordt C ont
laden via het thyratron en de beschermingsweerstand R%. Door de grootte
van 7?i te variëren, kan men de frequentie regelen. Door Rn te regelen, veran
dert men de negatieve voorspanning van de buis en daarmee tevens de hoogte
van de ontsteekspanning; door middel van Rn wordt dus de amplitude van de
zaagtandspanning in hoofdzaak geregeld t).
Wij hebben hier een aparte hulpbatterij aangegeven voor het leveren van Vg.

J) N.B. De stand van Rn is tevens van invloed op de grootte van de frequentie omdat
Rn de ontsteekspanning Vo beïnvloedt. Naarmate V2 hoger ligt zal het stijgen der span
ning van de doofwaarde Ei tot de ontsteekwaarde V2 des te langer duren, en zal de fre
quentie des te lager zijn.

1
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ff2

;vb

±1

f?3

:R»

ivh =t=C

I

J-

Fig. 8.32«. Een zaagtandgcnerator met
een thyratron. De negatieve voorspanning wordt hier verkregen met behulp
van een aparte hulpspanningsbron.
Met 7?i is de frequentie te regelen. Met
li.\ is de amplitude te regelen ; de stand
van 7?j beïnvloedt ook enigszins de
frequentie.

Vb

Fig. 8.326. Een zaagtandgenerator, waarbij de negatieve
voorspanning voor het thyra
tron automatisch wordt ver
kregen.

Men kan echter beter een katodeweerstand 7?t gebruiken, die door een con
densator Ck is overbrugd, (fig. 8.326). Men bespaart zich dan de extra hulpspanningsbron V k. Het voornaamste is dat er een ontijdig ontsteken vlak na
het doven (of zelfs een niet doven van de buis) wordt voorkomen. Dit treedt
in de schakeling van fig. 8.32a nl. nog wel eens op doordat er na het doven
toch nog gedurende enige tijd ionen aanwezig kunnen blijven die de ontsteekspanning aanzienlijk verlagen.
In de schakeling van fig. 8.326 wordt tijdens de ontlading van C de katodecondensator C* tot een hoge spanning geladen, die gedurende de tijd waarin
de buis geen stroom trekt, eerst langzamerhand afneemt. Vlak na het doven
wordt de buis nu dus maximaal negatief ingesteld; dat voorkomt ontijdig ont
steken. Door Rk van grootte te veranderen, kan men de amplitude wijzigen.
Met behulp van R\ kan men de frequentie veranderen i).
De doofspanning van een thyratron is i.h.a. veel langer (ca. 16 a 40 V) dan
die van een diode-neonbuis; dat is gunstiger, aangezien de vereiste Vt> hierdoor
minder groot is.
C.

De hikoscillator („blocking-oscillator”)

De laatste te behandelen capacitieve zaagtandgcnerator is er een waarbij
men gebruik kan maken van een vacuumbuis die overoscilleert. Onder overoscilleren verstaat men het volgende verschijnsel:
In fig. 8.33a is een oscillator geschetst met een resonantiekring in het anodecircuit, die inductief met het roostercircuit is gekoppeld. Indien deze oscillator
normaal werkt, zal er na inschakeling tussen het rooster en de katode een toe
nemende wisselspanning vg ontstaan. Tegelijkertijd zal de rooster-condensator
Ck door het telkens roosterstroom trekken van de buis worden geladen tot een
spanning Vg, die ongeveer gelijk is aan de momentele amplitude van de ge-

i) De grootte van 7?t beïnvloedt ook enigszins de frequentie (zie de vorige voetnoot
omtrent J?4 uit fig. 8.32a).
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noemde wisselspanning
Uiteindelijk zal er een even
wichtstoestand ontstaan, waarbij de rondgaande ver
sterking in de schakeling juist 1 is, en waarin de
L,
J ijl
roosterwisselspanning vg zowel als de automatische
>?1
3‘
I
negatieve voorspanning Vg constant zijn (fig. 8.06c).
De beschreven normale werking treedt alleen op,
indien de automatische negatieve instelling V g het toe
Fig. 8.33«. Het schema nemen van de wisselspanning Vg op de voet volgt. Het
van een LC-oscillator.
laden van Ck kost echter enige tijd, en dit des te
meer naarmate men C* en Ri groter kiest:
Hoe meer lijd het kost Ck te laden, des te meer gaat het aangroeien van de spanning Vo na-ijlen op het toenemen van de wisselspanning vg.
Zo kan het gebeuren dat, nadat vrj reeds zijn maximale waarde heeft bereikt,
de Va nog enige tijd toeneemt (d.w.z. nóg negatiever wordt), en dat dit tot
gevolg heeft, dat de rondgaande versterking kleiner wordt dan 1. Dan wordt er
niet meer aan de oscilleerwaarde voldaan, en de oscillator zal ophouden met
oscilleren. Het zal daarna enige tijd duren,
la
voordat de over Ck veroorzaakte negatieve
/
voorspanning zoveel is verminderd, dat weer
aan de oscilleervoorwaarde wordt voldaan, en
vs
de buis opnieuw gaat oscilleren t). Dan zal de
geschiedenis zich van vorenafaan herhalen,
l
enz. In fig. 8.336 is het verloop van de rooster
is moximaol
spanning van een overoscillerende buis ge
schetst. Overoscilieren houdt dus in, dat een
Vg is maximaal
oscillator telkens weer even oscilleert, en daarna
afslaat. Overoscilleren wordt in dc hand ge
werkt door:
ie. een grote capaciteit Ck en een grote lekweerstand Ri, daardoor ijlt de aangroei van
£
— Vg des te meer na op de toeneming
van de wisselspanning vg, en zal boven
dien de verkregen spanning — Va van Crdes te langzamer verminderen na het ver
minderen en het ophouden van dc tijdelijke
oscillatie.
2e. een sterke koppeling tussen het anode- en
het rooslercircuit’, dit werkt immers een
Ck

■

■■

'

«V»

w

Dit vindt in fig. 8.336 plaats zodra Ck zich
heeft ontladen tot de spanning Izi; bij die negatieve
voorspanning is S weer groot genoeg geworden.

t
Fig. 8.336. Het verloop van de
roosterspanning als functie van
de tijd bij een oscillator, die overoscilleert.
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zeer snelle en grote toeneming van de wisselspanning va in de hand, die
minder gemakkelijk door —
op de voet is te volgen.
In superheterodyne ontvangers gebruikt men ter voorkoming van over
oscilleren dan ook een betrekkelijk kleine roosterlekweerstand (circa 50 k£l),
en een kleine roostercondensator (circa 100 pF) voor de zich in zulke ontvangers
bevindende oscillatoren.

Men kan nu van het overoscilleren van een oscillator gebruikmaken om zaagtandspanningcn op te wekken ; immers, gedurende de tijd ti in fig. 8.33i neemt
de spanning over C\- tennaastebij lineair af. In de zg. hikoscillator vindt dit
principe toepassing. In fig. 8.34 is het principeschema van zulk een oscillator gegeven, dat
eigenlijk op hetzelfde neerkomt als het in fig.
8.33n gegeven schema van een gewone oscillator.
De anode-impedantie wordt hier gevormd door
een wikkeling van een transformator en de capa
citeit tussen de windingen; de andere wikkeling
bevindt zich in het roostercircuit. Het over
oscilleren wordt hier bevorderd door een zeer Fig. 8.34. Het schema van een
hikoscillator.
sterke koppeling tussen de wikkelingen. Indien
men de koppeling bij een hikoscillator sterk genoeg
Ia
maakt, kan het laden van Ck (tot een dusdanig
grote negatieve spanning, dat de triode ver staat
/
afgeknepen) binnen periode van de overoscilleerfrequentie plaats vinden. In dat geval zal het niet
tot overoscilleren komen. Deze toestand verdient
/
de voorkeur boven de tevoren beschreven toe
^9
stand, waarbij wel van overoscilleren sprake is.
De hikoscillator is dan op te vatten als een multi vibrator, waarbij een buis is vervangen door
een transformator. De werking is nu als volgt
fl f2
■' J
(zie hierbij fig. 8.35).
Als men de oscillator inschakelt gaat er een
t3
toenemende anodestroom door de primaire van
de transformator lopen. Hierdoor ontstaat in de
transformator een toenemende magnetisch veld.
Het veranderende veld induceert een emk in de
secundaire. De secundaire is dusdanig met Ck
verbonden, dat de geïnduceerde emk een laadt
stroom naar Ct doet lopen, die het rooster po
Fig. 8.35. Het verloop van de
sitiever instelt als het magnetische veld toeneemt.
roosterspanning als functie van
Het positiever worden van het rooster doet de
de tijd bij een hikoscillator.
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anodestroom nog meer toenemen, waardoor het magnetische veld nog meer
toeneemt, waardoor het rooster nog positiever wordt ingesteld, enz. Aldus
wordt het rooster in zeer korte tijd sterk positief ingesteld.
Zodra het rooster echter positiever wordt, gaat er eveneens een toenemende
(positieve) roosterstroom lopen: er komt een steeds groter aantal (negatieve)
elektronen op het rooster terecht. Dit effect werkt het via de transformator,
plaats vindende proces (waardoor het rooster positiever wordt) in groeiende
mate tegen. Op de duur zal het effect van de roosterstroom zelfs de overhand
krijgen. Het rooster zal dan niet langer positiever, maar negatiever gaan wor
den. Hierdoor zal de anodestroom af gaan nemen, en zal het magnetische veld
minder sterk worden. De in de secundaire geïnduceerde emk zal van richting
omkeren en een tegengestelde stroom doen lopen, waardoor het rooster nega
tiever zal worden ingesteld.
Dit heeft een verdere afneming van de anodestroom tot gevolg, waardoor
het magnetische veld nog sterker afneemt en het rooster nog negatiever wordt
ingesteld; enz.
Aldus zal de anodestroom in zeer korte tijd van zijn maximale waarde af
nemen tot nul, en. hierdoor zal via de transformator een stroomstoot door
gegeven worden die het rooster ver beneden het afknijppunt negatief instelt
(fig. 8.35); d.w.z., de condensator Ck is tot een grote spanning geladen, waarbij
de plaat aan de roosterzijde negatief is t.o.v. de plaat aan de zijde van de katode.
Vervolgens gaat de condensator Cj- zich via 7?( ontladen, waardoor de roosterspanning minder negatief wordt. De snelheid waarmee C* zich ontlaadt
hangt af van het product C^-Ri- Het ontladen gaat geleidelijk aan door totdat
de roosterspanning binnen de roosterruimte komt (zie fig. 8.35). Zodra Vg
binnen de roosterruimte komt gaat de triode stroom trekken en is er weer
sprake van een toenemende anodestroom. Dan zal zich het boven beschreven
proces herhalen, waarbij eerst de roosterspanning snel
positief wordt en de anodestroom sterk toeneemt; ver
volgens neemt de anodestroom weer snel af tot nul en
wordt het rooster hierdoor sterk negatief ingesteld; enz.
We zien dat op deze wijze bij benadering een zaagtandspanning wordt opgewekt. De terugslagtijd (Zi + /a
in fig. 8.35) is daarbij kort, zodat de frequentie nagenoeg
geheel wordt bepaald door de heenslagtijd (Z3 in fig. 8.35).
De heenslagtijd hangt verder enerzijds af van het Ri.CxFig. 8.36. Verbeterd
produkt, en anderzijds van de verhouding van de rooster
schema van een hikoscijlator. Door Ri ruimte tot de waarde van de maximaal optredende nega
aan de -f- pool van
tieve voorspanning. Immers:
de voedingsbron te
D17 max
leggen vermindert de
Vgm =
kromming van de
h
voortgebrachte zaageR,.C,
tandspanning.
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Wij merken op, dat het verloop van de zaagtandspanning gedurende de tijd (3
helemaal niet lineair is, aangezien Cj- zich zéér ver moet ontladen (fig. 8.35).
Hierin kan men verbetering brengen op de wijze zoals in fig. 8.36 is getekend.
Als men R/ niet aan aarde, doch aan de -f-kant van de gelijkstroombron legt,
wil Vrj gedurende I3 niet telkens van een negatieve waarde naar nul toe, doch
naar -f-F»; dat komt aan de lineariteit zowel als aan de frequentiestabiliteit
ten goede.
*Opgave 11

Gegeven:
De ontsteekspanning V •> bedraagt 125 V. De
doofspanning Fi bedraagt 85 V. De ontlaadstroom van Ci via de gasontladingsbuis en R2 be
hoort maximaal 2 mA te bedragen. Verder isV
250 V; Ci = 400 pF; R, -- 1 MO.

>

*2

f

■o

Gevraagd:
*1. Schets het verloop van de spanning over Ci als functie van de tijd.
2. Bereken A’2 en globaal de tijd l->, waarin Ci zich telkens gedeeltelijk ontlaadt.
3. Bereken de waarde van A’i waarbij een zaagtandspanning van 10 kHz
wordt verkregen; corrigeer tevens de voor /2 gevonden waarde.
4. Bereken de waarde van Ct, waarbij de zaagtandspanning nog goed wordt
doorgegeven.
Opgave 12

Gegeven:
Vb = 200 V. Van de gelijke triodes is de
statische Iu—V^-karakteristiek gegeven.
Ral = A’a2 = 15 kQ;
Ri = R2 = 0,1 MO; Ci = 1000 pF;
C2 = 2000 pF.

Gevraagd:
1. Bereken de top tot top-waarde van de
kanteelspanningen over Rai en R„22. Bereken de frequentie van genoemde
kanteelspanningen.
3. Teken Va = f(<), V<> = f«. ’z«' = f0
en Vg' = f(/).

-30

-20

-K>
-O
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Opgave 13
Gegeven:
In het schema van opgave 12 worden Ri en R-> aan de -(-leiding gelegd. De
verdere gegevens blijven hetzelfde.

Gevraagd:
1. Bereken de frequentie van de opgewekte kanteelspanningen.
2. Teken Tzn = f(0, Vg = f(/), Va‘ = f(<) en Vg’ = f(/).
Opgave 14
Gegeven:

Voor beide pcntodes geldt dat Rt = oo.
ƒ?„! = Ra2 = 2kQ;
Rki = Rk2 = 200 O;
Rl

c2f

4

■?—

Ir

Ray *>

>"Q2

*?2

éc>

Rk2',
<oC k

Ri = 0,4 MO; R2 = 0,5 Mfl;
R3 = 0,5 MD; Ci = 1000 pF;
C2 = 1400 pF; C3 = 1400 pF.

f=-|b

■R3

g^K2

1____

E

Gevraagd:
I. Bereken de frequentie van het door de 7?C-oscillator opgewekte signaal.
Leid hiertoe eerst een algemene formule voor wosc2 af.
2. Bereken de steilheid van de tweede buis, die vereist is om de oscillator
te doen oscilleren, indien de effectieve steilheid van de eerste buis
1 mA/V bedraagt.
Opgave 15

Gegeven:
De pentodes zijn gelijk en Rt = oo.
Ra = 10 kD;
Ri = 1 MQ; Ci = 400 pF;
R2 = 1MO; C2 = 200 pF;
R3 = 1 MQ; C3 = 100 pF.

Gevraagd:

Ra

c, c2
4H4I-|

01

*2

.

...

yL
tHF

/?,g
f A>2:

1. Bereken de frequentie, waarin
de 7?C-oscillator zal oscilleren.
Leid hiertoe eerst een alge
mene formule voor a>osc2 af.
.

B2

J.:
«2_

vtot = V1.V2
= -V1
2. Bereken de totale versterking
“
’

moeten opbrengen opdat de oscillator oscilleert.

r
V4

E

—, die de twee buizen
V3
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IX

TEGEN KOPPELING

*§ 1-

INLEIDING

\\ ordt er een deel van het uitgangssignaal van een versterker naar de ingang
teruggevoerd, dan spreekt men van terugkoppeling.
Werkt het naar de ingang teruggevoerde sigmaal mee met het oorspronke
lijk aan de ingang toegevoerde signaal, dan noemt men dit meekoppeling.
Werkt het naar de ingang teruggevoerde signaal echter het oorspronkelijk
aan de versterker toegevoerde signaal tegen, dan noemt men dat tegenkoppeling.
In principe kan men op vier verschillende manieren tegenkoppelen. Boven
dien kan men deze vier wijzen van tegenkoppelen nog onderling combineren.
In de eerste plaats kan men het tegenkoppelcircuit (d.i. het versterkerdeel
dat de uitgang koppelt met de ingang) óf parallel aan de uitgang schakelen, öf
in serie met de uitgang. In de tweede plaats kan men het tegenkoppelcircuit öf
parallel aan de ingang schakelen, öf in serie met de ingang. Hieruit kan men be
grijpen, dat er vier eenvoudige manieren van tegenkoppelen mogelijk zijn.
Deze manieren van tegenkoppeling zullen we in deze paragraaf in het kort
bespreken, om naderhand uitvoeriger op elk van de methoden terug te komen.

*A.

Parallel-serie tegenkoppeling

In dit geval is het tegenkoppelcircuit ■parallel aan de uitgang geschakeld, en
in serie met de ingang (fig. 9.01).
Een gevolg van deze wijze van tegenkoppelen is, dat de parallelschakeling de
uitgangsimpedantie vermindert, en dat de serieschakeling de ingangsimpedantie
doet toenemen. Dit kan men gemakkelijk onthouden door te bedenken, dat
door de parallelschakeling er iets (namelijk het tegenkoppelcircuit) extra paral
lel wordt geschakeld aan de uitgang, en dat daardoor de belastingsimpedantie
een kleinere impedantie „ziet”. Verder wordt door de serieschakeling er iets
(d.w.z. het tegenkoppelcircuit) extra in serie met de ingang geschakeld; daar
door „ziet” men aan de ingang een grotere impedantie.
In fig. 9.01 is het principe-schema gegeven; fig. 9.01a geeft een praktisch
voorbeeld van een op deze manier tegengekoppelde versterkertrap.
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Fig. 9.01. Het principeschema van paral
lel-serie tegenkoppeling.

51

XFig. 9.01«. Een praktisch voorbeeld
van parallèl-serie legenkoppeling.

In het parallel-serie geval wordt een signaal, dat recht evenredig is met de
uitgangsspanning, teruggevoerd naar de ingang. Dit wordt dusdanig teruggevoerd dat hierdoor van de te versterken toegevoerde spanning v een spanning i><
(d.i. het teruggevoerde signaal) wordt afgetrokken, zodat de eigenlijke versterker
een kleiner signaal vi = v—vi krijgt toegevoerd. Het gevolg is, dat bij een
gelijkblijvend te versterken signaal v de uitgangsspanning minder groot wordt
door de tcgenkoppeling; m.a.w., de versterking neemt door de tegenkoppeling af.
•B.

Serie-serie tegenkoppeling

In dit geval is het tegenkoppelcircuit in serie met de uitgang geschakeld en
tevens in serie met de ingang (fig. 9.02).
Ten gevolge van deze tcgenkoppeling worden door de serieschakelingen de
uitgangs- zowel als de ingangsimpedantie groter. Dit kan men weer onthouden
door te bedenken, dat er met de uitgang zowel als met de ingang iets (d.i. het
tegenkoppelcircuit) extra in serie wordt geschakeld.
Het principe van deze tcgenkoppeling is in fig. 9.02 gegeven; fig. 9.02a geeft
een praktisch voorbeeld van een op deze wijze tegengekoppelde versterktrap.
In het serie-serie geval (fig. 9.02) wordt een signaal, dat recht evenredig is
met de uitgangsstroom, teruggevoerd naar de ingang. Dit wordt weer dus-

Zi

Zb
l'u

V

Fig. 9.02. Het principeschema van serieserie tegenkoppeling.

€
v'i

‘'u

l—L4-

Fig. 9.02a. Een praktisch
voorbeeld van serie-serie
tcgenkoppeling.
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danig teruggevoerd dat hierdoor van de te versterken spanning v een spanning vt
wordt afgetrokken, zodat de eigenlijke versterker een kleiner signaal v\=v—Vi
krijgt toegevoerd. Ook nu wordt hierdoor bij een gelijkblijvend te versterken
signaal v de uitgangsspanning minder groot door de tegenkoppeling; m.a.w.,
door de tegenkoppeling neemt de versterking af.
*C.

Parallel-parallel tegenkoppeling

In dit geval is het tegenkoppelcircuit parallel aan de uitgang geschakeld, en
tevens parallel aan de ingang (fig. 9.03).
Ten gevolge van deze tegenkoppeling maken de parallelschakelingen zowel
de uitgangs- als de ingangsimpedantie kleiner. Dit kan men onthouden door te
bedenken, dat er aan de uitgang zowel als aan de ingang iets (d.i. het tegen
koppelcircuit) extra parallel wordt geschakeld.
Het principe van deze tegenkoppeling is in fig. 9.03 gegeven; fig. 9.03« geeft
een praktisch voorbeeld van een op deze wijze tegengekoppelde versterktrap
'u

+

1F

Zb
-Q

■+
Vu

T
Fig. 9.03. Het principeschema van parallelparallel legenkoppeling.

Fig. 9.03a. Een praktisch voorbeeld
van parallel-parallel tegenkoppeling.

In het parallel-parallel geval wordt een signaal, dat recht evenredig is met de
uitgangsspanning, teruggevoerd naar de ingang. Dit signaal wordt dusdanig
teruggevoerd dat hierdoor van de ingangsstroom i een stroom it wordt afgetrokken,
zodat de eigenlijke versterker een kleinere stroom i\ — i — it krijgt toegevoerd.
Dit betekent dat men aan de tegengekoppelde versterker een grotere stroom
moet toevoeren dan aan dc niet-tegengekoppelde versterker ten einde een
evengrote uitgangsspanning te verkrijgen; m.a.w., de versterking in de vorm
van dez.g. overdrachtsimpedantie Z21 = c
*D.

neemt door het tegenkoppelen af.

Serie-parallel tegenkoppeling

In dit geval is het tegenkoppelcircuit in serie geschakeld met de uitgang, en
verder is het parallel geschakeld aan de ingang (fig. 9.04). Tengevolge van deze
tegenkoppeling vergroot de serieschakeling de uitgangsimpedantie, en ver
mindert de parallelschakeling de ingangsimpedantie. Dit kan men onthouden
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door te bedenken, dat er iets (d.i.
het tegenkoppelcircuit) extra in
V'i
serie met de uitgang wordt gescha
Kb
keld, en tegelijkertijd iets (d.i. het
Zo
tegenkoppelcircuit) extra parallel
aan de ingang.
Het principe van deze tegenkop
peling geeft fig. 9.04. Van dit geval
Fig. 9.04. Het principeschema van seriehebben wij geen praktisch voor
parallel tegenkoppeling.
beeld gegeven, aangezien het na
genoeg nooit in een elektronenbuizenschakeling wordt toegepast,
In het serie-parallel geval wordt een signaal, dat recht evenredig is met de
uitgangsstroom teruggevoerd naar de ingang. Dit wordt dusdanig teruggevoerd
dat hierdoor van de mgangsstroom i een stroom it wordt afgetrokken, zodat de
eigenlijke versterker een kleinere stroom 1'1 = i — it krijgt toegevoerd. Dit be
tekent dat men aan de tegengekoppelde versterker een grotere stroom moet
toevoeren dan aan de niet-tegengekoppelde versterker ten einde een evengrote
uitgangsspanning te verkrijgen; m.a.w., de versterking in de vorm van de z.g.
overdrachtsimpedantie Z21 neemt door het tegenkoppelen af.

T

*Spannings tegenkoppeling
Zoals we reeds hebben vermeld, wordt in de gevallen A en C de uitgangsimpedantie door de tegenkoppeling kleiner. Het gevolg hiervan is, dat de uit
gangsspanning minder sterk verandert door wijzigingen van de grootte der belastingsimpedantie Zi,. Immers, hoe kleiner de Z, van een spanningsbron is,
des te minder sterk zijn veranderingen van de grootte der belasting Z& van in
vloed op de grootte van de klemspanning.
Dat de grootte van de uitgangsspanning minder afhankelijk wordt van de
grootte van de belasting, dank zij deze manier van tegenkoppelen, kan men ook
als volgt beredeneren: Het teruggevoerde signaal is in dit geval recht evenredig
met de uitgangss/itwiwng. Vermindering van de uitgangsspanning (door het
kleiner worden van Z;,) zal dus tevens vermindering van het teruggevoerde
signaal tot gevolg hebben. Hierdoor neemt bij constant ingangssignaal het in
gangssignaal van de eigenlijke versterker toe, zodat de daling van de uit
gangsspanning ten gevolge van het kleiner worden van Z(, minder groot wordt.
Een analoge redenering kan men honden voor hel geval dat Z(, groter wordt.
In de gevallen A en C wordt de iiitgangs.s/wnn«g door de tegenkoppeling dus
minder afhankelijk van de grootte van Zt,; om deze reden spreekt men hier wel
van span ningstegen koppel mg.
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*Stroomtegenkoppeling

In de gevallen B en D wordt de uitgangsimpedantie door de tegenkoppeling
groter. Het gevolg hiervan is, dat de uitgangsstroom minder sterk wijzigt
door veranderingen van de grootte der belastingsimpedantie Z». Immers, hoe
groter de Zt van een spanningsbron is, des te minder sterk zijn veranderingen
van de grootte der belasting Zo van invloed op de grootte van de geleverde
stroom.
Dat de grootte van de geleverde stroom minder afhankelijk is van de grootte
van de belasting, dank zij deze manier van tegenkoppelen, kan men ook als
volgt beredeneren: Het teruggevoerde signaal is in dit geval recht evenredig
met de grootte van de uitgangss/rooni. Vermindering van de uitgangsstroom
(door het groter worden van Zo) zal dus tevens vermindering van het terugge
voerde signaal tot gevolg hebben. Hierdoor neemt bij constant ingangssignaal
het ingangssignaal van de eigenlijke versterker toe, zodat de daling van de
uitgangsstroom ten gevolge van het groter worden van Zo minder groot wordt.
Een analoge redenering kan men houden voor het geval dat Zo kleiner wordt.
In de gevallen B en D wordt de uitgangss/rooni door de tegenkoppeling dus
minder afhankelijk van de grootte van Zo; om deze reden spreekt men hier wel
van stroomtegenkoppeling.
Moet men in een schakeling nagaan of men te doen heeft met spanningshetzij met stroomtegenkoppeling, dan kan men dit als volgt doen: Verander de
grootte van de belastingsimpedantie en ga na of de teruggevoerde spanning vi
(resp. stroom it) recht evenredig met de spanning over Zo of recht evenredig
met de stroom door Zo verandert.

*§ 2.

DE GEVOLGEN VAN TEGENKOPPELING

Het tegenkoppelen van een versterker veroorzaakt een verandering van de
diverse eigenschappen van die versterker. Enkele gevolgen zijn we in de inlei
ding reeds tegengekomen, zoals verandering van de versterking, en wijziging
van de uitgangs- en van de ingangsimpedantie.
We zullen in deze paragraaf de belangrijkste gevolgen die tegenkoppeling
voor een versterker heeft, de revue laten passeren.
1. Tegenkoppeling vermindert de versterking (resp. overdrachtsimpedantie)
In de voorgaande paragraaf is gebleken dat de versterking in alle gevallen
van tegenkoppeling afneemt. We merkten reeds op dat men in de gevallen C

en D beter van de overdrachtsimpedantie Zoj =

i

kan spreken. De fac-
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tor waarmee de versterking (resp. overdrachtsimpedantie) door tegenkoppeling
vermindert, noemt men de tegenkoppelfactor Ft. Hoe groter deel van het
uitgangssignaal men terugvoert, des te minder groot wordt de versterking (resp.
overdrachtsimpedantie), en des te groter is dan dus de tegenkoppelfactor Ft.
We merken verder op, dat een versterker mèt tegenkoppeling in de regel een
evengroot maximaal uitgangssignaal kan leveren als dezelfde versterker zonder
tegenkoppeling. Wel zal men daartoe aan de tegengekoppelde versterker een
groter signaal moeten toevoeren ten einde dat maximale uitgangssignaal te
leveren.
De maximaal aan de versterker toe te voeren spanning neemt door tegen
koppeling volgens de methoden A of B toe. Immers, in het geval van tegenkop
peling wordt aan de totale tegengekoppelde versterker een spanning v fi
toegevoerd, die groter is dan de aan de eigenlijke versterker toegevoerde span
ning
Wordt een versterk trap dus volgens de methode A of B tegengekoppeld, dan heeft dit een schijnbare vergroting van de roosterruimte van de ge
bruikte buis tot gevolg.
Evenzo kan men vaststellen dat de maximaal aan de versterker toe te voeren
stroom toeneemt door tegenkoppeling volgens de methoden C of D.
2. Tegenkoppeling maakt de versterking (resp. overdrachtsimpe
dantie) constanter

D.w.z., veranderingen binnen het tegengekoppelde deel van een versterker
die de grootte van de versterking van de eigenlijke versterker beïnvloeden,
hebben door tegenkoppeling minder invloed op de grootte van de totale ver
sterking.
De genoemde veranderingen kunnen bijvoorbeeld bestaan in het achteruit
gaan van de steilheid van de gebruikte buizen, of het vervangen van oude bui
zen door nieuwe.
Dat veranderingen minder invloed op de totale versterking hebben ziet men
in, als men bedenkt, dat vermindering van de versterking een vermindering van
het uitgangssignaal tot gevolg heeft, waardoor er eveneens minder signaal
wordt teruggevoerd. Daardoor zal het ingangssignaal van de eigenlijke ver
sterker toenemen; dit maakt, dat het uiteindelijke uitgangssignaal minder is
veranderd dan zonder tegenkoppeling het geval zou zijn. Voor vermeerdering
van de versterking kan men een analoge redenering houden. Dit punt is in het
bijzonder van belang in versterkers van meetapparatuur, waarbij het een eerste
vereiste is, dat de versterking steeds evengroot blijft gedurende het gebruik,
ook al gaan de buizen bijvoorbeeld achteruit in steilheid.
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3. Tegenkoppeling vermindert vaak de lineaire vervorming die
ontstaat binnen het tegengekoppelde gedeelte van de versterker

Dit betekent dus, dat de amplitude-frequentie-karakteristiek door tegen
koppeling vlakker wordt (er mag echter niet bij bepaalde frequenties meekop
peling optreden met als gevolg veel grotere versterking bij die frequenties:
zie o.a. § 9).
Geeft een versterker lineaire vervorming, dan wil dit bijvoorbeeld zeggen, dat
wisselspanningen met zeer lage en zeer hoge frequenties minder worden ver
sterkt dan wisselspanningen met tussen de genoemde de frequenties in liggende
frequenties. Dit is bijvoorbeeld te wijten aan koppelcondensatoren, aan lekcapaciteiten over anode-impedanties en aan afvlakcondensatoren (zie LFversterking met een triode). In het voorgaande punt hebben we gezien, dat de
versterking vt van de tegengekoppelde versterker minder afhankelijk wordt van
de grootte der versterking v van de eigenlijke versterker. Hieruit volgt, dat
spanningen met zeer lage, met zeer hoge en met tussenliggende frequenties,
dank zij tegenkoppeling, een versterking 17 krijgen, die voor de genoemde geval
len minder sterk uiteenloopt dan zonder tegenkoppeling het geval is. De amplitude-frequentie-karakteristiek is door de tegenkoppeling dus vlakker geworden.
4. Tegenkoppeling vermindert vaak eventuele niet-lineaire vervor
ming die binnen de tegengekoppelde versterker ontstaat

Men kan dit inzien aan de hand van fig. 9.05. Hierin is een versterker in prin
cipe gegeven, die bepaalde niet-lineaire vervorming aan tweede harmonischen
geeft. We veronderstellen, dat er een sinusvormig met de tijd verlopend signaal
v aan de tegengekoppelde versterker wordt toegevoerd. Dit signaal wordt

i'l

z.

—X

42

Zt,

_____________________ |
Fig 9 05. Als in een versterker niet-lineaire vervorming optreedt zal door tegenkoppeling
;het
lvv ingangssignaal van deze versterker dusdanig niet-lineair worden vervormd, dat de
niet-lineaire vervorming van het uitgangssignaal daardoor afneemt.
■

.

!■ .

--

~ 1 ri^y\rdV
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Ia Ia

Ia Ia

u

'V'v

-------------------- t

--------------------------- 1

Vg

zonder
teq enko ppelinq

met
te qenkoppelinq

t

t

Fig. 9.05a. Door de kromming van de dy
namische Ia— F^-karakteristiek zal een
sinusvormige wisselspanning vff een niet
sinusvormig verlopende anodewisselstroom
ia\ veroorzaken; cl.w.z., er treedt niet-li
neaire vervorming op.

Fig. 9.056. Tegenkoppeling heeft een dus
danige niet-lineaire vervorming van de
eigenlijke ingangsspanning vg van de buis
tot gevolg, dat de niet-lineaire vervorming
van de veroorzaakte anodewisselstroom ia
daardoor vermindert (zie ook blz. 551)

versterkt; het komt vervormd als het signaal vu aan de uitgang. Van het
vervormde signaal vu wordt het deel vt = fiv-vu teruggevoerd naar de ingang.
Hierdoor is het signaal
= v—ve, dat aan de eigenlijke versterker wordt
toegevoerd, eveneens vervormd. Maar deze vervorming van vi is juist tegenge
steld aan de vervorming die de eigenlijke versterker veroorzaakt. Hierdoor zal het
uiteindelijk aan de uitgang veroorzaakte signaal vu veel minder vervormd zijn
dan het geval zou zijn zonder tegenkoppeling. Ook bij de andere tegenkoppelmethoden kan men dit punt inzien op de voor methode A gebruikte wijze.
5. Door frequentie-afhankelijk tegen te koppelen, kan men de am
plitude-frequentie-karakteristiek wijzigen

Men kan namelijk ervoor zorgen, dat de factor ft, die bepaalt, welk deel van
het uitgangssignaal wordt teruggevoerd naar de ingang, voor de diverse fre
quenties niet evengroot is. Hierdoor zullen spanningen met dusdanige frequen
ties dat zij sterk worden tegengekoppeld, naar verhouding minder worden ver
sterkt dan spanningen met dusdanige frequenties dat zij minder sterk worden
tegengekoppeld.
6. Door serieschakeling van het tegenkoppelcircuit met de ingang
neemt de ingangsimpedantie toe

Dit is dus het geval bij elk van de methoden A en B. Dat de ingangsimpedan-

-
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tie dan toeneemt, kan men begrijpen als men bedenkt, dat een bepaalde te ver
sterken spanning v in het ingangscircuit van de tegengekoppelde versterker een
kleinere stroom veroorzaakt dan in het ingangscircuit van de niet-tegengekoppelde versterker. Immers, de werkzame e.m.k. v— vi in het ingangscircuit van de
tegengekoppelde versterker is kleiner dan de werkzame e.m.k. v in het ingangs
circuit van de niet-tegengekoppelde zelfde versterker (zie de fig. 9.01 en 9.02).
Vergroten van de ingangsimpedantie kan een belangrijk voordeel betekenen.
Zo kan men met deze manier van tegenkoppelen bijvoorbeeld de ingangscapaciteit Cdyn belangrijk verkleinen. De ingangscapaciteit bepaalt namelijk vaak in
hoofdzaak de ingangsimpedantie, en deze capaciteit vertegenwoordigt een reactantie 1/coCayn- Vergroting van de ingangsimpedantie houdt dus tevens een
1
vergroting van—
in, d.w.z., een verkleinen van CaynmC (iyn

7. Door parallelschakeling van het tegenkoppelcircuit aan de ingang
neemt de ingangsimpedantie af

Dit is het geval bij de methoden C en D. Dat de ingangsimpedantie afneemt,
kan men begrijpen als men bedenkt, dat de spanningsbron aan de ingang bij een
zelfde spanning een minder grote stroom aan Z gaat leveren.
8. Door serieschakeling van het tegenkoppelcircuit met de uitgang
neemt de uitgangsimpedantie toe

Dit is dus het geval bij de methoden B en D. In de inleiding hebben wij reeds
behandeld, dat de uitgangsstroom qua grootte minder afhankelijk wordt van de
grootte van Zt, door deze methoden van tegenkoppelen.
9. Door parallelschakeling van het tegenkoppelcircuit aan de uit
gang neemt de uitgangsimpedantie af'

Dit is dus het geval bij de methoden A en C. In de inleiding hebben wij be
handeld, dat de uitgangsspanning qua grootte minder afhankelijk ivordt van de
grootte van Z/, door deze tegenkoppelmethoden.

Verder kan men opmerken dat de diverse hierboven opgesomde punten juist
zijn (uitgezonderd punt 5), indien:
1. er een frequentie-onafhankelijke tegenkoppeling wordt toegepast;
2. het tegenkoppelcircuit zelf geen extra storingen of vervormingen veroorzaakt.
Dit is belangrijk omdat in de praktijk het tegenkoppelcircuit zelf de oorzaak
kan zijn van ongewenste effecten.
Bovendien moet men in de praktijk bij tegenkoppeling over meer dan een
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trap ervoor oppassen, dat er voor wisselspanningen met bepaalde frequenties geen
meekoppeling optreedt. Dit kan zeer moeilijk te onderdrukken oscilleren tot ge
volg hebben: hoe groter versterking en hoe meer trappen, des te meer dreigt
dit gevaar.

In de volgende paragraaf gaan wij de versterking, de ingangsimpedantie en
de uitgangsimpedantie voor de diverse gevallen van tegenkoppeling berekenen
met behulp van de blokschcma’s.
§3.

INLEIDING TOT DE ALGEMENE BEREKENING

Alvorens aan de berekening van de diverse tegengekoppelde versterkers te
beginnen zullen wij eerst enkele begrippen bespreken, die bij de komende af
leidingen van nut zullen zijn.
De versterking

I. Hebben wij een enkele versterktrap dan kunnen we voor de be
rekeningen in het uitgangscircuit gebruik maken van het z.g. spanningsbronvervangschema. Dit is bij de afleiding van de vervangschema’s van de triode
en de pentode in de hoofdstukken IV en V reeds eerder behandeld. Indien men
aan een enkele trap een wisselspanning vg toevoert kan men zich het anodecircuit van de buis vervangen denken door de serieschakeling van een wissele.m.k. /jvg, een inwendige wisselstroomweerstand Rt en een belastingsimpedantie
Za (zie het schema volgens fig. 9.06).
De wisselspanningsversterking vv bedraagt hierbij:

•2„

Ri
__
— Za
Ri +
+ ZZaa
•
Vt
Vg
Vg
Rl + Za
Vg
Volgens de gevonden formule treedt daarbij een maximale spanningsversterking op als Za tot oo nadert. D.w.z., de span+ ningsversterking benadert hoogstens de waar
de:
Vv max —
f-1
Behalve de wisselspanningsversterking kan
ook de wisselstroomversterking i’t van belang
zijn. Deze laatste bedraagt volgens fig. 9.06:
Vg

—ia.Za

_ fl.Vg

Fig. 9.06. Het wisselstroom-vervangschema van een normale versterktrap in katodebasisschakeling.

fa

n=—

Rl + Zg
Vg

ZY

Zv
~ Ri + Za'^-

7
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Volgens de gevonden formule zal de
stroomversterking maximaal zijn als
Za = 0. De maximale stroomversterking
is gelijk aan:

vi max —

+

+
«1

Zb

l'u

Zi
"d
■Ki

Fig. 9.07a. Het wisselstroom-vervangschema van het ingangscircuit en
het uitgangscircuit van een spanningsversterker. Hierin is
de maximale
spanningsversterking die men met de
versterker kan benaderen door de be
lastingsimpedantie Zb tot co te laten
naderen.

II. Hebben wij een uit een wille
keurig aantal trappen opgebouwde
versterker dan kunnen we voor de bere
keningen in het uitgangscircuit eveneens
gebruik maken van een spanningsbronvervangschema. Daarbij vervangen wij het uitgangscircuit door de serieschakeling van een wissel-e.m.k. /iv.vi, een inwendige wisselstroomimpedantie Zo en
een belastingsimpedantie Zb- Hierin is piv de hoogstens met de versterker te bena
deren spanningsversterking, is v, de aan de versterker toegevoerde wisselspanning, is
Z2 de ■uitgangsimpedantie van de versterker en is Zb de belastingsimpedantie. Als
vervangschema voor de versterker in zijn geheel kunnen we dan fig. 9.07a
aanhouden. Het teken van de wissel-e.m.k. /av.vi hangt af van het aantal ver-

sterktrappen en van de wijze waarop zij zijn geschakeld.
Voor de gehele versterker geldt wat de wisselspanningsversterking betreft:
± Zy

rv max — i P'V

(9.01a)
(9.016)

Wat de wisselstroomversterking betreft krijgen wij:

!/. en Vi
vi max
max — „ ' P-V'
Vi — -=--- -—=— "’ ƒ4
+ Zdb
^2.
Indien wij de maximale wisselstroomversterking gelijk stellen aan
Zr

Pi —

dan krijgen wij:
± Z-2
1'i =

(9.02a)

Z% + Zb

vi max — i fll

(9.026)

Met behulp van de laatste formules kunnen wij het vervangschema van de
versterker volgens fig. 9.076 opstellen, dat nu een stroombronvervangschema
is. Het teken van de wisselstroom
hangt af van het aantal versterk-

L.

538

IX - TEGENKOPPELING - § 3

trappen en van de wijze waarop zij zijn
geschakeld. In het voorgaande veronderstellen
wij steeds dat de belastingsimpedantie Zb van
Zli
Z2
de laatste versterktrap eventueel kan wor
den veranderd, doch dat de anode-impedanties
van de voorgaande trappen alle onveranderlijk
Fig. 9.07b. Het wisselstroom-vervangschema van het ingangs zijn. De maximale versterking vv max (resp.
circuit en het uitgangscircuit van vt max) treedt dus op door Zb tot oneindig groot
een stroomversterker. Hierin is fit
(resp. nul) te laten naderen.
de maximale stroomversterking
die men met de versterker kan be
Wij veronderstellen in de volgende aflei
naderen door de belastingsimpedantie Zy tot 0 te laten naderen. dingen dat de versterking van de eigenlijke
versterker door de tegenkoppeling niet wordt
gewijzigd. Dit in tegenstelling tot de meegekoppelde versterker en de oscillator,
waarbij dit meestal wel het geval is (zie hoofdstuk VIII, § 2 en § 3).
'1

'u

De factor /?

Wij geven met f>,: het breukdeel van de uitgangsspanning vu aan, dat als
wisselspanning vi naar het ingangscircuit wordt teruggevoerd.

?•> =

Vt

(9.03«)

Vu

Wij geven met (3t het breukdeel van de uitgangsstroom ia aan, dat als wissel
stroom it naar het ingangscircuit wordt teruggevoerd:
(9.03&)

De tegenkoppelfactor F,

Wij voeren verder het begrip tegenkoppelfactor F, in. Hieronder verstaan
wij de mate, waarin het ingangssignaal (wisselspanning of wisselstroom) kleiner
wordt door de tegenkoppeling.
Volgens de fig. 9.01, 9.02, 9.03 en 9.04 is de tegenkoppelfactor gelijk aan een
van de twee volgende verhoudingen:

Ft = —
”

Ft, =

vi

i

(9.04a)

(9.04&)

De ingangsimpedantie van het tegenkoppelcircuit

Vervolgens gaan wij met behulp van de blokschema’s voor de gevallen A, B,
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C en D uit § 1 de diverse tegengekoppelde versterkers globaal berekenen. We
veronderstellen daarbij voor de eenvoud dat de impedantie
van het tegenkoppelcircnit een te verwaarlozen extra belasting van de eigenlijke versterker
vormt. D.w.z., in geval van parallelschakeling aan de uitgang geldt Z(i
Z6
en Z,i> Z2; in geval van serieschakeling aan de uitgang geldt Z(1
Zj en
Zn
Z2. Dit is in de praktijk nl. vaak het geval.

§4.

A.

DE BEREKENING VAN DE VERSTERKING
Parallel-serie tegenkoppeling

In het geval dat men niet tegenkoppelt bedraagt de versterking:

Vu
vv =---- .
In het geval van tegenkoppeling bedraagt de versterking:
Vu
Vv. = V
VV

1

Vu
V1 + flv ■ Vu

vi + Vt

vv. Bv

vv

vn
V\ + fivVv-Vi

Vu/'vi

I + Vv.pv

vv

1 +

Het resultaat is dus:

vv
vt
vv, =
waarin Ft, = 1 + —
" Ft,
«1
v

7-

1

i

L

(9.05/1)

Uit de berekening volgt dat de uitgangsspanning vu door het tegenkoppelen
maal zo klein wordt. Het tegenkoppelen bestaat daarin, dat
«1
men van de toegevoerde spanning vt een bedrag Vt aftrekt en dat men de span7.7
—I
ning zij, die Ft, — 1 + -— maal zo klein

Ft, = 1 +

+

+'

is als v, aan de eigenlijke versterker toe
voert.
B.

i'i

Serie-serie tegenkoppeling

De berekening van de versterker ver
loopt hier op dezelfde manier als in het
vorige geval aangezien de tegengekoppelde versterker aan de ingang op de
zelfde wijze is geschakeld.

+1
i't

hl

5-5

Fig. 9.08. Het principeschema van parallel-serie tegenkoppeling. Hier is de
v,
spanningsverhouding
van belang.
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—1

+

ju

+

4>r—

+’

^l./1

PjX.

zb

Zi

't

z2

V

Zl

z2

Zb

Xu

+
Vt

Z'1

Fig. 9.09. Het principeschema van serieserie tegenkoppeling. Hier is de span
ningsverhouding

van belang.

Fig. 9.10. Het principeschema van parallelparallel tegenkoppehng. Hier is de stroom-

van belang.

verhouding

In geval van tegenkoppeling bedraagt de versterking:
Vu
vv = —
V

1>U

_____ Vu_______

V,i/Vi

V1 + Vt

V1 + flv ■ vv • Vl

1 + Vy ■ fiv

___ Vy _

1 +—

Vy

F?.

of

vi

Vy

VV, =

, , vt
- waarin rt = 1 ------

FÏ

(9.053)

vi

Het resultaat is hetzelfde als in geval A.

C.

Parallel-parallel tegenkoppeling

De berekening verloopt nu anders, aangezien aan de ingang niet een span
ning vt worden afgetrokken van de toegevoerde spanning v, doch omdat er een
stroom it wordt afgetrokken van de toegevoerde stroom i. Het laatste is ook de
reden dat nu niet de spanningsversterking van belang is, doch de stroomversterking, en we gebruiken daarom het stroombrc.ivervangschema volgens
fig. 9.10.
Verder merken wij op dat de verhouding van de uitgangsspanning vu tot de
ingangsspanning v, d.i. de spanningsversterking vv, onafhankelijk is van de
mate van tegenkoppeling.
Daarentegen is de verhouding van de uitgangsspanning vu tot de ingangsstroom i, de z.g. overdrachtsimpedantie Z21, wel afhankelijk van de mate van
terugkoppeling. Nu ligt de nadruk op het toevoeren van wisselstroom, en niet
op het toevoeren van wisselspanning.
In het geval dat men niet tegenkoppelt bedraagt de overdrachtsimpedantie:

Z21

vu
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In het geval van tegenkoppeling bedraagt de overdrachtsimpedantie:
■?21, =

Vu

Vu

Vu

*1 + Pi-iu

H + Pl-n-ii

Vu

~T

Vu/ii
1 + vi-Pi

Z21

■^21

Z2i

1 + I'i-ft

F\

i+A
«i

Zoals uit de berekening blijkt is nu niet een spanningsverhouding — van beVi

lang, doch een stroomverhouding
Z2

ii

. Het resultaat van de berekening is:

Z21

Ft,

waarin Fj = 1 H------

(9.05C)

Uit de berekening volgt dat de uitgangsspanning vu door de tegenkoppeling
een factor Fr = 1 -j------ maal zo klein wordt voor het geval men dezelfde
stroom i blijft toevoeren.
Het tegenkoppelen bestaat daarin, dat men van de toegevoerde stroom i een
it
bedrag it aftrekt, en dat men de overblijvende stroom ij die Ft = 1 H-----«1

maal zo klein is als i, aan de eigenlijke versterker toevoert.
D.

Serie-parallel tegenkoppeling

Aangezien het ingangscircuit op dezelfde wijze is geschakeld als in het vorige
geval C, verloopt de berekening hier op dezelfde manier. Ook nu ligt de nadruk
op het toevoeren van wissels/room; daarom is de overdrachtsimpedantie van
belang, waarbij deze laatste afhankelijk is van de grootte van de stroomverhou

ding—. De overdrachtsimpedantie in geval van tegenkoppeling bedraagt nu:
»1

o

/u

+’
V,\

z’

Fig. 9.11. Het principeschema van serieparallel tegenkoppeling. Hierisdc stroomverhouding
van belang.
'ii

Z2

*1

+
Vu
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Z21, =

Vu

Vu

Vu

~T

ii + it

»1 + fit-Vl-il

Zn
1 + vt.Pt

vn/ii
1 + vt-Pi

Z21

Zn

+
Z21, =

zt

----- waarin Ft = 1 -|

~F\

of

21

it

Ff,----------------------------------------- 2j

(9.05D)

Het resultaat is hetzelfde als in geval C.
§ 5.

DE BEREKENING VAN DE INGANGSIMPEDANTIE

Indien men de ingangsimpedantie moet berekenen dient men te bedenken
dat deze gelijk is aan het quotiënt van de toegevoerde spanning en de toegevoerde
stroom.

A en B.

Parallel-serie en serie-serie tegenkoppeling

In deze twee gevallen wordt bij een gelijk blijvende ingangsspanning v door
de tegenkoppeling aan de ingangsimpedantie Z\ van de eigenlijke versterker
een Ft, maal zo kleine spanning vi toegevoerd [zie de formules (9.05.4) en
(9.057?) en de bijgaande tekst].
Hieruit volgt dat aan Zy, en dus levens aan de gehele tegengekoppelde versterker,
een Ft, maal zo kleine stroom i wordt toegevoerd bij eenzelfde spanning v.
v
Dit betekent dat Ztng, — — door tegenkoppeling volgens de gevallen A of
B een factor Ft maal zo groot wordt:
Zing,

= Ft,.Zing

-(■<

vt

Ztng

(9.06XB)

V1

C en D.

Parallel-parallel en serie-paralleltegenkoppeling

In deze twee gevallen wordt bij een gelijk blijvende ingangsstroom i door de
tegenkoppeling aan de ingangsimpedantie Z\ van de eigenlijke versterker een
Ft, maal zo kleine stroom ii toegevoerd [zie de formules (9.05C) en (9.05D) en
de bijgaande tekst]. Hieruit volgt dat aan Z\, en dus tevens aan de gehele tegen
gekoppelde versterker, een Ft, maal zo kleine spanning v ivordt toegevoerd bij een.... ..
,
v ,
zeilde stroom i. Dit betekent dat Zingt = — door tegenkoppeling volgens de
i
gevallen C en D een factor Ft, maal zo klein wordt:

r.
Zing
Zlng ,= —

Zt'ng

1+^
«1

(9.06CD)

>.

L
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§ 6.

DE BEREKENING VAN DE UITGANGSIMPEDANTIE

De uitgangsimpedantie kan men berekenen door er gebruik van te maken
dat deze gelijk is aan de open uitgangsspanning vuo gedeeld door de uitgangskortsluitstroom iUk- Bij de bepaling van de uitgangsimpedantie van een tegengekoppelde versterker Zuitt kan men deze bovendien het beste telkens verge
lijken met de uitgangsimpendatie Zuu van de desbetreffende versterker zonder
tegenkoppeling.

A.

Parallel-serie tegenkoppeling

De uitgangsimpedantie Zut, van de versterker zonder tegenkoppeling be
draagt :
Vuo
y
Zult = ------- — Z,‘>
iuk

De uitgangsimpedantie ZuUt van de versterker met tegenkoppeling bedraagt:
y

VUOt
VU0C
uit, — —
— ——
tuk,
tuk

Dat iu\-t = iuic volgt uit de schakeling in fig. 9.08, waaruit blijkt dat er geen
tegenkoppeling optreedt als men Zi> kortsluit. Immers dan wordt Zn tegelijker
tijd kortgesloten.
Als wij de formules voor Zuit. en Zutt op elkaar delen krijgen we:
Z uit.

Vuo,

tuk

VuO,

z,.» =

tuk

Vuo

V HO

Zult. =

Vuo,
Vuo

of

v
VU0,
7
Z' uit — ----- — ' Z2
VuO

Volgens fig. 9.12a geldt zonder tegenkoppeling:
Vuo = Hv • V

Volgens fig. 9.12Ó geldt met tegenkoppeling:
Zii
Vuo. —

+

Zti + Zo
-Q

*+
fuO

iFig. 9.12a. Het principeschema
van de open niet-tegengekoppelde
versterker.

■ «10

Zi\
—
’/tv-ViQ — /tv-VlO-

De waarden van v,i0 en vUo, in de uitdrukking
voor Znit, invullend krijgen we:
y
VUO, y
z uit, =-------- ’ z 2
VuO

jWv.VlO „
V10 7
------------- • Z -2 = ------- -Z2
/Zv-V
V
VtQ

Daar de spanningsverhouding -----in fig. 9.12b
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nagenoeg gelijk is aan Pvfiv geldt:
v
1
,
^10
of ----fio
1
“
F
P'V
■ fiv
v
1 + pv-h
We krijgen dus:
Z uit{

Z2
1 -f- p.v.fiv

ï>10

— ' Z2
v

V'lG

Z2

i +

Z2

%

ikt,

Fig. 9.126. Het principeschema van
de open tegengekoppelde versterker.
In dit geval treedt er maximale tegen

, waarin

Ut max

1 +

^uot

4
—£

Vt max

V1 min

of
Z uit
Zuil. = -3
Ft„ max

Zi

V

koppeling op, zodat

Vt

maximaal is.

V1

^1 min

Ut max

(9.07 zl)

Hv-Pv

■—-----------------------------------------------------

min

Hieruit blijkt dat door parallel-serie tegenkoppeling de uitgangsimpedantie
Ftv max —

1 +

Vt max

maal zo klein wordt:

Vi min

Vanwege de -parallelschakeling aan de uitgang wordt er bij Zi> = oo maximaal
en bij
= 0 in het geheel niet tegengekoppeld, zodat door de tegenkoppeling

= Zuu kleiner wordt; d.w.z., Z„u wordt

alleen de teller van de breuk
luk

kleiner.
Vanwege de serieschakeling aan de ingang is er van een spanningsverhouding
vt:vi sprake, waardoor Zuu bij benadering de maximale spanningsverhouding
maal zo klein wordt.

B.

Serie-serie tegenkoppeling

De uitgangsimpedantie van de versterker zonder tegenkoppeling bedraagt:

..

vuo

ZUU = ~-------= r. 2
luk

De uitgangsimpedantie van de versterker met tegenkoppeling bedraagt:
Zuil. =

Vuot

cuo

iuk,

iuk,

Dat vUOi = vuo volgt uit de schakeling in fig. 9.09, waaruit blijkt dat er geen
tegenkoppeling optreedt als men Z/, tot oo laat naderen. Immers dan zal er
aan Zn geen wisselstroom meer worden toegevoerd. Als wij de formules van
Zutt, en Zuu op elkaar delen krijgen we:
Zultt

Vuo

iuk
iuk

1-uk

Zuil

iuk,

Vuo
VuO

iukt

.
01

„
iuk 7
Z uit,[ — —;
Z uit —
^ukt

iuk
.
'lukt

7
• Z%

I
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+

—L

-Q

‘'ik
V

'4ikt

-p
■Ö

”'uk

Fig. 9.136. Het principeschema van de
kortgesloten tegengekoppelde verster
ker. In dit geval treedt er maximale

■Ó

Fig. 9.13a. Het principeschema
van de kortgesloten niet-tegengekoppelde versterker.

tegenkoppeling op, zodat

Vt

maxi

V\

maal is.

Volgens fig. 9.1361 geldt zonder tegenkoppeling:

'luk —

flv-V

z.

Volgens fig. 9.136 geldt met tegenkoppeling:
iukt —

P'V • Vik

P'V • Vlk

Z2 + zti

De waarden van iUk en iujct in de uitdrukking voor Zuut invullend krijgen we:
v

Z2

iuk 7
uitt — ~:
Z2
1ukt

z2

HvVik

v

• Z2 =------ • Z2
V\k

Vf

Daar de spanningsverhouding — in fig. 9.136 maximaal is geldt:
vi

V

Vlk + Vtk — Vimtn

Vtmax

We krijgen dus:
V

---- -

Z uitt

Z2 =

V 1 mi n “F Vtmax

min

Vlk

Zuitt — Ftv max • ZUu

. z2 =
(1 +
\

1

I

Vtmax \

Z2 of

Vi min /

)
Vimin /

z2

(9.07B)

Hieruit blijkt dat door serie-serie tegenkoppeling de uitgangsimpedantie
Ft„ max

1

I

Vt max \

maal zo groot wordt:

V1 min '

Vanwege de serieschakeling aan de uitgang wordt er bij Z^ = 0 maximaal en
bij Zb = oo in het geheel niet tegengekoppeld, zodat door de tegenkoppeling
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.uo- = Zuu kleiner wordt; d.w.z., Zuu wordt

alleen de noemer van de breuk

^uk

groter.
Vanwege de serieschakeling aan de ingang is er van een spanningsverhouding
sprake, waardoor Zuu bij benadering de maximale spanningsverhouding

maal zo groot wordt.
C.

Parallel-parallel tegenkoppeling
De uitgangsimpedantie van de versterker zonder tegenkoppeling bedraagt:
ZUit

Vuo
v
------- = Zo,
luk

De uitgangsimpedantie van de versterker met tegenkoppeling bedraagt:
Z uil. —

VU

iukt

v'UUOl
iuk

Dat i„j-, = iut! volgt uit de schakeling in fig. 9.10, waaruit blijkt dat er geen
tegenkoppeling optreedt als men Zo kortsluit.
Als wij de formules voor
en Zuu op elkaar delen krijgen we:
Zuil.

—
Zult

vuo,
.
luk

vuot
= ----Vuo
Vuo
iuk

c
of
Ot

Vuo,

..

Zutt, —
— '
Zult.
Vuo

_ 1>uo,
uit —
vuo

■ Zo

Volgens fig. 9.14« geldt zonder tegenkoppeling:
Vuo — Pi • f ■ Z%

Volgens fig. 9.146 geldt met tegenkoppeling:
Zti.Z2

vuot — LH • Mo *

Zn + Zo,

Z(1.Z2

z tr
Oo,

♦—

Pi-lïo
Zi

Z2

'uot

-o
■q

Z1

Z2

U(JO

-o
Fig. 9.14a. Het principeschema
van de open niet-tegengekoppelde^versterker.

Fig. 9.146. Het principeschema van de
open tegengekoppelde versterker. In
dit geval treedt er maximale tegenkop
peling op, zodat -4- maximaal is.

I
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De waarden van vuo en vUOl in de uitdrukking voor Zuut invullend krijgen we:

Ai-Jio--Z2

vuo,

„

Mo

„

Zuitt — -------- • Z2 sk
—- - • Za = —— • Zz
V u o-------------------- f-ti .1. Z 2
1

Daar de rondgaande stroomversterking in fig. 9.146 maximaal is geldt:

* = *10 4” *40 = *l?nï7t 4“ Umax
We krijgen dus:
*10 • Z2

:---

Zuitt

z2

11 min ■ Z2

ilmin 4“ Umax

Zuitt —

*1 min

Z2

Z uit

Ftt max

1 +

of

1'tmax

1 +

(9.07C)

Hmax
*1771171

Hieruit blijkt dat door parallel-parallel tegenkoppeling de uitgangsimpe-

dantie Fti max =

j

I

itmax

maal zo klein wordt:

't'lmin

Vanwege de parallelschakeling aan de uitgang wordt er bij Z& = oo maximaal
en bij Z& = 0 in het geheel niet tegengekoppeld, zodat door de tegenkoppeling
V uo

alleen de teller van de breuk —— = Zutt kleiner wordt; d.w.z., ZKi( wordt
tuk

kleiner.
Vanwege de 'parallelschakeling aan de ingang is er van een s/roowverhouding
*W*i sprake, waardoor ZUit bij benadering de maximale stroomverhouding maal
zo klein wordt.
D.

Serie-parallel tegenkoppeling
De uitgangsimpedantie van de versterker zonder tegenkoppeling bedraagt:
7
Vuo
7
Zuit = —----- — Zo
^uk

De uitgangsimpedantie van de versterker met tegenkoppeling bedraagt:
7
Vuot
Vuo
Zuitt — ~"■
— ~
^ukt
’^ukt

Dat
— Vuo volgt uit de schakeling in fig. 9.11, waaruit blijkt dat er geen
tegenkoppeling optreedt als men Z& tot oo laat naderen. Als wij de formules
van ZuUt en Zutt op elkaar delen krijgen we:
Zuitt

VUo

iuk

‘luk

Z uit

^ukt

VUo

iuk,

7
Z uitt

^uk
•

7
^uk 7
Z ; uit — ~:
Z2
Jrukt
ukt

of
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fTi-6k

Pi*

'ik"

r

Z2

■o

'ukf
z2

Aj k
Zt,
■ó

Fig. 9.156. Het principeschema van de
kortgesloten tegengekoppelde verster
ker. In dit geval treedt er maximale te
genkoppeling op, zodat 4- maximaal is.

Fig. 9.15a. Het principeschema
van de kortgesloten niet-tegengekoppelde versterker.

Volgens fig. 9.15a geldt zonder tegenkoppeling:
iuk = pi.i
Volgens fig. 9.156 geldt met tegenkoppeling:
%2
.
Z%
‘uk, = Ht-‘lk ' Z2 + Ztt * Pi
Mt -tik
'lk ■■ z2

= (‘l-ilk

De waarden van iUk en iuic, in de uitdrukking voor Zuut invullend krijgen we:
7

iuk

7

Z2
z-uit, = —----- Z2
t-uk,

«a

Pi-i
-------- .---pi-Uk

Z2 = —- Z2
tik

Daar de stroomverhouding — in fig. 9.156 nagenoeg gelijk is aan pi-Pi geldt:

h

--------------- of

1 +

1 + pt.pi
‘Ik

We krijgen dus:
Zult,

i

----

Z2

tik

Zult, = Ft, max -Zuit

(H Pi-Pi) Z.2

t-t max

)z2

of

H mln

I

I

‘tmax

Z2, waarin

‘luiiu

Umax

Pt-pi (9.07 D)

tl min

Hieruit blijkt dat door serie-parallel tegenkoppeling de uitgangsimpedantie

Ftt -max

I

‘tuiaz

maal zo groot wordt:

‘itiitn

Vanwege de serieschakeling aan de uitgang wordt er bij Z(, = 0 maximaal en
bij Zt> = oo in het geheel niet tegengekoppeld, zodat door de tegenkoppeling
alleen de noemer van breuk -7— = Zuit kleiner wordt; d.w.z., Zuu wordt groter.
‘uk
Vanwege de parallelschakeling aan de ingang is er van een s/roomverhouding
‘t/ii sprake, waardoor Zuu bij benadering de maximale stroomverhouding maal
zo groot wordt.
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SAMENVATTING

Na de diverse tegenkoppelschakelingen te hebben berekend geven we nu
een algemeen overzicht. Eerst vergelijken wij de vier tegenkoppelmethoden.

Parallel-serie
VV

Vv. = -

1 +—

1 +—
Vl

waarin

Z^,+-1Z

Vt

^t

vt

Zing, = Ft^.Ztng

=

Z uil

waarin
U
— = vi ■Pt
21

= VvPn
*1

Ftv — 1 4- vv.pv

= Ft'.Zing

Zingt

Ft, — 1 + vi-Pt

I Vt max

Zing, —

1 +

Zuit

Z„U

1

min-

Vlmin

Zing
Zing, —

~F\

Zuil, =

Vt max

Ft, — 1 + vi-Pi

Zing

Z uitt —
j

it

1 + -A
»1

waarin

vi

Ft, = 1 + vv-Pv

Z21
Z2I, =

221

waarin

= vv.pv

Serie-parallel

^21

Vv

Vv = ~

vt

Parallel-parallel i

Serie-serie

lt max
llmin

Zult, =

'ltmax\ 7
it
1 -r --------- /
uit
llmin'
11 min-

Vervolgens vergelijken wij de serieschakeling met de parallelschakeling,
enerzijds aan de ingang, anderzijds aan de uitgang.

Serieingang

Parallelingang

Serieuitgang

Ut

Aan de ingang heeft men een spanningsverhouding —.
Ingangsimpedantie T(i maal zo groot.

.

Aan de ingang heeft men een stroom verhouding
*1

Ingangsimpedantie

maal zo klein.

Tegenkoppeling treedt op bij Z& = 0 en niet bij
= oo: de
vuo
wordt door tegenkoppeling kleiner, zodat Zuu
noemer van
iuk

een faktor Ftmax maal groter wordt.

Tegenkoppeling treedt op bij Z& = co en niet bij Z& = 0: de

Paralleluitgang

V hq

teller van —— wordt door tegenkoppeling kleiner, zodat Zvit een
2 ut

faktor Ftmax maal kleiner wordt.

IX - TEGEN KOPPELING - § 7

550

Wij besluiten met enkele slotopmerkingen.
1.

Steeds wordt bij een gelijkblijvend ingangssignaal (spanning v of stroom i)

de uitgangsspanning een factor 1 + vllvi of 1 + i,/!i maal zo klein.
Koppelen wij sterk tegen door van de ingangsspanning v een spanning vt af
te trekken, dan nadert de versterking tot — . Immers bij sterke tegenkoppePv
ling geldt:
vv. = ~

Vy

1

1 + Vv-flv

1
--------F Pv

1
I
1
«a — als — < pv of vv > —.
Pv
vv
Pv

Vv

Nemen wij als praktisch voorbeeld vv — 10 000 en pv = 1/ioo, dan is
vv, =

10 000
= 99,01 «a 100.
10 000

vv
1 + vv.Pv ~

1 +-

100 “

Verandert vv van 10 000 in 1000, dan is

1000

1000
’lOÖO

vv
v». =

1 + vv.pv

1 +

= 90,91

100

We zien dat, terwijl vv tienmaal zo klein is geworden, de vv, daardoor lang
niet tienmaal zo klein is geworden.
De versterking is door de tegenkoppeling aanzienlijk constanter geworden.

Dus:

1
”v, «s ----Pv

1
aIs vv > —
Pv

(9.08)

2. In het algemeen wordt door serieschakeling aan de ingang de ingangsimpedantie Ft. maal zo groot. We merken op dat Ztng dus zeer veel groter kan
worden.
Is bv. vv — 10 000 en

— 1/ioo, dan is
10 000

-- 1 + Vv-ftv --- 1 +

3.

100

= 101

In het algemeen wordt door parallelschakeling aan de ingang de ingangs-

impedantie Ft, maal zo klein.
Ztna kan door deze manier van tegenkoppelen zeer veel kleiner worden. Is bv.
Vi

10 000 en Pt — Vioo, dan is
10 000
F,‘ = i + vl'Pt = 1 + “7oo~ = 101.
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Door scrieschakeling (resp. parallelschakeling) aan de uitgang wordt de

uitgangsimpedantie F, max =14
1 +------

°!

max

rn/n

1 +

max

maal zo groot

h min

(resp. maal zo klein).
Indien men sterk tegenkoppelt kan de Zuit hierdoor aanzienlijk veranderen.
5. Door tegenkoppeling wordt de niet-lineaire vervorming zowel als de
uitwerking van een in het tegengekoppelde gedeelte ontstaand stoor
signaal de tegenkoppelfactor Ft maal zo klein.

Dit kan men als volgt afleiden:
Stel, dat in een versterker een stoorsignaal vst binnenkomt in een punt P.
Stel verder, dat de aan P voorafgaande versterking vi en dat de na P volgende
versterking v% bedraagt (fig. 9.16<i). In dat geval zal aan de uitgang het stoor
signaal >'2V5( komen als men de versterker niet tegenkoppelt.

t

------ *• V2 ^St

>it

Fig. 9.16a De niet-tcgengekoppelde versterker, waarin een stoorsignaal binnenkomt of
ontstaat.

Als men de versterker vervolgens tegenkoppelt, zal er nog steeds het stoor
signaal vsl in punt P binnenkomen. In totaal zal er nu echter in P een signaal
x.vst aanwezig zijn, dat in grootte afwijkt van vst; immers, door de aange
brachte tegenkoppeling zal het ter plaatse P aanwezige signaal x.vst een
factor vi.fl.vz maal zo groot worden doorgegeven en in de vorm van het
signaal v2.fi .v2.x .vst terugkomen in P. Aldus is er nu in P het signaal x.vst
aanwezig, dat gelijk zal zijn aan t)
X.Vst = Vst — Vl.f).V2.X.Vst.

Dit uitwerkend verkrijgt men:
X.Vst = Vs((l — Vi.V2.fi.X)

x = 1 — v.fl.x
(1 + V.Q,)X = 1,

1
x =------------ g

1 + >-./?

of

1

K

i) Vanwege de tegenkoppeling hebben we een min~teken in de formule.
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^st

■‘'si

■

» v.xyst

P
Fig. 9.165 De wel-tegengekoppelde versterker, waarin een stcorsignaal binnenkomt of
ontstaat.

Aldus zien wij, dat een binnen het tegengekoppelde gedeelte binnenkomende
stoorsignaal (b.v. een bromspanning) dank zij het tegenkoppelen de tegenkoppelfactor maal zo zwak aan de uitgang zal komen vergeleken bij de niettegengekoppelde toestand.
Ontstaat ter plaatse P in de versterker (b.v. door de kromming van een
buiskarakteristiek) niet-lineaire vervorming van een te versterken wissel
spanning, dan kan deze vervorming voorgestcld worden door het ontstaan
van een stoorsignaal vu in P, dat aldaar naast het gewenste signaal aanwezig is.
De zojuist gegeven afleiding betreffende de vermindering van de werkzaam
heid van een stoorsignaal door tegenkoppeling kan men nu op precies dezelfde
wijze uitvoeren voor die vermindering van de niet-lineaire vervorming. Ook
deze zal dus door het tegenkoppelen de tegenkoppelfactor maal zo zwak in
het uitgangssignaal verschijnen.
Men zou op het eerste gezicht misschien kunnen denken, dat het laatste niet
veel zal helpen omdat, behalve de niet-lineaire vervorming, tevens de ver
sterking van het gewenste signaal Ft maal zo klein wordt. Deze gedachten
gang is echter onjuist aangezien men ter plaatse van P in de tegengekoppelde
toestand een evengroot gewenst signaal aanwezig moet veronderstellen als in de
niet-tegengekoppelde toestand', immers, alleen dan zal de door vst vertegenwoor
digde niet-lineaire vervorming evengroot zijn. De tegenkoppeling heeft aldus
niet tot gevolg dat het gewenste uitgangssignaal tesamen met de niet-lineaire
vervorming aan de uitgang omlaag gaat, maar wel dat de benodigde waarde
van het gewenste ingangssignaal der versterker (om eenzelfde gewenst uitgangs
signaal te verkrijgen als zonder tegenkoppeling) groter is. De verhouding van
het gewenste uitgangssignaal tot de vervorming aan de uitgang is er aldus
beslist veel beter op geworden.

§8. ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN VAN TEGEN
KOPPELING
We zullen vervolgens de behandelde theorie uit de vorige paragrafen op
enkele praktijkschakelingen toepassen.
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Een voorbeeld van serie-serie tegenkoppeling

Wij veronderstellen hierbij voor de eenvoud:

1

coCk

<Ri;

Ra.Rl
Ra, zodat Za = Ra 4- Rl ™ Ra',

Rl

ia, zodat ii is te verwaarlozen bij de berekening van ia.

ii

Aan deze veronderstellingen is in de praktijk meestal wel voldaan.
Bij de behandeling van de serie-serie tegenkoppeling hebben wij gezien dat de

,
.
...
Vt
Vlmax
dan van belang zijn aangezien van de
sp«;»wM?sverhoudmgen ----- en W1
Vlmin
toegevoerde spanning, v een bedrag Vi wordt afgetrokken.
Uithef vervangschema volgens fig. 9.176 met de schakelaar S in stand 2 volgt:
/.l-Vl

vt — ia-Rk =

r Vt
Of ----- =

P-Rk
Ri 4“ Ra 4“ Rk

Ri 4“ Ra 4" Rk

zodat Ftv — 1 4~

' Rk

^= 1 +

--------- of
Ri + Ra + Rk

Ri 4“ Ra 4- (1 4" t^)Rk

F,.=

(9.09)

Ri 4" Ra 4" Rk

/qM

=pCk

W)

T

4-

:/?i

+

I
I

Rh

X-

■o

Fig. 9.17a. Een praktisch voor
beeld van serie-serie tegenkoppeling.
In stand 1 van S treedt er geen
tegenkoppeling op. In stand 2 van
S treedt er wel tegenkoppeling op.

:Rq

■ó

Fig. 9.17ó. Het wisselstroom-vervangschcma van de schakeling
volgens fig. 9.17a.
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De tegenkoppeling wordt maximaal door Ra tot nul te laten naderen; dit
geeft:
Rt. max —: 1 +

Ri + 0 + (1 + P)Rk
Rt + 0 + Rk

Vt max
^1 min

Ri + (1 + p)Rlc
of
Ri + Rk

_ Rt + (1 + p)Rk-

_

(9.10)

Rl + Rk

'°max ~

Met behulp van de waarden van Ft. en Ft.max kan men vervolgens 17,
Ringt en Runt berekenen.
II.

Een voorbeeld van parallel-serie tegenkoppeling

Wij veronderstellen nu voor de eenvoud:
coCt

Ri>Rt,
Ri>

(«1 + n3' 2

Risp = Ra',

«2

ii

In de praktijk is aan deze veronderstellingen meestal wel voldaan.
Bij de behandeling van parallel-serie tegenkoppeling is gebleken dat de
Vl

»t max

1>1

»lmax

s/>anmngsverhoudingen ---- en --------- dan van belang zijn aangezien van de

toegevoerde spanning v een bedrag Vt wordt afgetrokken.
Wij kunnen het schema van fig. 9.18<i nu
achtereenvolgens vervangen door de fig. 9.18b
en 9.18c. Uit het laatste vervangschema
Ck
volgt als de schakelaar in de tegenkoppelstand
n,.
2 staat:
ki

■R\
T

S\.
"l 2

i.

— Va =

+ «3

ni + n3
»3___

□3)

Fig. 9.18a. Een praktisch voor
beeld van parallel-serie tegen
koppeling.
In stand 1 van S treedt er geen
tegenkoppeling op. In stand 2 van
S treedt er wel tegenkoppeling op.

«3

113
vt = —■

«1 + «3

=P
Vt —

Vi

Ra
Ri + Ra

Rl + Ra
n3

■ ia ' Ra =

■ R,a —

til + «3

Ra

«3

Ri + Ra

«1 + »3

V1
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'a

f/Wi 1

W)

^~r +

^r +

k+
nt

1^2 m

i•sR° o§

.+

+.

nig

V’.

o

---- -F?lsp

12

[3

n3'

a

V\

r
Ri + Ra

n3O

Fig. 9.18c. Tweede wisselstroom-vervangschema van de schakeling volgens
fig. 9.18a.

Fig. 9.18&. Eerste wisselstroom-vervangschema van de schakeling volgens
fig. 9.18a.

^=l + r'

-------- o

— Ri + Ra +

«1 + »3

«3

Ra

«1 + «3

of

Rt +~rT~
Ri +

«3

1

Ra

(9.U)

«1 + «3

Rt + rT~
Het geval van maximale tegenkoppeling treedt op als men Ra tot oo laat
naderen zodat:

Ri + (1 + f
R l„ max

Vtmax

_ ”3
oo
ni + n3,

Ri + 00

min

tv max —

Wl+(1+Z*)”3
;
»1 + «3

= 1 + Z»

»3

of

«1 + «3

(9.12)

Met behulp van de waarden van Ft„ en Ftv,nax kan men weer vt, Ringt en
Ruilt berekenen.
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♦Opgave 1
Gegeven:

S = 9,9 mA/V; 7?,= 10 kQ;
Ra = 10 kfi; Rk = 500 O;
R, = 1 MO; C = 100 /j.F; Ck = 50 kpF.

Gevraagd:
*1. Hoe groot is de versterking als

—- <^Rken
o>C

1

«>Ck

<Ri?

1
<Ri?
a>Ck
3. Bereken bij welke lage frequentie de versterking van de gegeven schake1
maal de in de eerste vraag berekende versterking.
ling gelijk is aan

*2. Hoe groot is v als men C wegneemt en

V2

4. Welke soort tegenkoppeling treedt er door onvoldoende afvlakking van
de spanning over Rk op?

Opgave 2

Gegeven:
Voor Bj geldt Ri = oo
en S = 8 mA/V.
Voor B2 geldt ƒ?< =
50 kQ en S = 10 mA/V.
Verder is:
TA = 50:1 ; Rlsp =
40; 7?i=50kO; R2 =
= 200 kO; R3 = 160kO.

*3

-WWW

fftsp

+

Gevraagd:

1. Bereken de versterking v =
2.
3.
4.
5.

van de twee buizen als R3 niet aan-

wezig is.
Bereken de versterking als R3 wél aanwezig is.
Bereken de uitgangsweerstand van B2.
Bereken de anodeweerstand van Bi.
Welke soort tegenkoppeling treedt er door het aanbrengen van R3 op?
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Opgave 3

Gegeven:
Rt = 50 k£l ; S = 10 mA/V;
A’/s/) == 80; ni:«2:w3=23:l :2.

n<:
Gevraagd:
1.

z).u

Bereken de versterking —

"3g

Vi

indien men W3 niet aan
sluit en de katode direct
aan de katodeweerstand
ligt.
2.

Bereken de versterking

I

+

Vu
Vl

als >13 wél is aangesloten.
3. Bereken hoeveel maal de
o
roosterruimte
schijnbaar
o
groter wordt door de tegenn,g
koppeling.
o
4. Bereken de uitgangsweer
stand tussen de uiteinden
van de primaire wikkeling
indien >13 niet (resp. wél) wordt aangesloten.
5. Welke soort tegenkoppeling treedt er door het aansluiten van 113 op?

-I

Opgave 4
Gegeven :
/?i = 2 MSI; S = 2 mA/V;
f^g2gi — 40; Ss — 0,4 mA/V;
Ra = 104 kO; Rg2 = 100 kO;
Ri = 1 MO.

+
Ku

Gevraagd:
1.

Bereken v =

Vu

indien men Rgz

Vl

ontkoppelt.
2.

vu
Bereken i>; = — indien men R92 niet ontkoppelt (zoals in het gegeven
Vi

schema).
3. Bereken de uitgangsweerstand in dc niet-tegengekoppelde toestand.
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4. Bereken de uitgangsweerstand in de wel-tegengekoppelde toestand.
5. Welke soort tegenkoppeling treedt er op indien men Rg2 niet ontkoppelt?
Opgave 5
Gegeven:
Rt = 50 kQ; S = 12| mA/V;
18, Sa = 2,5 mA/V,
jij : «2 : «3 = 40 : 1 : 15; R/Sp = 7,5 O.

Gevraagd:

1. Bereken

nW

"3{ A£
T

Ki

va

indien men de eindtrap

+

___

Vl

niet tegenkoppelt (d.w.z. ga ligt clan aan punt A).
va
indien men de eindtrap wel tegenkoppelt (zoals in het ge2. Bereken
Vl

geven schema).
3. Welke soort tegenkoppeling treedt er hier op?
Opmerking: zie blz. 343, opgave 18.

Opgave 6
Gegeven:
Een eindtrap is geschakeld zoals gegeven is in opgave 3.
Verder geldt Rt = 32 kQ; S = 9mA/V; Risp = 50; (»i + «s) : n? — 40 : 1.

Gevraagd:
Bereken >13 : n\, waarbij de eindtrap een factor 10 is tegengekoppeld. Bevu
antwoord deze vraag door eerst — in formule te berekenen voor het geval
vt
zonder- en voor het geval met tegenkoppeling. In het geval dat er geen tegen
koppeling optreedt gelieve men te veronderstellen dat de primaire «i + n3
windingen heeft.

Opgave 7
Gegeven:
Rt = 100 kQ; S = 10 mA/V;
P-gigi = 80; Sa = 2 mA/V.
Ra = 120 kQ;
= 120 kfl;
Rk = 1000 Q; Rt^> Ra;
1
Ri >
a>Ck

+
l'u

+
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Gevraagd:

1. Bereken v =

Vu
Vi '

2. Bereken de uitgangsweerstand.
Opgave 8
Gegeven:
Rt = 200 kO; S = 8 mA/V;
=40; S2 = 2 mA/V.
Ra = 50 kO;
Ra; R,,2 = 50 kO;
’
<Rk; c2 = 1
--- <Ri-

+

■K
■o

Gevraagd:

1. Bereken

vu
Vt

bij versterking van een signaal van 5 kHz.

2. Bereken bij welke lagere frequentie de versterking —-— maal de boven
V2

berekende versterking bedraagt. Stel hierbij -------= 50 X ten einde de
coC2
berekening te vereenvoudigen.

Opgave 9
Gegeven:

Rt = oo; S = 10 mA/V; Rk = 200 0;
Risp = 50; («i + n3) : n2 = 40 : I.
Rk >■ R2 en

~L
g
n'8

Risp\«2/

O

*®
Gevraagd:
n3g
1. Bepaal de verhouding n3 : «i opdat
de eindtrap een factor 10 wordt tegengekoppeld door de aanwezigheid
+
van n3 en de niet ontkoppelde Rk- In
het geval dat men niet tegenkoppelt is Rk ontkoppeld en heeft de pri
maire «i + n3 windingen.
Opgave 10

Gegeven:
Rt = oo; S = 5 mA/V; Ra = 20 kO; Ri = 1 MO; Rlsp = 5 0;
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«i : H2 : «3 = 40 : 1 : 4; steeds geldt dat er door de katodeweerstanden
geen tegenkoppeling optreedt;
Cic — 1600 pF; C ai — 40 pF; Caz = 100 pF.
—r—r—
Co i

]

—T—
I

•

Co 2^ n>;

I
Gevraagd:
Vu

1. Bereken de versterking vmtd =---- voor het geval dat de tertiaire wikke
el
ling niet is aangesloten. Be spanning Vu is de spanning over de luidspreker.

Ck=r

S k'gik,

S Vgik2

Cai “ "

L+
+1

p

cï

0>2s“ S:*02niS
8

: jj

onz

"□8

2. Bereken voor dit geval bij welke twee frequenties /i en /e de versterking
gelijk is aan v —
3. Bereken de versterking vmia, voor het geval dat de tertiaire wikkeling
wel is aangesloten.
4. Bereken voor het laatste geval bij welke twee frequenties ƒ3 en /4 de ver
sterking gelijk is aan vt = ivmta,-
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HET NYQUIST-DIAGRAM

Een tegengekoppelde versterker is evenals een meegekoppelde versterker een
teruggekoppelde versterker. Daarbij wordt een deel Vt = flv.vu (resp. it — fti.iu)
van het uitgangssignaal naar de ingang teruggevoerd. In fig. 9.19a is dit weer
gegeven voor het geval dat men een spanning terugvoert. Evenals bij een mee
gekoppelde versterker kan men bij een tegengekoppelde versterker spreken
van de z.g. rondgaande versterking vrond. Om de rondgaande versterking
duidelijk aan te duiden hebben wij in fig. 9.196 de te versterken spanning vt
weggelaten. De ingangsspanning wj van de eigenlijke versterker zal nu als een
spanning — vt terugkomen aan de ingang. Merk op dat de spanning — vt
terugkomt en niet de spanning 4- vt. Immers de spanning v\ die aan de eigen
lijke versterker wordt toegevoerd is de spanning van A ten opzichte van B; de
spanning vt is echter de spanning van B ten opzichte van E of wel de spanning
van B ten opzichte van A (fig. 9.196).

Aangezien vt = vv.f)v.Vi of

vt

=

geldt Vprond ==

—

vv rond =

?vPv of

V1

Vl

(9.13)

Vv-Bv

Wordt er niet spanning, maar stroom naar de ingang teruggevoerd, dan geldt
analoog:
(9.14)
l'ï rond = --- Vl-fti
In het algemeen kan men stellen:

l’rond ~ ---- v ■ P

(9-15)

Omdat er in de versterktrappen en in het terugkoppelcircuit van de fre
quentie afhankelijke onderdelen voorkomen, zijn de versterking v van de eigen-

o

+

v

/V

XVX

+f

-TËn
+|_

v

l/t =^V^U

—=|ë"~
Fig. 9.19a. Het principeschcma van een parallel-serie tegengekoppelde versterker. Er
vindt hier a.h.w. een „rondgaande versterking"
Vrond — ----- ' = — vv>Pv, plaats.
vi

71

J>VX
---------►

“TbI—

+ |___

^yX

i't = Vv/Sv-h

•E

Fig. 9.19ö. De toestand van de tegen
gekoppelde versterker als hij oscil
leert. Deze toestand zal optreden als
er een frequentie fosc is, waarbij — vt
juist in fase met vi aan de ingang
terugkomt, en de rondgaande ver
sterking bij die frequentie gelijk is
aan 1. Bij de frequentie fosc hebben
wij niet meer met een tegewgekoppelde versterker te doen, doch met een
sterk meegekoppelde versterker.
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lijke versterker en de factor fi van het terugkoppelcircuit eveneens van de fre
quentie afhankelijk. Het zal nu duidelijk zijn dat, terwijl de versterker voor een
bepaald frequentiegebied inderdaad is tegengekoppeld, dit voor de frequenties
buiten dat gebied niet zo zal zijn. Het is zelfs best mogelijk dat de versterker
voor sommige frequenties sterk is meegekoppeld, waardoor oscilleren van de
versterker zal optreden.
Is voor een bepaalde frequentie de rondgaande versterking vrond =
— v. ft positief reëel en tenminste gelijk aan 1, dan zal de versterker in
die frequentie gaan oscilleren. x)
Het gevaar dat een tegengekoppelde versterker in een bepaalde frequentie
gaat oscilleren, is daarom zeker niet denkbeeldig. Om deze reden hebben wij
in § 2 reeds hierop gewezen.
Als de versterker oscilleert zal de rondgaande versterking + 1 zijn en heb-

ben wij de toestand volgens fig. 9.19Z>. Dan geldt

=

V‘ = — 1
Vl of, vvfin v = —
V1

of Vvrond — — vv-flv — “F L

Men kan voor een gegeven tegengekoppelde versterker van tevoren nagaan, of hij
bij het gebruik zal gaan oscilleren, als men de waarden van v.fi nagaat voor hel
gehele frequentiegebied waarbinnen de versterker meer dan 1 maal versterkt.
Zet men voor een gegeven versterker de waarden van v.fi voor de diverse
frequenties uit in het complexe vlak, dan verkrijgt men het z.g. Nyquist dia
gram. Het Nyquistdiagram is dus de grafische voorstelling in het complexe
vlak van:

| + v.fi = f(/) of — vnnd = f(/) |

(9.16)

Over het algemeen blijkt dit diagram een in zichzelf gesloten kromme te
zijn, die bij de versterking 0 begint en eindigt.
Ligt het punt v.fi = — 1 buiten de genoemde kromme, dan kan de verster
ker voor geen enkele frequentie de rondgaande versterking -j- 1 opbrengen; in
dat geval zal hij niet kunnen oscilleren (fig. 9.20a).
Ligt het punt v.fi — — 1 binnen of op de Nyquist-kromme, dan zal de ver
sterker wel oscilleren omdat er dan wel een frequentie is waarbij vrond gelijk is
aan + 1 (fig. 9.21a). Indien het punt v.fi = — 1 binnen de kromme valt kan
men zich het bereiken van het punt waarbij v.fi = — 1, als volgt voorstellen:
Als men de versterker inschakelt zal hij in het begin niet zijn uiteindelijk te
verkrijgen versterking opbrengen. De voor de beginstand geldende Nyquistkromme is een zeer kleine kromme, die gedurende de eerste tijd na het inscha-

x) Behoudens diverse bijzondere gevallen, waarop wij hier echter niet zullen ingaan,
aangezien dit te ver zou voeren.
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+90°
H-60°

IOOOOM

— 90°

Fig. 9.20a. Het Nyquist-diagram van een versterker. Deze versterker zal niet oscilleren,
omdat de kromme het punt vp = — 1 niet omvat.
In dit diagram is vfi lineair uitgezet, waardoor het punt vft — — 1 en zijn directe om
geving niet goed tot hun recht komen.

kelen als het ware uitgroeit naar zijn uiteindelijk te bereiken grotere omvang.
Op het tijdstip dat de aldus uitgroeiende kromme het punt v.fl — — I bereikt,
zal aan de oscilleervoorwaarde zijn voldaan en zal de versterker beginnen te
oscilleren.
In de fig. 9.20a en 9.21a hebben wij de Nyquist-diagrammen gegeven van
een niet oscillerende- en van een wel oscillerende versterker. Daarbij hebben
wij v.fi lineair uitgezet. Als de absolute waarde van v .ft in het door de versterker
te bestrijken frequentiegebied echter veel groter is dan 1, hetgeen meestal het geval is,
dan komt het belangrijke punt v.fi — — 1 bij het aanhouden van een lineaire
schaal zeer dicht in de buurt van de oorsprong te liggen.
Om deze reden kan men v.ft beter logaritmisch uitzetten, zoals in de fig.
9.206 en 9.216 is gedaan. Daardoor wordt het belangrijke gebied in de buurt
van v.ft = — 1 aanzienlijk uitgerekt. In de fig. 9.206 en 9.216 hebben wij v.fi in

564

IX - TEGEN KOPPELING - § 9
+ 90°
+120°,

-+60°

5000

7001
'lOOOOHz

1000,
+ 150°y

.+ 30°

2000'

¥\

.1000

'200 . A^5Q0/
JiOOHz\
±180°

4-30

+20

+10

0__

+ 10
+20 I +30
jj---- i.p in dB/l

J

>1,2MHz'

<^8
■0,6
0,5 <

-150°

''—30°

-j9a

O,25i

0,2MHz

—120c

-60°

'--- L.

.S---'

-90°
Fig. 9.206. Het Nyquist-diagram van dezelfde niet-oscillerende versterker, waarbij vfl
logaritmisch is uilitgezet.
‘ j 2 Het
TT ‘ belangrijke
'
punt vfi = — 1 is nu het punt van
= O dB
op de negatieve reële as.

<JB uitgezet: het punt v./3 = — 1 komt dan overeen met r./3 = O dB voor
<p = 180°.
Men kan het Nyquist-diagram voor een gegeven versterker eventueel be
rekenen. In de praktijk is het vaak eenvoudiger en handiger om het Nyquistdiagram van de reeds vervaardigde versterker op te meten. Men moet dan dus
de waarden van —Vrond = v.p voor een groot frequentiegebied bepalen.
Hiertoe zou men in de schakeling volgens fig. 9.20a een wisselspanning vi
aan de eigenlijke versterker kunnen toevoeren en de grootte van vt/vi bij di
verse frequenties kunnen opmeten. Daarbij zou men de doorverbinding van
het terugkoppelcircuit met de ingang van de eigenlijke versterker moeten
onderbreken, en de ingang van de eigenlijke versterker zowel als de uitgang
van het terugkoppelcircuit in een zelfde toestand (wat betreft de aangesloten
impedanties) moeten brengen als waarin zij verkeren bij aanwezigheid van de
doorverbinding.
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+90°

<(-60°

+ 120S

17

+150°/

,+ 30°

8

12

16

20

24

28

W

I

0°

1
1

-150°

— 60°

-120'
-Q0ö

Fig. 9.21a. Het lineair uitgezette Nyquist-diagram van een versterker die wel zal oscil
leren. Het punt v(3 = — 1 wordt nu wel door de kromme omvat.

Het aansluiten van de wisselspanningsbron die vi moet toevoeren aan de
eigenlijke versterker, levert in de praktijk echter vaak moeilijkheden op omdat
de genoemde ingang bijvoorbeeld niet aan een zijde is geaard. In dat geval kan
men de doorverbinding van het terugkoppelcircuit met de eigenlijke versterker
beter in stand houden, en de eigenlijke versterker op een daartoe meer geschikte
plaats onderbreken (fig. 9.22Ó). Indien het eerste deel van de versterker vvi maal
versterkt en het tweede deel vv% maal, dan bedraagt de versterking van de ge
hele eigenlijke versterker:
=■ r„.
We voeren nu aan de ingang van de tweede helft van de versterker een con
stant te houden wisselspanning vtng toe, en we meten de uitgangsspanning vulj
van het eerste deel van de versterker. De verhouding van deze spanningen be
draagt :
"O uit
Ving

Vv2-(—&v)-Vv\. • Ving
— —vvl-vv2- fiv — —Vv'fiv — vvrond
Ving
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4-90°
+120^

<+60°

+ 150*^

\+30°

±180°

+30

+20

+10

O

0°

+20 I +30
►>>.£ in dB//

+10

-150°

'—30°

--120'

-60°

-90°
1’ig. 9.2 ló. Het logaritmisch uitgezette Nyquist-diagram van dezelfde versterker. De ver
sterker zal oscilleren omdat de kromme het punt v{3 = O dB op de negatieve reële as omvat.

---------

VV]X

n

■

^2*

D

ai

02

”v,X

1+

------

Vuit

-------

ba

bi

^3yX

Uf=—/J

Fig. 9.22 a
Fig. 9.22b
Fig. 9.22a en 9.226. Het principeschema van een teruggekoppelde versterker. Voor het
opmeten van het Nyquist-diagram kan men het in zichzelf gesloten circuit vaak beter
niet aan de ingang onderbreken, doch ergens in de eigenlijke versterker. Het deel van de
eigenlijke versterker vóór de onderbreking versterkt vvi maal, het deel na de onderbreking
’ ' vV2„ „.aal,
versterkt
maal en de gehele eigenlijke versterker versterkt ^1.1^2 = vv maal. De
rondgaande versterking bedraagt aldus:
o

Vrond = —VV1‘VV2-Pv —

,,

o

V uit

Vv.pv — ——.
ving

■
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We bepalen bij onze meting clan eigenlijk de rondgaande versterking.
Hierbij is op te merken dat wij behalve de verhouding van de spanningen
vuit en Ving, ook de fase van vuit ten opzichte van ving moeten bepalen. De te
meten grootheid vvrOnd =------ is immers complex.
Ving

Het uitzetten van het Nyquist-diagram komt nu neer op het uitzetten van
de rondgaande versterking maal ( — 1) als functie van de frequentie in het

= f(/)

complexe vlak. D.w.z., het uitzetten van
Ving

HOOFDSTUK X

COMPLEXE GETALLEN EN HUN TOEPASSING BIJ HET
BEREKENEN VAN WISSELSTROOMGROOTHEDEN
§ 1-

DE COMPLEXE REKENWIJZE

Definities

-y/7, ty—5, ■ty'+S, n.

Reële getallen zijn b.v.: 3, —5,

Het product van een reëel getal en j noemt men een imaginair getal; daarbij
ligt ƒ vast als de positieve wortel uit j2 = — 1.

Een complex getal is de som van een reëel getal en een imaginair getal.

De notatie van complexe getallen

Complexe getallen kan men op verschillende manieren weergeven:

le.

Z = a + b.j.
Z
a
Hierin is:

= complexe getal;
= reële deel;

i

b.j = imaginaire deel.

2e.

Als vector Z in het z.g. complexe (getal) vlak

Men stelt: m = de lengte van de vector = de modulus;
<p = de hoek die Z met de positieve reële as maakt = het
argument.

m = | Z | = Va2 + b2
Daarbij is:

b
tg <P = —
a
Cl

cos?, =

=
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3

<+

I

vector

Z=o+b.j

b-j

reële getal-as

'o

Fig. 10.01

3e.

Fig. 10.02

Als gegeven door modulus en argument’.

Z = m.cos 99 4- m.sin (p.j = m(cos (? 4- / .sin <p),

of

Z = m.(cos <p + 7. sin </?)

Hier heeft men a.h.w. de vector-voorstelling op een andere wijze algebraïsch tot uitdrukking gebracht dan als a 4- b.j.

De eigenschappen van complexe getallen

I. De som van twee complexe getallen is een nieuw complex getal dat als
reëel deel de som van de reële delen heeft, en als imaginair deel de som van de ima
ginaire delen.
Z1 = «1 + &!•ƒ
Z = Zi + Z2 = («i + «2) + (bi + 62) •?
Z2 = a.2 + bi-f
Het optellen van twee complexe getallen komt, wat hun vectoren betreft,
neer op het bepalen van de resultante van hun vectoren (fig. 10.03rz).
Een complex getal aftrekken betekent zijn tegengestelde erbij optellen (fig.
10.03&).
Z=Z)—Z2=Zi + (—z2)

6.j=6|.j+ó2.j<

'b2.y

*2-j'

t>i.j

*.j.

6lj{
Ql

02

0=01+02

Fig. 10.03a

Fig. 10.036
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II. Het product van twee complexe getallen is een nieuw complex getal
dat als modulus het product van de moduli heeft, en als argument de som van de
argumenten.
Zi = a\
Z>2 = «2 +

= Z1.Z2 = («i -r ^i./)(^2 + ^2j)
= (ai. «2 — bi. b2) + (ai. b2 + «2. &i) ƒ

of

\Z\ = V (ai. a2 — bi.b2)2 + («i.é2 + «2-&1)2 =

= V a\2. a22—2a 1. a2. bi. b2 -j- b\2. b22 ~T fli2 ■ b22 -T 2^i. a2. bi. b2 -f- a22. bi2 =
= Vai2(a22 4- f>22) + &i2(a22 + *22) =

= V(ai2 + &i2)(«22 + *22) = Vai* + tf.Vaz2 + b2* = \Zi\.\Z2\

bi
a±

1

• ^2 + ^2 • ^1 «l-«2
tg (p =-------------——
al ■ a2-----• ^2
I
ai.a2
1.Z=Z).Zo

]

b2
a2

bi
a\

tg yi + tg <p2
= tg (Vl + W)
1—tg <pi. tg <P2

b2
a%

4-=&

'

De eenheid moet
. bekend zijn,d.w.z.
\ de schaal waarop
1 men tekent !

Fig. 10.04
Ten einde de constructie uit te kunnen voeren moet de eenheid bekend zijn;
d.w.z., de schaal waarop men tekent moet bekend zijn.

III. Het quotiënt van twee complexe getallen is een nieuw complex
getal dat het quotiënt van de moduli als modulus heeft, en het verschil van de argumenten als argument.

= «1 + &1 - ƒ 1 z
Z2 = a2 + b2.j I

=

«1 + bi.j

«2 — b2. ƒ

«2 + b2.f

a2 — b2.j
ai.a2 4- bi. b2

a22 + ö22

+

— ai.b2 + a2. b\
a22 + f>22

ƒ of
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ai.a2 4- bi. b2

\Z\ =

«22 4- b22

1
ti22 4- b22
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2

2

ai ,b2 — a2.bi

' +

a22 4- b22

■ yfai2. rt22 + 2«i .«2.61. &2+612. d22+«i2 • b22—2ai ,a2.bi.&2+«22 • &12 =

1
<i22 4~ b22

• V<zi2(a22 + b22) 4- &i2(a22 + &22) =

_ 1/ («12 4- &12)(«22 4- &22)
' '
(a22 4- M2

«i2 4- ii2

y/«12 4- 612

«22 4“ b22

y/a22 4- b22

— ai-b2 4- a2. bi
tgy =

«22 4- b22
ai. a2 4- bi ,b2

1
ai.a2

«2 ■ bi — ai. b2
ai ,a2 4- bi.b2

1

«22 4" b22

_L_
ai

|Zil
IZ21
b2
a2

1 +—

ai
a2
ai -a2
tg yi — tg p2
= tg(<Pl — <P2)
1 4- tg <pi. tg (p2
’

z2

Z>

Z

Z2

y

\

'X.

X

/
Fig. 10.05

Ten einde de constructie uit te kunnen voeren moet de eenheid bekend zijn;
d.w.z., de schaal waarop men tekent moet bekend zijn.

IV. Vermenigvuldigen wij een complex getal met een reëel getal,
dan zal daarbij de modulus veranderen van grootte, doch het argument blijft het
zelfde.
Z = a 4- b.j

p.Z = p.a 4- p -b. j

b
tg<P = —
a
p.b
tg?> = -7
p—
.a-

m = Va2 4- b2
b
a

■m = py/a2 4- b2
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V.
Vermenigvuldigen wij een complex getal met j, dan komt dit erop
neer, dat de vector 90° linksom draait ', delen wij een complex getal door j,
dan draait de vector 90° rechtsom.
Z = a

j.Z = a

z = « + b. j
z = —a + b = b — ii. /

+ b.j
. ƒ — b = — b + a.j

7

a

Fig. 10.06a
b

Fig. 10.066
VI.Een complex getal ligt door twee van elkaar onafhankelijke ge
gevens vast, bijvoorbeeld door het reële deel en het imaginaire deel, of door de
modulus en het argument.
Voor het berekenen van een complexe grootheid zijn er dus in het algemeen
twee vergelijkingen nodig.
VII.

VIII.

Z = a + b.j is reëel als 6 = 0.

«i + bi. ƒ .
..
.
Z =-------------is reeel als «2 + O’.;

«i

«2

61
r ,
fll
— 01 als ----<92
b\

«2

x)

d i ~r bi. y
-—7 reëel is wil zeggen, dat als men «•> + 62.7 op
«2 + 02-7
dj + b\.j deelt, dit een reëel aantal malen p gaat; dit laatste kan slechts het
geval zijn, indien d2 evenzoveel maal (p maal) op ai gaat als dat b->.ƒop bi. ƒ
gaat.
a,
bt
„
a, + b, . i
Geldt dus------------------- = p, dan geldt ook — = p en — = p. D.w.z.,
a2
b2
“2 + bi .j
bi
ai
of — te berekenen.
om de reële Z te berekenen, is het slechts nodig,
bi
d2

Immers, dat Z =

Opmerking:
Tracht bij berekeningen met complexe getallen vooral niet meer te
cijferen, dan strikt nodig is om de gestelde vragen te beantwoorden.
Elke van de boven gegeven regels is daarbij van het grootste belang.

i) De <Z1, bi, a2, b2 en p zijn reëel verondersteld, zoals we dat in dit gehele hoofdstuk
hebben verondersteld.

I
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DE COMPLEXE VOORSTELLING VAN WISSELSTROOMGROOTHEDEN

Wisselstroom en wisselspanning hebben wij evenals de complexe getallen
voorgesteld door vectoren.
In het voorgaande hebben wij gezien (fig. 10.03a en 10.036), dat wat optellen en
aftrekken betreft, de wisselstroom- en wisselspanningsvectoren dezelfde eigen
schappen hebben als de complexe getalvectoren. Wat het optellen en het af
trekken van gelijksoortige wisselstroomgrootheden betreft, kunnen wij deze
dus best voorstellen als complexe getallen. Hierbij zal de maximumwaarde
van de wisselstroomgroothcid haar uitdrukking vinden in de modulus van het des
betreffende complexe getal, en de fase van de wisselstroomgroothcid in het argu
ment van het desbetreffende complexe getal.
Men kan zich nu afvragen of men ook wat andere bewerkingen (zoals vermenig
vuldigen en delen) betreft, wisselstroomvectoren kan voorstellen als vectoren
van complexe getallen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn.
Stuurt men een wisselstroom i door een weerstand R, dan ontstaat er een
spanning v over de weerstanden, die in grootte gelijk is aan v = i.R, en die
bovendien in fase is met i. Stelt men i door een vector ï voor, waarvan de groot
te als complex getal is gegeven, dan zal men v moeten voorstellen door een
vector v die met ï in fase is, en waarvan de modulus R maal zo groot is. Dit is
inderdaad het geval, als men de grootte van R door een reëel getal aangeeft (zie
eigenschap IV). Een ohmse weerstand moet men aanduiden dooreen reëel getal R.
Stuurt men een wisselstroom i door een zuiver inductieve spoel met re
actantie a>L, dan ontstaat er een spanning v over de spoel, die in grootte gelijk
is aan v = coL.i, en die bovendien 90° vóórijlt op de stroom i. Stelt men de
stroom door een vector i voor, dan zal men v moeten voorstellen door een vector
v, die 90° linksom is gedraaid t.o.v. vector ï, en waarvan de modulus bovendien
a>L maal zo groot is. Dit is inderdaad het geval als men de reactantie a>L door
een positief imaginair getal aangeeft; men vermenigvuldigt ï dan om v te ver
krijgen, met ƒ (hetgeen de vector 90° linksom doet draaien volgens eigenschap
V) en met a>L (hetgeen de modulus <oL maal zo groot maakt volgens eigenschap
IV). Een zuiver inductieve reactantie moet men weergeven door een positief
imaginair getal ja>L.
Voert men een wisselstroom i toe aan een zuiver capacitieve condensator,
dan ontstaat er een wisselspanning v over de condensator die in grootte gelijk is
l
aan v = —— ■ i, en die bovendien 90° naijlt op de stroom i. Stelt men de stroom
a>C
door een vector ï voor, dan zal men v moeten voorstellen door een vector v
die 90° rechtsom is gedraaid t.o.v. vector ï, en waarvan de modulus bovendien

—— maal zo groot is. Dit is het geval als men de reactantie —
door een negacoC
wC
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tief imaginair getal aangeeft; men deelt ï dan om v te verkrijgen, door ƒ (het
geen de vector 90° rechtsom doet draaien volgens eigenschap V; N.B. delen
1
ƒ
ƒ
door j is hetzelfde als vermenigvuldigen met — = — = ----- = — ƒ), en
7
7272
—1
men vermenigvuldigt i bovendien met ——- (hetgeen de modulus
modulus—
-----—maal
maalzo
zo
<oC

oiC

groot maakt volgens eigenschap IV). Een zuiver capacitieve reactantie
moet men voorstellen door een negatief imaginair getal j<oC

1 o>C

In de gelijkstroomtheorie gaat het volgende op:
le. de wet van Ohm V = ƒ .7? is geldig.
2e. bij een serieschakeling is de totale spanning gelijk aan de som van de deelspanningen (de tweede wet van Kirchhoff), en is de vervangweerstand
gelijk aan de som van de deelweerstanden.
3e. bij een parallelschakeling is de totaalstroom gelijk aan de som van de
deelstromen (de eerste wet van Kirchhoff), en is de vervanggeleiding ge
lijk aan de som van de deelgeleidingen.
In de wisselstroomtheorie gaat op, dat de bovengenoemde drie punten van
de gelijkstroomtheorie (de wet van Ohm, de tweede wet van Kirchhoff, en de
eerste wet van Kirchhoff) ook gelden voor wisselstroom, mits men ze toepast
op vectoren. Onder de „som" verstaat men dan dus in het bijzonder de ,,vectoriële som” of ,.resultante”.
Brengt men vectoren algebraïsch tot uitdrukking als complexe getallen, dan
kan men al de bewerkingen met vectoren (zoals optellen, aftrekken, vermenig
vuldigen, delen) algebraïsch berekenen. Hieruit volgt, dat als men wisselstroomgrootheden in complexe vorm uitdrukt, men ze precies eender kan berekenen als
gelijkstroomgrootheden; daarbij kan men gebruik maken van de wet van Ohm en de
wetten van Kirchhoff. Het gevolg is tevens:
Bij serieschakeling is de vervangimpedantie gelijk aan de complexe som van de
deel-impedanties.
Bij parallelschakeling is de vervangadmiltantie gelijk aan de complexe som van
de deeladmittanties.
Ook de diverse theorema’s (het superpositie theorema, het reciprociteits
theorema en het theorema van Thévenin) gaan voor wisselstroomschakelingen
op ingeval men de complexe voorstellingswijze toepast.
Lost men een wisselstroomprobleem op, dan begint men in den regel met een
gegeven spanning of stroom positief reëel aan te nemen, d.w.z., men denkt zich
de vector van genoemde spanning of stroom momenteel in de stand waarbij zijn
richting samenvalt met de positieve reële as. De gegeven spanning of stroom is op
deze wijze algebraïsch vastgelegd door een positief reëel getal.
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Vervolgens berekent men de diverse andere spanningen en stromen. Hiervoor
vindt men als uitkomst bepaalde complexe getallen. Men kan ze dan in het
complexe vlak eveneens als vectoren weergeven. Daarbij geeft de lengte van elk
der vectoren zijn grootte aan, en het argument de hoek die hij maakt t.o.v. de
reële beginspanning of -stroom. In de algebraïsche uitkomst geeft de modulus
de grootte van de spanningen en stromen aan, en het argument de hoek van faseverschuiving t.o.v. de beginspanning of -stroom.
Nogmaals wijzen we erop, dat de behandelde eigenschappen van de com
plexe getallen van het grootste belang zijn bij de oplossing van diverse wisselstroomvraagstukken, en bij de beoordeling van de betekenis van de verkregen
uitkomsten.
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Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk II
Opgave 5

Opgave i
1. C «a 115 pF.
2. Q = 98,5;
B = 4,77 kHz.

4.

| 469893
| 470107
(469662
(470338
ƒ 468910
| 471093

Hz;
Hz;
Hz;
Hz;
Hz,
Hz;

1.

■

=

(
'[
J
|

447
494
'
288
765

1

kHz;
kHz.

Opgave 3
1. /o = 400 kHz;
L = 318 p.H;
C = 497,5 pF.
2. /i = 352,8 kHz;
/, = 453,3 kHz.
4. <2 = 8.
AC
5. d/ as
/o = 402 Hz.

2.

n
2(?2

kHz;
kHz;

Opgave 2
1. r = 500 £2;
L = 10 mH.
2. 5 = 7,9., kHz;
/o = 159 kHz.
3. 155,075 kHz;
163,025 kHz.
4. 124,3 kHz;
203,5 kHz.

Opgave 4
1. t’o = 100 mA.
2. coi = 7,8 M rad/sec;
co2 = 12,8 M rad/sec.

VLC - ir'-C2

coo

467,62 kHz;
472,39 kHz;

5. i/S2 < 1 of ft < i/ioo

I

1
col

I
cop =

r2
2£2

Zc

= coo

1 —

1
7Q2'

4. coo ± 2i rad/sec;
coo ± 250 rad/sec;
coo ± 1000 rad/sec;
J coo + 7 k rad/sec;
(coo — 6,5 k rad/sec;
ƒ coo + 41,4 k rad/sec;
1 coo — 29,3 k rad/sec.
Opgave 6
1. L = 1,013 mH;
Q = 94,25;
B = 5,3 kHz.
2. r = 33,8 £2;

— = Q2 =
r
3. A/ fa ± 2,5
4. /i = 502,66
/, = 497,36

8883.

kHz.
kHz;
kHz.

Opgave 7
1. Q = 79,5;
C = 20 pF;
R = 397,5 kQ.
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1

!

2. /x
/2
3. /3
ft

=
=
=
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1495 kHz;
1695 kHz.
0,88 MHz;
2,88 MHz.

Opgave 11
1. Q
81 ;
L = 515 (zH;
C = 197 pF;
B = 6,17 kHz.
2. A = 470 kHz;
/2 = 532 kHz.
3. /3 = 500 + 5,4 kHz;
Al = 500 - 5,4 kHz.

Opgave 8
1. Q = 120.
2. L = 552,5 (xH;
C = 199 pF.
3. /i = 320 kHz;
ƒ2 = 720 kHz.

Opgave 12
1. r = 1,273 Q;
L = 2,53 |zH.
2. r = 30,6 Q;

Opgave 9

1.

1
COL =

LC

= WO

1

1
2c^/e2

Q2

= 9798 kHz.

1
1-------- .

2<?2

Opgave 13

1
2. “c = 1/—

y' lc
-1 —
“ R2

o>o
1/
F’
' 1 ~ 2Q2

4.

105
2,5 rad/sec;
105 -j- 250 rad/sec;
105 -l 1000 rad/sec;
ƒ 93,5 k rad/sec;
[ 107 k rad/sec;
| 70,71 k rad/sec;
[ 141,42 k rad/sec.

Opgave 10
5. Inductief: 10.106<cu< 10,49.106;
capacitief; co < 10.106 en
co > 10,49. 106;
Zlco = 488 k rad/sec.
6. zlco = 15,8 k rad/sec.

i

1
1-------

2.

<00 = ]/
Z.C-CM

J4L

7

Zo = 7c3. C =

r
4. \Z\

Zo

~ Vl

Opgave 14
1. L — 10 mH;
C = 25 pF;
Zo = 2 MQ.
2. (Ui = 1902,5 k rad/sec;
t<o2 = 2102,5 k rad/sec.
Opgave ij
1. L = 760 fzH;
/o = 577,33 kHz;
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Zo = 276 kQ;
B = 5773 Hz.
2. m = 0,5;
veff = voeff.y/1 + im2 = 20,7 V
3. m = 0,755 en ve/f = 22,1 V;
m — 0,36 en ve/f = 20,1 V.
Opgave 16

1. Zo =

L
C(ri + r2)
L

ri.r2
+ n------+ ?■>.

/o = 1,59 MHz;
Q =80.
2. Zmu = 20 kQ.
3. PR2 = 128 mW; PRi = 64 mW;
Pr = 128 mW.
Opgave 20
1. L = 5 m H;
Zo = 312,5 kQ;

Q = 62,5.
2. Zmn — 12,5 kQ.
3. ZNP = 200 kQ.

C(ri + ^2)

2.

L—C.ry2
[L-C.r22] ~

<i>0

3. Q
4. Z %

mqL

--------- .
ri + r2
Zo

1 + iPQ

L
5. Zo =
~2TC~’

Q

Opgave 21
1. vi — vz = 62,5 mV.
2. B = 4,5 kHz.
3- Zingo =
- 40 Q.
4- |Z„«„|| «s |(?2.r = 156,25 kQ

mqL

2r

Mo

; Z =

Opgave ly
1. Zo = 125 kQ;
/o = 637 kHz;
<? = 250.
2. rv = 2 Q.
Opgave 18
1. C = 80 pF;
L = 500 (xH;
r„ = 25 Q.

2. Q = 100;
Zo = 250 kQ;
B = 7,95 kHz.
3- Zmn ~ 10 kQ.
Opgave ig
1. Zo = 320 kQ;

= V1 —
LC ;
Zo

Opgave 22
1. v2o = 50 V.
2. B°= 22,5 kHz.

3. v2o = 53 V.
4. B = 127 kHz.

1 + iPQ
Opgave 23
1- Z2.i =
1

a

kQ

a2k2Q2+l-?2Q2+j .20Q-

-z— Zo
<J1.2

Q

L

waarin Zo =
C.

ZjZ2

2. Z2 1 = 50 kQ.
<?2
3. IZui,ol ~ (1 + k2Q2}Q Zo = 25 kil

Opgave 24

1. kQ = 1,5.
2. /o = 398 kHz;
frl = 398 — 2,78 kHz;
/r2 = 398 4- 2,78 kHz.
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3.

Ü2r
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13

C2.Ck

Ctot =

u2 0
12
4. f = /o ± 3,94 kHz.
5. B = 10,83 kHz.

2C2 + 3C.Ck + Ck2'
k2Q2 4- 1

v2
a =---- —

2.

1^2+(1 +jfiQ}2

Opgave 25

1 • k = Viool coo = 107 rad/sec;
<?i = 200; Q2 = 50; Q = 100.
2. Z2.i0 = 100 kQ.
3. B = 21,2 kHz.
4. Z2.i0 = 100 kQ; B = 22,5 kHz.
Opgave 26

3- B=AV2.
Opgave 28

1. k = —; co0 = 107 rad/sec.
800

r,

kQ
Q--v,
1
.k2Q2+Q+jpQ1')Q+iPQ2)
a2

1

waarin k =

10

„ ,
.
3- -?2.i„0=7

2. Vi xe

«(i+m

~?T

200

400
500
Q = -y-1 (?i.2 =
V’

C
C -f- Ch

kQ
Q-vk2Q2 + 1

v2o

~

2- Qi = -17-; Q2 = ~Z7~;

I. v2 Ke

Qi ■ v;

kQ

fni\2

Z0=132,6kQ.

4. B = 14,6 kHz.
5. Z2.i0=169kQ.
6. B = 20,2 kHz.

^2Q2+(i+?Wi)(i+;W2)
a2

1

‘5

fi
xo

«« — 7

3. B = —1/

k2Q2 + 1
2(<?2i.2

Q-} + 2 VQ^.2 -

a

2<22i.2.<22 + <24.

Opgave 29

Opgave 27
1.

1. /o = 1,59 MHz; Q = 100;

/2.1 =

a.kQ

= /ï

-^2+(l +/^)2
a2

Ck
waarin k = --------- x- en
Ck 4“ C

L

Cr

1
50’
a.kQ

10,2 pF; k =

fCtot ’

2. Z2.1 «a ƒ J
----- Zq.
_^22+(1 +7W)2
3. Z2.io = 4OOkQ.
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4. IZ0.1J = 125 kQ.
5. BV2 = 14,35 kHz.
6. B10 = 57,5 kHz.

4. /ri = /o — 13,8 kHz;
/r2 — /o + 13,8 kHz;
|Z2.i,| = 500 kQ.
5. /o ± 19,5 kHz.
6. /o ± 23,6 kHz.
7. /o ± 57,8 kHz.
Opgave 30
Qi = 50;
Qz = 200;
Q = 100;
<?i.2 = 125;
/o = 1,327 MHz.
2. Z'2.1
2.i =
;-^.
= 7 •
«2

ni

3. Z'2.1„ = 7 • ----«2

a-kQ

L

|^«2/e2<22+1 — ft2Q2 + j2ftQ ■ Ql.2
kQ

Cy/r^.ri

L

' [I^+ï] ’ CVnTr?

Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk III.

Opgave 6
1. C <rs 64 pF;
Ck■ «a 16 kpF.
2. IH-max = 30%.
Opgave 7
2. vimax = 65%.
26
3. C
: pF;
Ck «s 32 kpF;
40 kpF.
C3
4. Rd = 300 kQ.

Opgave 8
1. mmax = 85%.
3. Rd = 222 kQ.
Opgave 9
1. mmax
2. Ci «s
Cz «s
C3 kb
Ck «a
3. Rd =

= 64%.
40 pF;
53 pF;
36 kpF ;
64 kpF.
106,3 kQ.

Opgave 10
3. Rdl = 667 kQ en Rd2 = 250 kQ;

Rdi = 620 kQ en Rd2 = 250 kQ;
Rdi = 538 kQ en Rd2 = 250 kQ.
4. Ci s=a 64 pF; Cz
16 pF;
C3 sa 33 kpF; Ck <=« 32 kpF.
5. Whnax = 90%.
Opgave 11
1. vri
16 VC]f2. rr2^1,7Ve//.
3. PR = 3W;
= 30 V.

Opgave 12
1. vrl = 10 Ve/f.
2. Vr2 = 101 mVeff.
3. vr3 = 1,02
Opgave 13
1. »rl = 6V,//.
2. vr2 — 136

Opgave 14
L = 15,2 H.
Opgave 15
R = 63 Q

1
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Antwoorden bij de opgaven bij hoofdstuk IV.
Opgave 7
1. a. itt = 24 mA.
b. ia ~ 8 mA.
2. a. F„=: -2V;
Va = 200 V.
b. Vg = - 2 V;
Va = 120 V.
3. a. ia = 36 mA;
Va = - 2V;
Va = 260 V.
b. ia = 4 mA;
Vg = - 2V;
Va = 100 V.
Opgave 8
2. ia = 5 mA;
va = 60 V.
5. Ptol = 3 W;
Pa = 1.65 W;
= 5%
Opgave <)
1.
8 V; Vgmax = 8 V.
2. v = — 23,8.
3. Pa = 0,218 W.
Opgave lo
i. A’„ = 2?<;
Ra = 9Ai.
3. Ra = 9 kQ.

6.

|v|

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

1,5
14,4
45,7
48
48
38,4
6,3
0,635

Opgave 12
2. Rk = 6665 O.
3. Ci as 120 pF.
4. vmii = — 19,8
5. /j = 62 Hz;
f2 = 199 kHz.
6. Pa = 691 mW.
7. /3 = 40 Hz;
/4 = 348 kHz.
Opgave 13
1. vi = - 39,6;
v2 = —71,5;
v/ot — 2830.
2. 2?*i = 250Q;
Rk2 = 1375 n.
3. Cl «a 1250 (xF;
C2 as 250 pF.
4. Vimax = 47,3 mV.

5.
Opgave ii
1. Rk = 500 Q.
2. Ci as 3200 pF.
3. vmta = — 48.
4. /i = 31,8 Hz;
/z = 133 kHz.
5- /a = 3,19 Hz;
/4 = 1,32 MHz.

/
1
10
102
103
10«
105
106
10’

/
10
102
102
10‘l

105
10«
107

I

I

6,14
33,4
39,6
39,6
33,6
6,29
0,637

I f2 I

11,1
60,3
71,5
71,5
71,3
54,6
8,44
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Opgave 14
!• Rki = Rk2 = 1 k£2.
2. Ci as 80 [xF.
3. v = — 58,25
4. 7?i = 491,4 k£2 en R2 = 8,6 k£2.
5. hoge
[36,5
| 36,5 kHz voor vui
frequentie | 23,5 kHz voor vM2lage
f 31,8 Hz voor vui;
frequentie [ 49,5 Hz voor vu2.
6. Rk = 500 £2.

Opgave 13
1. Ra = 432,5 £2
2. Rk = 163 £2;
Ri = 2,56 k£2.

3. Ck «s 8 kpF.
4. Ci a; 32 jxF;
C & 500 (xF.
5. vmid — — 3,98;
Vi max
6. |SV3 ■Vmld\ = 39,8. 106.

Opgave 16

1. v = (1 + p)

2.

Vu = Vi

Ra
Ri + Ra ’

(1 + p)Ra .
------ —- sin oit.
Rt + Ra

Opgave 17
____________ pvi_____________ sin I a>t — bgtg ■------——--------}•.
1. Ia =
I
ë 5 Ri+ (1
V[Ri + (1 + p}RkY + «2ia2
2. Vu =•
3. Vk =

(i. a)La. Vi

■ /..... .......................

VL^ + (1 +/t)A\]2 + «>2£a2

p-Rk-vi
y/[Ri+(\ + n)Rk? + «PLo*

Opgave 18
1. v = 1 V.

sin

ojt—in— bgtg

a>La
|
A; + (1 +ƒ<) A\J

sin ■{ a>t — bgtg----------- a------ 1.
I
s ëA( +(i

Opgave 23
1. vRa = 0,944 Ve//.

Opgave 23
1. io = 240|xA;
vu = 1,92 V.
2. ia = 11,82 mA;
vu = 1,44 V.
Opgave 26
1. lal = 4,25 mA; Ia2 = 5,5 mA.
2. fai = 0,25 mA; ia2 = 1,5 mA;
va = 35 V.
3. pal = 866,875 mW;
Pa2 = 1101,25 mW.
Opgave 27
2. vmid = — 25; Rk = 400 £2.
3. /1 = 8 Hz;
/2 = 159 kHz.

Opgave 24
vul = 19,92 V;
Rai = 16,557 k£2.

Opgave 28
1. |v| = 33,8;
va = 67,6 V;

Opgave ig
P = 18,35 mW.
Opgave 20
1. v = 9,9 mV.
Opgave 21
1. Rk = 3’ k£2.

Opgave 22
1. va = 10 V.
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ia = 5,2 mA.
5. Pa = 3432,4 mW.

Sa2 = 0,98 mA/V.
3. Rkl = 1,2 kf2;
Rk2 = 300 12.

Opgave 29
1. iai =0,1 mA;
(„2 = 2,94 mA;

4.

Val = 3 V;

va2
Inl
ivai
Sdl

=
=
=
=

88, 2 V;
25;
29,4;
0,833 mA/V;

\Vimax\ ~ 0,24 V.

Opgave 30
2. \vmtd\ ==18;
IaW = 24,2 mA;
Rk = 201 Q.
3. Vg-m = 131/15 V.
4. / = 88,5 kHz.

Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk V.
Opgave 4
3. Ra =
Ra =
Ra
4. Za =
Za =
Za =

15 kf2;
7,5 ld2;
5 kf2.
30 kf2;
15 kf2;
10 k!2.

/1 = 63-| Hz;
/2 = 2,38 MHz.
3.

VnM
— 100;
vi as — 70,7;

4.

Vmidtot
4460;
n 101
2230;

v2

— 7.

’’2 lot *=« 221.

Opgave 3
2.

Ramax — 10 kf2.

4. F!?2=125V;
Vg2 = 83-J V.
Opgave 6
1. Ra = 7,8125 kf2;
Rk = 185 Q;
RB2 = 60 k£2.
2. vmid
— 62,5.
3. /1 = 66,4 Hz;
/2 = 942 kHz.
Opgave
1. Ral
Ra2
Rn
Rk2
2-

7
=
=
—
=

10 kf2;
75 kf2;
166f f2.
1 kf2.

i’mid = — 44,6;

Opgave 8
2. Rk = 104 f2;
Rg2 = 11,875 kf2;
R ra 60 kf2.
3. v ra 240 ;
Vumax = 600 V.
4. Pa = 4,02 W.

Opgave 9
1. Ra = 796 £2.
2. Ci a» 125 [iF;
Ki «w 1,25 k!2.
Opgave io
3. Rk = 125 £2;
Rgi = 20 kf2.
4. A = 31,8 Hz;/2 = 1,075 MHz;
/3 = 3,2 Hz; f.i = 10,7 MHz.
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Opgave 11

klQi'

£1
Z-2

1. A =----------------------------1
L,
1
a>Li —
a^.k^-- 5 + —
lüCanl
C2
r2
2. A o = 1,12; Li = 1,14 mH; C2 = 176 pF.

1
a

3.
a^.k^-Q^-

C,\tot

cT ■ kiQi
1

L4

- Qi(1 +7W2)

'

14

S -

(0L3 —

1

a

o +m

/,4

14 ■ C4 lol

4.

i-o | = 12,3; £3 = 22,8 mH;
C4 = 176 pF.
5. | zlo-vo I = 13,8.

Opgave 15
1. Ci = 233| pF en Cl = 244’ pF;
/o = 636,6 kHz.

Opgave 12
1. haag — 9,2 kHz;
Vu = 9 V;
vu = 7,2 V.
2. ftaag = 14 kHz.
3. haag = 16,7 kHz.
4- flaag = 34,7 kHz.
5- haag = 106,4 kHz.

2. v m

Opgave 13
1. L = 2,3 (iH; r = 12,13 ft;
Ra = 1,46 kft.
2. i'o = — 12,14
3. 16,95 MHz en 26,05 MHz;
7,37 MHz en 59,61 MHz.
Opgave 14
1. Ci = 102? pF; C2 = 107? pF.
2. Q = 100.

S2.Z02

waarin

k=p'
Z\o = y/|Zio| • |Z2J =

3.
4.
5.
6.
7.
8.

L

L

rlol * t Cl lol ■ C2tol

rtot ' C

v0 = 140488.
/o ± 2,387 kHz ; | vmax ( = 144000.
öi = 6,75 kHz.
= 1 1,367 kHz.
B2 = 14,3 kHz.
«10 = 32,5 kHz.

Opgave 16
1. la = 2,326 mA; va = 46,52 V.
2. 7?* = 391 ft.
3. Rutt = 8,65 kft; Ring = 610 £2.

m
c3
ƒ-^<2 __ L
3. v — ---(C3 + C5A.) ’ ^2Q2 + (l+j-m S------? tot ■ Ltot
n2
| ?0 I = 465.
4. Bij /o ± 1,095 kHz is v maximaal; Opgave 17
Bij /o ± 1,55 kHz geldt v = vq.
S.v(
sin a>t',
5.
= 7,4 kHz.
a
1+S.Ric
6. 1 Vmax I = 466§.
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Vk =

Vu

S.Rk

1 + S.Rk
S.

1 + S.Rk

vi. sin a>t;

585
= 5 mA ■

jV»

I aW =

4“ (1 +
V.g=~2V.

4- ->Ra

Vj.sin(co/ —

Opgave 20
Opgave 18
1. ia = 5,44 mA; vu = 1,1425 V.
2. iUi = 420mA; Vuopen ~ 2,5 V;
Rutt = 5,95 12.

1.

Vgim = ~-6- + — = 8,32 V;
Pg^gl
P-

z^ = s(ryl+^-6-^-^2 +

+
Opgave 19
1. ia = 159,3 ;j.A.
2. vul = 0,1573 V; vu2 = 6,372 V.
3. Ruiti = 956 f2; Ruit2 = 39 kf2.

4.

I' gm —

= 5,04 V;

2.
3.

I(> — 6 — laW-Ra

of

Iaw == 5,04 mA;
Vg!
Rk = ------ «a 1 kf2.
Ik
ia = 2,326 mA; ig2 = 0,465 mA;
va = 69,8 V; vg2 = 21, 9 V.
Ruit = 27,9 kf2.

Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk VII.
Opgave i
1. mi : «2 = 44,72 : 1.
2. Rk = 300 12.
3. Pw = 781,25 mW;
Pa = 2343,75 mW.
4.

V = 25%.
Rk = 550 f2;
Pa = 1257 mW;
r) = 34,6%.

Opgave 2
1. Rk = 174 <2;
Ra2 = 331 kf2;
Mi : n2 = 50 : 1.
2. vtmax = 4V; Pw = 2,5 V ,
pa = 3,5 W; V = 41 j%.
3. Pimax = 4 V;PM = 0,625 W;
Pa = 5,375 W;
= 10^%.
4. iijmax = 6V;^ = 348 £2;
Mi : M2 = 59 : 1 ; Ptv = 1
W,
r) = 43,8%.

Opgave 3
3. Rk =
PO =
4. Rk =
Pa =

350 f2; hi:m2=31,6:1 ;
4,2W;J? = 22|%.
175 f2; m : n2 = 38,7 : 1;
8,4 W; v = 22|%.

Opgave 4
1. n\ : n2 — 40,8 : 1.
2. Rk = 83|f2; Rg2 = 16|k£2;
Vimaz — 253 V.
3. Pw = 3,75 W; Pa = 5,25 W;
V = 41 i%.

Opgave 5
1 . Hl : H2
40 : 1.
2. Rk = 375 12; vimaJC = 134 V.
3. Pm = 1024 mW;
Pa = 3072 mW;
*1 = 25%.
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Opgave 6
111 : ”2 — 57,7 : 1;
Rk = 300 Q.
3. v = 25% ;
2.

Opgave ii
i ï'l I _ Pal[P«2 + Pi + (1 +/r)P*]
2. | ^2 I
Ra2- (1 +/‘}Rk

1,11

~~ï ~~

Pwtot — 2,25 W; P a tot = 6,75 W

Opgave 7
2.

«i : n2 = 57,7 : I.

5.
4.

tj

V aW max — 400 V.
= 39,27%; Pwlot = 4 W.

3.
4.

Ral = 108 kfl.
Ri : Ro sa 4,85 : 1.

Opgave 12

1. R2 = 280 n.
2. v = — 45
3.

M : N = 1 : 1,7.

Opgave 8

1. Rk = 69,5 Q;
2.
3.

Rgz = 8J kQ.
«i : n2 — 57,7 : 1.

Pwtot — 7,5 W; Pa tot = 10,5 W;
V = 41j%.

Opgave 13
1. Risp = 750 £1.
2. Rk = 300 Q; V = 330 V.
3. v2 : vi = 6 : 1;
Vlmax — 15 V, V2max = 90 V.
4. Pwmax ” 3,75
;

Opgave 9
2. JzaTF = 385 V.
3.
4.

111 : na = 50 : 1.
Pwlot = 24,64 W;

Pa tot = 6,74 W;
V = 78,5%.

Opgave 10
2. Rk = 705 £2; de extra positieve
spanning om te bereiken dat de
waarde van Vg juist is, bedraagt
- 41,7 V.
3. P,'wtot = 10 W; Pa = 5,9 W;
V = 63%.
4. Het uitgangssignaal is wel ver
vormd [zie de Ia — Ia' —
karakteristiek].

1

r) = 22,7%.
Opgave 14
1. Ri = 20 kQ.
2. In I = J; Inl = 5|.
3. Vbmtn = 225 V.
4. Vb = 270 V; Rk = 2542 Q.

J

Opgave 13
2. Rki = 95 0.;

3.

Rk2 = 100 Q ;
Ri = 6 k£2; R2 = 4 kQ;
V = 360 V.
Risp = 7\3iO;

I

Pwmax = 8,5 \\ ;
Pal = 11 W; Pa2 = 11,5 W;

Tl = 22,5%.

1
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Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk VIII.
Opgave 1
1. Seff = 40 (XA/V.
2. cjoosc = 5.10® rad/sec.

Cl = Cak + jC
C2 = Cgk + 5C
R1 = Rleff
R2 = Rd = IRt
2. ojosc = 16.10® rad/sec.
Seff =
waarin

Opgave 2
1. r = 40 Q;

2.

C = 250 pF.

^C^r + ^L

+

<jy

ï<1

Opgave 3
1. r = 100 Q.
2.

r

1

oiosc = 10® rad/sec.

r

- ~r2 ~

R1R0

1\2 /

3. Seff va 1,4 mA/V.

Opgave 4
wosc = 2,49.10® rad/sec;
Seff= 147,3 jxA/V.

Opgave 10
1- ojosc = 5.10® rad/sec.
2. r = 9,375 Q.

Opgave 5
2. oiosc = 107 rad/sec.
3. Seff = 57,8 (xA/V.

Opgave 11
2. R2 = 62,5 kfi; t2 = 9,65 (xsec.
3. 7?i = 808 kil; t2 = 10,8 jxsec.
4. Ck
160 pF.

Opgave 6
2. fosc = 1,59 MHz.

3.

Opgave 12
1. 150 V.
2. / = 945 Hz.

Seff = 960 pA/V.

Opgave 7
►

1

2. fosc = 398 kHz.
3. Seff
278 fxA/V.

Opgave 13
1. / = 6050 Hz.

Opgave 8

Opgave 14

1 • fosc = 1.99 MHz.
2. Seff = 439 (xA/V.
3. fose=2,52 MHz; Seff = 183 ;xA V.

1• <u2ose =
Ci. f?i + C*2.7^2 + (Cs+Csjf^a
Ci .C2-C2. Ri-Ro-R3

Opgave 9
2.

1
O>2osc =

+

7; 7----- F
C1.C2
'Ci+Cs

1
r
Li \CjJ?ï +

+ Ci. C21. Ki. 2?2

of

fosc = 570 Hz.
S = 1,83 mA/V.

Opgave 13

1•
C2.R2.

<o2osc =

1

+

(Ci. C2+C1. C3+2C2 .Cs)/?2

fosc = 398 Hz.
2.

Vlot — 17.

of

588

ANTWOORDENLIJST

Antwoorden bij de opgaven van hoofdstuk IX
Opgave i
1. v = - 49,5
2. vt = - 14,05.

4. T?,„7i = 92kQ.
5. stroomtegenkoppeling.

3. /= 1 1,15 Hz.

Opgave 5

4. Serie-serie tegenkoppeling; d.i. een
soort stroomtegenkoppeling.

1. v = - 121.

2. vt = — 30,5.
3. serietegenkoppeling aan de uitgang.

Opgave 2
Opgave 6

1. v = + 26666-|.

2.
3.
4.
5.

Vl = + 1204.
Ruit = 494 P_.
Ral = 1,9 kfl.
parallel-parallel tegenkoppeling;
d.i. een soort spanningstegenkoppeling.

vt

4. 7?tti< = 50kQ;

____

= 1,22 kQ.

«3

’O + «3

ƒ< + 1

5. parallel-serie tegenkoppeling; d.i.
een soort spanningstegenkoppeling.
Opgave 4
1. V = - 180.

2. vt = - 92.
3. Ruit = 90 k.Q.

+ »3.

Ra,

Ri+^r

i a,
5
27

"3

Hl

Opgave 8
1. v = - 320.
2. / = 8,4 Hz.

v91k

Ruit, —

la

«3

Opgave 7
1. v =
69,2.
2. Ruil = 111,8 kQ.

Opgave 3
1. M = — 1,696.
2. |n| = - 0,392.
3.

Ri + ( 1 +

Opgave 9
«3 : n-t = 7 : 73.
Opgave
1■

io

i’mld = 100.

2. /1 = 57,5 Hz;
h = 199 kHz.
3. vmidt —

100

401
4. /s = 0,143 Hz
/4 = 6,9 MHz.

I

t
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ALFABETISCH REGISTER
A

/

aanpassen, 278, 392, 394, 397, 402, 411, 423,
427, 435. 436, 449
Abraham, 509
acoustische kantelfrequentie, 382
afknijpspanning, 151, 210, 305, 323, 326
afscherming, 146, 147, 313
afstemcondensator, 105
afstemming, 105, 477
aftakking, 100
afvlekcondensator, 198, 199, 239
afvlakking, 198, 239
aluminiumoxyde, 153
amplitudebegrenzing, 356
amplitude-frequentie-diagram, 30, 42
amplitude-frequentie-karakteristiek, 107,
246, 277, 279, 314, 316, 318, 377, 465, 533
534
anode, 149, 153, 294, 296, 299
anodebasisschakeling, 223, 264 enz.
anodedissipatie, 233, 400, 404, 429, 438
anode-impedantie, 236, 270, 272, 279, 283,
314, 315, 317
anodespanning, 150, 208
anodestroom, 150, 208, 291, 298
anodestroombegrenzer, 356
anodestroomdetectie, 32, 350 enz.
anode weerstand, 223
antenne, 24, 61
aperiodisch, 89, 91
arbeidsvermogen van beweging, 62, 380
arbeidsvermogen van plaats, 62, 380
argument, 568, 569, 570
ASR, 177
ASR, gedrempelde- of uitgestelde, 179
automatische sterkteregeling, 177

balanseindtrap, in klasse A-B ingestelde,
431, 439
, in klasse B ingestelde, 411, 426, 435
, transformatorloze, 448 enz.
balansfrequentiedetector, 361 enz.
bandbreedte, 31, 43, 44, 71, 72, 78, 88, 90,
315, 316, 318
bandfilter, 110 enz., 116 enz., 317, 365
bandfiltcrkoppelingen, 110, 132 enz.
Barkhausen, formule van, 220, 325, 483
barium, 149
bariumoxyde, 153
beamtetrode, 299
begrenzing, 49
, anodebegrenzer, 357
, diodebegrenzer, 358
, roosterstroombegrenzer, 356
bel, 247
belastinglijn, 266, 270, 303, 316, 318, 392
394, 397, 401, 415, 418
Bloch, 509
blockingoscillator, 521
blokschema, 24, 462, 464, 470, 528 enz.
blokspanning, 517
Boltzmann, constante van, 457
brom, 152, 193, 197, 411
brugschakeling, 287
buffercondensator, 192, 194, 197
buis,
-capaciteiten, 100, 155, 257, 261, 263,
266, 283, 288, 313, 314, 316, 318, 340,
480, 485
-constructie, 148, 152, 208, 288, 295, 296,
299, 389
-instelling, 178, 222, 237, 240, 270, 350,
390, 400, 401, 404. 410, 411, 473, 475
C

B

balanseindtrap, 410 enz.
, in klasse A ingesteldc, 411, 423, 433

capacitieve koppeling, 110, 138
cascade schakeling, 106, 236, 317, 318, 312
cascode schakeling, 337 enz.
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centrale frequentie, 39, 44, 359, 361, 365
Clapp oscillator, 499
coëfficiënt van wederzijdse inductie, 115
coëfficiënt van zelfinductie, 115
Colpitts oscillator, 479, 492 enz.
combinatietonen, 348, 378, 422
complex getal:
, definitie, 568
, eigenschappen, 569 enz.
, notatie, 568
, toepassing, 572
condensator
, afstem-, 105
, afvlak-, 197, 238
, koppel-, 162, 169, 239, 243, 245, 249,
348. 353, 465, 473, 475
constante stroom-karakteristieken , 209,
291
cyclische verwisseling, 136

D

decibel, 247
de-emphasis, 56, 364
demping, 100, 167, 372, 378, 448, 483
dempingsweerstand, 167, 483
detectie, 24, 32
, AM-, 32, 154, 345, 350
, anodestroom-, 32, 350, enz.
, diode-, 32, 154.enz.
, FM-, 48, 356, 359 enz.
, roosterstroom-, 32, 345 enz.
diëlektrische verliezen, 145
diode, 148, 150, 196, 458
diodekarakteristiek, 151
diodebegrenzer, 358
diodedetector, 154 enz., 359 enz.
diodevoltmeter, 160
directe koppeling, 1 10, 134, 137
directe verhitting, 149, 152
discriminator, 49
dissipatie
, anode-, 233, 400, 404
, rooster-, 241
, schermrooster-, 308, 404
doofspanning, 519, 520
draaggolf, 24, 25
drempelspanning, 180
driehoek-ster transformatie, 136
dubbelfasige gelijkrichting, 194

dynamiek, 58
dynamische la-V^-karakteristiek, 224,
276, 277, 303, 305, 399, 415
dynamische ingangscapaciteit, 261,
266, 283, 340
dynamische roosterruimte, 272, 277,
397
dynamische steilheid, 225, 232, 261,
399

271,
264,

<ƒ•

279,

394,

E
éénzijbaansignaal, 32, 58
effectieve inwendige weerstand, 482
effectieve steilheid, 481
eindbuis, 389
eindtrap
, balans-, 410 enz.
, enkelvoudige pentode-, 401 enz.
, enkelvoudige triode-, 396 enz.
, transforinatorloze balans-, 448 enz.
eigenfrequentie, 88
electron coupled oscillator, 499
elektrische afscherming, 146, 313
elektrode, 149
elektromagnetische golven, 23, 47
elektronenbuis, 148, 208, 288, 295, 296, 299,
389, 519, 520
emissie
, primaire, 149, 153, 241
, secundaire, 152, 153, 292, 296, 299
enkelfazige gelijkrichting, 192 enz.
equivalente ruisweerstand, 459
even harmonischen, 244, 362, 401, 405, 419,
424, 505

F

fading, 47, 177
fase, 120, 251, 254 enz, 365, 384, 466, 472,
573, 574
fase-frequentie-karakteristiek, 120, 377, 478
fasemodulatie, 38
fase-omkeerbuis, 253, 269, 445
faseresonantie, 70, 83, 112, 118, 123 enz.
fasezwaai, 44
ferroxcube, 146
filter
, afvlak-, 197 enz., 206
, band-, 110 enz., 317

•<

r>

l
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flickereffect, 460
Forster, 365
Franklin oscillator, 499
frequentiedetector, 49, 359 enz.
frequentiemodulatie, 38
frequentiespectrum, 30
frequentiezwaai, 44
funkeleffect, 460

Hurck, N. v., 455
Huth-Kühn oscillator, 480, 494 enz.
hystcresisvcrliezen, 388

I

G

gas, 153, 240
gasgevulde buis, met, 519, 520
gasionen, 240, 521
gedempte trilling, 88
gelijkrichtbuis, 196
gelijkrichter
, dubbelfasige, 194
, enkelfasige, 192 enz.
gelijkstroom voormagnetisatie, 200,
280, 388, 410
gemoduleerd, signaal, 24
, in amplitude, 26 enz.
, in engere zin in fase, 38, 52
, in frequentie, 38, 51
, in ruime zin in fase, 34 enz.
genereren, zie: oscilleren
geruis, 455
gevoeligheid, 405
getter, 149, 153
gloeidraad, 149, 153, 194
gloeistroom, 149
golflengtegebieden, 106
golflengteschakelaar, 106
Greinacherschakeling, 200
grenslijn, 299, 400, 404

278,

H
hageleffect, 458
halfgeleiders, 461
harmonischen, 244, 306, 401, 405, 419, 424
Hartley oscillator, 479, 490 enz.
heptode, 148
hexode, 148
HF-versterking, 283, 285, 287, 312 enz.,
334, 338
hoogvolttriller, 207
houdercapaciteit, 480

ideale diode, 163, 169
ideale diodedetector, 170
ideale pentode, 302, 304, 324
ideale transformator, 270
ideale triode, 210, 211, 229, 254, 304, 400
imaginair getal, 568
indirecte koppeling, 1 10, 133, 137
indirecte verhitting, 149, 153
ingangscapaciteit, 261, 263, 266, 283, 340
ingangsimpedantie, 527, 528, 529, 530, 534,
535, 538, 542, 549
ingangsweerstand, 336, 552
inductieve anode-impedantie, 256, 273 enz.,
279, 316, 318, 384
inductieve koppeling, 110, 115, 116
intcrmodulatievervorming, 304, 379, 422
inwendige (gelijkstroom)weerstand, 217,
400, 403, 510
inwendige (wisselstroom)weerstand, 167,
214, 221, 263, 283, 289, 297, 312, 432
ionisatie, 240, 521
ijzerpoederkern, 146
ijzerverliezen, 146, 388

K
kabel, 266, 337
kanteelspanning, 517
karakteristiek,
, amplitudc-frequentie-, 246, 277, 316,
318, 377, 384, 466 enz., 533, 534
, belasting-, 197
, dynamische, 224 enz.
, fase-frequentie-, 120, 377, 478
, Ia — Ia' = f (Fa)-, 415 enz.
, Ia — Ia' = f (Kj)', 415 enz.
, Ia — va-, 151, 209, 224, 292, 297, 415
, ja _
209, 224, 295, 302, 415
, I g — Vg-, 240
,Ig2— ^a-, 293, 298, 308
, I ff2— Vffi~» 308
karakteristiek,
, luidsprekerimpedantie-, 383
, regel-, 180
, statische, 209, 224
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, Vg — Va-, 209, 291
katode, 149 enz.
katodebasisschakeling, 223 enz., 261, 270
enz., 301 enz., 314 enz., 337
katodestroom, 298, 308, 325
katodeweerstand, 237, 241, 243
katodyneschakeling, 446
keerrooster (of remrooster), 296
Kirchhoff, wetten van, 258, 485, 574
klasse
, A instelling, 390, 411 enz., 423 enz..
433 enz.
, A-B instelling, 390, 421 enz., 431 enz.,
439 enz.
, B instelling, 390, 41 1 enz., 426 enz., 436
enz.
, C instelling, 390, 476
koperverliezen, 388
koppelcondensator, 162, 169, 239, 243, 245,
249, 348, 353, 465, 473, 475
koppelfactor, 111, 133 enz., 140, 141,322
koppel impedantie, 110
koppeling
, direct capacitieve, 110, 111, 137
, direct inductieve, 110, 111, 133
, indirect capacitieve, 110, 111, 138
, indirect inductieve, 110, 111, 1 16 enz.,
133
.kritische, 112, 124
, onderkritische, 111, 124
, overkritische (bovenkritische), 112, 124
koppelreactantie, 139
kringdemping, 100 enz.
kringkoppeling, 237, 280, 283, 315 enz., 321
322
kristaloscillator, 480, 501 enz.
kwadratische detectie, 177, 348, 353
kwaliteit, 67, 76, 85, 91, 100
L
laagvolttriller, 206 enz.
Langmuir, formule van, 151, 329
lawine-effect, 241
lekweerstand, 169, 239
LF-eindtrap, zie: eindtrap
LF-transformator, 277 enz., 387 enz.
LF-versterking, 236 enz., 270 enz., 309,
376 enz.
limiter, 50, 356 enz.

lineaire vervorming, 46, 243, 246 enz., 377,
533
litzedraad, 145
logaritmische schaal, 107, 120, 246, 563
luidspreker, 379 enz.
, hoogohmige, 386
-impedantie, 383
- rendement, 380
M

machtreeks, 331, 422
magnesium, 149
magnetische afscherming, 146
mechanische resonantiefrequentie, 382
meekoppeling, 463 enz., 466 enz., 536, 561
enz.
Miller effect, 283, 261, 263, 266, 340
modulatiediepte
, AM-, 27, 37, 51, 52, 54
, FM-, 53, 54
, PM-, 52, 54
modulatie-index, 37
moduleren, 24
modulus, 568, 570
momentele frequentie, 36, 44, 45
multivibrator
, a-stabiele, 509 enz.
, bistabiele, 509, 518
, monostabiele, 509, 518
N

negatieve roosterstroom, 240
negatieve ruimtelading, 150, 299, 458, 459
negatieve voorspanning, 171, 177, 222, 244,
423, 426, 431, 433, 436
neonbuis, 519
neutrodyniseren, 287
niet-lineaire vervorming, 46, 177, 243 enz.,
348, 351, 362, 378, 419, 424, 430, 433, 435
438, 439, 453, 551, 552
nikkel, 153
Nyquist diagram, 561 enz.
O

omhullende, 26, 31, 58
omkeerbuis, fase-, 253, 269, 445 enz.
omvormer
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, roterende, 203
, triller-, 204 enz.
onderkritische koppeling, 111, 124
onderling verstemde kringen, 317, 321 enz.,
361
oneven harmonischen, 245, 306, 405, 419,
424, 505
ontsteekspanning, 519, 520
opslingering, 76, 90
oscillator, 470 enz.
capacitieve zaagtand-, 518 enz.
Clapp-, 499
Colpitts-, 479, 492 enz.
ECO-, 499
Franklin-, 499
Hartley-, 479, 490 enz.
hik- (of blocking-), 521 enz.
Huth-Kühn- (of TPTG-), 480, 494 enz.
kristal-, 480, 501 enz.
LC-, 474 enz.
multivibrator, 509 enz.
, principe van de, 470 enz.
RC-, 507 enz.
ultra audion-, 500
oscilleervoorwaarden, 285 enz., 312, 472 enz
oscilleren (of genereren), 285, 312
overdrachtsimpedantie, 1 14, 130, 529, 530,
531, 540, 541
overkritische koppeling, 112, 124
overoscilleren, 521
P
parallelschakeling van buizen, 405, 448 enz.
pentode
, eigenschappen van de, 301 enz.
-, karakteristieken, 297 enz.
, principe van de, 296
- vergelijkingen, 324 enz., 331
- vervangschema’s, 327, 328
plaatspanningsapparaat, 192 enz.
positieve roosterstroom, 240
pre-emphasis, 56, 364
primaire ampèrewindingen
voor gelijkstroom, 410
voor wisselstroom, 411,413 enz., 418 enz.
primaire zelfinductie, 387
PSA, 192 enz.

R

radar, 23
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radiotechniek, 23
ratio frequcnticdetector, 368 enz.
RC-oscillator, 507 enz.
RC-product, 158, 162, 176, 348, 508, 514,
515, 516, 520, 524
RC-tijd, 158, 162
reactantie
, capacitieve, 574
, inductieve, 573
koppel-, 139
reciprociteitstheorema, 574
reëel getal, 568, 571, 573
reëele anode-impedantie, 273, 316, 318
reflecties, 266, 337
reflector, 383
regelkarakteristiek, 180
regelspanning, 178 enz.
relatieve verstemming, 68, 93, 322
remrooster (of keerrooster), 296
rendement
anodecircuit, 234, 393, 396, 399, 400,
403, 419, 428, 437
luidspreker-, 380
stroom-, 482
transformator-, 388
tijd-, 205
resonantie, 61 enz.
, mechanische, 382
fase-, 70, 83, 118, 123 enz.
spannings-, 72
stroom-, 70, 80
resonantiefrequentie, 66
resonantickring, 61 enz.
parallel-, 81 enz., 94, 95, 99
serie-, 64 enz., 94, 99
zuivere parallel-, 74 enz., 95, 96
richteffcct (van een luidspeker), 383
rimpclspanning, 157, 162, 193, 197 enz., 411
rondgaande versterking, 285 enz., 313, 472
enz.
rooster, 149
keer- (of rem-), 296
ruimteladings-, 295
scherm-, 288
stuur-, 288
roosterbasisschakeling, 223, 232, 334, 446
roosterdissipatie, 241
roostere missie
, primaire, 241
, secundaire, 294, 296
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roosterruimte, 210, 220, 240, 264, 266, 272,
277, 279, 305, 397, 402
roosterspanning, 208
roosterstroom, 240, 245, 345, 400, 404, 465,
473, 475, 483, 513, 524
roosterstroombcgrenzer, 356
roosterstroomdemping, 245, 465, 473, 475,
483
roosterstroomdetectie, 32, 345 enz.
ruimtelading, negatieve, 150, 299
ruimteladingstetrode, 295
ruis, 46, 55, 57, 455 enz., 470 enz.
ruisfactor, 459

stroombronvervangschema 97, 231, 302,
327, 538
stroomrendement, 482
stroomresonantie, 70, 80
stroomtegenkoppeling, 531
stroomversterking, zie: versterking
stuurrooster, 288
stuurspanning, 324
stuurtrap, 444
superpositie theorema, 229, 574
synchroontriller, 205

'3

*

T

S

schermrooster, 288
schermroostersteilheid, 325
Schurink, 381
secundaire emissie, 152, 153, 292, 296, 299,
389, 519, 520
secundaire emissie-factor, 154, 294
secundaire lekcapaciteit, 278
Seeley, 365
selectieve fading, 47
selectiviteit, 72, 88, 108, 283
serieschakeling van buizen, 337 enz., 448
enz.
signaal-ruis verhouding, 58, 461
single ended push-pull, 448
sluiereffect, 47, 177
smoorspoel, 199, 237, 338, 368
smoorspoelkoppeling, 237, 256, 279, 309,
315
spanningsbronvervangschema 97, 231, 328,
537
spanningsresonantie, 72
spanningstegenkoppeling, 378, 390, 448,
530
spanningsverdubbeling, 200
spanningsversterking, zie: versterking
spreidingszelfinductie, 338
steilheid
, dynamische, 225, 232, 260
, effectieve, 481
, statische, 225
schermrooster-, 325
sterschakeling, 134 enz.
stijfheid, 382
strontiumoxyde, 153

tegenkoppelcircuit, 527, 538
tegenkoppelfactor, 538
tegen koppeling, 238, 262, 462, 427 enz.
, parallel-parallel, 529, 540, 542, 546
, parallel-serie, 527, 539, 542, 543, 554
, serie-parallel, 529, 541, 542, 547
, serie-serie, 262, 528, 539, 542, 544, 553
spannings-, 378, 390, 448, 530
stroom-, 531
televisie, 23, 314, 341
temperatuurbeweging, 455
TPTG- (of Huth-külm) oscillator, 480, 494
enz.
terugkoppeling, 461 enz.
tetrode, 288 enz.
beam-, 299
, buisgrootheden van de, 289 enz.
-eigenschappen, 288 enz.
-karakteristieken, 291 enz., 295
ruimteladings-, 295
-vergelijkingen, 324 enz.
-vervangschema’s, 327, 328
thermische ruis, 455
thermostaat, 481
Thévenin, theorema van, 336, 543, 574
Thomson, 416
thyratron, 520
tijdrendement, 205
transformatie, driehoek-ster-, 136
transformator, LF, 277 enz., 387 enz.
transformatorkoppeling, 237, 272 enz., 309,
444
transformatorloze balanseindtrap, 448
Travis, 361
triode, 148, 208 enz., 301 enz.
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triode-buisgrootheden, 21 1 enz.
-eigenschappen, 301 enz.
-karakteristieken, 209
-vergelijking, 229, 259, 260, 323, 331
-vervangschema’s, 231, 257 enz.
tweezijbandsignaal, 32, 58
U
uitgangstransformator, 387
uitgangsimpedantie, 527, 528, 529, 530, 531
535, 543 enz.
uitgangsweerstand, 261, 263, 265, 335 enz.,
340, 378, 448, 449
uitsturen, 222, 244, 245, 392 enz., 394 enz.,
397 enz., 401 enz.
ultra audion oscillator, 500

V

vacuüm, 148, 153, 240
variabele condensator, 105
variometer, 105
vectorvoorstelling, 65, 75, 83, 250, 251, 255,
256, 365, 468, 568, 573
verdelings(ge)ruis, 459
verhitting
, directe, 152
, indirecte, 153
verliezen
, diëlektrische, 145
hysteresis-, 388
ijzer-, 146, 388
koper-, 388
transformator-, 388
wervelstroom-, 146
vermogen
gelijkstroom-, 233, 234
uitgangs-, zie: rendement anodecircuit
wisselstroom-, 233, 234
verstemming, relatieve, 68, 69, 93, 322
versterking
spannings-, 232, 242, 246, 249 enz., 262,
264, 266, 277 enz., 309, 536
stroom-, 247, 537
vermogens-, 247, 336
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versterkingsfactor, 217 enz., 221, 232, 290
enz., 297, 325, 537
vervangschema
spanningsbron-, 97, 231, 328, 537
stroombron-, 97, 231, 302, 327, 538
kristal-, 480, 501
oscillatorschakelingen, 486 enz.
pentode-, 327 enz.
tetrode-, 327 enz.
triode-, 231 enz., 257 enz.
vervorming
, even harmonischen, 244, 401, 405, 419,
424, 505
intermodulatie-, 304, 379, 422
, oneven harmonischen, 245, 306, 405,
419, 424, 505
, lineaire, 46, 243, 246 enz., 377 enz., 533
, niet-lineaire, 46, 177, 243 enz., 348, 351,
362, 378, 419, 424, 430, 433, 435, 439,
533
verzadiging:
van een diode, 151, 458
van ijzer, 200, 278, 280, 388
video versterker, 314
volledige uitsturing, 244, 392, 394, 397, 401
voormagnetisatie, gelijkstroom-, 200, 278,
280, 388, 410
volumeregeling, 173, 174

w
weerstandkoppeling, 236 enz., 314, 391
wederzijdse inductie, 115
werkpunt, 228, 237, 271, 390, 392, 394, 397,
401, 410, 465, 476
wervelstroomverliezen, 146
wolfraam, 153

z
zelf inductie, 115, 573
zendbuis, 209, 291
zijband, 30
zuivere parallelkring, 74 enz.

