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Blz. 264:

le regel, een open stuk leiding van ca. een kwart golflengte lang
vervangen door een kortgesloten stuk leiding van ca. een kwart golflengte.
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fig. 7.446 dient men te vervangen door:

le regel, een open stuk leiding van ca. een 'kwart golflengte lang
vervangen door een kortgesloten stuk leiding van ca. een kwart golflengte.
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Nederlands Elektronica- en Radio Genootschap

rectificatie

het NERG zijn een tweetal vergissingen
In de uitwerking van de examenopgaven Radiotechnicus van
en Elektriciteitsleer was een lichaampje
Oeslopen. In opgave 4 van het onderdeel Wis- en Natuurkunde
’ .3 daarom in de uitwerking van deze opgave:
van 10 gram en niet van 10-10 kilogram gegeven. Men leze c.
lo-ia newton. Wij vinden dus:
Het lichaampje ondervindt een zwaartekracht van 10-13X 10= .
6 X F'
104 = 10-12,
q xE = q X C_.

waaruit volgt:
= 1/o X 10-10coulomb.
qvan Wisselstroomtheorie de spanning op de katodeweerstand Rt

Verder is in de uitwerking van Opgave 1
niet in rekening gebracht. Men leze daarom in deze uitwerking:
15 mA, zodat de stroom in
In Ro vloeit dan een stroom van (250—175) /5 =
De grootte van R3 is dus 175/5 = 35 k£2.

r3

wordt 20 —15=5 mA.
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INLEIDING

In het tweede deel hebben wij van de eerder aangekondigde behandeling
van kristaldioden en transistors afgezien, omdat het boek anders te omvang
rijk zou worden. In plaats daarvan zullen de halfgeleiders en hun toepassing
in een later te verschijnen derde deel ter sprake komen.
Evenals het eerste deel, is dit tweede deel vooral bedoeld als studieboek voor
a s. radiotechnici.
Verder hebben wij met sterretjes aangeduid, welke gedeelten geschikt zijn
voor radiomonteurs. Daarbij zij nogmaals erop gewezen, dat het voor a.s.
radiomonteurs sterk is aan te bevelen dit boek onder deskundige leiding te
gebruiken om teleurstellingen te voorkomen.
Bij de behandeling van zendcrverstcrklrappen hebben wij er bijzonder veel
aandacht aan besteed, hoe men met behulp van grafieken deze versterktrappen
bij goede benadering kan berekenen, aldus hogere wiskunde vermijdend. Dit
is van belang voor zendamateurs in verband met het ontwerpen en globaal
berekenen van zendapparatuur.
Het laatste hoofdstuk omvat een kort overzicht van de elektriciteitsleer,
voor zover deze bij de bestudering van het leerboek bekend wordt veronder
steld. Dit hoofdstuk kan men echter zeker niet beschouwen als een „leerboek
in zakformaat”, waaruit men de elektriciteitsleer kan Uren. Het is enerzijds voor
studerenden een repeteer-overzichl, anderzijds voor docenten een leiddraad bij de
behandeling van de elektriciteitsleer. Als zodanig moet men ook hoofdstuk X
over „complexe getallen en hun toepassing bij het berekenen van wisselstroomgrootheden” in het reeds eerder verschenen deel 1 beschouwen.
Tenslotte dankt de auteur hierbij al degenen die hem hebben geholpen met
hun op- en aanmerkingen. In het bijzonder noemen wij in dit verband
de heren B. T. J. Holman, Drs. B. B. v. Iperen, Ir. G. H. Plantinga en
Ir. B. J. v. Westreenen, alle werkzaam op het Natuurkundig Laboratorium
van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven. Tevens blijve hier
niet onvermeld de heer W. v. Mill, die de vele tekeningen weer uitstekend heeft
verzorgd.
We besluiten met de opmerking, dat alle kritiek die bij het gebruik van dit
deel naar voren mocht komen, ten zeerste op prijs wordt gesteld.
Eindhoven, 1961

A. J. S1ETSMA
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AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

Afkortingen

LF
MF
HF
AM
PM
FM
LG
MG
KG
UKG
ASR
PSA

sgv

laagfrequent
middenfrequent
hoogfrequent
in amplitude gemoduleerd
in engere zin in fase gemoduleerd
in frequentie gemoduleerd
lange golf
middengolf
korte golf
ultra korte golf
automatische sterkteregeling
plaatstroomapparaat
televisie
staande golf-verhouding

Algemene elektrische symbolen

V
■ E wr om of V
Ep
l oem
Veff
v

gelijkspanning
momentele waarde van pulserende gelijkspanning
piekwaarde van pulserende gelijkspanning
gemiddelde waarde van pulserende gelijkspanning
effectieve waarde van pulserende gelijkspanning
(sinusoïdale) wisselspanning

*) In geval van repetitievragen is het nummer van de bladzijde onderstreept.

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

v
veff

Vgem
V

VDl 0711

I
Im om of ƒ
Iv
I gem
hff

i
Gff
1 gem

ï
?mom

co

p
R
X
Z
G
B
V

c

L
M
,

R ~

M

----- ---

amplitude van sinusoïdale wisselspanning
effectieve waarde van sinusoïdale wisselspanning
gemiddelde van de absolute waarden van sinusoïdale wissel
spanning
sinusoïdale wisselspanning, beschouwd als vectorgrootheid of
als complexe grootheid
momentele waarde van sinusoïdale wisselspanning (resp.
sinusoïdale wisselspanningen)
gelijkstroom
momentele waarde van pulserende gelijkstroom
piekwaarde van pulserende gelijkstroom
gemiddelde waarde van pulserende gelijkstroom
effectieve waarde van pulserende gelijkstroom
(sinusoïdale) wisselstroom
amplitude van sinusoïdale wisselstroom
effectieve waarde van sinusoïdale wisselstroom
gemiddelde van de absolute waarden van sinusoïdale wissel
stroom
sinusoïdale wisselstroom, beschouwd als vectorgrootheid of
als complexe grootheid
momentele waarde van sinusoïdale wisselstroom (resp. sinusoï
dale wisselstromen)
hoge hoekfrequentie
bij gemoduleerde signalen
lage hoekfrequentie
weerstand of resistantie
reactantie
impedantie
geleiding of conductantie
susceptantie
admittantie
capaciteit
zelfinductie
wederzijdse inductie

koppelfactor

Li.Lo
n
T
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aantal windingen
transformatieverhouding

Voor de overige algemene symbolen: zie hoofdstuk VII
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Bijzondere symbolen
6O0

m
m
Aoj

Q
/o

7O
Ro

centrale (hoek)frequentie (bij PM en FM)
modulatiediepte (bij AM)
modulatie-indcx (bij PM en FM)
maximale momentele (hoek)frequentieafwijking (bij PM en
FM)
kwaliteit van een resonantiekring
faseresonantiefrequentie van een resonantiekring
impedantie bij faseresonantie
golfweerstand
O)

P
B of B
%21

a

relatieve verstemming------wo
bandbreedte
overdrachtsimpedantie
w
de verhouding —

Cl) o

O)

OJO

Vb
Vf
I'a
Vaw
Vao
Va of Vafc

vg of
gin of Vgini
Vg of Vg\

V,z
Fy2
^3

Vst
Ik
ik
Ia
ia
'Ui

J2a

de
de
de
de
de
de
de

voedingsgelijkspanning
gloeispanning
anodespanning van de anode t.o.v. de katode
anodegelijkspanning in het werkpunt
anodegelijkspanning bij Vgi --- 0 V
anodewisselspanning van de anode t.o.v. de katode
(stuur)roosterspanning van het (stuur)rooster t.o.v. de
katode
de statische roosterruimte
de (stuur)roosterwisselspanning van het (stuur)rooster t.o.v.
de katode
de schermroosterspanning van het schermrooster t.o.v. de
katode
de schermroosterwisselspanning van het schermrooster t.o.v.
de katode
de keerroosterspanning van het keerrooster t.o.v. de katode
de keerroosterwisselspanning van het keerrooster t.o.v. de
katode
de stuurspanning
de katodestroom
de katodewisselstroom
de anodestroom
de anodewisselstroom
de le harmonische van de anodestroom
de 2e harmonische van de anodestroom

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

'3a
Ig °f -fffl

tg Of
'1<7 of '1/71

h-2
ig2

Pi of Riw

Rt=
Pieff

Ptz
Pd
Pen
F

Pa
Pk
Pg2
Pl
Ping
Puit
Za
Zing
Z uit
Cak
Gag
Cgk
Ck

s

Sd
Sc
Seff

S2
F
Fg2gt
Fag'i

i’c

P tot
Pa
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de 3e harmonische van de anodestroom
de (stuur)roosterstroom
de (stuur)roosterwisselstroom
de le harmonische van de (stuur) roosterwisselstroom
de schermroosterstroom
de schermroosterwisselstroom
de inwendige wisselstroomweerstand tussen de anode en de
katode
de inwendige gelijkstroomweerstand tussen de anode en de
katode
de effectieve inwendige wisselstroomweerstand tussen de
anode en de katode
de inwendige wisselstroomweerstand tussen het schermrooster
en de katode
(equivalente) dempingsweerstand
equivalente ruisweerstand
ruisfactor
anodeweerstand
katodeweerstand
schermroosterweerstand
(rooster) lek weerst and
ingangsweerstand
uitgangsweerstand
anode-impedantie
ingangsimpedantie
uitgangsimpedantie
de capaciteit van de anode t.o.v. de katode
de capaciteit van de anode t.o.v. het rooster
de capaciteit van het rooster t.o.v. de katode
koppelcondensator (tussen twee versterktrappen)
(statische) steilheid
dynamische steilheid
conversiesteilheid of mengsteilheid
effectieve steilheid (van een oscillatorbuis o.a.)
de steilheid van de Ig2 —
- karakteristiek
versterkingsfactor van de anode t.o.v. het stuurrooster
versterkingsfactor van het schermrooster t.o.v. het stuurrooster
versterkingsfactor van de anode t.o.v. het keerrooster
versterking
conversieversterking
totaal aan het anodecircuit toegevoerd vermogen
anodedissipatie
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P,i
Po2
Pu:
Vt
Vu

mb
k
M
D
d
Hslr
Pslr
Pslr

rs
Vant
lleff
Itff

Tam
.4

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

stuurroosterdissipatie
schermroosterdissipatie
door een versterkbuis afgegeven wisselstroomvermogen
rendement
ingangswisselspanning
uitgangswisselspanning
brommodulatiediepte
kruismodulatiefactor
modulatieverdieping
modulatievervorming
distorsie of niet-lineaire vervorming
magnetische stralingsveldsterkte
elektrische stralingsveldsterkte
st ral i ngsvermogcn
stralingsweerstand
in de antenne geïnduceerde e.m.k.
effectieve antennehoogte
effectieve antennelengte
antenneruistemperatuur
opslingering van het HF ingangsnetwerk

HOOFDSTUK I

ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE
T 1-

DE ALGEMENE OPBOUW VAN EEN AM-ZENDER

Fig. 1.01 geeft het blokschema van een AM-zender. De eerste zendertrap
is een HF-oscillator die de draaggolfspanning opwekt. Deze HF-spanning
wordt aan de z.g. bufjertrap toegevoerd, die ervoor dient om de oscillator goed
van het volgende zenderdeel gescheiden te houden, opdat er geen terugwerking
kan plaatsvinden i). Vervolgens versterkt men het signaal in een HF-versterker. Als de frequentie van de draaggolf zeer hoog ligt, geeft het moeilijk
heden een wisselspanning met de draaggolffrequentie ineens met de oscillator
op te wekken. Men wekt dan eerst een spanning op, waarvan de frequentie het
n,le deel bedraagt van de draaggolffrequentie. Daarna laat men bij het ver
werken van deze spanning in de HF-versterker tegelijkertijd een dusdanige
freqiientie-vermenigvuldiging plaatsvinden, dat het uitgangssignaal van de genoemde versterker de gewenste draaggolffrequentie heeft.
Het LF-signaal dat men wenst over te seinen, wordt in de z.g. modulator
versterkt. In het geval van geluidsoverdracht zal deze modulator uit een
normale LF-versterker bestaan. Bij de AM-omroepzenders moet de modulator
over het algemeen een zeer groot vermogen kunnen leveren.
Het ongemoduleerde signaal van de HF-versterker en het signaal van de
modulator voert men beide aan de eindtrap toe, waarin de ongemoduleerde
draaggolf wordt gemoduleerd door het modulatorsignaal.
Oscillator

Buffertrop

HF
versterker

Zend1|?'intenne

Eindtrap

Modulator

Fig. 1.01. Het blokschema van een AM-zender.

Behalve in de modulator, is er in de zender dus steeds sprake van HF-versterking. Als wij het in het volgende over „zendertrappen” hebben, bedoelen
wij, zo wij niet anders vermelden, hiermede steeds HF-zendertrappen.

i) Dit is noodzakelijk, opdat men de oscillatorfrequentie zeer constant zal kunnen
houden.
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In de tot nu toe behandelde HF- én LF-trappen van ontvangers hebben
we vóór de eindtrap uitsluitend te doen gehad met spanningsversterking ').
Het vermogen en het rendement waren daarom slechts in de eindtrap van
belang.
In zenders hebben wij reeds ver voor de eindtrap met vermogenversterking
te doen. De reden hiervan is, dat een zender-eindtrap in het algemeen een veel
en véél groter vermogen moet leveren dan een eindtrap van een ontvanger.
Een flinke zender moet een vermogen van tientallen kilowatt leveren' Bij
een ontvanger bedraagt het vermogen niet meer dan 10 a 20 watt. Opdat de
zender zulk een groot vermogen zal kunnen leveren, moet men de eindtrap
ver in roosterstroom sturen. Hierdoor zal de voorafgaande trap een tamelijk
groot stuurvermogen moeten leveren, zodat de vermogenversterking in de voor
trap eveneens van belang is. Ook deze trap zal men ver in roosterstroom
moeten sturen en dat zal weer een zeker stuurvermogen vereisen. Dit is
het geval met al de aan de eindtrap voorafgaande trappen tot aan de buffertrap toe. Resumerende kunnen wij zeggen, dat men in het algemeen bij
zender-versterktrappen steeds met vermogenversterking heeft te doen,
waarbij het maximaal af te geven wisselstroomvermogen en het rende
ment van het grootste belang zijn.
Evenals bij LF-balanseindtrappen geldt ook hier, dat het rendement en
het maximaal af te geven vermogen hoger kunnen zijn naarmate men meer
van de klasse A- naar de klasse B-instelling toe gaat: zendertrappen zijn
ingesteld in klasse B, of (meestal) zelfs in klasse C. De klasse C-instelling
is hier zonder vervorming mogelijk, omdat we steeds met HF-vcrsterking
hebben te maken, waarbij de anode-impedantie wordt gevormd door een
resonantiekring. De anodewissels/umm'ng zal daardoor sinusoïdaal kunnen
verlopen, ook al is dit met de anodewissels/roo>« niet het geval.
De klasse C-instelling kan men slechts toepassen als men een HF-signaal met een constante amplitude moet versterken. Heeft men een in ampli
tude gemoduleerd signaal te verwerken (de z.g. telefonieversterking), dan zal
men de buis hoogstens in klasse B mogen instellen, ten einde bij grote modulatiediepte geen vervorming te krijgen. Op een en ander zullen wij later uitvoeriger
terugkomen.

Aangezien de zendertrappen grote vermogens moeten verwerken, zullen
de zendbuizen, wat haar uitvoering betreft, aanmerkelijk verschillen van de
tot nog toe behandelde buizen van ontvangers.
In de eerste plaats zal de katodestroom vaak zeer groot zijn. Hiertoe is een
aanzienlijk gloeivermogen nodig, zodat bij grote buizen de gloeistroom hon1) Een uitzondering vormen de stuurtrappen van eindtrappen die een zeer groot vermogen
moeten leveren, en die iets in roosterslroom worden gestuurd; de stuurtrap moet in dat
geval ook enig vermogen leveren.
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derden ampères kan bedragen. Het rendement van de katodc is aldus van
belang en om deze reden hebben de grote zendbuizen uitsluitend direct verhitte
katoden.
In de tweede plaats, aangezien men zendbuizen ver in roosterstroom stuurt,
zal het stuurrooster zodanig moeten zijn geconstrueerd, dat er een zekere
stuurroosterdissipatie kan optreden zonder dat het rooster defect geraakt.
De stuurroosterdissipatie kan wel meer dan 1 kW bedragen.
Verder zal de schermroosterdissipatie bij tetroden of pentoden vaak groot
zijn: ook zij kan meer dan 1 kW bedragen.
De anode-gehjkstroom ligt niet in de orde van grootte van milli-ampères,
doch van ampères! De anodespanning ligt meestal in de orde van grootte
van enkele duizenden volt (10 a 20 kV bij zeer grote buizen). Indien de anodegelijkstroom en de anodespanning zo groot zijn, kan de anode-dissipatie wel
100 kW of nog meer bedragen.
Resumerend kan men opmerken, dat zendbuizen in het algemeen veel groter
zijn dan de buizen in een ontvanger en dat men vaak bijzondere maatregelen
moet treffen wat betreft de koeling en de isolatie van de elektroden. Zo koelt
men bij grote buizen de anode soms met water.
Onder de zendbuizen heeft men in hoofdzaak trioden en tetroden; bij uit
zondering gebruikt men in geval van kleine buizen nog wel pentoden. In de
volgende paragrafen gaan wij op het gebruik van deze typen nader in.
Tenslotte valt er nog op te merken, dat in verband met de grote vermogens
het voedingsgedeelte een aanzienlijk deel van de zender vormt.
*§ 2.

HET GEBRUIK EN DE INSTELLING VAN ZENDBUIZEN

*Algemene inleiding

In fig. 1.02 zijn de ideale Ia—V,,-karakteristieken van een triode getekend.
Verder is de gunstigste belastinglijn !) gegeven, waarbij de buis in klasse B
is ingesteld. We hebben ook V„ = f(Z) en Ia = f(/) getekend voor het geval
dat de triode wordt gestuurd tot Vg = 0 V. De anodestroomimpulsen
bestaan uit de helft van een sinusoïde; zij bereiken telkens de piekwaarde
IUp- Met behulp van hogere wiskunde kan men afleiden, dat de le harmonische
iia van Ia een amplitude iia heeft, die gelijk is aan de halve piekwaarde.
Het afgegeven wisselstroomvcrmogen
bij volledige ,,uitsturing“ bedraagt nu:
Pw — iila-Va = i(^ap) *va — tIaf-Va-

D.w.z., het afgegeven wisselstroomvcrmogen wordt voorgesteld door de helit
van de grijs aangegeven driehoek in fig. 1.02.

]) De gunstigste belastinglijn in die zin, dat er bij ,,uitsturing" tot
= 0 V een maxi
maal wisselstroomvcrmogen wordt afgegeven. Zie ook hoofdstuk Vil van deel 1.
1
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Za
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'’Xo-4

p
Va
■Va

i'o

►I

Fig. 1.02. De Ia — Tza-karakteristieken en de belastinglijn van een
in klasse B ingestelde ideale triode, die in een HF-versterktrap is
opgesteld. Aangezien de buis niet verder dan tot Vg — 0 V wordt
gestuurd, trekt zij geen roosterstroom en vereist het ,,uitsturen”
geen stuurvermogen. De buis is dusdanig ingesteld, dat zij in staat
is een maximaal wisselstroomvermogen te leveren.

Het aan het anodecircuit toegevoerde vermogen Piot bedraagt:
Plot = Ia

■Vb = — Iap-Vb.

Het rendement is hier dus:

’7 =

ƒ/' 100% =
tót

Iap-‘Va

100% =

4

■ Vb

4

Va
I>a
=
781% =
~ 100%
100%=
Vb
Vb

= 1.78,5% = 39}%.

In fig. 1.03 zijn de ideale Ia—1%-karakteristieken van een tetrode geschetst.
Ook hier is de gunstigste belastinglijn getekend voor het geval dat de buis
wordt gestuurd tot
= 0 V en zij is ingesteld in klasse B. Bij deze ,.uitsturing" wordt het afgegeven wisselstroomvermogen weer voorgesteld door de
helft van de grijs aangegeven driehoek. Het is gelijk aan:
Pw = 4Iap ■ Va-

Het aan het anode-circuit toegevoerde vermogen Ptot bedraagt nu:
Plot — Ia

■Vb =

^-Iap.Vb.
71

Het rendement bedraagt dus:
PM,

I (1 .Va

71 Va

Va

100%= 71
100%
^ = ^100
% == V±7^1W%
= T^1W% = -^78^D.w.z., het rendement is hier iets kleiner dan 781%.

I
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Ia

Ia
^gi-

Q

-+2OV
•+10V

ov
•-1OV

Vb

Va

X

Va

t

^92

I

J-92 1

Vg1 =

A A

f

•o

^+2OV
_-+K)V
-----K)V

■Va

Fig. 1.03. De Ia—Va-karakteristieken en de Iff2—Tzn-karakteristieken van een in klasse B
ingestelde ideale tetrode, die in een HF-verstcrker is opgesteld.
Indien men de buis juist tot V— OV stuurt (lijn PW), treedt er geen I9i op en
vereist het ,,uitsturen” geen stuurvermogen.
Indien men de buis in (stuur)roostcrstroom stuurt tot voorbij V!/l = OV (lijnQW),
treedt er wel een Tpi op en vereist het ,.uitsturen” een bepaald stuurvermogen. De buis
kan dan echter een groter wisselstroomvcrmogcn afgeven. De optredende Ia\ is hier te
verwaarlozen klein verondersteld en daarom niet getekend.

Vergelijken wij het triodegeval met het tetrodegeval, dan valt het ons op,
dat het maximaal afgegeven vermogen Pu, zowel als het rendement
bij de
tetrode veel groter zijn ; d.w.z., bijna 2 x zo groot! x) Hoe komt dat eigenlijk?
De Ia—Vo-karakteristieken van de tetrode hebben een gemeenschappelijk
recht stuk bij lage
waarden, dat in de oorsprong van het assenstelsel uit
komt. Men noemt dit gemeenschappelijke stuk de grenslijn. De reden waarom
de tetrode bij het niet verder dan tol k’si = 0 V ,,uitsturen" gunstiger uitvalt dan de
triode, is dat de grenslijn van de tetrode veel steiler loopt dan de „Vg =

x) Het zou precies een factor 2 zijn als de grenslijn in fig. 1.03 zou samenvallen met
de Ia-as.
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Ia

ïo

-+40V
_^.+30V

P

^- + 2OV
^^+10V
.,OV

o>/ I

---- 10 V
\ ^--20V

t

%

Vb
Va

Va

t

I

I
I
I

A

p

A

w|

t

Vg =
,+40V
Z+3OV
Z<+2OV
ZZ+iov
gZ-iov
-ZZ-20V

Va

W'
Fig. 1.04. De Ia—Tzo-karakteristieken en de 10—F„-karakteristieken van een in klasse B
ingestelde ideale triode, die in een HF-versterk trap is opgesteld. Door de buis in rooster
stroom te sturen kan men haar tot aan de grenslijn toe ,,uitsturen”. Dit brengt ener
zijds mee, dat het rendement en het af te geven wisselstroomvermogen toenemen. Ander
zijds is nu een bepaald stuurvermogen vereist om de buis „uit te sturen”, aangezien er
een Ig optreedt. De punt-streep-lijnen voor Vg = — 10 V en VQ — — 20 V zijn fictieve
Itl—Iza-karakteristieken; deze zijn slechts van nut om de /^-impulsen te kunnen con
strueren !
= 0 V-lijn” van de triode. Hierdoor kan men bij de tetrode de anodewisselspanning va bijna gelijk maken aan Vt, met behoud van een nagenoeg
maximale anodewisselstroom ia. Bij een triode kan men va echter slechts de
waarde van V/, doen benaderen als men het aanzienlijk kleiner worden van

iia op de koop toeneemt t).
Het geval van de triode is aanzienlijk te verbeteren door de buis in roosterstroom te sturen. Dit is in fig. 1.04 voor een ideale triode getekend.
De triode komt nu, wat het anodecircuit betreft, in een even gunstig geval
te verkeren als de tetrode, omdat men haar ook tot de steile grenslijn toe kan
sturen met behoud van een grote iia. Door een triode in roosterstroom te
sturen, kan men een groter maximaal wisselstroomvermogen afnemen en wordt het
rendement aanzienlijk verbeterd.
i) Zie fig. 1.02, en veronderstel, dat men Zu groter maakt, waardoor de belastinglijn
minder steil gaat verlopen; hierdoor neemt va toe en i\a af.
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Tetroden kunnen wij eveneens in roosterstroom sturen. Dit heeft wel dege
lijk zin omdat het verder in roosterstroom sturen van een tetrode de tiam„
aanzienlijk kan doen toenemen, terwijl va daardoor nagenoeg niet vermindert,
dank zij de grote steilheid van de grenslijn, (zie de belastinglijn QW in fig. 1.03).
Hoe verder men een tetrode (resp. pentode) in roosterstroom stuurt, des te groter
wisselstroomvermogen kan men afnemen.

*Begrenzende factoren
Bij een zendbuis heeft men rekening te houden met de volgende begren
zende factoren:
Ie. De maximaal toelaatbare gemiddelde katodestroom;
2e. De maximale katode-topstroom;
3e. De maximale anode-dissipatie;
4e. De maximale stuurrooster-dissipatie;
5e. Bij tetroden en pentoden: de maximale schermrooster-dissipatie.
Bovendien is de waarde van F,aw gebonden aan bepaalde grenzen met het
oog op de isolatie van de anode.

De maximaal toelaatbare gemiddelde katodestroom beperkt de grootte van
de anode-gelijkstroom.
De katodeverzadigingsstroom vormt de bovengrens van de piekwaarde
van de anodestroom-impulsen. In den regel zorgt men er in de praktijk voor,
dat de katodepiekstroom maximaal ongeveer de helft van de verzadigingsstroom bedraagt, ten einde een lange levensduur van de buis te verzekeren.
De anode-dissipatie Pa = Piot — Pw mag uiteraard ook niet te hoge waar
den aannemen.
Het in roosterstroom sturen van de buis brengt als extra nadeel mee, dat men een
zeker stuurvermogen moet toevoeren. Dit vermogen verhit het stuurrooster. Hier
door vormt de maximale stuurroosterdissipatie eveneens een begrenzende
factor.
Tenslotte zal, wat de tetrode (resp. pentode) betreft, de maximale scherm
rooster-dissipatie nog een begrenzende factor vormen.

De stuurrooster-dissipatie

We hebben gezien, dat bij een triode de Ia—Fa-karakteristieken voor posi
tieve Fff-waarden naar beneden ombuigen aan de kant van de laagste Vawaarden: aldus vormen zij de grenslijn. Dit komt, omdat de stuurspanning
van de triode dan meer en meer overwegend door de positieve roosterspanning
wordt bepaald. Hierdoor gaat het rooster stroom trekken ten koste van de

■
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anodestroom. Een en ander is
in fig. 1.04 weergegeven voor
een ideale triode. Daarbij heb
ben wij verondersteld, dat er
pas roosterstroom gaat lopen
2000
als wij op de grenslijn zijn aan
P6°'i7'“
geland en dat de katodestroom
Iic = In 4- Ig lineair afhankelijk
1000
is van de (positieve) Va.
In werkelijkheid treedt er
Va ook reeds roosterstroom op in
O
1OOO
2000
3000
4000V
het gebied rechts van de grens
Fig. 1.05a. De Ia—F„-karakteristieken van de
lijn. Ten einde hiervan een
zendtriode TB 3/750.
denkbeeld te geven, hebben wij
I'S
in de fig. 1,05« en 1.056 de
rnA
800-karakteristieken van de zend
triode TB 3/750 getekend.
Daarbij valt het op, dat de
600 —
roosterstroom bij toenemende
Va en gelijkblijvende sterk po
sitieve Vg niet toeneemt, doch
400
afneemt en boven een bepaalde
[/„-waarde zelfs negatief wordt!
Dit komt door secundaire emis
200
sie van het rooster. De op het
rooster vallende elektronen zul
5OV
len
daar, als hun snelheid groot
125V
O
genoeg is, elektronen losmaken.
Hoe positiever Vg is, des te
">----__j]7_5V
I
sneller de elektronen op het
—200-------- 4---- 200V—
__ Va rooster terechtkomen en des te
Ó
1000
2000
3000
4000V
sterker de secundaire emissie
zal worden. Boven een bepaalde
Fig. 1.056. De ƒ,— F„-karakteristieken van de
zendtriode TB 3/750.
elektronensnelheid zullen er
Merk op dat deze karakteristieken door de se
zelfs meer elektronen van het
cundaire emissie van het rooster bij hoge Vawaarden heel anders verlopen dan de geïdealiseerde
rooster worden afgeschoten dan
karakteristieken uit fig. 1.04.
dat erop komen en is de z.g.
secundaire emissiefactor t) groter dan 1. Van de secundair geëmitteerde elek
tronen zal er een deel op het rooster terugvallen; de rest zal doorgaan naar de
anode. Hoe hoger Va is, des te meer elektronen naar de anode zullen doorgaan
Ia
mA
3000—

-y^Li__

i]

!ï

ƒ■

r!
5
ü

jj

!

1) D.i. het ^quotiënt van het aantal secundair geëmitteerde elektronen en het aantal
primair erop vallende elektronen.

1

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 2

31

en des te sterker IrJ hierdoor zal afnemen. Boven een bepaalde /„-waarde zal
Ig zelfs negatief worden, mits de secundaire emissiefactor groter is dan 1.
Stuurt men een triode in roosterstroom, dan zal hiertoe een bepaald stuurvermogen zijn vereist. Dit moet worden geleverd door de voorafgaande versterktrap, waarvoor de roosterstroom-trekkende volgende buis praktisch de
totale R van haar anode-impedantie kan vertegenwoordigen. Het door de
voorgaande zendertrap te leveren stuurvermogen Pst bedraagt dan:
Pst =
De stuurroosterdissipatie wordt nu:

I

Pgl — 'plg-Vg —

(1-01)

•1^1

(1.01a)

Hierin is i'ig de eerste harmonische van de impulsvormig verlopende rooster
stroom, die door de voorafgaande resonantiekring wordt geleverd, en is vg de
roosterwisselspanning; verder is ZSc,,„ de gemiddelde waarde van de roosterstroomimpulsen en is | Dj] de absolute waarde van de negatieve roosterspanning!
Omdat de roostergelijkspanning negatief is, levert de negatieve voorspanningsbron geen vermogen aan de buis, maar wordt 1 r omgekeerd vermogen geleverd
aan de negatieve voorspanningsbron. Aldus wordt het door de voorgaande
zendertrap geleverde stuurvermogen Pst voor een deel aan de buis toegevoerd
als roosterdissipatie en voor de rest gaat het naar de negatieve voorspannings
bron van de buis. Het vermogen Pai mag de maximale roosterdissipatie van
de buis niet overschrijden.
Bij een tetrode (resp. een pentode) zal de stuurroosterdissipatie over het
algemeen aanzienlijk kleiner zijn dan bij een evengrote triode, terwijl bij de
lage Ka-waarden vooral de scherniroosterstroom toeneemt ten koste van de
anodestroom. Het laatste is voor een ideale tetrode getekend in fig. 1.03.
Daarbij is veronder
la
steld, dat de anode
stroom en de schermAmp
yg2=6OOV
^91 =
roosterstroom rechts
6-400V
van de grenslijn een
-35OV
constante verhouding
-300V
hebben, dat de katode-250V
stroom /* = Ia + A72
-200V
constant is bij een con
-150V
stante Vg2 en diverse
2
-100V
positieve waarden van
-5OVVa, en dat de bij po
•lov
O.
sitieve waarden van
%
0
12
3
5 kV
Vgi optredende stuurFig. 1.06a. De la - Ua-karaktens tieken van de zendtetrode
roosterstroom te ver QB 5/1750.
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Fig. 1.066. De Ig^—Iza-karakteristieken van de zendtetrode
QB 5/1750.
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Ó

ï

2

4

3
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Fig. 1.06c. De Igi—Izn-karakteristieken van de zendtetrode
QB 5/1750.

waarlozen klein is.
In
werkelijkheid
treedt er bij positieve
Fyi-waarden een niet
te verwaarlozen stuurroosterstroom op. Ten
einde dat te tonen, heb
ben wij in de fig. 1.06a,
1.066 en 1,06c de niet
geïdealiseerde karak
teristieken
gegeven
van de bestaande te
trode QB 5/1750. We
zien dat er, in tegen
stelling tot de triode,
nu
geen
negatieve
stuurroosterstroom
optreedt. Dit komt,
doordat bij pentoden
en tetroden de Iza ter
plaatse van het stuurrooster veel minder in
vloed heeft door de
aanwezigheid van het
schermrooster, zodat
bij toenemende Va de
eventuele secundaire
emissie van het stuurrooster nagenoeg niet
groter wordt.

De schermrooster-dissipatie
Bij een tetrode (resp. een pentode) treedt er, behalve de stuurroosterdissipatie, ook nog schermroosterdissipatie op. Deze laatste zal over het alge
meen groter zijn, aangezien de schermroosterstromen groter zijn dan de stuurroosterstromen. (Vergelijk fig. 1.066 met fig. 1.06c). De schermroosterdissi
patie PS2 bedraagt:
Pg2 =

Igï

^<72

(1-02)

is de gemiddelde waarde van de impulsvormig verlopende scherm-
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roosterstroom en Vg2 is de schermroostergelijkspanning. De schermroosterdissipatie mag, zoals we eerder hebben vermeld, niet boven een bepaalde
maximum-waarde uitkomen.
We merken op, dat formule (1.01a) voor de stuurroosterdissipatie en for
mule (1.02) voor de schermroosterdissipatie in de praktijk niet behoeven op
te gaan! Heeft er secundaire emissie aan een van de bovengenoemde roosters
plaats, dan gaat de voor dat rooster gegeven dissipatieformule niet op cn kan
de dissipatie in werkelijkheid veel groter zijn dan de vermelde formules aan
geven. De snelheid waarmee de primaire elektronen op het desbetreffende
rooster vallen, kan nl. aanzienlijk groter zijn dan de snelheid waarmee de
secundair geëmitteerde elektronen het rooster verlaten. Indien erb.v. evenveel
elektronen secundair worden geëmitteerd als er primair op het rooster vallen,
zal de roosterstroom nul zijn; de roosterdissipatie zal in dat geval echter niet
nul zijn, aangezien het arbeidsvermogen van beweging van de opvallende
elektronen groter is dan dat van de secundair geëmitteerde elektronen.

De anode-dissipatie

Behalve de (stuur)rooster- en eventueel de schermrooster-dissipatie, vormt
de maximale anode-dissipatie een begrenzende factor voor een zendbuis.
Aangezien de buis in den regel óf in klasse C óf in klasse B is ingesteld, ver
loopt de anodestroom impulsvormig. Het aan de anode-impedantie (d.i. een
resonantiekring) geleverde wisselstroomvermogen Pw bedraagt daarom:

P w — ilatI/-Vaet/ —

(1 -03u)

Het totale aan het anodecircuit geleverde vermogen Pi0( bedraagt:

Piot =

- Vb

(1.036)

De anode-dissipatie Pa bedraagt dus '):

Pa — Ia„m ■ Vb - ^iia.Va.

(1-03)

Hierin is Ia„m de gemiddelde anodestroom en ii„ de amplitude van de
eerste harmonische van de anodestroom.

Ten einde een globaal inzicht in de werking van een zendertrap te ver
krijgen, besluiten we deze paragraaf met een vergelijking tussen de versterktrap die een weerstand als anode-impedantie heeft en de zender-versterktrap.
Voor de eenvoud beperken wij ons daarbij tot in klasse B ingestelde tetroden.
i) Mits hiervan niet een deel aan gi en go is toegevoerd door secundaire emissie van
deze roosters.
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*De in klasse B ingestelde versterktrap met een tetrode
In fig. 1,07« hebben wij de geïdealiseerde Ia—Vgi- en Ia—^„-karakteris
tieken van een tetrode getekend. De buis is in klasse B ingesteld en heeft een
weerstand Ra als anode-impedantie. Bij de tetrode valt de dynamische
Ja

Ja
Bi

ƒ/

t

rL
LI

^91

/?o = cotg ƒ
Bz

W
;A2
1----

Va
Va

I
J

t

t

Fig. 1.07a. Het verloop van Ia = f(/) en Ffl = f(/) bij een in klasse B ingestelde versterktrap die een weerstand als anode-impedantie heeft, toegelicht met behulp van de
geïdealiseerde Ia—V, en Ia—Fpi-karakteristieken.
/„—P'jji-karakteristiek samen met de statische karakteristiek. Met behulp
van Vgi = I(Z) en de Ia—Dji-karakteristiek kan men de grafiek Ia — f(Z)
construeren. Aangezien de karakteristiek recht is zal er een impulsvormige
anodestroom ontstaan die verloopt volgens de helft van een sinusoïde i). Deze
impulsvormige anodestroom zal een eveneens impulsvormige spanning over
Ra veroorzaken, aangezien de spanning over Ra elk moment gelijk is aan
Ia.Ra. De anodespanning zal dus ook impulsvormig volgens de helft van een
sinusoïde verlopen. Als de waarde van Ra bekend is, kunnen wij de grootte
van de anodespanningsimpulsen berekenen en de grafiek Va — f(Z) uit
zetten. Tenslotte kunnen wij met behulp van de gevonden grafieken Ia = t(Z)
en
= f(Z) de belastinglijn in het Ia—Fo-vlak construeren. De belastinglijn AaWBa heeft een recht stuk WB? omdat I„ zowel als Va gedurende het
doorlopen van het stuk WBaW sinusvormig als functie van de tijd verlopen.
In fig. 1,07ó zijn nogmaals de geïdealiseerde statische karakteristieken van
een tetrode getekend. Deze keer heeft de tetrode echter een in faseresonantie
verkerende kring als anode-impedantie. De buis is weer in klasse B ingesteld
en de dynamische I„—Dffi-karakteristiek valt samen met de statische
ƒ„—Kgj-karakteristiek.
Met behulp van de Ia—T^i-karakteristiek en de grafiek Vgi = f (Z) is
i) Wij veronderstellen een wisselspanning F^i = ,vgi. sin aj t toe te voeren.
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Fig. 1.07Ö. Het verloop van Ia - f(Z) en Va — f(/) bij een in klasse B ingestelde zenderversterktrap die een resonantiekring als anode-impedantie heelt, toegelicht met behulp
van de geïdealiseerde I a— l'n- en fa—^karakteristieken.

Iu = f(Z) tc construeren. De anodestroom-impulsen verlopen volgens de helft
van een sinusoïde. De impulsvormige anodestroom is samengesteld uit een
gelijkstroomcomponent en diverse sinusvormig als functie van de tijd verlopende
harmonischen. Aangezien de anode-impedantie Za op de le harmonische is
afgestemd, zal alleen deze een spanning over Za veroorzaken en wel een
sinusvormig als functie van de tijd verlopende spanning va. Uit de grootte
van de ƒ „-impulsen volgt de grootte van ii„ = AZ„p. Indien verder de grootte
van Za bekend is, kan men va = ita.Za berekenen en is de grafiek Va — f(Z)
te construeren. Tenslotte is met behulp van de grafieken /„ — f(Z) en Va = f(Z)
de belastinglijn A2WB2 in het Ia—Iz„-vlak te construeren. Het stuk \VB2
verloopt rechtlijnig, aangezien gedurende de tijd dat WBgW wordt doorlopen
de Ia zowel als de Va een halve periode van een sinusoïde doorlopen.
Is de anode-impedantie een weerstand, dan zal een impulsvormige anode
stroom een op dezelfde wijze verlopende impulsvormige anodespanning veroor
zaken: er kan slechts spanning over Ra staan als er stroom door Ra loopt.
Is de anode-impedantie een resonantiekring, dan zal een impulsvormige
anodestroom een sinusvormig verlopende anodespanning veroorzaken: de
stroomimpulsen stoten de resonantiekring synchroon aan (z.g. excitatie), zodat
deze blijft uitslingeren gedurende de tijd dat er geen stroom aan de kring wordt
toegevoerd.
In geval van de verstcrktrap niet weerstandkoppeling geldt Ra — cotg y.
In geval van de zender-versterktrap geldt Za =

Va

en is Za #= cotg y;

lla

de grootte van Za is dan niet te bepalen met behulp van de hoek y, doch
slechts door va en iia te berekenen en vervolgens op elkaar te delen.
Tenslotte zijn in de fig. 1.08a en 1.086 de gevallen van de versterktrap
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Fig. 1.08a. Het verloop van Ia = f(Z) en Va = f(/) bij een niet geïdealiseerde
in klasse B ingestelde versterktrap met weerstand koppeling.

met weerstandkoppeling en de zender-versterktrap met niet geïdealiseerde
tetroden verduidelijkt. Omdat de karakteristieken niet meer lineair over het
vlak van tekening liggen verdeeld, kunnen wij Vgi = f(Z) niet meer tekenen
zoals in de fig. 1.07« en 1.07Ö is gedaan (met een verticale Vsi-as). Verder
zullen de /„-impulsen niet meer verlopen volgens de helft van een sinusoïde
omdat de Ia—V^i-karakteristiek gekromd is.
In fig. 1.08» van de versterktrap met weerstandkoppeling zal Va = f(Z)
dezelfde vorm hebben als ƒ„ = f(Z), aangezien op elk moment geldt Va =
= Ia.Ra. Ondanks de kromming van de statische karakteristieken blijft de
belastinglijn recht.
Bij de zender-versterktrap zal slechts de eerste harmonische van Ia spanning
Ia

Ia

Bi

dynamische
karakteristiek-
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M ' 1
^g1

ïi
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Fig. 1.086. Het verloop van /„ = 1(1) en Va = f(t) bij een niet geïdealiseerde
in klasse B ingestelde zender-versterktrap.
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over Za veroorzaken, en wel een sinusvormig als functie van de tijd verlopende
spanning va. De Ia verloopt tijdens het optreden van de anodestroom-impulsen
echter niet sinusvormig als functie van de tijd, aangezien de Ia—Pyi-karakteristiek gekromd is. D.w.z. gedurende het doorlopen van het stuk WB2W van
de belastinglijn zijn Ia en Va niet recht evenredig met elkaar, waardoor de
belastinglijn gekromd is. In de regel is de kromming van de belastinglijn niet
erg groot, zodat men haar zonder een al te grote fout te maken door een rechte
lijn kan benaderen.

*§ 3.

DE BEPALING VAN DE BELASTINGLIJN VAN EEN IN
KLASSE C INGESTELDE ZENDER-VERSTERKTRAP

Nu zullen wij behandelen hoe men in het algemeen de belastinglijn van een
zender-versterktrap met een ideaal veronderstelde buis kan bepalen. We
beginnen met het eenvoudigste geval: de versterktrap met een tetrode. Ver
volgens zullen wij de versterktrap met een triode bespreken.

*De in klasse C ingestelde tetrode

In fig. 1.09 zijn de geïdealiseerde statische karakteristieken van een tetrode
getekend. De buis is in klasse C ingesteld en onder de Ia—Pyi-karakteristiek is de grafiek Vgi = f(/) getekend. De dynamische Ia—L'ai-karakteristiek
valt bij een tetrode samen met de statische karakteristiek. We kunnen daarom

C2

/! \___ ;
/ ! \___
t vgfAi-

-----

VV

^4-

!

W /

TÉ
wi ;

--

I

I

I

I

I

I

ƒ

-r
-4-

t

XgaW'
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t

Fig. 1.09. Het geval van een in klasse C ingestelde zender-versterktrap met een tetrode,
toegelicht met behulp van de geïdealiseerde 1 a Fa- en Ia - - F^i-karakteristieken. De
constructie van de verschillende grafieken wordt vergemakkelijkt door het aannemen
van fictieve Ia—Fa-karakteristieken voor negatieve waarden van Ia, en door het aan
nemen van de fictieve werkpunten W'.
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met behulp van de Ia—H^i-karakteristiek en Vgl = f(Z) de grafiek Ia =■ f(Z)
construeren. De dynamische Ia—k^-karakteristiek is de gebroken lijn
AiWBiCi. Het werkpunt is het punt W.
De constructie van de /„-impulsen is te vergemakkelijken door de Ia—Vgikarakteristiek voorbij het afknijppunt Bi tot onder de H^j-as te verlengen
en aldaar een fictief werkpunt W' aan te nemen, dat recht onder het eigen
lijke werkpunt W ligt. Bedenk, dat de /„-impulsen een deel van een sinusoïde
vormen t).
De resonantiekring is afgestemd op de frequentie van de toegevoerde
wisselspanning vgi. Daarom zal slechts de le harmonische i\a van de anodestroom een spanning over de kring veroorzaken en wel een sinusvormig naar
de tijd verlopende spanning. Indien men de grootte van i\a bepaalt en de
grootte van Za bekend is, kan men va = iiaZa berekenen. Daarna is de
grafiek Va = f (Z) onder de Ia—ku-karakteristieken te tekenen.
Tenslotte kan men de belastinglijn construeren met behulp van de gevonden
grafieken Ia = f(Z) en Va = f(Z). Deze constructie is op de volgende manier
te vergemakkelijken.
De Ia—^„-karakteristieken liggen regelmatig boven de lZ„-as over het
Ia—Iz„-vlak verspreid. Men kan beneden de /«-as een aantal eveneens regel
matig verspreide fictieve I„—/„-karakteristieken tekenen voor Hyi-waarden,
die negatiever zijn dan de F^i-waarde in het afknijppunt. In deze fictieve
karakteristiekenbundel beneden de /„-as is een fictief werkpunt W' aan
te geven, waarin Tz„ = Vaw en waarin Voi gelijk is aan de negatieve voorspanning van de tetrode. Het verlengde van het stuk C2B2 van de belastinglijn
zal nu door het fictieve werkpunt JV' moeten gaan.
De belastinglijn is een gebroken rechte lijn, aangezien gedurende het door
lopen van het stuk B9C2B2 de anodestroom zowel als de anodespanning volgens
een zelfde deel van een sinusoïde verlopen. In de grafieken Vgi = f(Z) en
V„ = f(Z) zijn de sinusoïden dikker getekend gedurende de tijden, dat de
tetrode stroom trekt.

De in klasse C ingestelde triode
Het geval van de triode is enigszins gecompliceerder dan dat van de tetrode,
aangezien de dynamische Ia—F^i-karakteristiek bij een triode niet samenvalt
met de statische Ia—kgi-karakteristiek. Bij de triode kunnen wij daarom
niet uitgaan van de Ia—F^i-karakteristiek, zoals wij bij de tetrode hebben
gedaan.
Bij de triode moeten wij uitgaan van de reeds bij de tetrode vermelde fictieve

1) Wij veronderstellen dat men een wisselspanning Iz„i = Uji.sin uit toevoert.
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werkpunten W'. Het fictieve werkpunt is bij Ia—/«-karakteristieken te
vinden door een aantal fictieve Ia—/«-karakteristieken onder de /«-as te
construeren, die nu echter niet evenwijdig aan de /«-as lopen. W' ligt in het
punt, waar /« = /„w en waar Vg gelijk is aan de negatieve voorspanning.
Het fictieve werkpunt is bij de Ia—/„-karakteristieken te vinden door de
statische Ia—/„-karakteristiek voorbij het afknijppunt Bi te verlengen tot
de /„-waarde, die gelijk is aan de negatieve voorspanning. Indien de wissel
spanningen vrj en va bekend zijn x), kan men de grafieken V« = f(/) en Vg — f(Z)
tekenen. Uit deze grafieken volgt het verloop van de belastinglijn A9WB2C2,
statische karakteristiek
I dynamische karakteris

ij

f 1^-7----

V9

2o|ziJ

1^'

n

—U

Fig. 1.10. Het geval van een in klasse C ingesteldc zcndcr-versterktrapj met een
.7-karakteristriode, toegelicht met behulp van de geïdealiseerde Za~en Ia—F^-ka
constructies gebruik te maken van
tieken. Hier is het noodzakelijk om bij
b:; de ---fictieve I a—Izfl-karakteristieken en fictieve werkpunten Wz.
waarvan het verlengde van het stuk C2B2 door het fictieve werkpunt W' gaat.
Met behulp van de gevonden belastinglijn is door het overhalen van het
punt C2 de dynamische /«- /„-karakteristiek te construeren; immers het
verlengde van de dynamische /„—/„-karakteristiek gaat evenals het ver
lengde van de statische karakteristiek door het fictieve werkpunt \V'. Met
behulp van de belastinglijn of van de dynamische ƒ«—/„-karakteristiek is
tenslotte de grafiek Ia = f (Z) te construeren.
De waarde van de anode-impedantie Z«, die nodig is om bij de gegeven
wisselspanning vg de gewenste wisselspanning va op te brengen, bedraagt
v
Za =
. Hierin kan ha gevonden worden uit de vorm en de grootte van
ha
de anodestroom-impulsen. Dit komt in de volgende paragraaf bij de berekening
van een in klasse C ingestelde versterktrap uitvoerig ter sprake. De sinusoïden

t) vg is gegeven en va heeft een bepaalde met de desbetreffende zendtriode te berei
ken gunstigste waarde.

40

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 3, § 4

in de grafieken Va — i(l) en Vg — f(/) zijn dik getekend gedurende de tijden
dat de triode stroom trekt. Bij dit geval van de in klasse C ingestelde triode
valt het op, dat de dynamische roosterruimte kleiner is dan de statische
roosterruimte. Aldus komen wij tot de volgende algemene opmerking:
Bij een triode-zender-versterktrap is ingeval van een klasse A-instelling
de dynamische roosterruimte groter dan de statische roosterruimte; ingeval
van een klasse B-instelling is de dynamische roosterruimte gelijk aan de sta
tische roosterruimte; ingeval van een klasse C-instelling is de dynamische
roosterruimte kleiner dan de statische roosterruimte.
Samenvattend kunnen wij stellen:
Indien men de belastinglijn en de dynamische Iu—U^-karakteristiek moet
construeren, kan men het beste eerst het werkpunt (bij de klasse A- en de
klasse B-instelling) of het fictieve werkpunt (bij de klasse C-instelling) bepalen.
Het werkpunt (resp. fictieve werkpunt) moet men in de Ia—Ua-karakteristiekenbundel zowel als in de Ia—U^-karakteristiek aangeven. Verder moeten
v„ en vrJ bekend zijn. Uit de grootten van va en vg volgt het uiterste punt van de
belastinglijn (het punt Co in de fig. 1.09 en 1.10). Vervolgens is de belastinglijn
te construeren met behulp van het gevonden werkpunt (resp. fictieve werk
punt) en het gevonden uiterste punt. Tenslotte kan men door het overhalen
van het uiterste punt C2 van de belastinglijn naar de Ia—Us-karakteristieken de dynamische la—Kj-karakteristiek construeren.

§4.

DE BEREKENING VAN DE IN KLASSE C INGESTELDE
ZENDER- VERSTERKTR AP

Ten einde een volledig inzicht te verkrijgen omtrent in klasse C ingestelde
versterktrappen, zullen wij in deze paragraaf de diverse grootheden van een
versterktrap met een in klasse C ingestelde zendtriode berekenen.
Wij veronderstellen als gegeven:
Ie. De bundel ideale Ia—Iz„-karakteristieken;
2e. Een voedingsspanning van Tz(, = 6500 V;
3e. Een instelspanning van Vg = — 80 V;
4e. Een stuur(wissel)spanning met een amplitude van vg — 200 V;
5e. De anodc-impedantie is juist zó groot, dat de buis tot aan de grenslijn
wordt gestuurd;
6e. De bundel ideale Ig—^„-karakteristieken.
Deze gegevens doen zo op het eerste gezicht nogal willekeurig aan. Nadat
men de gehele berekening van de klasse C-instelling heeft doorgenomen, zal
het echter wel duidelijk zijn geworden dat dit niet het geval is.
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De bepaling van de belastinglijn en de dynamische Ia—V„-karakteristiek

In fig. 1.11a zijn de bundel Ia—Fo-karakteristieken en de statische Ia—Vgkarakteristiek getekend.
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Fig. 1.11a. De constructie van de belastinglijn en de dynamische Ia—Fp-karakteristiek
bij een in klasse C ingestelde geïdealiseerde zendtriode.
De buis trekt telkens gedurende Ta sec anodcstroom.

Aangezien de triode is ingesteld in Vg = — 80 V en de wisselspanningsamplitude vg gelijk is aan 200 V, varieert de roosterspanning tussen
- 80 - 200 = - 280 V en — 80 + 200 = + 120 V.
Omdat de triode juist tot aan de grenslijn wordt gestuurd, en omdat
volgens het voorgaande de grenslijn wordt bereikt als Vg = + 120 V, ligt
daarmee het ene uiteinde van de belastinglijn vast. (Zie in fig. 1.11a het
punt C2; dit punt ligt op de plaats waar ,,dc Ia—Ka-karakteristiek voor
Vg = -f- 120 V” aan de grenslijn komt).
In het punt C2 bereikt de anodespanning haar minimale momentele waarde
Deze is dus volgens de gegeven Ia—l/„-karakteristieken gelijk aan
500 V. Verder is de gemiddelde anodespanning Va
gelijk aan de gegeven
voedingsspanning Vu, zodat de amplitude va van de anodewisselspanning
gelijk is aan va — Vb — Vaml„ = 6500 — 500 = 6000 V. Hieruit volgt dat
de maximale momentele anodespanning gelijk is aan Va.n<ti — Van- + va =
= 6500 + 6000 = 12 500 V.
Met behulp van de gevonden uiterste waarden van de momentele anode-
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spanning en de momentele roosterspanning kan men vervolgens de Va en de
Vg grafisch uitzetten als afhankelijken van de tijd. Dit hebben wij in fig. 1.1 la
gedaan onder de Ia—Va- en de Ia—Fj-karakteristieken.
Vervolgens bepalen wij in het Ia—V^-vlak het fictieve werkpunt W', dat
vastligt door de waarden van I7* en Va.
De belastinglijn kan men daarna construeren door een lijn te trekken door
het punt C2 op de grenslijn en het fictieve werkpunt W'. Aldus hebben wij
dan als belastinglijn de gebroken lijn A2B2C2 gekregen. Verder is W'WZj
de „Va = V6-lijn”.
Vervolgens kan men in het Ia—K^-vlak de dynamische karakteristiek
AjBiCi tekenen, die overeenkomt met de belastinglijn A2B2C2. Tenslotte kan
men met behulp van de grafiek Vg = f(Z) en de dynamische Ia—^-karak
teristiek de grafiek Ia = f(Z) tekenen.
De anodestroom Ia is impulsvormig. Hij verloopt gedurende de tijd Ta,
waarin de buis stroom trekt, als een deel van een sinusoïde, omdat de buis
ideale rechte karakteristieken heeft.
De anodewisselspanning va verloopt, dank zij de aanwezige resonantiekring,
sinusvormig als afhankelijke van de tijd. Zij is gedurende de tijd Ta recht
evenredig met de dan optredende anodestroom. Om deze reden is het stuk van
de belastinglijn tussen B2 en C2 recht.
Ia

Ia

Ia

statische
karakteristiek-

C;

101
dynamische
karaktenstiek-

w

W zZ

■f

I
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W’ I
—I—^-T
I i

t

Jw
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t

Fig. 1.116. Het geval van een niet-geïdealiseerde in klasse C ingestelde zendtriode. De belastinglijn is nu enigszins gekromd, aangezien tijdens het optreden
van de anodestroom Va = f(0 wel en Ia = f(/) niet sinusoïdaal verloopt.

In de praktijk heeft men niet te maken met ideale buizen. De Ia—Vgkarakteristieken zijn in werkelijkheid gekromd, zodat Ia gedurende de tijd
Ta niet als een deel van een sinusoïde verloopt. De va verloopt echter, dank
zij de resonantiekring, wel sinusvormig als afhankelijke van de tijd. Daarom
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zijn de momentele waarden van ia en va gedurende de tijd Ta niet recht
evenredig met elkaar en is het stuk B2C2 van de belastinglijn niet recht, maar
enigszins gekromd. Dit is in lig. 1.1 li getekend voor een in klasse C ingestelde
werkelijke triode. De belastinglijn blijkt in het praktijkgeval nog maar weinig
gekromd te zijn, zodat men met de veronderstelling van een ideale buis de
werkelijkheid meestal redelijk benadert.

De grafieken ter bepaling van iia en Ia

indien men een en ander van de in klasse C ingestclde zendertrap wenst te
berekenen, brengt het optreden van de impulsvormige anodestroom mee, dat
men de gemiddelde waarde en de 1e harmonische van deze impulsen moet
berekenen. Dit kan slechts met behulp van hogere wiskunde geschieden.
Aangezien wij bij de lezers van dit boek geen kennis van hogere wiskunde
veronderstellen, beperken wij ons hier tot het vermelden van het resultaat
van genoemde berekeningen.
I

2Tï=a>.T
Fig. 1.12. In het geïdealiseerde geval volgen de anodcstroom-impulsen telkens een deel
van een sinusoïde in de grafiek Ia —
De anodestroom-impulsen kan men opvatten als een deel van een sinusoïdale stroom;
deze laatste kan men voorstellen door een roterende vector. De hoek tp, die de roterende
vector doorloopt tijdens het optreden van een stroom-impuls, noemt men de openings
hoek of stroomhoek. De grootte van q> is meestal te berekenen door de grootte van
T te bepalen. De halve stroomhoek \tp duidt men gewoonlijk aan met 0.
cos ^(p =
Indien een impulsvormige stroom volgens een deel van een sinusoïde
als functie van de tijd verloopt (zie fig. 1.12), zullen de waarden van Ia„.„
en
Ie.
van de diverse harmonischen, die gezamenlijk de impulsvormige stroom opleveren,
afhangen van:
le. de amplitude i van de sinusoïde, waarvan de stroomimpulsen een deel
vormen.

2e. het breukdeel

Tg

T

van een periode, dat er telkens stroom optreedt.
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In verband met het tweede punt heeft men het begrip openingshoek of
stroomhoek <p ingevoerd. In fig. 1.12 stelt de sinusoïde een wisselstroom
I = i.sin col voor. Deze stroom kan men ook door een roterende vector
voorstellen. De stroomhoek p is de hoek, die genoemde vector tijdens het
optreden van de stroomimpuls doorloopt (zie het rechter gedeelte van
fig. 1.12). In formule kan men stellen:

T
<p = --^.360°

(1.04)

T

r

De grootte van de stroomhoek p is te berekenen uit de waarde van I„ en i
met behulp van de formule:

COS |p =

f - Ia,
i

(1-05)

Deze formule (1.05) volgt uit fig. 1.12.
Berekeningen met behulp van hogere wiskunde voeren tot het resultaat,
dat de diverse componenten van de stroomimpulsen volgen uit:
sin I99 — 97.cos |<p

(1.06a)

71

1 na

~T

ha

cp — sin cp

~T

2n

(1.066)

1
1
sin (» — l)|p------ -——— sin (n + l)|p
n(n — 1 )ji
n(n + 1 )7t

(1.06c)

In de drie laatste formules is Ia m de gelijkstroomcomponent, is iia de
amplitude van de 1e harmonische en is tna de amplitude van de nae harmonische.
Ten einde deze resultaten handig in de praktijk te kunnen gebruiken gaat
men niet telkens uit van de formules 1.06a, 1.066 en 1.06c, maar maakt men
gebruik van een aantal grafieken die met behulp van deze formules en formule
1.05 zijn berekend. In deze grafieken heeft men uitgezet:
Ia _

-7— = f(<P).
f(ï').

r- =

,, ,

ffp).

^2a
-'“p

,

'l3«

= iM
f(p), — — f(p) enz.
■'“p

Wij hebben een aantal van de meest gebruikte grafieken uitgezet in de
fig. 1.13, 1.14, 1.15 en 1.16.
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Fig. 1.13. De verhouding Fq = —ggen! ■ als functie van de stroomCl p

hoek cp voor het geval van een lineaire (resp. 3/o machts-) Ia—Vgkarakteristiek.
De getrokken grafiek geldt voor een Ia- Vp-karakteristiek die
voor te stellen is door de lineaire vergelijking Ia =
indien men de spanning V(J hierbij neemt t.o.v. het afknijppunt.
De streeplijn geldt voor een Ia—Fff-karakteristiek die voor te
stellen is door de niet-lineaire vergelijking Ia. — a.Vk = a-.V^,
indien men de spanning Va hierbij neemt t.o.v. het afknijppunt.
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Fig. 1.14. De verhouding Fi == ■ƒg - als functie van de stroomhoek (p voor het geval van een lineaire (resp. 3/o machts-) Ia—Vgkarakteristiek.
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Fig. 1.15. De verhouding F% = J2" als functie van de stroomtip
hoek (p voor het geval van een lineaire (resp. 3/2 machts-) Ia—Vgkarakteristiek.
In de eerste plaats merken wij hierbij op, dat de gegeven grafieken gelden
voor stroomimpulsen, die volgens een deel van een sinusoïde verlopen; d.w.z.,
zij zijn te gebruiken indien men de Ia—V^-karakteristiek bij benadering lineair
mag veronderstellen, want alleen dan zijn de /„-impulsen te beschouwen als
verlopend volgens een deel van een sinusoïde.
In werkelijkheid kan de I„—l/9-karaktcristiek een 3/2 machts-kromme zijn;
in de fig. 1.13, 1.14 en 1.15 hebben wij met streeplijnen getekend, hoe groot
de diverse verhoudingen in dat geval zullen zijn. Zoals men ziet, wijken de
laatste grafieken niet veel af van de grafieken voor ideale impulsen. Daarom
kan men meestal veronderstellen, dat een zendbuis bij benadering een lineaire
I„—Vj-karakteristiek heeft zonder daardoor een al te grote fout te maken.
In de tweede plaats merken wij op, dat men met behulp van formule 1.05
eerst de waarde van i<p vindt en door deze waarde met 2 te vermenigvuldigen
pas tot de stroomhoek q> komt. Om deze reden zet men de diverse verhoudingen
'3a

Ia’p\
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(j) = 2G

Fig. 1.16. De verhouding Fa = -y — als functie van de stroom■* a p
hoek <p voor het geval van een lineaire /„—F„-karakteristiek.
Merk op, dat de fase van ï3<i ten opzichte van Ia voor stroomhoeken die kleiner zijn dan 180° anders is dan voor stroomhoeken
die groter zijn dan 180° (zie de fig. 1.16a en 1.166).
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van de grafieken volgens fig. 1.13, 1.14, enz. vaak niet uit als functie van de
hele stroomhoek <p, doch als functie van de halve stroomhoek 0 = !,rp.
Voor <p lopen de uitgezette waarden van 0° tot 360°, voor 0 = irp van 0°
tot 180°.
Zijn van de anodestroomimpulsen de piekwaarde
en de stroomhoek <p
bekend, dan zijn met behulp van de gegeven grafieken onmiddellijk de waarden
van
ha, ha en isa te bepalen.
Wat de derde harmonische betreft valt het op, dat deze bij een stroomhoek
van 180° gelijk is aan nul en dat zij voor stroomhoeken groter dan 180° een
andere fase heeft dan voor stroomhoeken kleiner dan 180°. Het laatste kan
men in de fig. 1.16a en 1.166 zien aan de hand van voorbeelden met stroom
hoeken van 120° en 240°.
Ia en /3a
voor (p =240°

Ia en /3a
voor (p = 120°

/3 a
■t

\
\

—/r
/
/

ƒ
X'3a

Fig. 1.16/7. Ia — f(/) en i3a = f(') voor
een geval, waarbij (p < 180°.

ƒ

Fig. 1.16Z?. Ia = f(Z) en i3a — f(Z) voor
een geval, waarbij (p > 180°.

Wij keren nu terug tot de bespreking van de in klasse C ingestelde versterktrap.

De bepaling van Za

Bij de in klasse C ingestelde versterktrap zal alleen de eerste harmonische
i\a van de anodestroom een wisselspanning over de anode-impedantie Za
veroorzaken, aangezien de resonantiekring op de frequentie van deze eerste
harmonische is afgestemd. Hieruit volgt, dat
Va

va
ha.Za of Za = -'^la

Indien men Za wil berekenen, dient men dus eerst de grootte van va en i\a
te bepalen.
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In fig. 1.11a geldt:

AVa = 1860 V
va
= 6000 V

Hieruit volgt:
cos ly = -*

1860

B2W'

—

C2W'

i

Va

6000

= 0,31.

Met behulp van een goniometrische tafel of een rekenliniaal vinden wij:

= 72° of y = 144°.
Volgens de grafiek van fig. 1.14 geldt voor tp = 144°:
f la
Iap

= 0,44 of iia = 0,44./ar-

In fig. 1.11a blijkt verder dat Ia^ — 6 A, zodat
ila = 0,44.IUp = 0,44.6 = 2,64 A.

De grootte van de anode-impedantie wordt dus:

Za =

De bepaling van P„„ P„

Va
11a

6000
2,64

2270 Si.

P„ en ij

Vervolgens kan men nagaan, hoe het in het anodecircuit is gesteld met de
vermogens en met het rendement. Het aan Z,Cl afgegeven wisselstroomvermogen Pw bedraagt volgens formule (1.03a):

Pw = lïia-va = J. 2,64.6000 = 7920 W = 7,92 kW.

Het totaal aan het anode-circuit toegevoerde vermogen Ptot bedraagt vol
gens formule (1.036): Ptot = Ia ,„-Vb- De gemiddelde anodestroom is, evenals de eerste harmonische van de anodestroom, afhankelijk van Ia en <p.

Volgens de grafiek van fig. 1.13 is voor <p = 144° de verhouding
gelijk aan 0,26, zodat voor fig. 1.11a geldt:

= 0,26.6 = 1,56 A.
Het totaal toegevoerde vermogen Ptot bedraagt dus:

ptot = Iaitm.Vb = 1,56.6500 = 10 140 W = 10,14 kW.
De anode-dissipatie Pa bedraagt volgens formule (1.03):

pa = Plot - Pw = 10,14 - 7,92 = 2,22 kW.
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Tenslotte bedraagt het rendement van het anode-circuit:

V =

7 92

P

100% = W4- _;T 100%
= 78%.^100%=
,00%=78%

De constante stroom-karakteristieken

In de In—Ka-karakteristiekenbundel van fig. 1.1 la hebben wij de belastinglijn of dynamische Ia—Eo-karakteristiek geconstrueerd, ten einde de anodestroom-impulsen te kunnen bepalen.
In fig. 1.17 is de bundel ideale Ig- -Ea-karakteristieken getekend. In deze
bundel moeten wij ook eerst de dynamische karakteristiek construeren ten
einde te kunnen nagaan hoe de roosterstroom-impulsen verlopen. Dit laatste
is van belang in verband met de bepaling van de rooster-dissipatie.
De dynamische Ig—k'„-karakteristiek is als volgt geconstrueerd.
Eerst zijn in fig. 1.17 de grafieken Vg = f|7) en Va = f(/) getekend. VervolJ

/ - — Kolnct inn 11 in
2g-belastinglijn
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i

ƒ

t

Ig—I',
Fig. 1.17. De constructie van de roosterstroom-impulsen met behulp van de
<
karakteristieken. Achtereenvolgens zijn getekend:
De Ig—Fa-karakteristieken, Fa = f(0 en V<i = f(0;
een aantal punten op de grafiek Vg = f(/) tijdens het optreden van Ig;
de overeenkomstige punten op de grafiek Va — f(/);
de overeenkomstige punten van het stuk QR van de belastinglijn;
de belastinglijn PWQR;
de grafiek Ig = f(/) door het overhalen uit Vg = f(/) en de
Pa-karakteristiek.
De streep-kromme in Ig = f(t) geeft de sinusoïde aan, waarvan de /^-impuls een deel
vormt.
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gens is in de grafiek Vg = f(Z) nagegaan op welke tijdstippen Vg de waarde
heeft van 20 V, 40 V, 60 V, 80 V, 100 V en 120 V. Daarna is nagegaan hoe
groot de waarde van Va is op de zojuist bepaalde tijdstippen (de horizontale
streeplijnen van de F,-kromme naar de Ka-kromme). Tenslotte is met de op
de Fj-kromme gevonden punten de dynamische
—Ka-karakteristiek be
paald (de vertikale streeplijnen van de Ka-kromme naar de /5-belastinglijn).
Zoals men ziet is de gevonden dynamische /,— K„-karakteristiek gekromd
en bovendien moeilijk le construeren. Verder is op te merken, dat in het geval
van een niet geïdealiseerde zendbuis de dynamische Ia—Ka-karakteristiek
ook gekromd is en moeilijk is te construeren. Om deze reden is men ertoe over
gegaan geen gebruik te maken van Ia—Va- en Ia—K,-karakteristieken,
maar van Vg—Kn-karakteristieken. In deze karakteristieken is de belastinglijn nl. steeds een rechte lijn 'j, aangezien Vg en Va beide sinusvormig als
functie van de tijd verlopen en in tegenfase verkeren; ook in geval van niet
geïdealiseerde karakteristieken blijft de belastinglijn hier een rechte lijn!
In de Vrj—V(,-karakteristieken is Va vertikaal en is Va horizontaal uitgezet.
Verder zijn er lijnen van constante anodeslroom en lijnen van constante roosterstroom in getekend 2); dit verklaart, dat men deze karakteristieken con
stante stroom-karakteristieken noemt.
In fig. 1.18a hebben wij de constante stroom-karakteristieken getekend die
overeenkomen met de karakteristieken van de fig. 1.1 la en 1.17.
Betreffende de /„-lijnen is het volgende op te merken. In geval van een
ideale triode zijn zij evenwijdige lijnen die op onderling evengrote afstanden
uit elkaar liggen. Bij de Ia—F^-karakteristieken is de tangens van de hellings-

a

hoek gelijk aan de steilheid S =------- bij Va = constant; bij de Ia—Vakarakteristieken is de cotangens van de hellingshoek gelijk aan de inwendige
SV
wisselstroomweerstand A’, =---- --- bij Vg = constant; bij de Vg—V^-karakAZ a
teristieken is de cotangens van de hellingshoek der Ia-lijnen gelijk aan de verI z\ j/ |
sterkingsfactor ,a =-------- bij Ia — constant. In de I a yo-karakteristieken-

bundel lopen alle F^-lijnen bij lage Va-waarden langs de grenslijn naar de
oorsprong; in de Vg—Fa-karakteristieken lopen daarentegen de /„-lijnen bij
lage Va-waarden evenwijdig aan de /„-as naar boven! (Het is aan te bevelen
dit zelf na te gaan). In geval van een niet-geïdealiseerde triode zijn de/„-lijnen
niet helemaal recht en zijn zij niet regelmatig verdeeld (fig. 1.18&).
Betreffende de Zfi-lijnen is in de eerste plaats op te merken, dat ook in
geval van een geïdealiseerde triode de lijnen gekromd zijn. De lijn van
Ig = 0 A loopt in fig. 1.18a volgens KLMLN. (Men kan dit zelf nagaan door
Mits er geen z.g. frequentievermenigvuldiging plaats vindt (zie § 5).
2) Deze lijnen noemen wij voortaan kortweg ,,/„-lijnen" en ,,/„-lijnen”.
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fig. 1.18« te vergelijken met fig. 1.17). Tenslotte zijn er ook lijnen van negatieve
Z<,-waarden aanwezig; deze duiden op toestanden, waarbij de secundaire
emissiefactor van het rooster groter is dan 1.
In fig. 1.186 hebben wij een voorbeeld gegeven van de constante stroom§
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karakteristieken van een
bestaande niet geïdeali
300
seerde triode.
•7q Amp)
----~hT; (Amp)
Het is eveneens gebrui
kelijk voor zendtelroden
200
constante stroom-karakteristieken op te geven.
1-0.05
Deze bestaan uit lijnen
100 ‘
— -0.02van constante Ia, lijnen
■r—O
— 0.02
van constante Io\ en lijnon van constante Irj2o
De diverse tetrode - ka
rakteristieken volgens de
fig. 1.19a, 1,19b en 1.19c
■—100
0.3 —
van een geïdealiseerde te
0.1
trode leveren tezamen de
constante stroom - ka
-200
rakteristieken op volgens
fig. 1.20a. (Men kan dit
-300-% zelf nagaan).
12
3
4
O
5 kV
In fig. 1.20Ó zijn de
Fig. 1.1 Qb. De constante stroom-karakteristieken van
niet-geïdealiseerde con
de triode TB 3/750.
stante stroom-karakteristieken van een bestaande tetrode gegeven. De constante /,2-lijnen zijn van
nut om de schermroosterstroomimpulsen te bepalen. Dit is nodig indien men
de schermroosterdissipatie moet berekenen [formule (1.02)].

I I I

■I92
Amp
^91=

A11
ygi=
,4-25OV
/>+200V
X + 150V

6'~

•4-25OV 5•4-2OOV

>>+ioov

■4-15OV
•4-100V 3

//4-5OV
XzOV
Z/-50V
/>-100V

•4-5OV

•ov

50V
■-1OOV
12

3

4

5

0.80.4:

J

% o-

6kV

Vg,=
,4-300V
/ 4-250V
/Ó4-2OOV
/Z4-150V
SZ-HOOV
^>4-50V

Amp

O

1

2

->----- i----- 1----- 1------- Va
3 4 5 6kV

o-1

O

2

3

4

5

=i----6-kV

a
b
Fig. 1.19a, b, c. De geïdealiseerde Ia—F„-, 1^2—Fa- en j73i—Fo-karakteristieken van
een zendtetrode. De karakteristieken zijn ook nog voor■ lage negatieve waarden van
Fo getekend met het oog op de in § 7 te behandelen oversturing.

I
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500- —
400-----

300-

----------IQ (Amp)
-Zg 2 (^P)__
--------- Zgi (Amp)

5 —

0,6—j___
■5

__

200-

&

3
1OO- —02_______
0

—100--

—200

f«

■ -g77~~~

-4......

JZl____
4

.. :■

•1
■0

o

ï

—300—400-

-500-

2

O

3

5

6

4—Va
7 kV

Fig. 1.20a. De geïdealiseerde constante stroom-karakteristieken van de
tetrode, waarvan in de fig. 1.19a, 1.196 en 1.19c reeds enige karakteris
tieken zijn gegeven.

De bepaling van de rooster-dissipatie

Wij keren nu terug tot de verdere berekening van de zender-versterktrap,
nl. tot het bepalen van de rooster-dissipatie. Daarbij maken wij gebruik van
de zojuist besproken constante stroom-karakteristieken volgens fig. 1.18«.
In deze fig. zijn eveneens de grafieken Vg = f(Z) en Va = f(Ö getekend. Aan
gezien vg en va beide sinusvormig als functie van de tijd verlopen en zij boven
dien juist in tegenfase zijn, zal de belastinglijn Vg= f(R'«) een rechte lijn zijn.
Deze ene belastinglijn kan tegelijkertijd dienst doen voor het bepalen van de
ƒ „-impulsen en voor het bepalen van de /^-impulsen. In fig. 1.18« zijn de
I a- en de /^-impulsen geconstrueerd met behulp van de belastinglijn. Deze
constructies zijn niet in de tekening aangegeven om te vermijden, dat zij daar
door onduidelijk wordt.
Voor de anodestroomimpulsen geldt:
COS \<P =

i-_Ia

ARg

QW
RW

ia

Voor de roosterstroomimpulsen geldt overeenkomstig:
COS

=

Q'W = svL
RW

Vg
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500------------ Ia (Amp)'
-........ —’^g2(ArnP)------------------- ïgi(Amp)

Vg2=600V

Nt±

400

—
•5

300

0,6—j—

----- 4

200

o,2-<rf;
~~~ I------

0,1—7^

---------------- 2

100

O

—4

—100

-

—0,5.

i

—200

__ L
Ó

■Va

2

3

4

5 kV

Fig. 1.206. De constante stroom-karakteristieken van de zendtetrode QB 5/1750.

Het valt op, dat de roosterstroomimpulsen niet volgens een deel van een
sinusoïde als functie van de. tijd verlopen, omdat de roosterstroom meer dan
evenredig toeneemt bij toeneming van VtJ. Dit kan men in fig. 1.18a duidelijk
zien: de snijpunten van de lijnen van constante Ig met de belastinglijn liggen
niet op onderling gelijke afstanden. Bij de bepaling van de roosterdissipatie
met behulp van formule (1.01a) nemen we echter bij benadering aan, dat de
roosterstroomimpulsen wel ’olgens een deel van een sinusoïde verlopen en
dat cos

..............
daarbij

»<!

bedraagt. Dit is met de streeplijn in fig. 1.18a bij

= f(Z)
f (Z) aangegeven. De laatste aanname mag men bij benadering aanhouden,
omdat de le harmonische en de gemiddelde waarde van de benaderingsimpulsen slechts weinig zullen afwijken van de le harmonische en de gemiddelde
waarde van de werkelijk optredende impulsen.
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In fig. 1.18a is, wat de roosterstroom betreft:
Q'W
AD„ff
80
COS i<p =
=^öö=°’4 of

=66'5°of ” = 133°-

Volgens fig. 1.14 is dan:
'fiff

~ 0,42./^ = 0,42.2 = 0,84 A.

Volgens fig. 1.13 is verder:
•fff,.™ ~ 0,24/,Op

0,24.2 = 0,48 A.

De stuurroosterdissipatie T) is nu volgens formule (1.01a):
Pg
— 'ff.//iff..,-w
yff<//
ff.,<
’ff =

-fff,
-fff,.»,I^ffl = a’iff-^ff — -fff,.,.- I^ffl =

= -1.0,84.200 — 0,48.80 = 84 — 38,4 = 45,6 W.

Indien men in de -praktijk de stuurroosterdissipatie door metingen wenst te
bepalen is de uitdrukking kiig.Vg niet handig om te gebruiken, aangezien men
de grootte van lig moeilijk direct kan meten. Men kan echter wel met
behulp van een draaispoelinstrument Ig
bepalen. Meet men verder nog de
grootte van vg en V,h dan is uit deze meetresultaten Pg bij benadering te
berekenen indien men het volgende bedenkt:
In de meeste praktijkgevallen is de stroomhoek van de /s-impulsen tamelijk
klein, zodat volgens fig. 1.22 de waarde van de verhouding

fiff

•fff...

steeds

in de buurt van 1,8 ligt 2).
Globaal geldt dus:
'ff
fff,.™”

KJ 1,8 of ig kj

f-8 ■fff,,™-

De roosterdissipatie wordt nu bij benadering:

Pg — i$g-Vg
fff,.™-|fZffl ~ 1.1,8./
2 •' ,8--fff,.™ •f'ff
= 0,9 .Ig^.Vg — Ig^^ ■I^ffl.
Po

™ °-9 •1 o,.... ■f'ff —

Pj„m

•l^ffl |

fff.,.,.,-1^ ffl =

(1.016)

Aan de hand van de in deze paragraaf uitgevoerde berekeningen hebben
wij een inzicht kunnen verkrijgen in de werking van een in klasse C ingestelde
zender-versterktrap met een triode. Voor een tetrode kan men de belastingr) We merken hier weer op, dat de gegeven berekening van de stuurroosterdissipatie
slechts opgaat als de secundaire emissie van het stuurrooster is te verwaarlozen!
2) Fig. 1.22 is geconstrueerd met behulp van de fig. 1.14 en 1.13 door de aldaar uit
gezette waarden telkens op elkaar te delen. Immers:
ha
ha/fap
aa*m

iV,.™/11 p
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lijn, het afgegeven vermogen, het opgenomen vermogen en het rendement
op dezelfde manier bepalen. Een verschil met de triode is daarbij, dat de R,
van de tetrode veel groter is dan die van de triode, zodat de dynamische
Ia—Eyi-karakteristiek bij een tetrode nagenoeg samenvalt met de statische
karakteristiek. Daardoor is de berekening bij een tetrode over het algemeen
eenvoudiger.

Opgave 1

Construeer de belastinglijn en de dynamische I„ Ey-karakteristiek van
een ideale zendtriode als verder gegeven is:
S =10 mA/V
Rt = 2500 £2
= 5000 V
Va = — (2 X de statische roosterruimte)
Men stuurt de buis juist tot aan de grenslijn bij I„ = 4 A.
De steilheid van de grenslijn is 5 mA/V.
2. Bepaal de grootte van Za.
3. Bepaal het afgegeven vermogen, de anodedissipatie en het rendement.
4. Teken de Va—E„-karakteristieken en geef ook daarin de belastinglijn aan.
1.

Opgave 2
1. Construeer de belastinglijn en de dynamische Ia—E^-karakteristiek van
een ideale zendtriode als zij in klasse B is ingesteld en er verder gegeven
is dat:
S = 15 mA/V
Rt = 2000 Q
■ Vb = 3000 V
Men stuurt de buis juist tot aan de grenslijn bij VQ = + 50 V.
De steilheid van de grenslijn is 4,25 mA/V.
2. Bepaal de grootte van Za.
3. Bepaal het afgegeven vermogen en het rendement.
4. Teken de Vg—Ea-karakteristieken en geef ook daarin de belastinglijn aan.

Opgave 3

Gegeven:
Een zendtriode heeft de geschetste Vo—7a-karakteristieken. Men gebruikt de
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buis in een zender-versterktrap. De triode is daarbij in
het gegeven werkpunt in
gesteld
en
men stuurt
haar juist tot het punt P.
u = 50.
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P

Gevraagd:
1. Bepaal de negatieve voorspanning Vrj.
2. Bereken f]a en Za3. Bereken Pw, >i en Pa.

°A
■AJ

Opgave 4

Gegeven:
Een zendtetrode heeft de gegeven
VtJ\—Po-karakteristieken voor con
stante anodestroom. De tetrode is
in het gegeven werkpunt ingesteld
en men stuurt haar juist tot het
punt P. S = lOmA/V.

V3,

+100+50-

0—50-

Gevraagd:
1. Bepaal de waarde van Ia^.
2. Bepaal i\a en Za.
3. Bereken Pw,
en Pa.

p

+ 150-

I
7

2

3

■va

4kV
-f------I

—100-150-200-

W

Opgave 5
Gegeven:
Men gebruikt een zendtriodc in een in klasse C ingestelde zender-versterktrap. Daarbij is Va = — 200 V, Vaw = 4 kV en Zflp = 1 A.
Men stuurt de buis juist tot aan de grenslijn, waarbij
= 3,5 kV. Ver
der geldt ƒ! = 40 en S = 5 niA/V.
Gevraagd:
1. Construeer de Va—Pa-karakteristieken.
2. Teken de belastinglijn en bepaal iia en Za.
3. Bereken Pw, rj en Pa.
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§ 5. BESCHOUWINGEN OMTRENT DE DIVERSE INSTELLINGEN
Thans zullen wij nagaan, welke mogelijkheden van instelling men heeft
met een zendbuis en welke instelling men daarbij het beste kan nemen.
In fig. 1.21 is een ideale Ia—1%-karakteristiekenbundel geschetst van een
zendtriode. Reeds eerder hebben wij
Ia
er op gewezen, dat de anode-topstroom
klasse A
eB
zowel als de voedingsspanning aan gren
zen zijn gebonden. We veronderstellen
daarom, dat de buis hoogstens tot punt
P op de grenslijn kan worden ge
stuurd, en dat de gegeven 1% de maxi
maal toelaatbare voedingsspanning is.
Vo
We kunnen het werkpunt nu oj> de ge
tekende ,,Va—1%-lijn” kiezen, voor
zover daarbij de maximale anode-dissipatie niet wordt overschreden. In de
fig. 1.21 is PWaR een klasse A-instel
Fig. 1.21. Enkele mogelijke instellingen ling, P\VBR een klasse B-instelling en
van een zendbuis:
lc Klasse A-instelling met <p — 360°;
PQR een klasse C-instelling van de buis.
belastinglijn PWAR.
Bij
de klasse A-instelling is de stroom2C Klasse B-instelling met <p = 180°;
belastinglijn I ’\\ BR.
hoek gelijk aan 360°, bij de klasse
3e Klasse C-instelling met cp < 180°;
B-instelling is de stroomhoek gelijk aan
belastinglijn PQR.
180° en bij de klasse C-instelling is de
stroomhoek kleiner dan 180°. De punten van belang zijn nu het rendement ij
en het met een bepaalde stuurspanning maximaal af te geven wisselstroomvermogen Pw.
Het rendement

Het rendement van het anode-circuit bedraagt:
>1 =

100% =
Pa.,

I

V„

1O
o% =
-1'100%
=Vb

Va

” = T?

Ma

M.-

• 50%

. 50% of

(107)

* “aem

Hieruit blijkt, dat het rendement in de eerste plaats afhangt van de ver-

houding

- . Deze verhouding ligt vast door de steilheid van de grenslijn

l b

en de toelaatbare maximale Vb van de gegeven zendbuis.
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In de tweede plaats hangt het rendement af van de verhouding---- — . Deze

verhouding wordt bepaald door de grootte van de stroomhoek <p; d.w.z.,
door de instelling van de buis. Hoe verder wij namelijk in klasse C ingesteld
geraken (zakken van het werkpunt langs de ,,Va = 1%-lijn” in fig. 1.21),
des te kleiner wordt de stroomhoek <p.
ha
uitgezet als afhankelijke van de stroomIn fig. 1.22 is de verhouding
hoek </>. Deze grafiek is met behulp van de grafieken van de fig. 1.14 en 1.13
bepaald, door de aldaar uitgezette waarden
__ k=\
k 1,5
ha
op elkaar te delen. We
en
van

Lii- iï ®

zien, dat de verhouding --------- toeneemt,

•

naarmate de stroomhoek kleiner wordt.
Daaruit volgt, dat het rendement toeneemt,
naarmate de stroomhoek afneemt. In welke
orde van grootte de toeneming van het
rendement ligt bij afneming van de stroom
hoek, kan men met behulp van fig. 1.22
beoordelen.
In het geval van een steile grenslijn is
Va

.

■

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

•

-

■

'■5

1.3-

1.1

®i®

llllll 11111111111111

I

in formule (l .07) tennaastebij gelijk

aan 1, zodat het rendement bij benadering
gelijk is aan:
--^—•50%

0,5

(1-08)

■jn

lil

lllllllllll
ll
Ó
60 120

O^lLplLp-L
Bij afneming vantp nadert het rendement
tot een waarde die vlak onder 100% ligt.
In fig. 1.22 hebben wij, behalve de ge
trokken lijn voor een ideale buis met
rechte karakteristieken, ook nog een
streeplijn voor een buis met 3/2 machtskarakteristieken getekend.

i■

180 240 300

__

®^20

Fig. 1.22’ De verhouding Foi = y —
als functie van de stroomhoek (p voor
het geval van een lineaire (resp. 3/..
machts-) la — ^-karakteristiek.
Deze grafieken zijn verkregen door
de grafieken van de fig. 1.14 en 1.13
op elkaar te delen.

Het afgeven van wisselstroomvermogen
Het afgegeven wisselstroomvermogen bedraagt volgens formule (1,03<i):

Pw ~ klla • ^a.
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Dit vermogen is dus in de eerste plaats afhankelijk van va, d.w.z., van de
maximaal toelaatbare Vb en de steilheid van de grenslijn. Hoe steiler de
grenslijn is, des te meer va de waarde Vb kan benaderen (fig. 1.21).
In de tweede plaats is Pw afhankelijk van iia. De waarde van ïia bij uiteen
lopende stroomhoeken en een gegeven constante waarde van Ia volgt uit
de grafiek van fig. 1.14. Blijkbaar treedt er bij een ideale buis een maximaal
uitgangsvermogen op in het geval van een stroomhoek van 245°; een en ander
ligt voor een buis met 3/a machts-/a—Bj-karakteristieken iets anders.
Pw is bij bepaalde waarden van Ia en Vb dus maximaal in een klasse A-Binstelling. Bij deze A-B-instelling valt hel rendement echter niet al te gunstig uit'.
Men stelt de buis daarom tamelijk ver in klasse C in. Hierdoor is het met een
daartoe benodigde grotere stuurspanning af te geven wisselstroomvermogen Pw
kleiner, zodat de vermogensversterking van de trap geringer wordt. Het rende
ment wordt echter veel groter en hierdoor is men er over het geheel genomen
gunstiger aan toe.
Bij het ontwerpen van zendbuizen gaat men ervan uit, dat men een rende
ment van ca 80% wenst te bereiken. Dit rendement treedt bij een bepaalde
klasse C instelling op. Men construeert de zendbuis dusdanig, dat bij deze
klasse C-instelling en de maximaal toelaatbare Vb (in het geval van sturing
tot aan de grenslijn) de maximale anodedissipatie, de maximale anodegelijkstroom
en de maximale Ia juist niet worden overschreden. Met een normale zendbuis
is het daarom niet mogelijk, bij de maximale V,, de bovenvermelde klasse
A-B-instelling ter levering van een maximaal wisselstroomvermogen toe te
passen, aangezien de maximale anodedissipatie, de maximale
en de
maximale ƒ„ dan ver worden overschreden.
In de praktijk blijkt de gunstigste klasse C-instelling vaak bij een negatieve
voorspanning Vg te zijn, die ca. tweemaal de grootte van de roosterruimte
bedraagt:
Vg «i — 2. Vi,/(j,

(1.09)

In het geval van een triode moet men ook nog in het oog houden, dat de
maximaal toelaatbare stuurroosterdissipatie niet wordt overschreden.
Heeft men met een tetrode of met een pentode te doen, dan zal bij de lage
ya-waarden vooral de schermroosterdissipatie toenemen en in dé tweede
plaats pas de stuurrooser-dissipatie. Deze stuurrooster-dissipatie is daarom
bij tetroden en pentoden kleiner dan bij trioden, zodat men met een tetrode
(resp. pentode) in hel algemeen een grotere vermogenversterking kan bereiken.

Diverse huistypen

Welk verschil bestaat er in het algemeen, voor wat betreft het gebruik van
verschillende huistypen?
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De capaciteit CaOi van pentoden en tetroden is véél kleiner dan die van trioden.
Daarom is het met een triode vaak moeilijker het aan het Miller-effect te wijten
oscilleren te voorkomen. Dit kan geschieden door te neutrodyniseren of door
de roosterbasisschakeling toe te passen.
Verder hadden pentoden, vergeleken bij tetroden, het voordeel dat het na
delige effect van de secundaire emissie van de anode wordt opgeheven dank
zij het keerrooster. Tegenwoordig beperkt men de secundaire emissie door de
desbetreffende elektrode met een koollaag te bedekken. Koolstof heeft nl. een
zeer lage secundaire emissiefactor. Bovendien weet men bij tetroden de secun
daire emissie te beperken door een gunstige opstelling van de elektroden.
Hierdoor heeft een pentode geen voordeel meer ten opzichte van een tetrode.
Zendpentodcn worden dan ook nagenoeg niet meer vervaardigd.
Tetroden en pentoden hebben, vergeleken bij irioden, het belangrijke voordeel dat ze
gevoeliger zijn. D.w.z., zij kunnen een grotere vermogenversterking opbrengen.
De triode heeft als voordeel t.o.v. de tetrode en de pentode, dat zij minder gecom
pliceerd is. Dit gaat vooral sterk wegen in het gebied van de zeer hoge frequen
ties. Voor zeer hoge frequenties is een pentode zelfs onbruikbaar, omdat het
keerrooster dan (o.a. wat betreft het onderdrukken van oscilleren) onover
komelijke moeilijkheden meebrengt. Oscilleren kan behalve door het Millereffect ook nog door onvoldoende ontkoppeling van de voedingslijnen worden
veroorzaakt. Toeneming van het aantal roosters gaat aldus samen met toe
neming van het aantal terugkoppel-mogelijkheden. Bij de allerhoogste fre
quenties is het zelfs zo dat de tetrode praktisch geen voordelen meer heeft
t.o.v. de triode, zodat men dan vaak aan de triode de voorkeur geeft. De goede
bruikbaarheid van de triode bij zeer hoge frequenties heeft mede haar bestaans
recht verzekerd.
Overigens zijn trioden ook bij minder hoge frequenties in gebruik. Dit komt
omdat zij, dank zij haar eenvoudige constructie, goedkoper zijn en omdat zij
tegelijkertijd een eenvoudigere (en dus goedkopere) schakeling meebrengen.
Verder lenen vooral trioden er zich goed voor zendbuizen van zeer groot ver
mogen te vervaardigen.

Praktij kschakelingen

We eindigen deze paragraaf met enkele opmerkingen omtrent de praktische
opbouw van zendertrappen.
De negatieve (stuur)rooster-voorspanning wordt meestal door een
aparte gelijkstroomdynamo of accu-batterij geleverd, die een zeer kleine
moet hebben als men een constante negatieve voorspanning wenst. De zendbuizen worden immers in roosterstroom gestuurd en dit brengt een sterk
wisselende belasting van de voorspanningsbron mede.
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Het verkrijgen van de negatieve voorspanning met behulp van een katodeweerstand geeft in een zendertrap een tamelijk groot energieverlies, aangezien
de stroom hier zeer hoog is. Overigens vindt dit toch toepassing ten einde de
zendbuis beter te beveiligen tegen primaire roosteremissie '); hiervoor moet
men bij zendbuizen bijzonder oppassen.
Een derde methode tot het verkrijgen van de negatieve voorspanning is het
aanbrengen van een roosterlekweerstand. Door deze weerstand zal namelijk
de roosterstroom van de zendbuis lopen, waardoor de gewenste negatieve voor
spanning ontstaat.
Het moduleren geschiedt bij AM-zenders meestal in de eindtrap, aange
zien het minder gemakkelijk is een reeds in amplitude gemoduleerd signaal
te versterken zonder de modulatie van dit signaal te vervormen. Bovendien
kan men het in amplitude gemoduleerde signaal slechts in klasse B versterken,
zonder dat er bij grote modulatiediepte vervorming optreedt, en met de
klasse B-instelling kan men geen hoog rendement bereiken.
De zendertrappcn voert men vaak in balans uit. Dit brengt namelijk
diverse voordelen mee:
In de eerste plaats kan een buis, indien zij in een balansschakeling is opge
steld, een groter wisselstroomvermogen afgeven dan indien zij in een enkel
voudige schakeling wordt gebruikt (zie § 12 van hoofdstuk VII uit deel I).
In de tweede plaats heeft de balansschakeling het voordeel, dat over de aan
gesloten resonantiekringen niet één buiscapaciteit staat (b.v. Cgic of Cak),
doch de serieschakeling van twee buiscapaciteiten die afkomstig zijn van de
gezamenlijke, in balans geschakelde buizen. Hierdoor kan men de afstemcapacitcit per resonantiekring kleiner houden. Vooral voor het verwerken van
signalen met zeer hoge frequenties is dit van belang.
In de derde plaats kan men verschillende punten gemakkelijker ontkoppelen.
Met het oog hierop kan men opmerken, dat de balansschakeling zich bij uitstek
leent tot goed neutrodyniseren. In fig. 1.23 hebben we een voorbeeld van twee
in balans geschakelde trioden gegeven, die door de condensatoren Ci en C2
op de gebruikelijke wijze zijn geneutrodyniseerd. Een en ander kan men als
volgt inzien. De Cag, de Ci, de bovenhelft van Za en de ondcrhelft van Za
1
_
1
vormen voor
de vier takken van een brugschakeling. Als
en
(uCag
CoCj
als de helften van Za gelijk zijn, dan is de brug in evenwicht; d.w.z., de wissel
spanning over Za tussen de punten M en N zal dan geen wisselspanning veroor
zaken tussen de punten H en K, ofwel tussen het rooster en de katode van Bj.
Op dezelfde wijze kan men dit inzien voor Bn.

1) Onder primaire roosteremissie verstaat men het verschijnsel, dat het rooster door
de rooster-dissipatie zó heet wordt dat het ten gevolge daarvan zelf elektronen gaat
emitteren.
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Gebruikt men trioden, dan zal men zeker moeten neutrodyniseren om oscille
ren te voorkomen. Vaak is het in het geval van kortegolf-zenders gebruikelijk,
de trioden in een roosterbasisschakeling toe te passen; dat vergemakkelijkt
het vermijden van oscilleren.
Pentoden komen alleen ter sprake bij
M
kleine vermogens en bij niet al te hoge
frequenties. Bij grote vermogens is men
a
uitsluitend aangewezen op tetroden of
trioden. Het nadeel van de secundaire
emissie van een tetrode weegt bij een
zendbuis bovendien lang zo zwaar niet
als bij een gewone radiobuis, aangezien
in de eerste plaats in een zendertrap de
anodespanning meestal véél hoger ligt
-y-Ca'g‘1
dan de schermroosterspanning; het ge
-i—-iN— X
bied waar Va < Vgz, is relatief genomen
Fig. 1.23. De schakeling van een geneuzeer klein. In de tweede plaats heeft trodyniseerde balansversterktrap.
men door gunstige buisconstructie het
nadelige verschijnsel van het optreden van secundaire emissie bij tetroden
nagenoeg geheel weten op te heffen.
De grootste moeilijkheden levert bij een zendertrap in den regel het vermijden
van oscilleren op. Dit is mede daaraan te wijten, dat zich in het rooster- zowel
als in het anodecircuit een resonantiekring bevindt. Verder verwerkt men in
zendertrappen vaak zeer grote vermogens. Dit brengt mee, dat de onderdelen
grote afmetingen hebben en daardoor moeilijk voldoende zijn af te schermen.
Bovendien kan de steilheid van de diverse zendbuizen véél groter zijn dan die
van de normale buizen uit een ontvanger (b.v. 50 mA/V).
De kringen in een zendertrap moeten een kwaliteit hebben, die voldoende
is om de ongewenste hogere harmonischen goed te onderdrukken. De anodekring wordt verder niet alleen gedempt door de lit van de vorige buis, doch
vooral door de roosterstroom trekkende volgende buis. Pen einde de demping
door de volgende buis te verminderen, takt men de kring wel af, zodat de dem
ping slechts over een deel van de kring komt te staan.
In de fig. 1,59a en 1.60 vindt men voorbeelden van praktische schakelingen
die wij later zullen bespreken.

REPETITIEVRAGEN

* 1. Behandel de algemene opbouw van een zender aan de hand van een
blokschema.
*2. Waarom wordt in een zender-versterktrap de buis meestal ver in rooster-
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
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stroom gestuurd in geval van het gebruik van een triode? Waarom even
eens bij het gebruik van een tetrode?
Bespreek de werking van een in klasse B ingestelde zender-versterktrap.
Geef daarbij o.a. de (ideale) Ia—Ua-karakteristieken en de belastinglijn,
en behandel hoe uit deze gegevens de anode-impedantie, het afgegeven
vermogen en het rendement kunnen worden bepaald.
Welk voordeel heeft het gebruik van constante stroomkarakteristieken
bij het berekenen van zender-versterktrappen ?
Behandel hoe men de stuurroosterdissipatie van een zendbuis globaal
kan bepalen. Geef tevens aan hoe men tot een handige praktijkformule
kan komen.
Behandel hoe de schermroosterdissipatie theoretisch is te bepalen. Welke
moeilijkheid kan zich in de praktijk voordoen bij het bepalen van genoemde
dissipatie?
Bespreek de werking van een in klasse C ingestelde zender-versterktrap.
Geef daarbij o.a. de (ideale) Ia—Ven I„—U9-karakteristieken en be
handel hoe met behulp van deze gegevens de anode-dissipatie en het rende
ment kunnen worden bepaald.
Hoe kan men een zender-versterktrap neutrodyniseren ?
Behandel enkele voordelen van de balansschakeling van zendertrappen.
Vergelijk de eigenschappen van een zendtriode met die van een zendtetrode.

FREQUENTIE-VERMENIGVULDIGING

We hebben reeds eerder vermeld, dat men spanningen met zeer hoge fre
quenties moeilijk direct met een oscillator kan opwekken. Indien de gewenste
draaggolfspanning een zeer hoge frequentie heeft, wekt men eerst een spanning
op met een frequentie fosc, die het nAe deel bedraagt van de gewenste fre
quentie /o- Vervolgens vindt er in de HF-versterker frequentie-vermenigvuldiging plaats. Dit bereikt men door de anode-impedantie van een trap of van
enige trappen niet op de le harmonische van de anodewisselstroom af te stem
men, maar op een hogere harmonische. Hiertoe neemt men in den regel de
tweede of de derde harmonische. Men gaat liefst niet hoger, omdat de hogere
harmonischen veel minder sterk in ia zijn vertegenwoordigd, waardoor de te
bereiken vermogenversterking en het rendement zeer klein worden.

Frequentie-verdubbeling
In fig. 1.24a hebben wij het geval van frequentie-verdubbeling toegelicht
met behulp van de geïdealiseerde Ia—Fa-karakteristieken van een tetrode.
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De constante stroom-karakteristieken zou men hiervoor ook goed kunnen
gebruiken.
De tetrode is tamelijk ver in klasse C ingestcld en wordt juist tot aan de
grenslijn gestuurd. De anode-impedantie Za is afgestemd op de 2de harmo
nische van de anodestroomimpulsen. Wij hebben eerst de bundel Ia—Vakarakteristieken en de Ia—Kji-karakteristieken getekend. Vervolgens is onder
de
— Dffi-karakteristiek de grafiek Vgi = f(Z) getekend. Daarna is naast
de ƒ„—I’a-karakteristiekenbundel de grafiek Ia = f(/) geconstrueerd met
behulp van de Ia—Kji-karakteristiek en de grafiek Vgi = f (Z); bij deze con
structie is gebruik gemaakt van het fictieve werkpunt W'.
Met behulp van de grafieken uit de fig. 1.14 en 1.15 kan men vervolgens de
grootte van de le en de 2lle harmonische van de anodestroom-impulsen be
rekenen. Beide harmonischen zijn in de juiste fase in fig. 1,24<i getekend.
Xu is het van belang op te merken, dat ila in fase is met vgi en i->a in tegenfase

Ia

Ia
1C harmonische
2e harmonische

I So

Ia
Sl

---------- + 2OV^2

—VZ

-Va
—6OV— 1 _

f 1
I
: i

1

1

!

%

Fig. 1.246. De constructie van de figuur
van Lissajous ter bepaling van het deel
Q2R2S2 van de belastinglijn in geval van
frequentie-verdubbeling.

Fig. 1.24«. De constructie van de belas
tinglijn in geval van frequentie-verdub
beling. De fase van vgi ten opzichte van
va volgt uit de fase van z'ift ten opzichte
van f2aDe belastinglijn verloopt volgens
P2Q2R2S2R2Q2P2Q2T2Q2P2- Het kromme
stuk Q2R2S2 vormt een deel van de
figuur van Lissajous MNQ2R2S2.
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is met de anodewisselspanning va, die door i->a over de anode-impedantie Za
wordt veroorzaakt. Aangezien de fase van iza ten opzichte van iia vastligt,
ligt hiermede tevens de fase van va ten opzichte van
vast; d.w.z., als
l/f/] = wffj.sinco/ een positief maximum heeft (punt SJ, heeft de spanning
Va —
cos 2cot een minimum (punt S.,). We zijn nu in staat om
Iza = f(Z) in de juiste fase onder de Ia—Ko-karakteristiekenbundel te tekenen.
Tenslotte hebben wij met behulp van de grafieken Ia = f(/) en Va = f(/)
de belastinglijn geconstrueerd. Deze verloopt gedurende één periode van
volgens: P2Q2R2S2R2Q2P2Q2T2Q2P2.
De waarde van Za volgt uit de met behulp van fig. 1.15 te berekenen waarde
van iza en de in fig. 1.24a af te lezen waarde van va:

za =

Va
'■2a '

Wij wijzen erop, dat het deel Q2R2S2R2Q2 van de belastinglijn verloopt volgens
een deel van een figuur van Lissajous. Ter verduidelijking hebben wij
in fig. 1.246 de constructie van de belastinglijn, voor zover ze het stuk
Q2R2S2R2Q2 betreft, apart weergegeven.
Verder is op te merken, dat het deel Q2R2S0 van de belastinglijn een deel van
een parabool vormt. Ten einde dit te bewijzen, hebben wij in fig. 1.246een A’-as
en een Y-as aangenomen. We kunnen stellen:
ƒ y = 6. sin col
|x
a . cos 2cot.
Hieruit volgt:
i
y_
le. sin co/ =
of sin2 a>t = — -y2
62 7
b
I
1
2e. cos 2cnt — —x of 1 — 2. sin2 col =---- x of sin2 col —
— —
2a
a
a
Door de gevonden waarden van sin2 col aan elkaar gelijk te stellen, vinden we:

I-

-- x =----- y2 of
2a
62 7

x =

1
—x
la

= i - -^y2 of

2a

(1.10)

- o2 y2 + «

De gevonden vergelijking 1.10 is de vergelijking van een parabool.
Tenslotte wijzen wij erop, dat de verhouding

volgens fig. 1.15 in het

ideale geval maximaal is bij een stroomhoek van ca. 120°. Om deze reden
hebben wij in ons voorbeeld van fig. 1.24a een stroomhoek van 120° aan
gehouden.
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Frequentie-verdrievoudiging

In fig. 1.25a is het geval van frequentie-verdrievoudiging toegelicht met
behulp van de geïdealiseerde Ia—V«-karakteristieken van een tetrode. Ook
nu zou men dit eveneens goed kunnen doen aan de hand van constante stroomkarakteristieken. De constructie van de diverse grafieken in fig. 1.25a geschiedt
in dezelfde volgorde en op dezelfde wijze als voor het geval van frequentieverdubbeling in fig. 1.24a. Nu gebruikt men daarbij echter niet fig. 1.15 voor
het berekenen van de 2de harmonische, doch fig. 1.16 voor het bepalen van de
£3

3(le harmonische. Daarbij valt op, dat de verhouding ---- maximaal is bij een

stroomhoek van ca. 80°. In geval van frequentie-verdrievoudiging kan men de
Ia

Ia
I
"Vqi =
1e harmonische S2_________________ +2OV
f~\ | 3e harmonische
_.p9

llliÉ t
-6OV
I
-8OV----- J

I

~T
I
I
I

/
\ /

1

;“

Si

RlZ

!

ynI !

1/

NÖ

!
i

i

?2

b

4o

z

Fig. 1.256. De constructie van de figuur
van Lissajous ter bepaling van het deel
Q2R2S2 van de belastinglijn in geval van
frequentie-verdrievoudiging.

Fig. 1.25a. De constructie van de belas
tinglijn in geval van frequentie-verdrie
voudiging. De fase van vg\ ten opzichte
van va volgt uit de fase van i\a ten op
zichte van ?3a.
De
belastinglijn verloopt volgens
P2Q2R2S 2 R2Q2P2Q 2T >Q 2 P 2Q 2 12Q 2 P2 •
Het kromme stuk Q2R2S2 vormt een deel
van de figuur van Lissajous
MNW'OQoRaSa.
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buis dus het beste verder in klasse C instellen dan bij frequentie-verdubbeling.
In fig. 1.25a hebben wij een stroomhoek van 90° aangehouden.
In fig. 1.256 hebben wij voor het geval van frequentie-verdrievoudiging
nog eens apart de constructie van het deel Q2R2S2 van de belastinglijn ge
tekend. Dit stuk Q2R2S2 vormt weer een deel van een figuur van Lissajous.
Het is eveneens een deel van een derde machts kromme. De vergelijking van deze
kromme kan men vinden uit de twee grond vergelijkingen:
ƒ y — b. sin o>t
1 x = a .sin üo>t.

Als vergelijking vindt men uiteindelijk:
3a
4a
x =---- y
y------- — y3
b ’ — 63 '

(l-H)

We besluiten met de opmerking, dat het rendement en de vermogenversterking over het algemeen bij frequentie-vermenigvuldiging lang zo groot
niet zijn als bij een gewone zender-versterktrap, waarin niet van frequentievermenigvuldiging sprake is. Dit geldt in het bijzonder bij het verwerken van
signalen met zeer hoge frequenties.
Opgave 6

1. Bepaal de belastinglijn en de dynamische I n- ^^-karakteristiek van een
ideale zendtetrode als verder gegeven is:
= 00

S = 5 mA/V, Vb = 3000 V
De roosterruimte is I00V.
Vgl = - 200 V.
vg = 400 V.
Men stuurt de tetrode tot aan de grenslijn.
De steilheid van de grenslijn is 2 mA/V.
2. Bepaal de grootte van Za.
3. Bepaal het afgegeven vermogen en het rendement.
4. Teken de Vr/I—Ha-karakteristieken en geef ook daarin de belastinglijn aan.

Opgave 7

1. Bepaal de belastinglijn als de versterktrap uit opgave 6 voor frequentieverdubbeling wordt gebruikt bij dezelfde Vb- Men stuurt de trap daarbij
juist tot aan de grenslijn met vgi = 600 V en Vgi = — 500 V.
2. Bepaal de anode-impedantie, het afgegeven vermogen, de anodedissipatie
en het rendement in dit geval van frequentieverdubbeling.
3. Teken de Vgl—Ba-karakteristieken voor diverse waarden van Ia (constante
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stroom-karakteristieken). Construeer in deze karakteristiekenbundel tevens
de belastinglijn.
Opgave 8

1. Bepaal de statische Ia—F0-karakteristieken en de statische Ia—Ksikarakteristiek van een ideale zendtetrode, als gegeven is:
S - 3 mA/V; Sgrensiun = 1 mA/V; Vb = 2000 V.
I «i = — 350 V; ilpi = 500 V; de roosterruimte bedraagt 50 V.
Men gebruikt de tetrode als frequentie-verdricvoudiger en men stuurt
daarbij de buis juist tot aan de grenslijn.
2. Schets vervolgens I'’3i = f(l), en teken met behulp hiervan /„ = ƒ(/) en
Va = f(Z).
3. Construeer de belastinglijn.
4. Teken de
—Pa-karakteristieken voor diverse waarden van Ia en zet
ook in deze karakteristiekenbundel de belastinglijn uit.
5. Leid een formule af voor de kromme, waarvan de belastinglijn een deel is.
6. Bereken ?3a, Z„, PM, r] en Pa.
Opgave 9
1.

Bepaal de lijnen van constante Ia in het Vti—Fo-vlak van een ideale
tetrode, als gegeven is:
S — 6 mA/V
De roosterruimte F?i;zi bedraagt 150V
Sgrenslijn in het /„—F0-vlak bedraagt 3 mA/V.
2. Men gebruikt de buis als frequentie-verdubbclaar, waarbij Ittp = 1,8 A,
<p - 120° en F„w = 3 kV. Construeer de belastinglijn in het Vgi—Vavlak als de buis juist tot aan de grenslijn wordt gestuurd.
3. Bepaal iia en Za.
4. Bereken Pw, r) en Pa.

Opgave 10
1. Een ideale tetrode heeft een steilheid van 5 mA/V en een roosterruimte
van 50 V. De steilheid van de grenslijn in het Ia—Fa-vlak bedraagt
2 mA/V. Teken de lijnen van constante Ia in het V —F„-vlak.
2. Construeer de belastinglijn in het V—Fo-vlak als men de tetrode voor
frequentie-verdrievoudiging gebruikt. Daarbij geldt: V„
2400 V; Ia, =
= 0,4 A; (p = 90°; men stuurt de buis juist tot aan de grenslijn.
3. Bepaal isa en Za4. Bereken Pw, ’7 en P,
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OVERSTURING

Tot nu toe hebben we steeds over zender-versterktrappen gesproken, die
men hoogstens juist tot aan de grenslijn stuurt. In deze paragraaf komt de
z.g. overstuurde versterktrap ter sprake, waarbij men de zendbuis verder „uit
stuurt" dan juist tot aan de grenslijn. Dit is o.a. het geval bij de in § 1 1 te
behandelen anode-modulatie. Aangezien de overstuurde zendertrap een zeer
moeilijk onderwerp is, zullen wij de oversturing uitvoerig bespreken. Daarbij
zullen we nagaan hoe men een overstuurde versterktrap kan berekenen, indien
men geïdealiseerde karakteristieken mag veronderstellen. Deze berekening is
niet zozeer van belang om naderhand een overstuurde zendbuis te kunnen
berekenen, alswel om tot een beter inzicht te komen in de werking van een
overstuurde zendertrap. Hiertoe zal het uitvoeren van diverse aan het eind
van deze § volgende opgaven veel kunnen bijdragen.

Een vergelijking tussen een overstuurde versterktrap met weerstandkoppeling en een overstuurde zender-versterktrap. De oversturing
ontstaat door Z„ te laten toenemen.
In fig. 1.26 hebben wij het geval van een overstuurde versterktrap
met weerstandkoppeling toegelicht met behulp van de Ia—Eo-karakteristieken en de Ia—Eyi-karakteristiek. Voor de eenvoud hebben we als buis
een tetrode genomen.
De diverse I„—Va-karakteristieken lopen alle bij lage Va-waarden langs
de grenslijn naar de oorsprong M; zij liggen bij hoge Pn-waarden in het ge
ïdealiseerde geval evenredig verdeeld over het ƒ„—J7o-vlak. Vanwege deze
evenredige verdeling kunnen wij Vgi = f(Z) op de gegeven wijze naast de
/„—Iza-karakteristieken tekenen. In het I„—Vn-vlak is PiQRj de be
lastinglijn in een niet overstuurde toestand. Als men daarna Ra groter
laat worden, zal de belastinglijn achtereenvolgens gelijk worden aan P2QR2,
P3QR3. P4QR1 en PsQRs- Is men eenmaal in een punt op de grenslijn aan
gekomen, dan zal een verdere toeneming van Vgi de Ia niet meer doen toe
nemen ; bij een verder toenemen van Dpi blij ft I a constant en neemt I gi daarentegen
extra toe.
Zou Ia nl. nog wél toenemen, dan zou Ia.Ra toenemen en dus Va =
= Vi> — Ia-Ra afnemen; d.w.z., dan zou men langs de grenslijn naar beneden
gaan en zou I„ juist afnemen, hetgeen in strijd is met de veronderstelling van
een toenemende Ia.
Laten wij Vgi dus toenemen vanaf de waarde V rJi = — Vjim, dan wordt
de belastinglijn vanaf punt Q geleidelijk doorlopen tot aan de grenslijn, om
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daarna bij verdere toeneming van Vsteeds in het zelfde punt op de grenslijn
te blijven.
Met behulp van de belastinglijnen kunnen wij nu tevens de dynamische
I„—y^i-karakteristieken tekenen. Deze verkrijgen een steeds groter wordend
horizontaal stuk RS naarmate Ra toeneemt.
Tenslotte is in de eerste plaats met behulp van de belastinglijnen en
Vgi = f(/) de grafiek Va = f(Z) geconstrueerd; in de tweede plaats is met
behulp van de dynamische Ia—P^i-karakteristieken en Vgi — f(t) de grafiek
Ia = f(0 getekend. Va en Ia hebben een gelijksoortig impulsvormig verloop,
hetgeen ook direct volgt uit Va = Vb — IaRaIn fig. 1.27 hebben wij het geval van een overstuurde zender-versterktrap toegelicht met behulp van de Ia—Va-karakteristieken en de Ia—Vgikarakteristiek. Voor de eenvoud hebben wij weer een tetrode-versterktrap
genomen. Vanwege de evenredige verdeling kunnen wij de grafiek IL,! = f(/)
weer op de gegeven wijze naast de Ia—Izre-karakteristieken tekenen. Om
de belastinglijnen te kunnen tekenen moeten wij eerst het fictieve werk
punt W' bepalen, dat vastligt met V„ = Vb = 5 kV en Iz5i — — 150 V.
In een niet overstuurde toestand zal bij een bepaalde waarde van Za de
belastinglijn gelijk zijn aan de gebroken lijn P1Q1R1, waarbij het verlengde
van R1Q1 door het fictieve werkpunt W' gaat. De anodestroom is impuls
vormig en de eerste harmonische i\a zal over Za een wisselspanning va =
= — iiu.Za veroorzaken.
Indien wij Z„ laten toenemen, zullen de anodestroom-impulsen van de ideale
tetrode in het begin gelijk blijven. D.w.z., de waarde van iia blijft aanvankelijk
gelijk en Za neemt toe, zodat de spanning va — — iia-Za recht evenredig
met Za zal toenemen. Dit zal het geval zijn totdat wij de buis juist tot aan de
grenslijn sturen, in welk geval de belastinglijn gelijk is geworden aan de
gebroken lijn P2Q>R>Laten wij de Za nog meer toenemen, dan zal va weer groter worden vanwege
deze toeneming van Za, doch nu in mindere mate dan voorheen omdat i’io
tegelijkertijd afneemt. Het laatste komt doordat de belastinglijn langs de
grenslijn naar beneden zal gaan, zodat de anodestroom-impulsen bij een toe
nemende Zaa een steeds groter wordende „indeuking” zullen verkrijgen, ja,
bij zeer sterke oversturing door genoemde „indeuking” zelfs in tweeën gedeeld
kunnen worden. De belastinglijnen worden achtereenvolgens de gebroken
lijnen P3Q3R3S3, P4Q4R4S4 en P5Q5R5S4S5.
Dat in geval van oversturing de anodestroom-impulsen een „indeuking”
verkrijgen, kan men nog duidelijker inzien met behulp van de in fig. 1.28<i
getekende constante stroom-karakteristieken van dezelfde ideale tetrode.
Als men Za laat toenemen, neemt daardoor va — — iia-Za toe, waardoor
de belastinglijn achtereenvolgens de standen P1WR1, PjWR», P3WR3,
P4WR4 en P5WR5 zal innemen. In de drie laatste gevallen komt de belastinglijn
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Fig. 1.28«. De oversturing van een zender-versterktrap, toegelicht met behulp van de
geïdealiseerde constante stroom-karakteristieken van een tetrode.
Door Za te laten toenemen geraakt de buis overstuurd en schuift de belastinglijn met
haar uiteinde R steeds verder in het gebied van afnemende anodestroom en sterk toe
nemende schermroosterstroom.
voorbij de punten Q3, Q4 en Q5 in een gebied van afnemende anodestroomwaarden; voorbij deze punten treedt de „indeuking” in de anodestroomimpulsen op.
Wij hebben in fig. 1.28a eveneens lijnen van constante
getekend ten
einde goed te doen uitkomen, dat tijdens de oversturing het afnemen van de
anodestroom gepaard gaat met een zeer sterke toeneming van de scherm
roosterstroom! In fig. 1.280 zijn de anodestroom-impulsen en in fig. 1.28c de
schermroosterstroom-impulsen voor de diverse gevallen getekend. Indien
men een tetrode overstuurt, gaat dit dus over het algemeen gepaard-met een
zeer sterke toeneming van de schermroostersdissipatie, een punt waarop men
terdege moet letten!
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We keren vervolgens terug
fa
Amp
tot fig. 1.27. Met behulp
van de belastinglijnen heb
ben wij de dynamische
Ia — Ppi-karakteristieken
0,5geconstrueerd. Zoals men
0ziet, lopen deze heel anders
■ ƒ
dan bij de versterktrap met
weerstandkoppeling: bij een
positiever worden van Vgi
gaat de dynamische karak
teristiek op den duur niet
horizontaal lopen, maar hij
buigt naar de I^i-as terug.
Dit laatste is in overeen
stemming met het optreden
van een „indeuking” in de Fig. 1.286. De vorm van de anodestroom-impulsen bij
anodestroom-impulsen. We de diverse waarden van Za volgens fig. 1.28<ï.
merken hierbij op, dat deze
indeuking in geval van geïdea Amp
2,5-liseerde karakteristieken vol
gens een deel van een
1,5sinusoïde verloopt. Dit zal
ons straks in staat stellen de
overstuurde
versterktrap
met behulp van de grafieken
t
o
__ ï
--A
van fig. 1.13 en fig. 1.14 te
berekenen.
Fig. 1.28c. De vorm van de schermroosterstroomAldus hebben we gezien, impulsen
bij de diverse waarden van Za volgens
dat een zendbuis van de fig. 1.28a.
De indeukingen van de /a-impulsen gaan gepaard
niet-overstuurde toestand met
een sterke toeneming van
d.w.z., met een
in de overstuurde toestand sterke toeneming van de schermroosterdissipatie.
kan komen door Za te laten
toenemen. Men kan ook in de overstuurde toestand komen door de wis
selspanning vgi te laten toenemen of door de anode-gelijkspanning l'alr
te laten afnemen. Deze twee gevallen zullen wij nu achtereenvolgens gaan
bespreken.

7

AA fï;
II

i/“; H ”

1

Het ontstaan van de overstuurde toestand door toeneming van

In fig. 1.29 hebben wij met behulp van de constante stroom-karakteristieken

»
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toegelicht, dat een zender-versterktrap van de niet-overstuurde toestand
in de overstuurde toestand kan geraken door de wisselspanning vgl te laten
toenemen.
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I-'ig. 1.29. Door de stuur-wisselspanning vgi Ie laten toenemen geraakt een buis op den
duur overstuurd.
PiWRi is een belastinglijn in een niet overstuurde toestand.
PjW‘R? is een belastinglijn in een juist niet overstuurde toestand.
P3WQ3R3 is een belastinglijn in een overstuurde toestand;
het uiteinde R is in het gebied van afnemende anodestroom geschoven.
Als we een wisselspanning vgi volgens geval A toevoeren hebben wij een
niet-overstuurde toestand, waarbij de belastinglijn gelijk is aan PiWRi.
Laat men vgi vervolgens toenemen, dan zal de piekwaarde van de anodestroom-impulsen toenemen. Tevens zal de stroomhoek van genoemde impulsen
groter worden. Door het laatste zal
sterker dan „recht evenredig met vg\’
toenemen; d.w.z., de belastinglijn zal iets om het werkpunt W linksom
draaien, aangezien va = — ii„ .Za meer dan recht evenredig met vg\ toeneemt.
Uiteindelijk wordt de juist niet overstuurde toestand P2WR2 bereikt. Laat
men vgi nog meer toenemen, dan zal va groter worden en de belastinglijn
in het gebied van afnemende Ia waarden komen; d.w.z., de /„-impulsen zullen
een „indeuking” krijgen en daardoor zal
gaan afnemen. Aldus zal de
toestand ontstaan, waarbij P3WR3 de belastinglijn is. Deze belastinglijn is
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(vergeleken bij de vorige toestand P2WR2) met het werkpunt W als draai
punt iets rechtsom gedraaid, aangezien door het afnemen van iia de anodewisselspanning va = — na.Za minder dan recht evenredig met vg\ zal toe
nemen.

Het ontstaan van de overstuurde toestand door afnemen van Val
In fig. 1.30 is met behulp van constante stroom-karakteristieken toegelicht,
dat een zendertrap van de niet-overstuurde toestand in de overstuurde toestand
kan geraken door de anode-gelijkspanning Paiv te laten afnemen.
Vgi
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Fig. 1.30. Door de anodegelijkspanning Iz„n- te laten afnemen geraakt een buis op den
duur overstuurd.
P1W1R1 is een belastinglijn in een niet overstuurde toestand.
P0W2R2 is een belastinglijn in1 een juist niet overstuurde toestand.
P3W3Q3R3 is een belastinglijn1 in een overstuurde toestand;
het uiteinde R is in het gebied van afnemende anodestroom geschoven.
Dit geval is in het bijzonder van belang met het oog op de in § 11 te behandelen
anodemodulatie.

In de niet-overstuurde toestand kan de belastinglijn b.v. gelijk zijn aan de
lijn P1WR1. Laat men Kaii' afnemen, dan zullen de anodestroom-impulsen
van de ideale tetrode aanvankelijk gelijk blijven. Dit houdt in dat iia en
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va = —iia-Za evengroot blijven totdat de belastinglijn de stand P2WR2
heeft bereikt, waarbij (in het Ia—P„-vlak) de grenslijn net wordt bereikt.
Laat men
nog meer afnemen, dan komt de belastinglijn met zijn ene
uiteinde in het gebied van afnemende stroomsterkte; d.w.z., dan krijgen de
/„-impulsen een indeuking, waardoor f10 kleiner wordt. Tegelijkertijd zal
aldus va = — i'ia Za niet meer constant blijven, doch gaan afnemen, waardoor
de belastinglijn enigszins rechtsom zal draaien bij het naar links schuiven van
het werkpunt. De belastinglijn P3WR3 geldt voor een overstuurde toestand;
tijdens het optreden van de „indeuking” in de anodestroom-impulsen wordt
van deze belastinglijn het stuk Q3R3Q3 doorlopen. Naarmate het werkpunt
meer naar links schuift, wordt de indeuking van de anodestroom-impulsen
groter; op den duur worden de impulsen zelfs in tweeën gedeeld. In het laatste
geval is va groter geworden dan Vaw (dit is in fig. 1.28a het geval bij de belas
tinglijn P5WR5). Als men
tenslotte tot nul laat naderen, dan nadert het
werkpunt tot W„, dan nadert de hoek tussen de belastinglijn en de Pa-as
tot 90° (de belastinglijn gaat steeds steiler verlopen) en dan nadert de waarde
van va tot nul.
Het hier behandelde punt, dat men tot sterkere (resp. minder sterke) oversturing
kan komen door
te laten afnemen (resp. toenemen), is van het grootste belang
in verband met de later te behandelen anode-moditlatie.
De berekening van een overstuurde zenderversterktrap

Tot slot zullen we nagaan, hoe men een overstuurde zendertrap kan bere
kenen. De moeilijkheid is daarbij om te bepalen hoe groot fi„ en I„ m van de
eigenaardige „ingedeukte” (resp. „in tweeën gedeelde”) anodestroom-impulsen
is. Het meest gecompliceerde geval is dat, waarbij de anodestroom-impulsen
in tweeën worden gedeeld. Van dit laatste geval zullen wij aan de hand van de
geïdealiseerde karakteristieken van een tetrode een voorbeeld berekenen.
Daarbij kan men zowel uitsluitend van de I„—F„-karakteristieken als uit
sluitend van de constante stroom-karakteristieken gebruik maken. Deze
karakteristiekenbundels zijn voor ons voorbeeld in de fig. 1.31a en 1.32 ge
geven. Alvorens aan de berekening te beginnen zullen wij enkele algemene
opmerkingen maken, die van belang zijn voor het inzicht in de methode van
aanpakken.
In § 4 is ter sprake gekomen, dat men de grootte van de gclijkstroomcomponent en van de eerste harmonische van een impulsvormige stroom met behulp
van hogere wiskunde kan berekenen. Op deze berekening is toen verder niet
ingegaan en de resultaten zijn in de vorm van enkele grafieken direct gegeven.
Het is nu echter nuttig toch iets meer over vermelde hogere wiskunde-afleiding
te zeggen. Bij deze afleiding maakt men gebruik van een hypothese van
Fourier, die als volgt luidt:

L
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Een willekeurige gemengde stroom (d.w.z.. periodiek variërende stroom, waarbij
l gem = o of I gem
o) kan men samengesteld veronderstellen uit een aantal
smusoïdale wisselstroom-componenten en een gelijkstroom-component. De gelijkstroom-component kan eventueel nul zijn; de wisselstroom-component met
de laagste frequentie, de z.g. lc harmonische, heeft een aantal perioden per
secunde dat gelijk is aan het aantal malen, dat „het kleinste zich steeds
herhalende stuk van de gemengde stroom" per secunde optreedt; de overige
wisselstroom-componenten hebben frequenties, die een veelvoud zijn van de
frequentie der le harmonische.
De hypothese van Fourier vormt als het ware een bijzondere toepassing van een
meer algemeen principe, het z.g. superpositie-theorema. Immers, volgens
I'ouri' i is een willekeurige gemengde stroom te beschouwen als een superpositie
van een eventuele gelijkstroomcomponent, een le harmonische en een aantal
hogere harmonischen.
Bij de komende berekeningen moeten wij de gelijkstroomcomponent en de
le harmonische van anodestroom-impulsen bepalen, die in de fig. 1.31<? en
1.32 zijn geconstrueerd. Zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt, zijn deze
Ia
Amp
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u,"_ _

Vg1
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-+300V---------------------
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Fig. 1.31a. Een voorbeeld van een overstuurde zendtetrode, verduidelijkt met behulp
van de geïdealiseerde
F„-karakteristicken.
Merk op, dat de ingewikkelde anodestroom-impulsen beschouwd kunnen worden als
een superpositie van drie eenvoudige impulsen.

80

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 7

impulsen te beschouwen als de som van een aantal deelimpulsen, die elk voor
zich als een deel van een sinusoïde verlopen. Met behulp van de grafieken van
de fig. 1.13 en 1.14 zijn voor elk van de deelimpulsen de grootte van Ia
en
iia te bepalen. Vervolgens, in de geest van Fourier het superpositie-theorema toe
passend, kan men Ia
co iia van de gehele Zrt-impuls berekenen door de
verkregen waarden van de deelimpulsen algebraïsch bij elkaar op te tellen.
Tot zover de algemene opmerkingen, die aan de berekening voorafgaan.
Met behulp van de gegeven bundel karakteristieken en de belastinglijn is
in fig. 1.31 a de vorm van de anodestroom-impulsen geconstrueerd. Per periode
blijken twee kleine impulsen op te treden, die men als samengesteld uit de vier
impulsen QiUjQa, RiUjRa, R1U2R2 en S1U2S2 kan beschouwen. Laatst
genoemde impulsen I\, 1^, 1'^ en Zm zijn afzonderlijk in fig. 1.316 weerge

geven. De twee impulsen
en
blijken een evengrote stroomhoek te be
zitten ; daarom kan men deze twee impulsen samenstcllen tot één impuls Zn
met een stroomhoek, die gelijk is aan de stroomhoek van elk van de afzonderU'i
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Fig. 1.316. De door oversturing ontstane eigenaardig gevormde anodestroom-impulsen
kan men opvatten als te zijn samengesteld uit de eenvoudige impulsen Ij, lu en ZHI.
De eerste harmonische en de gemiddelde waarde van de gecompliceerde anodestroom kan
men aldus berekenen, door met behulp van de grafieken van de fig. 1.13 en 1.14de eerste
harmonischen en de gemiddelde waarden van 11, In en Zm te berekenen.
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lijke impulsen, en met een piekwaarde, die gelijk is aan de som van de piek
waarden van de afzonderlijke impulsen. Aldus vinden wij, dat de totale in
tweeën gedeelde /„-impuls gelijk is aan de som van de impulsen /j, /n en /ni:

Ia = Ii + Zn + Zin.

(1-12)

Volgens het superpositie-theorema is de le harmonische van Ia gelijk aan
de algebraïsche som van de eerste harmonischen van Zj, Zn en Zni; bovendien
is de gemiddelde waarde van Ia gelijk aan de algebraïsche som van de ge
middelde waarden van Zj, Zn en lmIn formule wordt dit:
i la = *1, - *I„ + *1,„.

(1.12a)

„„ =

(1.126)

We zullen nu overgaan tot de eigenlijke berekening met behulp van fig. 1,31«.
De stroomhoek van de impuls Ii wordt bepaald door:

QW'

COS J,®I = —-v

UjW'

2
--- = 0,286

De stroomhoek van de impuls Zn wordt bepaald door:

RW'
49
cosJw = -rw,-= 7o =0,7
De stroomhoek van de impuls /ui wordt bepaald door:
COS |<pill

S'W'

6

0,8575

~ üjw' = 7

De piekwaarden van de impulsen bedragen:

ZIp = uuj' = 5 A, ZÏIp = u';u:; = 7,5 A en Zln„ = UU; = 2,5 A.
In onderstaande tabel is een overzicht van de berekening van iia, ^a„„,
Za en
gegeven.

I +« 1

1" .

Iao

COS lep

h

5

0,286 73,3° 146,6° 0,446 ■ 4-2,23 0,2631 +1,32 |

Zn

7,5 0,7

iv

45,5° 91°

Zin 2,5 0,8575 31°

Ia

62°

ha

0,313—2,35 0,165
0,222 | + 0,555 0,1 16

0,435

I,l jr m

__ I

Za I P.

Ptot '

>1

-1,24

+ 0,29 I
0,37 7000 16100 1520 2220 68,5%

Bij de berekening met behulp van de Ia—Va-karakteristiekenbundel hebben
wij gebruik gemaakt van een fictief werkpunt en fictieve Ia—Iza-karakteris-
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tieken (voor Vyi-waarden, die beneden de P91-waarde van het afknijppunt
liggen).
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Fig. 1 32. Een voorbeeld van een overstuurde zendtetrode, verduidelijkt met behulp
van de geïdealiseerde constante stroom-karakteristieken.
Men kan gebruik maken van fictieve karakteristieken voor denkbeeldige negatieve
stroomwaarden.

Indien men bij de berekening gebruik maakt van de k’5j— Iza-karakteristiekenbundel (fig. 1.32) kan men fictieve K,i—Va-karakteristieken aannemen
voor negatieve waarden van Ia. De berekening van de diverse grootheden
verloopt dan verder op analoge wijze als boven bij de I„—Iz„-karakteristieken
is voorgedaan.
Tot nu toe hebben wij voor de eenvoud het oversturen van een tetrode
besproken. Op analoge wijze is een en ander voor een overstuurde triade
te berekenen. In fig. 1.33 hebben wij het geval van een overstuurde triode
toegelicht met behulp van de constante stroom-karakteristieken.
Aangezien wij geïdealiseerde karakteristieken hebben verondersteld, die
regelmatig over het vlak van tekening liggen verdeeld, kan naast de Vg—Vakarakteristieken de grafiek Ia — f(/) op de gegeven wijze worden ge
schetst. Verder zijn er weer fictieve Vg—Va-karakteristieken getekend voor
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Fig. 1.33. Een voorbeeld van een overstuurde zendtriode, verduidelijkt met behulp
van de geïdealiseerde constante stroom-karakteristieken.
Ook hier kan men gebruik maken van
---- 'fictieve karakteristieken voor denkbeeldige
negatieve waarden van de anodestroom.

negatieve waarden van Ia ter vergemakkelijking van de berekening. Deze
berekening voeren we bier niet uit. Uit lig. 1.33 zal duidelijk zijn, hoe zij zal
verlopen.

Opgave 11
Gegeven:
Een in klasse C ingestelde versterktrap met een tetrode staat ingesteld
met
= — 250 V en Vaw = 5000 V. De diverse karakteristieken zijn in
de bijgaande tekeningen gegeven. De amplitude van de aan de trap toe
gevoerde wisselspanning vai bedraagt steeds v3r = 500 V.
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Gevraagd:
i. Men geeft Za achtereenvolgens dusdanige waarden, dat va gelijk is aan
3500 V, 4000 V, 4500 V, 5000 V en 5500 V. De desbetreffende belastinglijnen zijn in de Ia—Vn-karakteristiekenbundel getekend.
Bereken de waarde van Z(l in elk van deze gevallen.
2. Construeer de constante stroom-karakteristieken.
3. Leid met behulp van de constante stroomkarakteristieken de 7a-impulsen,
de /(,2-impulsen en de /ji-impulsen af voor de verschillende in vraag 1
berekende belastinggevallen met uiteenlopende waarden van Za.
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Opgave 12
ïo
Vgl =
—+350V

Amp
5-

-+25OV

Za3

Za2 Za,
+ 150V

+ 50V

II ’-A
/
ƒ—/ 1 T
I

----------------- -50V

I

/

j-,----- *
------ y°
5 kV

3

---------- —(-25OV)

1/

Gegeven:
Een in klasse C ingesteldc zender-versterktrap
= — 250 V) met een
tetrode overstuurt men bij diverse waarden van Za met vg\ — 500 V volgens
de in bovenstaande figuur getekende drie gevallen.
Gevraagd:
1. Bereken de waarden van Zai, ZBz en Za3.
2. Bereken voor elk van de drie gevallen tot welke waarde uien V„w moet laten
toenemen ten einde de buis net niet meer te oversturen; daarbij behouden
Vgl, Vijl en Zal (resp. Z„2, Za3) dezelfde waarden.
3. Teken de belastinglijnen in de niet overstuurde toestand.
Teken eveneens de dynamische la—Tzffi-karakteristieken voor de over
stuurde tetrode.
4. Construeer de constante stroom-karakteristieken en teken ook daarin de
diverse belastinglijnen in de overstuurde toestanden.
5. Bereken het rendement bij de net niet overstuurde en de wel overstuurde
toestanden indien Za gelijk is aan Zcli (resp. Za*, Za3).

Amp

Opgave 13
Gegeven :
Een in klasse B inzender-vergestelde
sterktrap
(VaW =
= 5000 V) met tetrode overstuurt men bij

Z03

Zo2

vgi =

Za,

-+250V

+ 150V
+50V

i
i

-+
-0,5

-50V

i

W

I

I

3

5 kV

Vo
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diverse waarden van Za volgens de in bijgaande figuur getekende gevallen.

Gevraagd:
1. Bereken de waarden van Zaj, Zaz en Zaz,
2. Bereken de waarden van Za voor de gevallen, dat men de tetrode juist
tot aan de grenslijn stuurt met een wisselspanning van vgi — 100 V
(resp. 150 V, 200 V, 300 V, 400 V, 500 V); daarbij blijft Vaw = 5000 V
en Eyi = — 150 V. Schets een grafiek Za = f(vji) aan de hand van de
gevonden resultaten.
3. Bepaal tot welke waarde men vgi in elk van de drie in vraag 1 berekende
gevallen moet laten ajnemen teneinde de tetrode net niet meer te oversturen.
Teken de drie belastinglijnen voor de berekende gevallen, waarbij men de
tetrode juist niet meer overstuurt.
4. Construeer de constante stroom-karakteristieken en teken ook daarin de
diverse belastinglijnen voor de wel (resp. juist niet) overstuurde tetrode.
Opgave 14
Ia
Amp

Z13

^02

Zoy

ygi=
+ 250V

rtt

+15OV
+ 5OV

------------------- 50 V
W

T

~3

5 kV

Va

—'i—(~25OV)

Gegeven:
Een in klasse C ingestelde zender-versterktrap (Vaw = 5000 V en Vgi =
= — 250 V) met een tetrode overstuurt men bij diverse waarden van Za
volgens de in bovenstaande figuur getekende gevallen.

Gevraagd:
1. Bereken de waarden van Zal , Za2 en Za3.
:
de tetrode juist tot
2. Bereken de waarden van Za voor de gevallen, dat men
aan de grenslijn stuurt met een wisselspanning van v,,i = 150 V (resp.
200 V, 250 V, 300 V, 400 V, 500 V, 600 V); daarbij blijft VaW = 5000 V
en Fji = — 250 V. Schets een grafiek Za = f(ó.7i).
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3. Bepaal tot welke waarde men vgi in elk van de drie in vraag 1 berekende
gevallen moet laten afnemen ten einde de tetrode juist niet te oversturen.
Teken de drie belastinglijncn voor de berekende gevallen, waarbij men de
tetrode niet overstuurt.
4. Construeer de constante stroom-karakteristieken en teken ook daarin de
diverse belastinglijnen voor de wel (resp. juist niet) overstuurde tetrode.

Opgave 15
Ia

Z“6

Amp

^>5

^<>4

Z°3

?°2

3>1

vgl=

?oo— O

WJ / / / /

• 4-250V
+150V

+ 50V
------ -5OV

1-

*

<■

/
I /'f/

T

/

2

//

T

iv

%

5 kV
(—25OV)

W7

i

1/

Gegeven:
Een in klasse C ingestelde zender-versterktrap met een tetrode, waarbij
Vaiv = 5000 V, Vgl = — 250 V en v9i — 500 V. De Ia—Eo-karakteristieken
zijn gegeven in bovenstaande figuur.
Gevraagd:
1. Indien men Za laat toenemen van Za = 0 tot steeds grotere waarden,
zal de buis eerst niet en later steeds sterker worden overstuurd. Daardoor
zal fja eerst constant blijven en daarna gaan afnemen; tegelijkertijd zal
va toenemen. Bereken de grootte van de tegelijkertijd optredende waarden
van va en fla voor de in de bovenstaande figuur aangegeven gevallen.
2. Teken aan de hand van de uitkomsten van vraag 1 een grafiek va = f(Za)
voor waarden van Za = 0 ff tot Za = 25 kfl.

*§ 8.

STUURROOSTER-MODULATIE

Men kan een draaggolf óf in amplitude óf in frequentie moduleren. In
de komende paragrafen zullen wij eerst enkele methoden behandelen om
een HF-signaal in amplitude te moduleren.

88

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 8

In het geval van amplitude-modulatie laat men de versterking van de HFdraaggolf in een zender-versterktrap in het LF-ritme van de gewenste modu
latie variëren. Gebruikt men in deze gemoduleerde trap een pentode, dan
wordt de versterking bepaald door de grootte van Vgi, Vg2, Vg3 en Va. Door
een van deze spanningen in LF-ritme te variëren, kan men in principe de
draaggolf moduleren. We komen aldus tot de volgende vier eenvoudige
modulatie-methoden:
a. stuurrooster-modulatie;
b. schermrooster-modulatie;
c. keerrooster-modulatie ;
d. anode-modulatie.
Evenals bij de normale zender-versterktrappen zullen ook bij de gemodu
leerde trap het maximaal af te geven wisselstroomvermogen, het rendement
en de vermogenversterking van belang zijn. Een extra punt van overweging is
hier nog, in hoeverre de modulatie zonder vervorming geschiedt. In deze
paragraaf zullen wij om te beginnen de stuurrooster-modulatie bespreken.

In het geval van stuurrooster-modulatie voert men het HF-draaggolfsignaal en het LF-modulerende signaal beide aan het stuurrooster toe. In
fig. 1.34 is het schema van de gemoduleerde trap gegeven. De buis heeft
in dit schema geen lekweerstand, maar een HF-smoorspoel L. Hierdoor zal de
gelijkspanningsbron met kleine Rt, die door de telkens roosterstroom trekkende
buis sterk wisselend wordt belast, een constante voorspanning VrJ\ geven.
Verder is de LF-transformator die het modulerende LF-signaal levert, hoog
frequent kortgesloten door de condensator C. De LF-transformator heeft
namelijk zeer hoge verliezen, als hij een HF-spanning krijgt toegevoerd.
Deze verliezen zouden hem veel te heet doen worden. Men belast de modulatietransformator secundair wel met een extra weerstand R ten einde de totale
belasting van de modulatoreindtrap minder sterk te doen variëren.
In fig. 1.35 is de werking van de gemoduleerde trap verduidelijkt aan de hand
van de dynamische Ia—F^i-karakteristiek van de buis.
Voert men aan de buis uitsluitend de HF-wisselspanning toe, dan ontstaat
er een pulserende anodestroom. De -piekwaarde zowel als de stroomhoek van de
anodestroom-impulsen zullen des te groter zijn, naarmate de buis minder negatief
is mgesleld; zij zullen des te kleiner zijn, naarmate de buis meer negatief is inge
steld. De stroomimpulsen zijn verder samengesteld uit een gelijkstroomcomponent, een H F-wisselstroomcomponent i\a met de draaggolffrequentie
«o (de le harmonische) en vele HF-componenten met hogere frequenties.
Van al deze componenten zal slechts de le harmonische r'ia een behoorlijke
spanning over de anodekring veroorzaken, omdat de kring is afgestemd
op o>o- De grootte van de anodewisselspanning va is dus evenredig met
de grootte van iia en deze eerste harmonische zal des te groter zijn,
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naarmate de piekwaarde en de stroomhoek van de anodestroomimpulsen
groter zijn. Hoe minder negatief Vgi is, des te groter is va', hoe negatiever Vai is, des
te kleiner is va.
Voert men aan de buis bovendien de modulerende LF-spanning toe, dan
varieert de buisinstelling in LF-ritme. Hierdoor zullen ook de anodestroom
impulsen, de iia en de anodewisselspanning va in LF-ritme variëren. Aldus
hebben we dan een in amplitude gemoduleerde HF-spanning over de anodekring verkregen.

Ia

Ia

\I-\
HF
versterker

"t—

i Hzr
w.

I

lik

111

t

100% modulatifediepte

+_L
Modulator

+_L
■.c

T

7

:

1

~L
Fig. 1.34. Het schema van een zendertrap,
waarin stuurrooster-modulatie plaats
vindt.

Tul
Fig. 1.35. Het principe van stuurrooster-modulatie, toegelicht met behulp van
Ia— Fpi-karakteristieken.
t7,, (-karakteristieken.

In fig. 1.34 hebben wij de buis dusdanig ingesteld, dat zij, ingeval er gëen
modulatie optreedt, juist in klasse B is ingesteld. Gaan we moduleren, dan zal
de instelling voortdurend overgaan van klasse A in klasse C, en omgekeerd.
Er treedt een modulatiediepte van 100% op, als de amplitude van de modu
lerende spanning gelijk is aan die van de ongemoduleerde draaggolfspanning
die men aan gi toevoert (zie fig. 1.35).

De modulatie-karakteristiek

Er vindt onvervormde modulatie plaats als Zja steeds recht evenredig is
met de momentele waarde van de modulerende LF-spanning. Eventueel
optredende vervorming kan men het best beoordelen aan de hand van de vorm
vandez.g. modulatie-karakteristiek. Deze geeft aan, hoe de grootte van iia
(of van va = — iia-^a) afhangt van de momentele waarde van de modulerende
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Ia

Ia

spanning. Om te be
ginnen zullen we de
vorm van de modula'i I
tie-karakteristiek na
gaan voor een buis met
w/ i i
f, een ideale rechte ka
'Si—
j %1m I '
N
M
B
C
rakteristiek.
Vq,—
We veronderstellen
i
i i
n
i i
bovendien eerst, dat
1 i I II
we een draaggolfspanI
M
ning toevoeren, dieniet
I
I
sinusvormig met de
A
I
I
tijd
verloopt, doch
b:
blokvormig
volgens
fig. 1.36a. Het zal dui
c
delijk
zijn, dat de
grootte van de eerste
t
harmonische iia nu
Fig. 1.36a. De toestanden van de versterktrap, waarin stuurrecht evenredig is met
rooster-modulatie plaats vindt, bij diverse waarden van Vgi.
Hierbij veronderstellen wij in de eerste plaats, dat de buis
de piekwaarde Ia van
een rechte Iu—V0\-karakteristiek heeft, en in de tweede plaats,
de
anodestroom-imdat men een HF-blokspanning aan de buis toevoert.
pulsen, en dus ook met
ha
de grootte van de ne
B
C
gatieve voorspanning
Hyi x). Daarom zal de
modulatiekarakteris
tiek in dit geval vol
&
komen recht verlopen,
zoals in fig. 1.366 is
getekend.
In
deze
figuur is iia als afhan
N __
%1
kelijke van de voor
~^91m
-vgim+‘'gi
spanning Vai grafisch
Fig. I 36b. De modulatiekarakteristiek in het geïdealiseerde
uitgezet.
Is Vgi =
geval van fig. 1.36«.
— Vgim — iffi, dan is
de anodestroom nul en /),, is eveneens nul. Is Vgi = — Vgim + vgi, dan
zijn de anodeblokstroom en iia maximaal geworden. Wordt Vgi nog positiever,
dan neemt de anodegelijkstroom wel toe, maar de anodeblokstroom en iya

iziz::

J-f

y

x) De bedoelde negatieve voorspanning Vai varieert in het geval van sinusoïdale
modulatie volgens: Vgi = — Vffim + VLF-sin/>/. Er treedt honderd procent modulatiediepte op als #lf = Vgi- Hierin is vlf de amplitude van de modulerende LF-spanning
en vyi de amplitude van de te moduleren HF-spanning.
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Fig. 1.36c. Het ontstaan van het AM-signaal in het geïdealiseerde geval van
fig. 1.36«, toegelicht met behulp van de Ia—Fa-karakteristieken. De belastinglijnen in de gemiddelde toestand en in de twee uiterste standen tijdens het modu
leren zijn de lijnen AWC, A1B1C1 en A2B2C2.
blijven constant (zie stuk BC in fig. 1.366).
In fig. 1.36c hebben wij het ontstaan van het AM-signaal verduidelijkt met
behulp van Ia—Va-karakteristieken en daarbij een HF-blokspanning vgi
verondersteld. AWC, A1B1C1 en A2B2C2 zijn de belastinglijnen in de gemiddelde
toestand en in de twee uiterste toestanden tijdens het moduleren.
Hebben we een sinusvormig met de tijd verlopende HF-spanning, dan zal
men deze spanning met grove benadering wel kunnen voorstellen door de
bovengenoemde blokspanning, en in het bijzonder voor de delen die niet bij
de toppen liggen. Kijken we echter nauwkeuriger, dan zal de sinusvormige
spanning vooral bij de toppen anders verlopen dan de blokspanning, omdat
haar toppen spits toelopen. Hieruit zal het duidelijk zijn, dat een verandering
van Vgi in de buurt van de waarden Vgi — — Vgim — vgi >■) en Vgi =
= — Vgim +
2) in geval van een sinusvormige HF-spanning de t'ia min
der zal doen veranderen dan het geval van de HF-blokspanning.
1) Dan komen de rechtertoppen van de HF-wisselspanning juist in de buurt van het
afknijppunt.
2) Dan liggen de linkertoppen van de HF-wisselspanning juist in de buurt van het
afknijppunt.

92

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 8

De modulatiekarakteristiek van de sinusvormig verlopende HF-spanning zal
daarom over het grootste gedeelte nagenoeg recht verlopen, doch aan de uitein
den zal zij ombuigen; zij zal verlopen volgens de kromme NMABC in fig. 1,36rf.
De modulatiekarakteristiek NMABC uit fig. 1,36d geldt voor een sinus
vormig met de tijd verlopende
HF-wisselspanning bij een buis
=i___ c,
met een ideale rechte karakteris
tiek ! Hebben we met een werke
lijke buis te maken, dan zal door
I
de kromming van de Ia—F^i-kaI
1
rakteristiek de modulatie-karakteristiek niet voor het grootste
deel nagenoeg recht verlopen, doch
volgens de kromme NMA1B1C1 in
N
fig. 1,36rf.
^gim
Zgi
Iti het geval van stuurroosterFig. 1.36rf. De modulatiekarakteristiek in geval modulatie treedt er dus een tamelijk
van stuurrooster-modulatic:
de kromme NMABC in geval van een lineaire grote niet-lineaire vervorming van
I „— l\i-karakteristiek ;
de modulatie op.
de kromme NMA1B1C1 in geval van een 3/2
Ten einde de gemoduleerde trap
machts- / „ l/(zi-karakteristiek.
een groot wisselstroomvermogen
te laten afgeven, stuurt men de buis ver in roosterstroom. Dit brengt mede, dat de
modulator een tamelijk groot stuurvermogen moet leveren, waardoor het rende
ment van de zender in zijn geheel minder groot zal zijn. Daar komt nog bij dat
men de modulator in de regel moet voorbelasten, omdat hij anders te sterk
wisselend zou worden belast; dit zou ontoelaatbare vervorming kunnen mede
brengen. Al met al zal de vermogenversterking niet groot zijn.
Het rendement

In § 5 hebben wij gezien dat het rendement van het anodecircuit van een
va
---------- 50%. Het rendement wordt volzendertrap gelijk is aan >) =
Vaw
Va
en door
gens deze formule door twee verhoudingen bepaald, nl. door
V atv
‘la . rs
i
r
la hangt af van de instelling van de buis en zal
De verhouding
—‘----agrm

tlgrm

tot 2 naderen naarmate men de buis verder in klasse C instelt. De verVa
houding —— hangt bij een normale versterktrap af van de steilheid van de
V atl'
grenslijn en zij is meestal iets kleiner dan 1.
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In geval van een gemoduleerde trap met stuurrooster-modulatie is het
a

rendement niet hoog. Dit komt in hoofdzaak omdat de verhouding ------V air
gemiddeld niet de waarde 1 kan benaderen, doch hoogstens de waarde 0,5.
Immers de waarde van I%w is steeds even groot en de gemiddelde waarde van
vu is hoogstens bijna gelijk aan JEnw- Het laatste blijkt duidelijk uit fig. 1.36c.
Bovendien is de gemoduleerde trap in geval van stuurrooster-modulatie
gemiddeld in klasse B ingesteld, zodat de verhouding

ook niet zeer

groot is. Men kan de buis gemiddeld wel enigszins in klasse C instellen, maar
dan moet men in de eerste plaats een grotere HF-wisselspanning toevoeren;
in de tweede plaats bestrijkt men meer de onderbocht van de modulatiekarakteristiek, waardoor de vervorming groter zal zijn.
Het rendement is om de vermelde redenen dus niet groot. Het kan in de praktijk
30 a 35% bedragen. De vennogenversterking is eveneens betrekkelijk klein,
zoals wij reeds eerder hebben opgemerkt.
Wij hebben in deze paragraaf een voorbeeld met een tetrode of een pentode
besproken. Men kan bij stuurrooster-modulatie uiteraard ook een triode
gebruiken.

§ 9-

SCHERMROOSTER-MODULATIE

In het geval van schermrooster-modulatie voert men de modulerende LFspanning aan het schermrooster toe; de HF-draaggolfspanning voert men
(zoals steeds) toe aan
het stuurrooster. In
fig. 1.37 is het schema
HF
van de gemoduleerde versterker
trap voor dit geval
Modulator
getekend. Het scherm
rooster is hoogfrequent
afgevlakt met de con
T
densator C, ten einde
I
de HF-versterking van
I
I
de buis op peil te hou
X
X
den en oscilleren te
voorkomen.
Fig. 1.37. Het schema van een zendertrap, waarin scherm De werking van de rooster-modulatie plaats vindt.
schakeling is in fig. 1.38
verduidelijkt met behulp van de dynamische Ia—F?1-karakteristieken voor
verschillende Va2-waarden. De toestand is hier juist het tegenovergestelde van
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de toestand bij stuurrooster-modulatie. In geval
van stuurrooster-modulatie
hebben we een stilstaan
de Ia—Fyi-karakteristiek;
daarbij zwaait de HFdraaggolfspanning dank zij
de modulatie a.h.w. in LFritme heen en wéér. Bij
schermrooster - modulatie
daarentegen staat de HFdraaggolfspanning stil en
100% modulatiediepte
schuift de Ia—F^i-karakteristiek dank zij de varia
tie van Vg2 in LF-ritme
heen en weer. In fig. 1.38
Fig. 1.38. Het principe van een schermrooster-moclula- is ervoor gezorgd, dat de
tie, toegelicht met behulp van de Ia—F^i-karakteristieken.
amplitude van de draaggolfspanning juist gelijk is
aan „de roosterruimte Vgim van de buis bij afwezigheid van modulatie”. Er
treedt een modulatiediepte van 100% op, als de Vtelkens juist gelijk wordt
aan 0 V.

De modulatie-karakteristiek

Aangezien de In—Vgikarakteristiek en de gra
fiek Vgi = f(f) net zo in
LF-ritme t.o.v. elkaar
verschuiven als in het ge
val van stuurrooster-modulatie, zal de modulatiekarakteristiek voor een
ideale buis hier op dezelf
de wijze verlopen.
Het ideale geval, waar
bij men een H F-blokspanning toevoert aan een buis
met een rechte Ia—Vgikarakteristiek, is in de
fig. 1.39a, 1.39Ó en 1.39c

lo

J-a

yC

&

Xii
Fs,

B

t

Fig. 1 39rt. De toestanden van de versterktrap, waarin
schermrooster-modulatie plaats vindt, bij diverse waar
den van Iztf2- Hierbij veronderstellen wij in de eerste
plaats, dat de buis rechte I„—V„i-karakterislieken heeft,
en in de tweede plaats, dat men een HF-blokspanning
aan de buis toevoert.
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gegeven. In het niet-ideale geval
Uo
zal de modulatiekarakteristiek
B
verlopen zoals in fig. 1,36<f voor
I
I
stuurrooster-modulatie is aange
I
I
duid. Dit alles geldt indien men,
I
zoals tot nu toe is verondersteld,
A
de buis niet voorbij Vgi = 0 V
stuurt.
Bij schermrooster-modulatie kan
N
M
men de modulatiekarakteristiek
—
’-----------H—Vg2
Vs2o—^g2 max O
'Ó2o
^92o+^g2 max
aanzienlijk verbeteren door de buis
tot iets voorbij Vg\ = 0 V te Fig. 1.396. De modulatiekarakteristiek in het ge
sturen. Op die wijze isdeonder- ïdealiseerde geval van fig. 1.39a.
bocht voor de modulatiekarak
teristiek nl. nagenoeg geheel te vermijden. Wij hebben dit toegelicht met behulp
van de fig. 1.40a en 1.406. Aldaar veronderstellen wij, dat men een HF-blokspanning dusdanig aan een buis met ideale Ia—V^i-karakteristieken toevoert,
dat de buis tot iets voorbij Vrji -- 0 V wordt gestuurd. Indien men Vga
geleidelijk laat afnemen, zal de piekwaarde van de anodestroom-impulsen
eveneens geleidelijk afnemen, aangezien de Ia—F,,!-karakteristiek achtereen-
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Fig. 1.39c. Het ontstaan van het AM-signaal in het geïdealiseerde geval van fig. 1.39a,
toegelicht met behulp van Ia—Va-karakteristieken. De belastinglijnen in de gemiddelde
toestand en in de twee uiterste standen tijdens het moduleren zijn de lijnen AWC, AjBiCi
en A2B2C2.
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volgens de standen C, B,
A en M zal gaan innemen.
Bij een zeer kleine positieve
waarde van Vgi (stand M)
!/A
treden nog tamelijk grote
I
/„-impulsen op. Bij een iets
kleinere waarde van Vg2
Vg,
(als Vg2 — 0 V) vallen de
B
C
/„-impulsen ineens geheel
weg omdat de elektronen
het schermrooster niet meer
zullen passeren. Dan is
Fig. 1.40a. De toestanden van de geïdealiseerde ver- de /„—F^i-karakteristiek
sterktrap, waarin schermrooster-modulatie plaats vindt,
bij diverse waarden van
indien men vyi groter langs de K^i-as gevallen
maakt dan
ten einde de modulatiekarakteristiek
(stand 0).
te verbeteren.
Dit alles heeft tot gevolg
dat de modulatickarakteristiek niet geleidelijk tot
nul afneemt, maar geleide
lijk naar het punt M' op
de tja-as loopt om aldaar
langs de i'io-as ineens naar
nul te gaan. Door het iets
voorbij Vgi = 0 V uitstu
M'
ren buigt de modulatiekarakteristiek in de buurt
%2
X)2o+ ^92
^2o_/92 = O
^92o
van de oorsprong O als
Fig. 1.406. De modulatiekarakteristiek in het geïdeali het ware enigszins van de
seerde geval van fig. 1.40//.
yff2-as af.
. In het niet-geïdealiseerde
geval zal de modulatiekarakteristiek volgens MAjBiCi in fig. 1.41 verlopen,
indien men de buis niet voorbij Vgi = 0 V stuurt; stuurt men de buis te
ver voorbij Vgi = 0 V, dan zal de modulatiekarakteristiek gaan verlopen
volgens MA0B2C2, waarbij de onderbocht niet meer naar de Kji-as toe is
gekromd, doch van de K^i-as af; door de buis juist genoeg voorbij Vgi = 0 V
te sturen kan men de onderbocht van de modulatiekarakteristiek doen ver
dwijnen, zodat men de karakteristiek MABC verkrijgt.
Zorgt men er bovendien voor, dat de buis gemiddeld niet in klasse B, doch
in klasse C is ingesteld, dan wordt bij 100% modulatiediepte de bovenbocht
van de modulatiekarakteristiek niet bestreken, zodat er nagenoeg geen ver
vorming optreedt. Bovendien komt dit het rendement ten goede, hoewel de
vereiste stuurspanning vgi dan groter is.
Ia

!□

.C

ft.
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Fig. 1 41. De praktische modulatiekarakteristiek van een buis met een 3/2 machtsIa—-karakteristiek in geval van schermrooster-modulatie.
MAiBiCi geldt als vgl — |
.
MABC geldt als -Ga\ het juiste bedrag groter is dan |F^i|.
MA2B2C2 geldt als vg\ in -te sterke mate groter is dan |F^i!.

Het rendement
Het rendement

van

het

anodecircuit

is bij

schermrooster-modulatie

weer betrekkelijk laag, omdat de verhouding;------- ---- hoogstens de waarde 0,5
ValV
kan benaderen. Het laatste blijkt uit lig. 1.39c en formule (1.07). Het rende
ment, voor zover dit het anodecircuit betreft, is ongeveer even groot als bij
stuurrooster-modulatie (ca. 30 a 35%).
Een nadeel t.o.v. stuurrooster-modulatie is, dat de modulator een groter
stuurvermogen moet leveren. Het schermrooster vraagt namelijk een groter
vermogen dan het stroomtrekkende stuurrooster in het vorige geval. Ook hier
wordt de modulator tijdens het moduleren sterk wisselend belast, zodat het is
aan te bevelen de modulator met een weerstand extra te belasten, waardoor
de totale belasting minder sterk zal variëren (zie de weerstand over de secun
daire van de modulatietransformator in fig. 1.37). Bij schermrooster-modulatie
kan men in plaats van een pentode vanzelfsprekend ook een tetrode gebruiken.

§ 10.

KEERROOSTER-MODULATIE

Het schema voor een trap waarin men keerrooster-modulatie toepast,
is in fig. 1.42 weergegeven. De modulator voert zijn LF-signaal nu aan het
keerrooster toe, waaraan men, ten einde geen stuurvermogen op te eisen, een
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negatieve voorspanning Fff3 geeft. Hoe negatiever de keerroosterspanning
momenteel wordt, des te meer zullen de elektronen in hun gang naar de anode
worden tegengehouden. De afneming van de anodestroom zal dan gepaard gaan
met een evengrote toeneming van de schermroosterstroom. Voert men een
constante HF-draaggolfspanning aan het stuurrooster toe, dan zal men de
anodewisselstroomcomponent iia dus in LF-ritme kunnen variëren door V03
in dat ritme te laten veranderen.

HF
versterker

II
Modulator

T
l

i

t

i
i

l
i

Fig. 1.42. Het schema van een zendertrap, waarin keerroostermodulatie plaats vindt.
Aan de hand van geïdealiseerde Ia—F„- en Ia— F,^-karakteristieken zullen
wij nader ingaan op het principe van keerrooster-modulatie. In fig. l.43 zijn
een aantal /„—F,,-karakteristiekenbundels bij uiteenlopende negatieve waar
den van Vf,3 getekend. Daarbij is voorlopig aangenomen, dat de grenslijn
loodrecht op de Fo-as staat. Bovendien zijn de I„—^^-karakteristieken ge
geven voor dezelfde uiteenlopende waarden van Vg3. Indien men de diverse
karakteristieken onderling vergelijkt, vallen de volgende twee punten op:
In de eerste -plaats neemt de steilheid van de 1 a—Vji-karakteristiek al naarmate
F,3 negatiever wordt, ivaarbij de roosterruimte evengroot blijft. Dit komt omdat,
naarmate
negatiever wordt, het percentage van ,,de door het schermrooster
heen gekomen elektronen” dat daarna ook het keerrooster zal passeren, even
redig kleiner wordt. Bij een bepaalde waarde van de negatieve voorspanning
(bij Fji = — F(,im) zullen juist geen elektronen meer het schermrooster
passeren; dan zullen er dus ook juist geen elektronen meer door het keerroos
ter heen naar de anode gaan. Het afnemen van de steilheid van de Ia—Fyikarakteristiek met behoud van een evengrote roosterruimte betekent, dat de
Ia F(,-karakteristieken dichter bij elkaar komen te liggen en hun aantal
niet vermindert ’).
t) Dit in tegenstelling tot dat wat er gebeurt, als men Vff2 vermindert. Dan zakken
de
Iza-karakteristieken en zij blijven daarbij evenver uit elkaar liggen, zodat hun
aantal vermindert; de roosterruimte neemt dan nl. af, terwijl de steilheid constant blijft.
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w:Fig. 1.43. De sterk geïdealiseerde Ia—Ka-karakteristiekenbundels en de Ia—Iz<7ikarakteristieken voor diverse negatieve waarden van V03.
Indien Fp3 negatiever wordt, neemt de steilheid af en schuift de oneindig steil ver
onderstelde grenslijn over een afstand — /zaff3-^3 naar rechts.
In ik' tweede plaats verschuift de grenslijn in het Ia—V„-vlak naar rechts
over een afstand — // ,s-j. Vg3. Dit is in te zien door te bedenken, dat de grootte
van de stuurspanning k'so ter plaatse van het keerrooster bepalend is voor het
doorgaan van elektronen naar de anode. Is Vst3 nl. nul volt of negatief, dan
zullen er geen elektronen het keerrooster kunnen passeren; indien Vgz daarbij
een positieve waarde heeft, zullen alle het stuurrooster gepasseerde elektronen
naar het schermrooster gaan. Immers, het keerrooster zal dan de door het
scherm rooster heen gekomen elektronen terugzenden.
De stuurspanning ter plaatse van het keerrooster bedraagt r):

r,(3 = v,j3 +

Va

(1-13)

1‘agS

Va
O, zal er geen anodestroom meef lopen.
l^agZ
Hieruit volgt, dat de grenslijn vanaf de Za-as naar rechts schuift over een
Als V st3

O of als Vff3 +

On
Qi

--------------------+40
+ 40

v93=-2oov

+ 40
+ 20

O

'[Rj
R\

Ia

Ia

Ia

Ia
Vg,=

, X’. Vo

—->r°>

-20

Kt = -400v

Q3______

+ 40

.RfÜ°v‘

V&A--6OOV

~2°
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Pj

-Va
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W2\
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L-% = -^og3-^3

wZ/
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Fig. 1.44. De geïdealiseerde Ia—Va-karakteristiekenbundels en de Ia—I'^i-karakveronderstellen wij
teristieken voor diverse negatieve waarden van Vg3. De grenslijn
;
nu niet oneindig steil.
l) In /iaff3 is de invloed van de aanwezige

verdisconteerd verondersteld.
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afstand Va — — I‘ag3- V<>3- Bedenk wel. dat in deze uitdrukking V03 negatie/ is!
In fig. 1.44 hebben wij nogmaals een aantal geïdealiseerde karakteristieken
voor diverse negatieve waarden van I%3 gegeven, doch nu met een grenslijn
die niet meer loodrecht op de 1%-as staat. Tevens is in fig. 1.43 zowel als in
fig. 1.44 in alle Ia—F„-bundels een belastinglijn aangegeven, waarbij de buis
in klasse C is ingesteld.

Ia

Ia

^3
^ = 0V

C3

■

^93 =
OV

O-

----- 200V

-200-

V——400V

-400-

t

—----- 600V -600»2 A
_8oo_

|

i

t
Fig. 1 45. Het principe van keerrooster-modulatie, verduidelijkt met behulp
van geïdealiseerde Ia—-Iz«-karakteristieken.
In het Ia—Fn-vlak zijn voor diverse waarden van
aangegeven: de grens
lijnen; de belastinglijnen A2B2C2, ABC, A1B1C1 en A3B3C3; de ƒ«—Fa-karakterisbieken voor F^i = 0 V.

Om het principe van keerroostermodulatie duidelijk te laten zien, hebben
wij in fig. 1.45 in één tekening de belastinglijnen voor diverse waarden van
I%3 getekend. Tevens is aangegeven, hoe een AM-signaal met een modulatiediepte van 50% zal ontstaan. Indien men V03 in LF-ritme varieert, zal de piek
waarde van de /„-impulsen gaan variëren en daarmee tevens de waarde
van fi„, zodat va — ha-Za in LF-ritme zal toe- en afnemen. Daarbij zorgt
men ervoor, dat Vg3 (ook bij 100% modulatiedicpte) voortdurend negatief is,
zodat het kecrrooster géén stroom trekt en de modulator dus geen vermogen
behoeft te leveren.
Het zal duidelijk zijn, dat de modulatie-karakteristiek in het boven beschre
ven ideale geval volkomen recht is. In de praktijk blijkt dit niet helemaal het
geval te zijn, hoewel men toch een vrij goede modulatiekarakteristiek kan
verkrijgen.
Wat hel rendement betreft is op te merken, dat dit het hoogste is tijdens de
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va
modulatietoppen. Immers, dan is de verhouding —— het grootst. Gemiddeld
V aW
Va

kan de verhouding ------ de waarde 0,5 benaderen. Men kan daarom slechts
V aW
tot een rendement van 30 a 35% komen; d.w.z., het rendement van het
anodecircuit is ongeveer even groot als bij stuurroostermodulatie. Over het
geheel is men echter beter uit aangezien de modulator geen vermogen behoeft
te leveren.
la

Amp

yg3=

-ov
1,5-
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✓ -1OOV

- 200V
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—300V
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Fig. 1.46a. De belastinglijnen en de I„—F9i-karakteristieken voor diverse negatieve
waarden van Vgs bij een praktische pentode.
De geringe indeuking bij enkele anodestroom-impulsen is te wijten aan een dan op
tredende geringe oversturing van de buis (zie fig. 1.47).
Tenslotte bespreken wij in het kort nog een voorbeeld uit de praktijk.
In fig. 1.46a hebben we verschillende karakteristieken van een praktijkgeval
gegeven. Hierbij zijn tevens in het Ia—Fo-vlak de grenslijnen en de belastinglijnen voor verschillende 1%3-waarden weergegeven. Verder is de vorm van de
optredende anodestroom-impulsen gegeven. Dank zij de klasse C-instelling
van de buis bedraagt de stroomhoek 140°, waardoor de verhouding

tla ■
I aa'm
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z1a

tamelijk groot is. De verhouding

is
V aH'
echter kleiner dan 0,5, zodat het rendement
van het anodecircuit betrekkelijk klein blijft.
Door Egsookbij 100% modulatiediepte steeds
negatief te houden, behoeft de modulator ech
ter geen vermogen te leveren.
Vergeleken bij het besproken ideale geval
valt het op, dat de anodestroom-impulsen in
ons praktijkvoorbeeld bij bepaalde 1%3-waarden een indeuking vertonen. Dit komt omdat
de buis bij het negatiever worden van Vgs
enigszins in een overstuurde toestand komt te
verkeren. Dit is in fig. 1.47 verduidelijkt met
behulp van ideale karakteristieken. In §7 zijn
wij reeds eerder uitvoerig op de overstuurde
toestand in het algemeen ingegaan.

mA
-600

-400
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^3~T

.0

-200
—4ÓOV ■' —
200

Ö

Fig. 1.466. De modulatiekarakteristiek in het praktische geval
van keerrooster-modulatie van
fig. 1.46fl.
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Fig. 1.47. De oversturing van een pentode bij een negatieve waarde van V(J-, verduidelijkt met behulp van geïdealiseerde karakteristieken.

In fig. 1.466 is de modulatie-karakteristiek gegeven voor het praktijkgeval
van fig. 1,46n. Deze blijkt in dit voorbeeld over het grootste deel (tot ca. 95%
modulatiediepte toe) behoorlijk recht te zijn. Dit kan bij andere buizen echter
veel ongunstiger uitvallen en belangrijk van het gegeven voorbeeld afwijken.
De vorm van de modulatiekarakteristiek hangt sterk af van de buisconstructie
(o.a. van hoe de grenslijn bij diverse J%3-waarden verloopt); hij is van tevoren
moeilijk theoretisch te bepalen. Geheel lineair is hij praktisch echter nooit;
hij vertoont altijd een onderbocht (zie fig. 1.466). Deze onderbocht is daaraan
te wijten, dat dank zij de grote spoed van het keerrooster bij grote negatieve

i
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waarden van V?3 de elektronen het keerrooster toch nog gemakkelijker kunnen
passeren dan te verwachten is volgens formule (1.13).

§ 11.

ANODE-MODULATIE

Een vierde manier om de draaggolf te moduleren bestaat daarin, dat men
de anodespanning van de gemoduleerde trap in LF-ritme laat variëren. Een
schema van de trap, waarin
anode-modulatie plaats vindt,
HF
is in fig. 1,48a gegeven.
versterker.
Een ander schema voor het
verwezenlijken van anodeModulator
modulatie is in fig. 1.486
gegeven. Dit is een voorbeeld
van de oudste uitvoering, de
z.g. Heising-modidatie. Bij deze
methode is de modulatoreindbuis parallel geschakeld
aan de zendbuis van de ge
Fig. 1,48a. Een schema van een zendcrtrap, waarin moduleerde trap. Een voordeel
anode-modulatie plaats vindt.
van deze methode is dat men
HF
srr.oorspoel

Co

ffo

HF
versterker

ontenne

I___ I__
” -v>

l~J

+vb

Fig. 1.486. Een ander schema van een 2zendcrtrap, waarin anode-modulatie plaats vindt
(z.g. Heising-modulatie). Hier zijn de eindbuizen1 van c]e zender en de modulator
parallel geschakeld.

de gelijkspanningsbron voor het anodecircuit gelijkmatiger belast; op het moment
dat de ene buis de voedingsbron maximaal belast, zal de andere buis de
voedingsbron nl. minimaal belasten, en omgekeerd.
Verder valt op te merken, dat 100% modulatiediepte pas optreedt, als de
momentele waarde van Vaw telkens even een minimale waarde van nul volt
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bereikt. De momentele waarde van Izo van de modulatoreindbuis zal echter
zelfs bij volledige „uitsturing” nooit een minimale waarde van nul volt kunnen
bereiken. Om nu toch tot een modulatiediepte van 100% te kunnen komen
heeft men Ca en Ra aangebracht, waarover een gelijkspanning komt te staan
die juist gelijk is aan Va„,„ van de modulatoreindbuis bij volledige ,.uitsturing”.
Hierdoor zal op het moment dat Vamln bij de modulatorbuis optreedt, de anodespanning van de zendbuis van de gemoduleerde trap juist nul volt worden.

Modulatie zonder oversturing met behulp van een triode

Mei een triode kan men in de eerste plaats moduleren zonder dat er sprake
is van oversturing van de buis 1). In dat geval heeft de anode-modulatie veel
overeenkomst met de reeds besproken schermrooster-modulatie (fig. 1.38).
Door de LF-variatie van de anodespanning Vaw zal de dynamische Ia—Vgkarakteristiek heen en weer zwaaien (fig. 1.49a).
De gunstigste buisinstelling is dan tennaastebij zó, dat de triode, ingeval
de modulator geen signaal toevoert, is ingesteld in klasse B. Tegelijkertijd
moet de roosterruimte van de buis in deze klasse B-instelling iets kleiner zijn
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’b2’ iAzBj

|
- ----------------------------- 1-

4

i

W'f

zWrp—tb"

W^I
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^9

1 Jfogem* |

Vb___ J
■t

t

Fig. 1.49fl. Het principe van anode-modulatie met een triode zonder oversturing, ver
duidelijkt met behulp van geïdealiseerde karakteristieken.
Deze methode van anode-modulatie past men praktisch niet toe gezien het lage rendement
en de ongunstige modulatiekarakteristiek.
i) Dit past men praktisch zelden toe! (zie verderop in deze paragraaf). Voor de
goede loop van de behandeling der stof komt deze manier in het begin even ter sprake.
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dan de amplitude van de ongemoduleerde draaggolf, die aan de buis wordt
toegevoerd.
Tijdens het moduleren gaat de buisinstelling voortdurend over van klasse A
in klasse C, en omgekeerd.

Modulatie met oversturing
Gebruikt men inplaats van een triode een tetrode of een pentode,
dan is de bovenbeschreven methode van anode-modulatie zonder
oversturing van de buis niet mogelijk! Immers, de dynamische Ia—F^ikarakteristieken voor de diverse l/a-waarden vallen bij een tetrode (resp.
pentode) praktisch samen als men de buis niet overstuurt. Hierdoor zal de
variatie van de V„ geen invloed hebben op de grootte van de anodestroomimpulsen, en dus ook niet op i\a en va. Een en ander is ook duidelijk te zien
aan de belastinglijnen AjBiCi, ABC en A0B2C2 voor diverse Vaw-waarden
die we in fig. 1.4% hebben getekend voor een in klasse B ingestelde tetrode
met ideale karakteristieken.
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Fig. 1.496. Zonder oversturing is anode-modulatie met behulp van een tetrode (resp.
pentode) onmogelijk.
Gebruikt men een tetrode (resp. pentode), dan kan anode-modulatie
wel worden toegepast als men de buis overstuurt.
In § 7 is bij de behandeling van oversturing reeds gebleken, dat men een buis
meer of minder kan oversturen door de anodegelijkspanning k’nu' in de over
stuurde toestand te laten af- of toenemen. Indien de buis op die wijze sterker
wordt overstuurd, neemt daardoor ila (en dus ook va = ha-Za) af; indien
de buis minder sterk wordt overstuurd, neemt daardoor iia (en dus ook va =
= lia-Za) toe. Hieruit volgt, dat men een AM-signaal kan verkrijgen door het
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ongemoduleerde HF-signaal met behulp van een overstuurde tetrode te ver
sterken en de Vaw daarbij in LF-ritme te variëren. Dit is getekend in fig. 1.50.
De gunstigste instelling is dusdanig, dat men de buis bij 100% modulatiediepte
tijdens de modulatietop juist niet meer overstuurt en tijdens het modulatiedal
juist afknijpt doordat Vaw dan gelijk wordt aan nul.

De modulatie-karakteristiek

Anode-modulatie (waarbij men de buis voortdurend overstuurt) heejt als eerste
voordeel t.o.v. menige andere modulatie-methode, dat de modulatie-karakteris
tiek nagenoeg helemaal recht is. Dit kan men inzien door te bedenken, dat
het grenslijngebied over het algemeen smal is ten opzichte van het gehele
te bestrijken 1%-gebied; d.w.z., de toppen van de wisselspanning va liggen in
de grafiek Va = f(Z) aan één kant alle vlak bij de /-as, zodat steeds geldt
(fig- 1-50):
1Z«H' =
+ VLF.sin pt.
Va„om
(1-14)
Het rendement

Ben tweede voordeel van anode-modulatie is, dat men daarbij, wat het anode
circuit betreft, een hoog rendement heeft. Dit komt omdat de buis tijdens
het moduleren voortdurend in klasse C blijft ingesteld, en vooral omdat va
voortdurend nagenoeg gelijk blijft aan Vaw.
In § 5 hebben wij gevonden, dat het rendement van het anodecircuit gelijk
Va
ha
is aan
=
•50%. D.w.z., het rendement is recht evenredig met

de verhouding

Va

. Deze verhouding is bij anode-modulatie tijdens het moVaW
duleren steeds bijna gelijk aan 1. Het te bereiken rendement ligt daarom in de
praktijk tussen 70% en 80%.

Bij de andere modulaliemethoden is de verhouding

Va

tijdens het moduleren
V aH'
niet constant; zij kan in geval van 100% modulatiediepte variëren tussen 0

en bijna 1. Gemiddeld is

Va

dan bijna gelijk aan 0,5. Daarom bedraagt het
VaW
rendement van het anodecircuit in geval van deze andere methoden praktisch
niet meer dan 30 a 35%; d.w.z., minder dan de helft van het rendement in
geval van anode-modulatie x) voor zover het ’t anodecircuit betreft. Men kan
') Mits men de buis daarbij voortdurend overstuurt, zoals hier steeds is verondersteld.
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bij de andere modulatiemethoden de zendbuis gemiddeld wel in klasse C in
stellen, maar dan is de benodigde HF-stuurspanning over het algemeen veel
groter; bovendien wordt de modulatiekarakteristiek dan soms minder gunstig.

Het door de modulator te leveren vermogen
Een minder gunstig punt is, dat in geval van anode-modulatie, de modulator
een zeer groot vermogen moet leveren. Dit is als volgt af te leiden voor
het geïdealiseerde geval 1).
Als men niet moduleert is het aan het anodecircuit toegevoerde vermogen:
(1.15«)
ptoi„ =
Iza>v0-

Dan is het af te geven wisselstroomvermogen:
p

__ 1 __ "o

(1.156)

a

Hieruit volgt dat de anodedissipatie gelijk is aan:

P^ ~

— P^« ~

«•>'„
- i z,a
'

(1.15c)

Als men wel moduleert geldt Vaw = Fow„-(1 + m.sin/>Z) en
+ m.sin/>/).
In dat geval is het totale aan het anodecircuit (door de gelijkstroombron
én de modulator) toegevoerde vermogen bij benadering x) gelijk aan:

=

Ptola «s
(1 + m.sin pt). Foir0(l + m.sin pl)]gem
=
+ m.sin/><)2] gem
= P(0(().[l + 2m.sin pt + m2.sin2 pt]gem
= _P(O((1.[1 + 2™. sin pt + l,m2 — |m2.cos 2pf\gem
= ptot,,[\ + 0 + lm2 — 0] = P(0/0(l + lm2) of
piotm s» ptot„0 + |m2).

(1.16»)

Dan is het af te geven wisselstroomvermogen gelijk aan:
PW„ — 2

üo0(l + m.sin pt)2
"
Za"

(jem

[1 + 2.m.sin pt
m2.sin2 pt\gem
Za
= P»0[l + 2m.sin pt
-lm2 — |m2.cos 2/>l](?em.

= |

= -P«;0(l + W), Of

(1.166)
= -Pw0(l + |m2).
bij
benadering
«s
v„
en
dat
I
a
„
m
i) Hierbij veronderstellen wij dat steeds geldt Fair
evenredig met Izaiv varieert tijdens het moduleren.

_______
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Uit de formules (1.16a) en (1.166) volgt, dat de anodedissipatie bij benadering gelijk is aan:
Pa„

7%0 - (1 + U»2)-

(1.16c)

Uit de berekening blijkt, dat in het geïdealiseerde geval zowel het aan het
anode-circuit toegevoerde vermogen als het af te geven wisselstroomvermogen
en de anode-dissipatie (1 + Jm2) maal zo groot worden indien men de
zendertrap gaat moduleren. In geval van 100% modulatiediepte (bij m — 1)
betekent dit dus dat men, vergeleken bij de ongemoduleerde toestand, aan
het anodecircuit een ca. 11 maal zo groot vermogen moet toevoeren. Degelijkstroombron blijft daarbij echter een evengroot vermogen

. (1 + m. sin pt)
leveren, zodat het extra vermogen door de modulator moet worden geleverd.
D.w.z.: in geval van 100% modulatiediepte moet de modulator een vermogen
leveren, dat de helft van het totale door de gelijkstroombron aan het anodecircuit
der zendbuis geleverde vermogen bedraagt.
Dit betekent, dat men in de eindtrap van de modulator een buis moet ge
bruiken die in dezelfde orde van grootte ligt als de zendbuis van de gemodu
leerde trap! De modulator moet de wisselstroomenergie van de zijbanden
van het op te wekken AM-signaal leveren, en bovendien de door het moduleren
veroorzaakte toeneming van de anodedissipatie der zendbuis.

De stuurrooster- en de schermroosterdissipatie

Een tweede minder gunstig punt bij anode-modulatie is, dat tijdens het over
sturen bij trioden de stuurroosterstroom en bij tetroden de schermroosterstroom aanzienlijk toeneemt. Hierdoor vormt niet de maximale
anode-dissipatie de voornaamste begrenzende factor, maar de maximale
stuurrooster-dissipatie (resp. maximale schermrooster-dissipatie).
Ten einde hierin verbetering te brengen combineert men anode-modulatie
vaak met een andere modulatiemethode. Aldus combineert men voor een
tetrode anode-modulatie wel dusdanig met schermrooster-modulatie, dat US2
tegelijkertijd met Vaw toe- en afneemt. Op die wijze is de schermroosterstroom
tijdens het oversturen binnen bepaalde grenzen te houden.
Een en ander is te bewerkstelligen door het aanbrengen van een schermroosterweerstand, door het aanbrengen van een schermrooster-smoorspoel,
door het schermrooster aan een aftakking van de modulatietransformator te
leggen, of door deze transformator van een extra wikkeling voor het scherm
rooster te voorzien.

1 10
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Fig. 1.51a. De belastinglijnen, de ƒ„—Tzffl-karakteristieken en de anodestroom-impulsen
bij diverse waarden van Iz«ir in een praktijkgeval van anode-modulatie met een pentode.

Tenslotte hebben wij in de fig. 1.51a en 1.516 de diverse karakteristieken
van anode-modulatie met een tetrode gegeven voor een geval uit de praktijk.
Uit fig. 1.516 blijkt dat de modulatie
karakteristiek
nagenoeg recht is. Slechts
Óo
bij zeer kleine Tzrt-waarden is een kleine
mA
bocht aanwezig, aangezien dan niet meer
240geldt VaW «s va.
Bij niet al te kleine waarden van
zijn de anodestroom-impulsen nog niet
160va '
in tweeën gedeeld en ligt--------in de
5 Vaw
buurt van 1. Bij kleine waarden van Vow
80worden de anodestroom-impulsen in
tweeën gedeeld en wordt va groter dan

°-r
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i
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Fig. 1.516. De modulatiekarakteristiek,
behorende bij het praktijkgeval van
anode-modulatie volgens fig. 1.51fl.

Vaw', daarbij zal -

Va

aanzienlijk gro-

Uaw

ter worden dan 1.
Samenvattend kan men het volgende
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opmerken. Anode-modulatie heeft t.o.v. de andere modulatiemethoden het
voordeel van een ruim twee maal zo groot rendement van het anodecircuit
en een zeer gunstige modulatie-karakteristiek. Een nadeel is de omstandigheid,
dat de modulator een zeer groot vermogen moet leveren. Verder moet men
terdege in het oog houden, dat door de oversturing de stuurrooster-dissipatie
(resp. schermrooster-dissipatie) zeer groot kan zijn.

Opgave 16
Gegeven:
In een gemoduleerde eindtrap, bestemd voor stuurrooster-modulatie, ge
bruikt men een tetrode met een ideale rechte Ia—V^i-karakteristiek, die
gemiddeld in klasse B is ingesteld.
Verder geldt S = 10 mA/V, Vaim = 40 V, vaiIIF = 40 V en Za = 5 kQ.

Gevraagd:
1. Bereken de waarden van zlo en va als lz9i gelijk is aan - 80 V, — 70 V,
- 60 V, — 50 V, — 40 V, - 30 V, — 20 V, — 10 V en 0 V.
2. Schets aan de hand van de uitgevoerde berekening de modulatiekarakteristiek.
Opgave 17

Gegeven:
In een gemoduleerde eindtrap, bestemd voor stuurrooster-modulatie, gebruikt men een tetrode met een :!/2 machts-7a— l'^i-karakteristiek, die gemiddeld
in klasse B is ingesteld. De ƒ«— Vji-karakteristiek raakt in het afknijppunt
aan de V?i-as.
40 V, Za = 5 kQ, en bij Voi = + 40 V
Verder geldt Vaim — 40 V, val
is Ia = 800 mA.

Gevraagd:
1. Indien men de verticale as van het coördinatenstelsel door het afknijppunt
van de triode neemt, is de Ia—V^i-karakteristiek voor te stellen door de
vergelijking Ia = k. Vgi3'2- Bereken de grootte van de constante k. Gebruik
hierbij een rekenliniaal of een logaritmentafel.
2. Bereken het verloop van de /„—Egi-karakteristiek van het afknijppunt
tot en met het punt bij Val = + 40 V en teken vervolgens de Ia—Vgikarakteristiek.
3. Bereken de waarden van ïla en va als Vji gelijk is aan — 80 V, — 70 V,
— 60 V, - 50 V, — 40 V, - 30 V, - 20 V, - 10 V en 0 V. Hierbij kan
men de grafiek van fig. 1.14 (de streeplijn) gebruiken.
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4. Schets aan de hand van de uitgevoerde berekening de modulatiekarakteristiek.

Opgave 18
Gegeven:
Een ideale tetrode gebruikt men in een eindtrap, waarin anode-modulatie
plaats vindt. De gegevens van de buis zijn: S = 5 mA/V; Sgrensnin = 1 mA/V;
de roosterruimte bedraagt 100 V; in geval van 100% modulatiediepte geldt
tijdens het optreden van de modulatietoppen lz(,ir — 6 kV = lzair„lal en
Z„p = 1 A; Vgl = - 200 V.

Gevraagd:
1. Teken de Ia—1%-karakteristieken.
2. Teken de belastinglijn tijdens het optreden van een modulatietop.
3. Bereken de waarde van Zu.
4. Indien men niet moduleert bedraagt Tzow' de helft van 6kV, of wel
F«ir
= 3 kV. Teken voor dit geval diverse belastinglijnen voor uiteen
lopende waarden van Z„, daarbij veronderstellend dat vg\ evengroot is
als bij de beantwoording van vraag 2.
Bereken voor de getekende belastinglijnen de waarden van ila en Z„.
Schets tenslotte met behulp van de uitgevoerde berekening een grafiek
Va = f(Z«).
5. Bepaal uit de geschetste grafiek hoe groot va is voor de in vraag 3 berekende
waarde van Z„. Teken de belastinglijn voor dit geval.
Merk op, dat wij nu uiteindelijk de belastinglijnen tijdens een modulatie
top bij 100% modulatiediepte en tijdens de gemiddelde toestand (= toe
stand zonder modulatie) hebben berekend.
Opgave 19
Gegeven:
Een ideale triode gebruikt men in een eindtrap, waarin anode-modulatie
plaats vindt. De gegevens van de buis zijn: fi — - 50;
= 4k£l; Vaw.„ =■
= 4 kV en
= 2 kV; S„re,„w„ = 2 mA/V; vg = 300 V; Vg = - 160 V.

Gevraagd:
1. Construeer de Vg—1%-karakteristieken.
2. Teken de belastinglijn, die tijdens de modulatietoppen in geval van 100%
modulatiediepte wordt doorlopen. Bereken f1(l en Za in dat geval.
3. Neem diverse belastinglijnen voor uiteenlopende waarden van Za aan voor
het geval dat Izaw = Vaw„„ — 2 kV en vg = 300 V.
Bereken voor deze belastinglijnen de waarden van ila. vg en
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4. Zet met behulp van de resultaten der berekening een grafiek va = f(Za)
uit voor het geval dat Vaw = 2 kV. Bepaal vervolgens de waarde van va,
die bij Vaw = 2 kV optreedt als Za gelijk is aan de in vraag 2 berekende
waarde van Za.
5. Zet tenslotte de belastinglijn uit van het in vraag 4 bepaalde geval.
Merk op, dat wij nu de .belastinglijnen tijdens een modulatietop bij 100%
modulatiediepte en tijdens de gemiddelde toestand (= toestand zonder
modulatie) hebben berekend.
Opgave 20

Gegeven:
In een eindtrap met een ideale tetrode vindt stuurroostermodulatie plaats.
De roosterruimte van de tetrode bedraagt 50 V; S = 20 mA/V; Sgrensiijn =
= 4 mA/V; als men niet moduleert staat de buis in klasse B ingesteld;
= 50 V;
= 50 V;
= 2500 V.
Gevraagd:
1. Teken de I„—Va-karakteristieken.
2. Teken in de I„—Ea-karakteristieken de gunstigste belastinglijn tijdens
het optreden van de modulatietoppen. Bepaal hieruit de gunstigste
waarde van Z„.
3. Bereken de waarde van ii„, en va voor het geval, dat men niet moduleert
maar wel vgi . toevoert.
Teken de belastinglijn voor dat geval.
4. Bereken Plv, Ptot, Pa en ?; van het anodecircuit voor het geval dat men
vgi
toevoert en er geen modulatie plaats vindt.
van het anodecircuit voor het geval dat men
5. Bereken Pw, Ploi, Pa en
het HF-signaal voor 100% moduleert. Daarbij mag men een ideale rechte
modulatiekarakteristiek veronderstellen, zodat er geen vervorming op
treedt.
REPETITIEVRAGEN (Vervolg 1)

1 1. Bespreek hoe frequentieverdubbeling kan geschieden en hoe daarbij de
belastinglijn verloopt.
12. Bespreek hoe frequentieverdrievoudiging kan geschieden en hoe daarbij
de belastinglijn verloopt.
13. Bespreek wat het oversturen van een zenderversterktrap inhoudt.
Geef tevens aan, hoe de belastinglijn en de dynamische Ia—1'%-karakteristiek in geval van oversturing verlopen.
14. Bespreek hoe men ila in het geval van een overstuurde zender-versterktrap kan berekenen.

1 14
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* 15.

Bespreek het principe van stuurroostermodulatie, hoe daarbij de modulatie-karakteristiek verloopt en hoe het is gesteld met het rendement.
16. Bespreek het principe van schermrooster-modulatie, hoe men daarbij
tot een goede modulatiekarakteristiek kan komen en hoe het is gesteld
met het rendement.
17. Bespreek het principe van keerroostermodulatie.
18. Bespreek het principe van anodemodulatie. Geef daarbij het schema
en gebruik bij de uitleg de Ia—Fa-karakteristieken. Waarom geeft deze
modulatiemethode een goede modulatie-karakteristiek en waarom tevens
een zeer goed rendement ? Geef een beschouwing omtrent het door de
modulator te leveren vermogen.

*§ 12.

FASE-MODULATIE

Wij beginnen deze paragraaf met enkele beschouwingen omtrent het FMsignaal.
Bij de behandeling van de eigenschappen van een in frequentie gemoduleerd
signaal in deel 1 hebben we reeds op diverse voordelen van FM boven AM
gewezen. Deze voordelen betroffen vooral de kwaliteit van het met een ont
vanger te reproduceren geluid dat men met de nodige voorzorgsmaatregelen ')
beter „vrij van storingen” kan houden bij ontvangst van niet al te kleine signalen.
De FM-zender blijkt t.o.v. de AM-zender nog een extra voordeel te bieden, nl.
dat men voor hel uitzenden van een bepaald vermogen veel minder vermogen voor
de zender nodig heeft.
We hebben gezien, dat men bij een AM-zender liefst pas in de eindtrap
moduleert. Eerder moduleren brengt het nadeel mee, dat men de volgende
zendertrappen niet meer in klasse C kan instellen, doch hoogstens in klasse B,
zodat het rendement dan niet al te hoog is; bovendien is het moeilijk, in de
genoemde volgende trappen de modulatie onvervormd door te geven. Het
moduleren in de eindtrap vereist echter in den regel, dat de modulator een
zeer groot LF-vermogen moet leveren.
In het geval van een FM-zender kan men het signaal reeds in de oscillator
of vlak na de oscillator moduleren, zodat dit praktisch geen LF-modulatievermogen kost. Het in frequentie gemoduleerde signaal kan men dan, aangezien
de amplitude ervan constant is, in de volgende trappen in klasse C verder ver
sterken. Dat gaat gepaard met een hoog rendement. In een FM-zender be
spaart men zich dus het grote LF-vermogen dat in een AM-zender in de regel
door de modulator moet worden geleverd.
x) Zoals een goede „begrenzing” van het ontvangen signaal.
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In de tweede plaats kan men met eenzelfde eindbuis bij een FM-zender meer
vermogen uitzenden (terwijl het rendement daarbij maximaal is), dan bij een
AM-zender het geval zou zijn. Dit komt omdat men de eindbuis bij een FMzender voortdurend volledig „uitstuurt” x), doch de „uitsturing” vandeeindbuis
bij een AM-zender met de modulatie varieert. Voor het uitzenden van een
bepaald vermogen kan men bij een FM-zender dus met een kleinere eindbuis
volstaan dan bij een AM-zender nodig is.
*A

Frequentie-modulatie met behulp van een condensatormicrofoon

Een manier om de frequentie van de door de oscillator opgewekte draaggolf te moduleren, is de toepassing van een zogenaamde condensatormicro
foon, die de resonantiefrequentie van de oscillatorkring beïnvloedt. De condensator-microfoon bestaat in principe uit een kleine condensator waarvan
een van de plaatjes vast is opgesteld, en waarvan het andere plaatje (een
membraan) door het over te seinen geluid in trilling wordt gebracht. Hierdoor
zal de capaciteit van de condensator in LF-ritme variëren. De condensator
microfoon schakelt men parallel aan de afstemcondensator van de oscillator
kring2). Trilt het microfoonmembraan, dan zal hierdoor de afstemming van de
kring gaan variëren, en daardoor tevens de oscillatorfrequentie. Blijft de
grootte van de capaciteitsafwijking SC steeds klein t.o.v. Cgem = C, dan zal de
momentele frequentie-afwijking So> nagenoeg recht evenredig met IAC| veranderen.
Dit kan men als volgt afleiden:
i/'
i
1
1
1
..
AC

<oo + A<o =

■ VZc |/

Vl 7(c■ \(j

-

SC

Vlc

~c~
%

AC

1

Vlc

'--TT

j 112 fc0

1 -- 2

SC

~c~

= <00 — 1

•P-— -

sc
~c~ (OQ

of

CO0

•AC, als IACI <C.
(1-17)
2C
Door |AC| klein t.o.v. C te houden, zal men dus een praktisch rechte modulatiekarakteristiek verkrijgen. Men past in de volgende zender-versterktrappen
frequentievermenigvuldiging toe, waardoor Sa> eveneens toeneemt. Het aantal
frequentiezwaaien per sec., d.i. de modulatiefrequentie, blijft echter evengroot 1
i\co

i) De amplitude van een FM-signaal is constant.
Dit is een zeer simpele voorstelling, die praktisch moeilijk is te verwezen
lijken. In de praktijk geeft men de condensator daarom een constante lading, zodat de
variatie van de capaciteit een variatie van de condensatorspanning veroorzaakt. De aldus
verkregen LF-wisselspanning versterkt men, verstuurt men via de micro(oonkabel en
gebruikt men tenslotte om het oscillatorsignaal in frequentie te moduleren (zie blz. I 16

116

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 12

Het toepassen van frequentievermenigvuldiging heeft, zoals reeds eerder is
vermeld, het voordeel dat de oscillator een signaal met een minder hoge fre
quentie behoeft op te wekken. Dit is welkom, aangezien de centrale frequentie
van een FM-zender hoog ligt, nl. in het gebied van 87,5 MHZ tot 100 MHz.
B

Frequentie-modulatie met behulp van een capacitieve reactantiebuis

Een manier om de oscillatorwisselspanning in frequentie te moduleren is die
met behulp van een zogenaamde reactantiebuis.
De twee mogelijke principeschakelingen van een reactantiebuis zijn in de
fig. 1,52a en 1.526 gegeven. In elk van deze schakelingen kan men voor de
met X aangegeven reactantie een condensator zowel als een spoel gebruiken.
Aldus komt men tot vier verschillende uitvoeringen.
Wil men bereiken, dat de reactantiebuisschakeling zich zoveel mogelijk als
een reactantie gedraagt, d.w.z., dat de toegevoerde stroom i en de toegevoerde
spanning v tennaastebij 90° in fase zijn verschoven, dan is de grootte van de
diverse onderdelen van belang. Men moet dan ervoor zorgen, dat er aan één
(resp. twee) voorwaarden wordt voldaan:
le. De reactantie (resp. de weerstand')
—Stussen a en g moet altijd groot
rlK
zijn t.o.v. de weerstand (resp. de
reactantie) tussen g en k.
2e. Indien de reactantie X zich tus
sen g en k bevindt (fig. 1.526),
X
dient bovendien de anodestroom
------X
a van de buis groot te zijn t.o.v.
Fig. 1.52a.
Fig. 1.526.
de stroom ix door de serieschaa) Een eerste principe-schema van een
reactantiebuis. Indien (zoals hier) de
keling van de R en de X.
reactantie zich tussen a en g bevindt, zullen
Wij zullen in het volgende de twee
v en i nagenoeg 90° in fase zijn verscho
ven t.o.v. elkaar, mits bovendien X > R. schakelingen, waarbij de reactantie een
b) Een tweede principe-schema van een
condensator is, behandelen. De twee
reactantiebuis. Indien (zoals hier) de andere gevallen, waarbij X een spoel is,
reactantie zich tussen g en k bevindt, zullen
v en i nagenoeg 90° in fase zijn verscho kan men op analoge wijze aanpakken.
ven t.o.v. elkaar, mits bovendien R > X
en ia > ix.
Het schema van het eerste te behandelen geval is in fig. 1,53a gegeven. In deze schakeling heeft men volgens
het bovenstaande ervoor gezorgd, dat
l/coC>7?.

Op de door een streeplijn omgeven reactantiebuisschakeling sluiten we de
wisselspanning va aan. De ingangsimpedantie van de schakeling kan men

i

117

I - ZENDERVERSTERKERS EN MODULATIE - § 12

(

F

T

r,
_

/q

T

o>C “T
Vo

+X>2 |

;

r

T

T.

7C'

L

t

>C

l'R=‘'gi

Fig. 1.53a. Het schema van
een capacitieve reactantiebuis-schakeling, waarbij tus
sen a en g een condensator
aanwezig is.

Fig. 1.536. Het vectordiagram van de wisselspannin
gen en de wisselstromen uit
de schakeling van fig. 1.53a.

als volgt berekenen:
7
Z' l H '/ —

Va

Va

Va

>a + ic

S.Vgl + ic

(S.R+ 1)IC

R — jX

Va

(S.A + 1)

Zing —

~ ~sTr + ï

Va

R

~s7r+ \ +

1
of
ja>C(S.R + 1) ’

R -jX

R

1

~s7r +~i

ja>C(S.R + 1)

1
jioC.S.R

(1-18)

In fig. 1.53è is het vectordiagram van de schakeling getekend. Hierin is ïc
eerst getekend. De spanning vc ijlt 90° na op ïc- De spanning vr over de R,
die gelijk is aan val van de reactantiebuis, is in fase met ïc en veel kleiner
dan vc -1)- De spanning va is gelijk aan de vectoriële som van vc en vr. De
stroom ïa door de buis is in fase met de roosterwisselspanning vg\. Tenslotte
is ï gelijk aan de vectoriële som van ïc en ïa. We zien, dat ï tennaastebij 90°
1
voorijlt op va, indien R
——.
a>C
D.w.z., de geleverde stroom ijlt ca. 90° voor op de geleverde spanning, zodat
de reactantiebuisschakeling zich als een condensator gedraagt, waarvan de capa
citeit C' = C.R.S recht evenredig is met de steilheid van de buis.
Aangezien de capaciteit C' = C.R.S van de condensator, die de reactantie
buisschakeling als het ware vertegenwoordigt, afhankelijk is van de steilheid
van de buis, kan men deze capaciteit variëren door de steilheid van de buis
te variëren. Dit kan men b.v. doen door de keerroosterspanning te laten ver1

i) Zie de beginvoorwaarde: - —

rv.
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anderen. Bij de behande
ling van keerroostermodulatie hebben wij gezien, dat
hierdoor de steilheid wordt
gevariëerd. Men kan de
frequentie van het draaggolfsignaal nu moduleren
door parallel aan de afstemcondensator van de
k^C'
oscillatorkring een reactanFig. l.53c. Het schema van een oscillator met de aan
tiebuis te schakelen, waar de oscillator gekoppelde capacitieve reactanticbuis.
De steilheid van de reactanticbuis beïnvloedt men
bij men het modulerende
hier door het LF-modulatorsignaal aan het negatief
LF-signaal aan het negatief ingestelde keerrooster toe te voeren.
ingestclde keerrooster toe
voert. Het schema is in fig. 1.53c gegeven. De variatie van de capaciteit
C' = C.R.S van de reactantiebuisschakeling vertegenwoordigt daarbij de cap.iciteitsverandering AC van de condensator-microfoon uit het vorige geval.
Indien de steilheid recht evenredig met de modulerende spanning variëert,
zal de capaciteitsvariatie AC = C./CAS recht evenredig zijn met de modu
lerende spanning. Wil men dus een rechte modulatiekarakteristiek verkrijgen,
dan moet in de eerste plaats de capaciteitsvariatie AC = C./v’.AS steeds
klein blijven t.o.v. de gemiddelde totaalcapaciteit van de oscillatorkring1);
bovendien moet de steilheid daarbij recht evenredig met de modulerende
spanning variëren.
Behalve door variatie van Fffs, kan men de steilheid ook variëren door
variatie van F?i. Men moet daarbij een kwadratisch deel van de Ia—Fjikarakteristiek bestrijken ten einde te bereiken, dat de S recht evenredig
met de Vgi variëert (zie het volgende hoofdstuk II, eind van § 1). Indien
men de steilheid wijzigt door Vgi te variëren, kan men ook een triode als
reactanticbuis toepassen. Dit geeft wel meer demping van de resonantiekring.

c

Frequentie-modulatie met behulp van een inductieve reactantiebuis

Vervolgens geven we een reactantiebuisschakeling waarbij deze zich niet
gedraagt als een condensator met een variabele capaciteit, doch als een spoel
met een variabele zelfinductie. Het schema is in fig. 1,54a gegeven. De con
densator en de weerstand zijn nu van plaats verwisseld. Ook hier is de grootte
]) Zie de afleiding van formule 1.17 op blz. I 15.

1
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£
'C'

-»JVC = Kg1
Va

Hl

Va

L

.

+Vg2 '
I

I coC = =

T

♦

Fig. 1.546. Met vectordiagram van de
wisselspanningen en de wisselstromen
uit de schakeling van fig. 1.54a.

I

Fig. 1.54a. Het schema van een
inductieve reactantiebuis-schakeling, waarbij tussen g en k
een condensator aanwezig is.

van de diverse onderdelen van belang. We zorgen ervoor, dat R

mC en

ic. zodat i
I-aDe grootte van de ingangsimpedantie van de reactantiebuisschakeling kan
men als volgt berekenen:

ia

/

- Va

e-inij —

I

ia + ic

Va

Va

ia

S.Vgl

Va___

1
.
5- . —— - ic
■]wC

1

A + /ÖJc

Va

1

S----ja>C

ns

Va

1

1

CR

= ^+j0> — of

ja>C

R + -^
jcoC

Zing «s -

1

s

CR

(1-19)

In fig. 1,54i is het vectordiagram van de schakeling gegeven. Eerst is i'c
getekend. De spanning vr is met ïc in fase, terwijl vc (die veel kleiner is dan
■vr) 90° naijlt op ïc- De spanning v„ is gelijk aan vr 4- ®c- Tenslotte is de
buisstroom ïa in fase met v,,\ = vc en geldt ï = 'c + ü- Te zien, dat de
geleverde spanning va nu bijna 90° voorijlt op de geleverde stroom i, en dat
1
hiertoe R groot moet zijn t.o.v.
en bovendien ic klein moet zijn t.o.v. ia.
<»C
Hieruit volgt, dat de reactantiebuisschakeling zich gedraagt als een spoel met de
CR
zel/inductie L' = ~ë-• waarbij I.' omgekeerd evenredig is met de steilheid van

de buis.
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Men kan de draaggolf in frequentie moduleren door de reactantiebuisschakeling van fig. 1,54a parallel aan de spoel van de oscillatorkring te schakelen (fig.
1.55a) en de modulerende LF-spanning aan het keerrooster van de reactantie
buis toe te voeren. Door de variatie van Vgz zal de steilheid S van de buis
veranderen en daarmee tevens de waarde van 1/L'. Daardoor zal de resonantiefrequentie van de afstemkring veranderen, zodat de oscilleerfrequentie gaat
variëren in het LF-ritme van de modulerende spanning. Indien de veroorzaakte
momentele frequentieverandering Aw klein wordt gehouden t.o.v. de gemiddelde
afstemfrequentie w0 van de resonantiekring van de oscillator, zal de momentele frequentie-variatie recht evenredig zijn met de steilheidsvanatie van de buis. Dit
kan men als volgt afleiden:
Wij veronderstellen, dat de kring een zelfinductie L* heeft en dat de reac
tantiebuis een zelfinductie vertegenwoordigt, waarvan de reciproke waarde
gelijk is aan

'

=
--------+
f- A
A - -. In dat geval is de reciproke waarde van de
=—

I'r

..

totale zelfinductie Cv gelijk aan:
1111
111
111
----- =-------- 1---------- 1- A
=
1- A
, waarin — = —
41—-—
Cv
Ck
CrQ
Cr
C
Cr
L
C/LLrn

ï

De frequentie waarop de oscillatorkring is afgestemd, bedraagt dus:

+

wo 4- Aw = /
— •AS
RC
= wo

L
RC'

AS
ICC
.

C
1 + 4 —-AS , of
' RC

wo 4* A w

L
w° 4- ó 77"^ s '"’o-

De momentele frequentie-afwijking bedraagt dus:

Atl) KJ 4

L
•AS* wo
RC

(1-19)

Wij besluiten onze beschouwingen omtrent de reactantiebuis met een
algemene samenvatting:
Van de toegevoerde wisselspanning va wordt een spanning vgi afgeleid,
die 90° in fase is verschoven t.o.v. de spanning va. Dit kan met behulp van
de serieschakeling van een R en een C zowel als met behulp van de serieschakeling van een R en een L geschieden. De afgeleide spanning vgi wordt

I
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fa

tv

IB

r-F
c== Lkg

T
+

i___________________

SF

Fig. 1,55a. Het schema van een oscillator met de aan
de oscillator gekoppelde inductieve reactanticbuis.

Fig. 1.556. Het vervangingsschema van
de resonantiekring
van de oscillator uit
fig. 1.55tf.

aan de buis toegevoerd; zij bepaalt de fase van de geleverde wisselstroom i,
die in hoofdzaak uit ia is samengesteld. Vandaar dat va en i ongeveer 90°
in fase zijn verschoven.
Men kan verder ervoor zorgen, dat de afgeleide spanning vgi óf bijna 90°
voorijlt op va (fig. 1.536), óf bijna 90° naijlt op va (fig. 1.546). Dit is bepalend
voor het capacitieve, hetzij het inductieve karakter van de schakeling.

D

Fase-modulatie in engere zin

Tot nog toe hebben wij enkele methoden besproken, waarmede men een
HF-signaal in frequentie kan moduleren. Met deze methoden ontstaat een
gemoduleerd HF-signaal waarbij de maximale momentele jrequentie-afwijking
\a> recht evenredig is met de amplitude van de modulerende LF-spanning.
Op de nu volgende manier kan men een in engere zin in fase gemoduleerde
draaggolf opwekken, waarbij de maximale momentele jase-afwijking m steeds
recht evenredig is met de amplitude van de modulerende LF-spanning.
In de eerste plaats wekt men een ongemoduleerd HF-signaal op, waarvan
de frequentie — deel bedraagt van de gewenste centrale frequentie cuq.
n
Enerzijds wordt dit HF-signaal 90° in fase gedraaid en versterkt tot een
signaal Vj.
Anderzijds wordt het oorspronkelijk opgewekte HF-signaal in amplitude
gemoduleerd door de modulerende LF-spanning, waardoor een AM-signaal
w2 wordt verkregen.
Vervolgens voegt men het enerzijds verkregen grote signaal iq bij het ander
zijds verkregen kleine AM-signaal vz. Hierdoor ontstaat een totaal signaal 713,
dat in fase is gemoduleerd en bovendien nog enigszins in amplitude is gemodu-
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leerd. Dit is in fig. 1,56a aangeduid, waarin MA en MB de uiterste standen
van V3 zijn.
Daarna begrenst men het signaal V3, waardoor de amplitudemodulatie
wordt onderdrukt en een enkel in fase gemoduleerd signaal overblijft. De fasezwaai van dit signaal is klein.
Tenslotte versterkt men het signaal en men laat daarbij frequentievermenigvuldiging plaatsvinden. Hierdoor brengt men de centrale frequentie
op de gewenste grootte en vergroot men tegelijkertijd de fasezwaai. Het laatste
Aco
is duidelijk als men bedenkt, dat m = —j- ; in geval van frequentievermenig-

vuldiging wordt Aai vergroot, terwijl p hetzelfde blijft, zodat m toeneemt.
Wij merken op, dat men i>2 klein moet houden t.o.v. vy (zie fig. 1.56<r) ten
einde een goede modulatiekarakteristiek te verkrijgen.

1

<x>o

i
Fig. 1.56fl. Een in engere zin in
fase gemoduleerd signaal kan
ontstaan door een in amplitude
gemoduleerd draaggolfsignaal
op te tellen bij een ongemodu
leerd draaggolfsignaal met de
zelfde draaggolffrequentie, mits
de draaggolfcomponenten on
derling 90° in fase zijn ver
schoven.

Fig. 1.566. Men kan het geval van
fig. 1.56a verbeteren door de draag
golfcomponent van het AM-signaal
te onderdrukken.

De situatie is te verbeteren door ervoor te zorgen, dat de draaggolfcomponent
van het AM-signaal V2 wegvalt. We krijgen dan het geval van fig. 1.56&,
waarbij de zij banden opgeteld worden bij het ongemoduleerde HF-signaal v\.
Het totale signaal v% heeft nu de uiterste standen MP en MQ.
Men kan de zij banden van een AM-signaal zonder de aanwezigheid van een
draaggolfcomponent verkrijgen met behulp van een z.g. balansmodulator.
Een balansmodulator is opgebouwd uit twee in balans geschakelde gemodu
leerde zendertrappen. Aan de twee balanshelften voert men twee evengrote
in fase zijnde ongemoduleerde HF-spanningen en twee evengrote in tegenfase
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verkerende LF-spanningen toe.
Daarbij kan men stuurroostermodulatie zowel als een andere
modulatiemethode toepassen. In
fig. 1.57 is als voorbeeld een
balansmodulator met stuurroostermodulatie in principe gege
ven.
Door de ene helft van de
primaire van de uitgangstransformator loopt een stroom:

123

Fig. 1.57. Het principeschema van een balans
modulator. Aan de balanshelften voert men de
HF-spanning in fase toe, de LF-spanning
echter in tegenfase.

lai = I aW + fa-COS co/(l + m. cos pt).
Door de andere helft van de primaire loopt (in tegengestelde richting!)
een stroom:
I a'2 = I aW + ïa-COS C<)/(1 — Hl. COS pt).
Het totale aantal primaire ampèrewindingen bedraagt Dii maal het verschil
van de boven vermelde stromen, indien de primaire n\ windingen heeft. Het
totale aantal ampèrewindingen is dus evenredig met:

I(,l — I <i2 = 2>H - la'COS alt. COS pt

= m.ia. cos (a>

p)t -|-

cos (<u — p)t.

Zoals men ziet, wordt er een signaal verkregen, dat uitsluitend uit de zijbandcomponenten van een AM-signaal is samengesteld.
In fig. 1.58 is een blokschema gegeven van een PM-zender, die van een
balansmodulator is voorzien.

Oscillator

Buffertrap

|
versterker

90° fosedraaiend
netwerk

HF
versterker

Begrenzer

Frequentie
vermenig
vuldiger

Eindtrop

—I
J BalansI modulator

Fig. 1.58. Het blokschema van een zender, die een in engere zin in fase gemoduleerd
signaal opwekt.

We eindigen met de opmerking, dat men een FM-signaal op dezelfde wijze
kan opwekken als boven is besproken vooi' een PM-signaal. Daarbij moet men
van tevoren het modulerende LF-signaal een filter laten passeren, waardoor
de samenstellende LF-componenten worden vermenigvuldigd met een factor
die omgekeerd evenredig is met de frequentie. Deze methode heeft als voordeel
boven de eerder besproken methoden, dat de oscillator één vaste frequentie
heeft, die men met behulp van een kristal zeer constant kan houden.
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ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN VAN ZENDERS

Een AM-zender voor telegrafie en telefonie

Als eerste voorbeeld geven wij een 9 watt AM-zender, waarmede men tele
grafie- zowel als tclefoniesignalen kan overseinen (fig. 1.59n). De waarde van
de voornaamste onderdelen van de eigenlijke zender zijn in het schema direct
gegeven.
De eerste buis is als kristaloscillator geschakeld; zij wekt de draaggolf
op. In serie met het kristal is een gloeilampje Li van ca. 50 mA opgenomen,
dat dient om het kristal te beveiligen.
De volgende buis B-> is de eindbuis. In de eindtrap is stuurroostermodulatie toegepast. Hiertoe voert de oscillator het ongemoduleerde HFsignaal toe, terwijl de tweetrapsmodulator (buis B3) via een LF-transformator
het LF-signaal toevoert. Ten einde te kunnen moduleren, moet men schakelaar
S2 sluiten; een condensator van 2,2 kpF sluit de secundaire van de LF-trans
formator hoogfrequent kort om te voorkomen, dat er een HF-signaal in de
modulator komt. De negatieve voorspanningsbron, die ca. — 25 V levert,
moet een zeer lage R, hebben, omdat de buis B2 in roosterstroom wordt ge
stuurd en in die toestand een sterk wisselende belasting vormt. Wil men nl.
een goede modulatiekarakteristiek hebben, dan is er een constante negatieve
voorspanning vereist.
lOOpF
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1pF=J=

ef8qX

-H—

B2
EL 83 F”

>a2
2200pF=^ Sp2 56pF;

lOOpF]
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20{lH

2200
pF =

ft

cr
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gïeg;
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220<y
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Fig. 1.59tf. Het schema van een 9 watt AM-zender voor telegrafie en telefonie.
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Staat de schakelaar S2 uit, dan kan men met de seinsleutel .Si telegrafiesignalen overseinen. Daarbij onderbreekt men dus telkens de katodeleiding
van B2. Een condensator van 2,2 kpF staat parallel over de seinsleutel; dit
voorkomt het hinderlijke plotselinge wegvallen van signaal (,,klikken”).
Tijdens de ontvangst van signalen is het instaan van de oscillator hinderlijk.
Ten einde hiervan geen last te hebben, kan men dan de schakelaar S3 uit
zetten ; aldus onderbreekt men de -f- voeding van de gehele zender met mo
dulator.
Men zou tegelijkertijd met de eindbuis ook de oscillator kunnen sleutelen,
doch dit heeft enkele nadelen. In de eerste plaats zal er hierdoor een hinderlijk
„klikken” ontstaan bij het seinen; in de tweede plaats moet de oscillator
telkens aanlopen; dit heeft zelfs bij een kristaloscillator frequentiedrift tot
gevolg.
Tenslotte bestaat de anode-impedantie van de eindtrap uit de parallel
schakeling van twee onderdelen:

1. Een HF-smoors-poel Spi; via deze spoel kan de gelijkstroomvoeding van
de eindbuis plaatsvinden.
2. De uit Ci, C2 en Sp2 samengestelde resonantiekring', hierbij is de eindbuis op het deel — ~ - van dc kring aangesloten en is de antenne als
coCi
1
van de kring aangesloten.
belasting op het deel
e>C2

Door de verhouding van Cj en Onjuist in te
stellen (met behoud van de afstemming van de

gehele kring op de goede frequentie coq = I

'~T~

erndbuis-a------ Cl

S

C2SÈ

SP2

------ ^-antenne
LCv
C1.C;
kan men de antenne Fig. 1.59b. Het principescheina
waarin Cv =
van de antenne-aansluiting.
Cl + C2
dusdanig aanpassen aan de eindtrap, dat er
aan de antenne een maximaal wisselstroomvermogen wordt toegevoerd
(fig. 1.596). Het signaallampje L2 doet dienst bij de instelling van de resonantiekring. Als men een maximaal wisselstroomvermogen afgeeft, licht het lampje
maximaal op.
Ook de gelijkstroommeter in serie met Spi, die de grootte van I„ aan
geeft, dient om de eindtrap juist te kunnen instellen. Is de resonantiekring
nl. op de juiste frequentie afgestemd, dan is Ia minimaal.
Een antenne van nagenoeg elke lengte kan men met de hier gegeven uitgang
goed aanpassen. Voor zeer lange antennes heeft men de aansluiting a2 aan• gebracht.
We besluiten met erop te wijzen, dat men liefst voor een uitgangskring
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met een zo hoog mogelijke Q moet zorgen. Daartoe moeten Sp2, Ci en C2
van zeer goede kwaliteit zijn. Alle kringverliezen gaan hier nl. ten koste van het
door de antenne uit te zenden vermogen.

Een AM-FM-zender voor telegrafie en telefonie

Als tweede voorbeeld geven wij een 100 watt AM-FM-zender, waarmede
men telefoniesignalen kan overbrengen (fig. 1.60). Tevens kan men er telegrafiesignalen mee overseinen.
De eerste buis van de eigenlijke zender is Bi, die als oscillator en frequentieverdubbelaar dienst doet. Het onderste deel van de buis (van de katode tot
en met het schermrooster) doet als triode-oscillator dienst. Daarbij ligt het als
anode dienstdoende schermrooster voor wisselstroom aan aarde. Men past het
Hartley-principe toe. De kring Ki is de oscillatorkring. Deze is op ca. 6 MHz
afgestemd. Verder doet de gehele buis als frequentie-verdubbelaar dienst door
de anodekring I<2 op ca. 12 MHz af te stemmen.
In de volgende trap met B2 wordt de frequentie verdubbeld tot ca. 24 MHz.
In de derde trap met Bs wordt de frequentie verdrievoudigd. Aldus komt
zij op ca. 72 MHz.
Tenslotte verdubbelt men in de vierde trap met B4 de frequentie nogmaals,
ten einde op de uiteindelijke zenderfrequentie van ca. 144 MHz te komen.
B.) voert het signaal aan de balanseindtrap toe, waarin men een dubbeltetrode B5 gebruikt, die inwendig is geneutrodyniseerd en één gemeenschappe
lijk schermrooster voor beide buishelften heeft.
In stand 1 van de schakelaar Si kan men de balanseindtrap in amplitude
moduleren met een modulator. De modulator heeft een balansuitgang met
eenzelfde dubbel-tetrode als in de zender-eindtrap wordt gebruikt (nl. B6).
De negatieve voorspanning van Bs verkrijgt men door de roosterstroom die
door de lekweerstanden van 27 kQ loopt.

In stand 3 van de schakelaar Si kan men morsetekens overseinen met
behulp van de seinsleutel S2. Als de seinsleutel niet ingedrukt staat, verkrijgt
B5 een extra negatieve voorspanning van ca. — 120V. Bij het indrukken
van S2 wordt de extra negatieve voorspanning niet meer toegevoerd. In stand 3
is tegelijkertijd de secundaire van de uitgangstransformator van de modulator
kortgesloten, waardoor anode-modulatie bij voorbaat is uitgesloten. De morse
tekens bestaan dus uit een draaggolf, die telkens geheel wordt onderbroken.
In stand 2 van de schakelaar Si verkrijgt de eindtrap van de modulator

ti
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geen voedingsspanning; tevens is de secundaire van de uitgangstransformator
van de modulator dan kortgesloten. Anode-modulatie kan nu niet plaatsvinden.
In deze stand van Si kan men de zender in frequentie moduleren met behulp
van een reactantiebuis B?.
De anode-impedantie van B? bestaat uit een HF-spoel La van 2000 p.H.
Verder bevindt er zich tussen a en gi een weerstand van 100 k<>, die groot
is t.o.v. de reactantie van de spoel tussen gi en k, zodat de reactantiebuis
zich als een indrretieve impedantie gedraagt. De microfoonversterker die uit
twee versterktrafïpen bestaat (buis Bg), voert het LF-signaal toe tussen gi
en k van de reactantiebuis. Hierdoor wordt de genoemde buis in het LF-ritme
van de gewenste modulatie positiever en negatiever ingesteld, waardoor Sa,
dank zij de kromming van de Ia—Fyi-karakteristiek, in LF-ritme varieert.
Bestrijkt men hierbij een kwadratisch deel van de gekromde Ia—Ppi-karakteristiek, dan verkrijgt men een lineaire modulatiekarakteristiek.

Tenslotte hebben wij ook nog een schakeling eraan toegevoegd, die de
centrale frequentie automatisch zo constant mogelijk houdt. Van de anode
van Bi haalt men een klein FM-signaal af via een condensator van ca. 3,3 pF,
en men voert dit toe aan een mengbuis (hexode-deel van Bg). Tevens wordt er
aan deze mengbuis een oscillatorsignaal toegevoerd, dat wordt verkregen met
een kristaloscillator. Het triode-deel van Bg doet als oscillator dienst. Dit is
een z.g. Pierce-oscillator waarbij het kristal als inductieve kring tussen aen gi is
geschakeld. Er is enige capacitieve impedantie aanwezig tussen a en k en tussen
gi en k ; hier vindt a.h.w. het principe van de Colpitts oscillator toepassing.
Door de menging in de mengbuis onstaat er een verschilfrequentiesignaal ').
Het bandfilter in het anodecircuit is op de verschilfrequentie afgestemd.
Dit bandfilter is een deel van een fase-frequentiedetector die het in frequentie
gemoduleerde signaal detecteert met behulp van de dubbele diode Bjq. Het
verkregen LF-signaal wordt toegevoerd aan een laag-doorlaatfilter 2) en tenslotte
tezamen met het LF-signaal van de microfroonvesterker aan de reactantiebuis
doorgegeven. Indien de oscillator Bi nu in frequentie verloopt, zal dit een andere
gelijkspanning over de uitgang van de fase-frequcntie-detector teweegbrengen,
waardoor de instelling van de reactantiebuis dusdanig verandert dat het verlo
pen van de frequentie van de oscillator Bi wordt tegengewerkt.
Tot slot merken wij op, dat als men geen FM-signaal uitzendt, maar b.v.
een AM-signaal, de frequentie van de oscillator Bi ook constant wordt gehouden
door de fase-frequentiedetector in combinatie met de reactantiebuis.

!) Zie hoofdstuk II, § 3.
2) Dit bestaat uit de serieschakeling van een weerstand van 0,47 MO en een conden
sator van 47 nF. Het over de condensator staande signaal wordt doorgegeven; dit signaal
bestaat slechts uit componenten beneden ca. 20 Hz, omdat anders de gewenste frequentiemodulatie ongedaan zou worden gemaakt.
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REPETITIEVRAGEN (Vervolg 2)

19. Behandel aan de hand van een vectordiagram zowel als door berekening
het opwekken van een FM-signaal met behulp van een reactantiebuis, die
tussen de anode en de katode de serieschakeling van een iveerstand (aan
de anode-zijde) en een condensator (aan de katode-zijde) heeft.
20. Behandel aan de hand van een vectordiagram zowel als door berekening
het opwekken van een FM-signaal met behulp van een reactantiebuis, die
tussen de anode en de katode de serieschakeling van een condensator
(aan de anode-zijde) en een weerstand (aan de katode-zijde) heeft.
21. Behandel aan de hand van een vectordiagram zowel als door berekening
het opwekken van een FM-signaal met behulp van een reactantiebuis,
die tussen de anode en de katode de serieschakeling van een weerstand
(aan de anode-zijde) en een spoel (aan de katode-zijde) heeft.
22. Behandel aan de hand van een vectordiagram zowel als door berekening
het opwekken van een FM-signaal met behulp van een reactantiebuis, die
tussen de anode en de katode de serieschakeling van een spoel (aan de
anode-zijde) en een weerstand (aan de katode-zijde) heeft.
23. Teken een schema van een FM-zender voor telefoniesignalen volgens het
FM-deel van fig. 1.60.
24. Hoe kan men een in engere zin in fase gemoduleerd signaal opwekken?
25. Hoe werkt een balansmodulator?
LITERATUUR
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VERVORMING EN MENGING
§ 1-

DE ALGEBRAÏSCHE
KARAKTERISTIEK

UITDRUKKING
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DE

ƒ„

Bij de behandeling van de radiobuizen hebben we gezien, dat de waarde van
de anodestroom o.a. afhankelijk is van de grootte van de stuurroosterspanning.
Het verband tussen deze twee grootheden hebben wij op twee manieren wis
kundig kunnen vastleggen:
a. grafisch in de vorm van de z.g. Iu—Yp-karakteristiek, die immers I„
voorstelt;
b. in formule, waarbij we ons voor de eenvoud nagenoeg steeds hebben be
perkt tot de benadering die een lineair verband tussen de Ia en de I 'fJ
veronderstelt x).
Praktisch mag men echter lang niet altijd bij benadering een lineair verband
tussen ƒ„ en Vg veronderstellen. In deze paragraaf gaan we er nader op in,
hoe men niet-lineaire karakteristieken wiskundig kan vastleggen. Hiertoe
zullen we eerst een korte beschouwing geven over de eigenschappen van enkele
grafische voorstellingen.
Het verband tussen twee onderling afhankelijke grootheden x en y kan men
algebraïsch vastleggen door een vergelijking in x en y. Dit verband kan men
eveneens meetkundig vastleggen door een z.g. grafiek. In het algemeen maakt
men daarbij gebruik van twee loodrecht op elkaar staande assen, de hori
zontale Af-as en de verticale Y-as. In dat geval is de grafiek een lijn van een
bepaalde vorm, die een zekere stand inneemt t.o.v. de A'-as en de Y-as.
Verschuift men een grafiek evenwijdig aan haar oorspronkelijke stand over
een afstand p naar links, dan komt dit, wat de algebraïsche vergelijking
betreft, daarop neer, dat de x wordt vervangen door x + p.
Verschuift men een grafiek evenwijdig aan haar oorspronkelijke stand over
een afstand q naar beneden, dan komt dit, wat de vergelijking betreft,
daarop neer, dat de y wordt vervangen door y + q.

De grafische voorstelling van de lineaire vergelijking y = b.x is een rechte

J) Denk o.a. aan de formule Ia =

+ Vam).
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Fig. 2.01c.
Fig. 2.01a.
Fig. 2.016.
Diverse voorbeelden van de grafische voorstelling der algemene vergelijking y = k(x+p)n.
01a. De grafiek y = k(.v + p)1 is een rechte lijn.
016. De grafiek y = k(,v
p)2 is een parabool, waarvan de top aan de X-as raakt.
01c. De grafiek y = k(% + p)3 is een derdegraadskromme met een buigpunt, die in haar
buigpunt aan de X-as raakt.
lijn die door de oorsprong van het coördinatenstelsel gaat. In fig. 2.0la is als
voorbeeld de rechte lijn getekend, die weergeeft y = 50.v. De tangens van de
hoek a, die de rechte lijn y = b.x niet de X-as maakt, is gelijk aan b x). Men
noemt b wel de richtingscoëfficiënt.
Verschuift men de rechte lijn y = b.% over een afstand p naar links, dan
wordt de vergelijking y = b(% + p) = b.p -J- b..v of y = a -f- b..v. In fig.
2.0la is als voorbeeld de lijn y = 50(x -J- 3) getekend, die op een afstand 3
links van y = 50% ligt. De tangens van de hoek a is voor de lijn y — a + b.x
nog steeds gelijk aan b, zodat ook nu b de richtingscoëfficiënt is.
Aangezien een willekeurige rechte lijn altijd is te beschouwen als een van
de oorsprong uit, evenwijdig aan zichzelf verschoven lijn, is de algemene ver
gelijking van een rechte lijn:
y = a + b.%.
(2.01)

Hierin is b gelijk aan de tangens van de hoek die de rechte lijn maakt niet de
X-as1).
i) Mits de x en de y op dezelfde schaal zijn uitgezet! Dit is in de fig. 2.01a niet gedaan;
dan geldt echter nog wel, dat tg a recht evenredig is met b.
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De grafische voorstelling van de kwadratische vergelijking y = c.x2 is een
z.g. parabool waarvan de top in de oorsprong valt.
In fig. 2.016 is als voorbeeld de parabool y = 10x2 getekend. De tangens
van de hoek a, die ,,de raaklijn in een punt P van de parabool” maakt met de
X-as, is nul, als punt P in de oorsprong valt: deze tangens neemt lineair
met de grootte van x toe!
Verschuift men de parabool y — c.x2 over een afstand p naar links, dan
wordt de vergelijking

y — c(x + p)2 = c(p2 + 2px + -v2) = cp2 + 2pcx 4- cx2 of y = a

In fig. 2.016 is als voorbeeld de parabool y = 10(x 4- 3)2 getekend, die op
een afstand 3 links van y = 10x2 ligt.
De algemene vergelijking van een parabool i) is:
y — c(x + p)2 = a + bx + cx2.

(2.02)

De grafische voorstelling van de 3d0 machtsvergelijking y = d.x3 is in
fig. 2.01c aan de hand van het voorbeeld y = 2.x3 te beschouwen. Ook deze
kromme gaat door de oorsprong; zij is symmetrisch t.o.v. de oorsprong.
De tangens van de hoek a, die „een raaklijn in punt P van de kromme” maakt
met de X-as, is nul, als P in de oorsprong valt ', deze tangens neemt kwadra
tisch met de grootte van x toe!
Verschuift men de kromme y = d.x3 over een afstand p naar links, dan wordt
de vergelijking y — d(x + p)3 = d(p3 4- 3p2x + 3px2 4- x3) = dp3 + 3dp2.x
4- 3dp.x2 -j- d.x3 of y = a 4- bx 4- cx2 + dx3. In fig. 2.01c is als voorbeeld
de kromme y = 2x3 over een afstand 3 naar links verschoven; aldaar stelt
zij de kromme y = 2(x 4- 3)3 voor.
De algemene vergelijking van de bovenbeschreven derdemachts-kromme 2) is:

y = d(x 4- p)3 = a 4- b . x 4- c. x2 4- d. x3.

(2.03)

Vergelijken wij de drie beschreven grafieken uit de fig. 2.01«, 2.016 en 2.Ölc
met elkaar, dan zien we, dat de kromming in elk van de gevallen anders is.
Zouden we de hogere machtsgrafieken y = e.x4, y = f.x5, y = g.x6, enz.
ook nog beschouwen, dan zou blijken, dat deze elk wéér een andere vorm
zouden hebben.

1) Met de top op de X-as en met de parabool-as evenwijdig aan de Y-as!
2) Met het buigpunt op de X-as en de raaklijn in het buigpunt samenvallend met de X-as.

I
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De ƒ„

Ve-karakteristiek

Hebben we een willekeurige Ia--Vg-karakteristiek, dan zal deze over het
algemeen niet een zuiver lineair, kwadratisch, derdemachts- of hogere-machtsverloop hebben. Men kan die karakteristiek dan in eerste instantie benaderen
door een rechte lijn, of door de formulering Ia -= a + b. Vg. Beter valt zij te
benaderen door een parabool, of door de formulering Ia = a -f- b. Va -|- c. V2.
Nog beter kan men de karakteristiek benaderen door een combinatie van een
parabool en een derdemachts-kromme, of in formule door de combinatie van
de formules (2.02) en (2.03); dat levert op Ia — a -)- b. Vg + c. V2 -f- d. V2.
Zo kan men doorgaan met het nauwkeuriger maken van de benadering.
In het algemeen -'alt een Ia—Vg-kromme te benaderen door de formule’.
Ia

= a + b. V,

c. V2 + d. F’ + e. KJ + . . .

(2.04a)

In deze formule (2.04a) is Vg de totale momentele waarde van de spanning
van het stuurrooster t.o.v. de katode; dit is over het algemeen dus de som
van de gelijkvoorspanning en de momentele waarden van een of meer roosterwisselspanningscomponenten.
Hoe beter men de werkelijke karakteristiek wil benaderen, des te hogere
machtstermen moet men in de formule betrekken. Vaak is het voldoende
om tot en met de derdemachtsterm te gaan.
We zullen nu een voorbeeld geven van hoe men de benaderingsvergelijking
voor een gegeven karakteristiek praktisch kan vinden. In fig. 2.02 hebben wij
een Ia—K^-karakteristiek gegeven. Wij willen voor deze kromme een derde
graads-vergelijking bepalen, die de. algebraïsche benaderingsformule vormt.
Hiertoe nemen wij 4 punten op de karakteristiek, die wij dusdanig kiezen, dat
een door deze punten getrokken vloeiende lijn de karakteristiek goed benadert.
In het geval van fig. 2.02a geldt voor de door ons gekozen punten:

yi = 20,4
y2 = 6,4
ys = 1,2
y4 = 0

X1 = 0
X2 = — 2
*3 = — 4

X'4 = — 6

We vullen deze waarden nu telkens in de te vinden benaderingsformule
Ia = a +
+ ck}2 + dJZj3 in. We vinden dan:
20,4 = a
20,4 = a + 0.b + 0.c + 0.d
6,4 = a — 2b + 4c — 8d
6,4 = a + (— 2).b + (— 2)2.c + (— 2)3.d
of
1,2 = a + (- 4).b + (— 4)2.c + (— 4)3.d
1,2 = a — 4b + 16c— 64d
0 =a + (-6).b + (-6)2.c+(-6)3.d
0 = a — 6b -|- 36c — 216d

Deze vier eerstegraads-vergelijkingen met de onbekenden a, b, c en d
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kan men op normale wijze oplossen. We vinden dan: a = 20,4, b = 10,
c = 1,7 en d = 0,1. Vullen we deze waarden in, dan verkrijgen we tenslotte
als buisvergelijking:

Ia = 20,4 + 10K, + 1,7V* + 0,1 V\.
Iq

sj20-4

WT-I'

--1,2

o

Fig. 2.02a. Een voor
beeld van een clerdegraads Ia— F^-karakteristiek.

Met de gevonden buisvergelijking kan men nu de
anode-gelijkstroom- en de anodewisselstroomcomponenten berekenen die ontstaan, indien men de desbe
treffende buis gebruikt om een wisselspanning vg. cos tot
te versterken. Bij deze berekening moet men voor I'y
invullen de totale momentele waarde van de toege
voerde roosterspanning, die gelijk is aan de som van
de negatieve (gelijk)voorspanning Vg en de momentele
waarde van de roosterwisselspanning vg.cos c>t. Door
de vergelijking goniometrisch uit te werken vindt men
tenslotte de componenten waaruit de anodestroom is
samengesteld.

Wij merken op, dat de pas beschreven wijze van
aanpakken zeer omslachtig is. Dit komt, omdat men als
o-/
Y-as de /„-as heeft genomen, zodat men voor Vg de
&/
y
som van de roosterwisselspanning en de roosterge°7
lijkspanning moet invullen. Men kan zich veel rekenwerk
S/
besparen door als Y-as niet de I„-as te nemen, doch
o/
de verticale lijn door het werkpunt. In dat geval
moet men voor Vg de spanning t.o.v. het werkpunt
W.
- -3
invullen, d.w.z., slechts de momentele waarde vg.cosa>t
--1,2
van de roosterwisselspanning. Bedenk echter wel, dat
0
er in geval van de laatste manier van aanpakken
Fig. 2.026. Bij het op
stellen van de buisver andere buisconstanten a, b, c en d optreden I
gelijking van een ge
Is in het voorbeeld van fig. 2.026 de negatieve
kromde I n— Fy-karakvoorspanning gelijk aan Vg = — 3 V, dan kan men
teristiek kan men, om
extra rekenwerk te ver de Y-as dus het beste nemen ter plaatse van
mijden, als waarde van
I'y het beste de span Vg — — 3 V. Bij de bepaling van de voor het aange
ningswaarde t.o.v. het nomen werkpunt geldende buisconstanten kan men om
werkpunt W aanhou
den: men moet de Y-as extra rekenwerk te vermijden de punten op de I„—Vg-kaniet laten samenvallen rakteristiek hel beste symmetrisch t.o.v. het werk
met de I„-as, maar men
punt kiezen en bovendien het werkpunt zelf als een
moet de verticale as
door het werkpunt gegeven punt nemen. Verder geeft het ’t minste reken
laten gaan.
werk als men ervoor zorgt, dat de gekozen punten lig
gen bij Yy-waarden die uit mooie gehele getallen bestaan. Dat de /„-waarden
geen gehele getallen zijn is geen bezwaar, aangezien Ia slechts tot de lslc macht
lo

o

Ki20,4

V

1
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verheven voorkomt; dit in tegenstelling tot V,'g, die tot de 2<le macht, de 3de
macht, enz. verheven voorkomt.
Voor het geval van fig. 2.02 nemen wij als gegeven punten (zie fig. 2.026):
.

Ia, = 20,4
Ia2 ~
3,0
la3 =
1,2
= 0

t\ = 3
= 0
^3 = - 1

V<,t = - 3

Wij substitueren deze waarden telkens in de nu te bepalen benaderingsformule:
I u = 1 alV

Si. vaJ mom +
52.vj
1
(I mom

+ 53

(2.046)

Ter onderscheiding van de voorgaande omslachtiger manier van aanpakken
schrijven wij de constanten a, b, c en d nu als Iaw> Sj, S2 en S3. Bovendien
komt nu niet de spanning Vg ter sprake, maar een andere spanning
;
wij verstaan onder
de momentele spanning t.o.v. het werkpunt, d.w.z.,
de som van de momentele waarden van de aanwezige roosterwisselspanningscomponenten.
We vinden aldus:
20,4
3
1 ,2
0

= IaW + 3Si + 9S2 + 27S3
= Iaw
= I aW — 51 + 5'2 —
S3
=
- 3S1 + 9S2 - 2753

Als men deze vier eerstegraadsvergelijkingen op de normale wijze oplost,
verkrijgt men ten slotte:

la = 3 + 2.5vg_ + 0,8-<.„ + 0,l<_,„.
Hieruit blijkt, dat men nu inderdaad met een ander stel buisconstanten
heeft te maken; dit legt echter, evenals het eerst gevonden stel constanten,
de gehele Ia—V„-karakteristiek tussen de twee uiterste aangenomen punten vast.
Met de laatstgevonden vergelijking bespaart men zich, vergeleken bij de
eerstgevonden vergelijking, zoals gezegd veel rekenwerk. Om deze reden zullen
wij in het vervolg dan ook steeds de Y-as door het werkpunt nemen.

De 5—Vj-karakteristiek

Behalve de I„—K,-karakteristiek is het vaak nuttig, de z.g. steilheidskarakteristiek uit te zetten, waarin de steilheid als functie van de stuurroosterspanning is gegeven. Zoals men weet, is de steilheid in een punt P van de
Ia—Pj-karakteristiek recht evenredig met de tangens van de hoek <x. die de
raaklijn in P met de Izfl-as maakt. Hebben wij een ideale rechte Ia—Vg-
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karakteristiek, dan is de steilheid in alle punten evengroot, en dan is de S—Vgkarakterisliek een rechte lijn die evenwijdig aan de Vg-as loopt (zie fig. 2.03a).
Hebben wij een kwadratische Ia—E^-karakteristiek, dan is de tangens van
de hoek a, die een raaklijn van de kromme maakt met de E^-as, recht evenredig
met de grootte van Vam + Vg (fig. 2.016). Dit betekent, dat ook de steilheid recht
evenredig is met Izff,„ -|- Vg, zodat de S—Vg-lijn een rechte lijn is, die een zekere
hoek maakt met de V0-as ') [zie fig. 2.036; zie ook de toelichting bij formule (2.02)].
Hebben wij een zuivere derdemachts-/a—Es-karakteristiek, dan is de
tangens van de hoek a, die een raaklijn van de kromme maakt met de Iz,-as,
evenredig met (Vgm + lzs) 2 (fig. 2.01c). D.w.z., dat S ook evenredig is met
(E„m + E9) 2, zodat de S—Vg-lijn een deel van een parabool is en dus gekromd! [zie
fig. 2.03c; zie ook de toelichting bij formule (2.03)].
In het algemeen kan men zeggen, dat als de ƒ„—V£-karakteristiek
een nd° graads-kromme is, de 5 —
karakteristiek een (ri
l)dc
graads-kromme is.
§ 2.

DE VERVORMING TEN GEVOLGE VAN DE KROMMING
VAN DE ƒ„ Vfi-KARAKTERISTIEK

Wordt een sinusvormig als functie van de tijd verlopende wisselspanning
door een buis met een ideale lineaire
Zo
dynamische Ia—Vfi-karakteristiek ver
lineair
sterkt, dan zal er geen nict-lincaire ver
vorming plaatsvinden. De anodestroom zal
eveneens, behoudens de aanwezige gelijkstroomcomponent, sinusoïdaal verlopen.
Immers, de steilheid is in alle punten van
de karakteristiek evengroot (zie de S—VgVg
karakteristiek in fig. 2.03a), zodat „alle
Vg
delen van het toegevoerde signaal evenveel
zullen worden versterkt”.
De grootte van de anodestroom kan men
volgens formule (2.046), waarbij S2 = 0 en
S3 = 0, schrijven als 2):

Ia — IaW + S .Vg mom waarin
V9

Vgm°m = Vg . COS a>t

.

(2.05)

Fig. 2.03a. Een eerstegraads I „—VoHeeft men meer dan een roosterwisselkarakteristiek en de bijbehorende
(0dp graads) S—F^-karakteristiek.
spanning te verwerken, dan moet men voor
de som van de diverse roosterwisselspanningen nemen.
x) tt'ij geven de roosterruimte aan met Izffm. Merk op: Vg is meestal negatief!
Merk op: „cosinusvormig als functie van de tijd verlopend" komt, behoudens de fase,
op hetzelfde neer als „sinusvormig als functie van de tijd verlopend".

i

II

137

VERVORMING EN MENGING - § 2

Wordt de wisselspanning vg. cos co/ ver
sterkt door een buis met een kwadratische
dynamische ƒ„— Vg-karakteristiek, dan zal
er wel niet-lineaire vervorming optreden. Im
mers, de steilheid is recht evenredig met de
momenteel optredende spanning
zij wordt groter, naarmate het stuurrooster
minder negatief wordt (zie de S—Ky-karakteristiek in fig. 2.03J).
Hierdoor zullen „de delen van de v<,-sinusoïde, die dichter bij de tijdas liggen”, meer
worden versterkt dan „de delen die verder
van de tijdas af liggen” (fig. 2.03Ö). De anodewisselstroom zal daarom niet-lineair zijn ver
vormd.
De grootte van de anodestroom kan men
volgens formule (2.04Z>), waarin nu S3 nul is,
schrijven als:

Ia = I aW +

-Vg„„„

+

Ia
kwodrotisch

\jS/~ t
V’~T

| I I is

—
Fig. 2.036. Een tweedegraads
Ia—Fg-karakteristiek en de bij
behorende (eerstegraads) S—Vgkarakteristiek.

waarin w„

=
= Vg
Wn.cosco/
. COS O)t

.

(2.06n)

Heeft men meer dan een roosterwisselspanning te verwerken, dan moet
men voor vg
de som van de momentele waarden der diverse roosterwisselspanningen nemen:
= ijg .cos coi/ -j- Vg„.cos co2/ + enz.
Vg.,
Op het ogenblik beperken wij ons tot het verwerken van een enkele wissel
spanning.
De berekening van de anodestroomcomponenten wordt nu:
ia = i«w + Si.vgmom +
‘) =
= IaW + Si.Vg. COS Ojt -f- S'> ■ ai; ■ COS2 0)1 =
= 1 aW + 51 .Vg .COS co/ -r- S2 •!'(;( 2 + ■> cos 2coZ) =
= {law +
+ Si.Vg.coscol + IS'j.vjJ.cos 2co/, zodat
Ia = (law + IS2.v'g) + Si.-Jy.cosw/ + '.S2.Vg.c0s 2mt.
(2.06b)
We zien, dat ten gevolge van de kwadratische vorm van de dynamische
Ia—Vj-karakteristiek in de eerste plaats de anode-gelijkstroomcomponent
door het toevoeren van vg met een bedrag JS2.vJ is toegenomen. In de tweede
plaats treedt er niet-lineaire vervorming op in de vorm van de tweede har
monische |Sa.Wp.cos 2co/.
x) N.B., Si heeft hier de dimensie van de steilheid, doch S2 heeft die dimensie niet! Omdat
So.v^2 een stroom is, heeft S2 de dimensie van milli-ampère per volt in het kwadraat
(mA/V2) als men Ia in milli-ampère uitdrukt en vgmom in volt.
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Wordt de wisselspanning Vj.coscoZ versterkt door een buis met een derdemachts-dynamische Z„—Vg-karakteristiek, dan zal er niet-lineaire ver
vorming optreden. Immers, de steilheid neemt toe naarmate Vg minder negatief
wordt, en wel kwadratisch (zie de S—T^-karakteristiek in fig. 2.03c). De anodewisselstroom is daardoor niet-lineair vervormd; men kan hem in formule
schrijven als [zie formule (2.046)]:

|

Ia = law + Si.Vg^^

+ S3

waarin va- mom— vaJ . cos oot

| (2.07a)

Heeft men meer dan een roosterwisselspanning te verwerken, dan dient
men voor v„J m om weer de som van de momentele waarden der diverse wisselspanningen in te vullen. Op het ogenblik beperken wij ons echter tot het
verwerken van een enkele wisselspanning.
De uitwerking verloopt nu verder als volgt:

+ S2-v;lmüm +

I„ = hnv +

=

= I aw + .51 -Vg■ coso>t + Sa.v',.cos2a>l + S3.vJ.cos3a>t =
- law + Si .Vg.cosojt + Sa.-<5(1 + lcos2co/) + S3.ÓJ. (}coscoZ+Jcos3<of) =
= (Inw+ lS2.-<,) + (Si.üy+ JSs.ti’) cos wZ + JS2.vJ.cos 2wZ 4--tS3.vJ.c0s 3™/,
zodat:
Ia = (/,,w+ 1S2.vJ) + (Sj.^ + fSs.^) cos coZ+ 1S2.vJ.cos2ojZ+ -j.S3.vJ.cos 3roZ
(2.076)
-fa
Ia
3e machts

;ziw,

^9
Vg

i

i

!<■

; i' s
I I 1"
i Wl^
V

De derdemachts-vorm van de dynamische
/„—F5-karakteristiek heeft blijkbaar als ge
volg:
1. Een toeneming van de gelijkstroomconiponent met een bedrag iSz.v'g, indien de
wisselspanning vg wordt toegevoerd.
2. De versterking van de eerste harmonische
is niet meer recht evenredig met de grootte
van v(J, aangezien de factor f S3. . cos o>t
erbij is gekomen!
3. Niet-lineaire vervorming aan de tweede
harmonische met een bedrag 1S2"vJ’COs2o>Z.
4. Niet-lineaire vervorming aan de derde
harmonische met een bedrag |-S3.vJ.cos3<oZ.

—

Fig. 2.03c.
Een
derdegraads
ƒ„—Vp-karakteristiek en de bij
behorende (tweedegraads) S— Vgkarakteristiek.

In de besproken gevallen is tot nu toe
slechts niet-lineaire vervorming in de vorm

i) N.B. De constante S3 heeft hier de dimensie van milli-ampère per volt tot de derde
macht (mA/V3) als men Ia in milli-ampère uitdrukt en vgmom in volt.

I
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van hogere harmonischen ter sprake gekomen, omdat wij ons hebben be
perkt tot de verwerking van één wisselspanning. Verwerkt de buis diverse
wisselspanningen met uiteenlopende frequenties, dan zal er ook nog intermodulatievervorming optreden. Deze is veel ernstiger dan de vervorming aan
hogere harmonischen, omdat zij een vals worden van het te reproduceren geluid
ten gevolge heeft als het een geluidsversterker betreft. Een en ander kan
men gemakkelijk afleiden door vi .cos ooit -|- éa.cos wit in formule (2.046)
in te vullen voor Vgm°m en de vergelijking vervolgens goniometrisch uit te
werken.

Om de grootte van de niet-lineaire vervorming aan te geven, vergelijkt men
„de effectieve waarde van de gezamenlijke nieuwe harmonischen” met „de
effectieve waarde van de gewenste eerste harmonische”. De niet-lineaire ver
vorming (distorsie') d is de verhouding van de effectieve waarde van de gezamen
lijke nieuwe harmonischen lot de effectieve 'vaarde van de gewenste eerste har
monische.
Nu is de effectieve waarde van een aantal wisselstromen met verschillende
frequenties gelijk aan de wortel uit de som van de kwadraten der afzonderlijke
effectieve waarden. Aldus is
ia =

'la + '2a + '3a + »4? + '5a + • ■ ■ .

als we met ia, 'ia, '2a, enz. de effectieve waarden van de desbetreffende wissel
stromen bedoelen. De distorsie is in totaal dus gelijk aan
^'2a + '3a + '4a + ‘5a + • • ■

« =----------- -----------

(2.08«)

?la

Verder is de distorsie aan de ndc harmonische alléén gelijk aan

dn =

'ua

(2.086)

'la

Bovendien volgt uit de formules (2.08<?) en (2.086):

d = Vd'r, + dj + rfj + rfj + . . .

(2.08c)
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We kunnen het een en ander tenslotte als volgt samenvatten:
In het bovenstaande hebben wij gezien, dat men ter berekening van de
anodewisselstroomcomponenten kan uitgaan van:
= law + Si-Vg„„m
Ia = law + -51
Ia = IaW +
enz.

+
+ s2.^
1

'

“

f/mom

{/mom

Hierin is Iaw de anodegelijkstroom in het werkpunt. Verder zijn Si, S2,
S3 enz. diverse constanten die (bij één gegeven instelling) bij de dynamische
buiskarakteristiek behoren, en is
de som van de momentele roosterwisselspanningen. Wij merken hierbij nogmaals met nadruk op, dat wij de
waarde van v„
niet nemen t.o.v. de /„-as, doch t.o.v. een verticale
lijn door het werkpunt: dit ter vereenvoudiging van de berekeningen!

*§ 3.

HET PRINCIPE VAN MENGING

*Inieiding
Voeren wij twee wisselspanningen met verschillende frequenties oii en a>2
toe aan het stuurrooster van een ideale buis met een rechte Ia—Vj-karakteristiek, daarbij zorg ervoor dragend, dat de signalen niet buiten de roosterruimte
komen, dan zal er een anodewisselstroom gaan lopen die uitsluitend is samen
gesteld uit twee componenten met de frequenties a>i en o>2 t).
Is de anode-impedantie evengroot voor de frequenties on en o>2, dan zal het
totale toegevoerde signaal onvervormd worden versterkt; er treedt noch lineaire,
noch niet-lineaire vervorming op. Is de anode-impedantie verschillend voor
de frequenties coi en o>2, dan treedt er nog steeds geen niet-lineaire vervorming
op, maar wel lineaire vervorming. Immers, de amplitudeverhouding van
de twee componenten van de uitgangsspanning is niet meer dezelfde als de
verhouding van de twee componenten van de ingangsspanning. Verder wor
den er, dank zij de lineaire I a—I^-karakteristiek, geen nieuwe harmonischen
gevormd.
Door de verschillende signalen aan hetzelfde stuurrooster van een ideale
buis toe te voeren, telt men deze signalen bij elkaar op, ingeval Za voor deze
signalen evengroot is en men niet buiten de roosterruimte komt. Hierbij
kunnen zich verschillende gevallen voordoen, wat de aard van het totale
signaal betreft.
a. In de eerste plaats kunnen de frequenties <01 en 0)2 belangrijk verschillen,
waarbij <02 verscheidene malen zo groot is als coj_.
Dit zal o.a. het geval zijn als <z>i een lage frequentie is, en <02 een hoge freWij noemen de hoek frequentie steeds kortweg de ,, frequentie".
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quentie. De samenstellende signalen
VI
en hun resultante zijn in fig. 2.04
gegeven. Men zegt, dat het signaal
vois gesuperponeerd op hel signaal tq.
b. In de tweede plaats kunnen
de frequenties coi en <02 weinig ver
schillen. Dit zal het geval zijn, als
<01 en C02 óf beide een lage frequentie
óf beide een hoge frequentie zijn,
V2
waarbij <o2 — <01
<01.
Dus b.v. als o>i en <02 hoge fre
quenties zijn, die een lage frequentie
t
<02—<01 =- p verschillen. In fig. 2.05«
y
zijn de afzonderlijke signalen en
hun resultante getekend. Het resul
V=Vj+V2
terende signaal is een HF-spanning
die zowel in amplitude als in fre
quentie is gemoduleerd. Het is a.h.w.
een draaggolf met één enkele zijband.
t
We kunnen het resulterende sig
naal ook met behulp van vectoren
aangeven. Dit is in fig. 2.05Ó ge
daan. Daarbij is verondersteld, dat
de projectie-as in HF-tempo met
de frequentie <01 rechtsom draait,
zodat de vector
stilstaat in het Fig. 2.04. Indien men twee wisselspanningen
vi en V2. waarbij de frequentie van va een
vlak van tekening. De vector z>2 veelvoud is van de frequentie van vi, bij elkaar
draait in LF-tempo linksom, zodat voegt, is er sprake van een z.g. superponeren
van V2 op vi.
hij iets sneller dan v\ ten opzichte
van de tijdas linksom draait. Men ziet, dat de resultante v in LF-ritme van
lengte varieert, en dat zij bovendien over de hoek 2<p in het vlak van tekening
heen en weer schommelt. Het eerste betekent dat er sprake is van amplitudemodulatie, het laatste dat er tevens fase-modulatie optreedt.
We wijzen erop, dat men deze twee gevallen a en b ook in de geluidsleer
aantreft.
Geval a is het samenklinken van twee tonen met verschillende frequenties.
Geval b is het optreden van zwevingen. Deze bestaan uit het gelijktijdig
klinken van twee tonen met een zeer klein frequentieverschil; dat geeft de
indruk van één periodiek sterker en zwakker wordende toon. Het sterker en
zwakker worden geschiedt met de verschilfrequentie van de twee samen
stellende tonen. Deze verschilfrequentie noemt men de zwevingsfrequentie.

142

II - VERVORMING EN MENGING - § 3

Vi

Fig. 2.05b. De vectorvoorstelling van het
zwevings- of éénzijband-signaal.

v2

tWWWV'

v=v,+v2

t

Fig. 2.05«. Indien men twee wisselspanningen
met weinig uiteenlopende frequenties bij elkaar
voegt verkrijgt men een z.g. zvvevingssignaal.
Er is dan tegelijkertijd sprake van amplitude-modulatie en van fasemodulatie.

*De
bij
aan
den

mengschakeling I, waar
de te mengen signalen
dezelfde elektroden wor
toegevoerd

Voeren wij twee wisselspan
ningen met de verschillende fre
quenties <oi en o>2 toe aan het
stuurrooster van een buis met
een gekromde la—Va-karakteristiek, dan treedt er z.g. menging
op. Dit houdt in, dat er niet
alleen nieuwe harmonischen op
treden met frequenties die een
veelvoud zijn van <01 en van <02,
doch ook nieuwe componenten
met de frequenties <02 + <01 en
<02 — <01.

Met enkele gevallen van men
ging hebben we reeds eerder kennis gemaakt, zoals detectie en modulatie.
In het geval van anodestroom-detectie b.v. wordt een sterk gekromd deel
van de dynamische Ia—Kj-karakteristiek bestreken, dat gedeeltelijk zelfs
buiten de roosterruimte langs de E^-as valt. Hierdoor wordt het toegevoerde
in amplitude gemoduleerde signaal, dat is opgebouwd uit een draaggolfcomponent met de frequentie <0 en de zijbandcomponenten met de frequenties
co + p en <0 — p, sterk niet-lineair vervormd. Men kan ook zeggen, dat de
drie samenstellende componenten worden gemengd. Ten gevolge daarvan
ontstaan er o.a. nieuwe componenten met de verschilfrequentie van <u 4- p
en co, en die van <u — p en co. Er ontstaan dus nieuwe componenten met de
lage frequentie p. Aangezien men verder ervoor zorgt, dat de anode-impedantie
slechts groot is voor de componenten met de lage frequenties, zullen alleen
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de LF-componenten een spanning over Za geven 1), doch de HF-componenten niet.
In het geval van stiiurrooster-modidatie wordt er eveneens een sterk ge
kromd deel der Ia—Kj-karakteristiek bestreken, dat gedeeltelijk buiten de
roosterruimte langs de F9-as valt. Een LF-spanning en een HF-spanning
worden tegelijkertijd aan het stuurrooster toegevoerd. Het totaalsignaal
wordt sterk niet-lineair vervormd; m.a.w., het wordt gemengd. Hierdoor
ontstaan anodcwissclstroomcomponenten die o.a. de frequentie <o en de nieuwe
frequenties co 4- p en co — /> hebben. De genoemde drie wisselstroomcomponenten met de frequenties co, co 4- p en o> — p geven het gewenste AM-signaal
over de anode-impedantie, omdat de Z„ voor de overige wisselstroomcomponenten met andere frequenties (b.v. p, lp en 2<o) nagenoeg een kortsluiting
vormt.

De berekening van mengschakeling I
Voeren wij twee wisselspanningen met de frequenties cui en <02 toe aan het
stuurrooster van een buis met een kwadratische dynamische Ia—Vg-karakteristiek, dan kan men de anode-wisselstroomcomponenten die door de menging
ontstaan, op de volgende wijze berekenen:
De grootte van de anodestroom kan men gelijkstellen aan [zie formule
(2.06a)]:

Ia — 1 aW
In deze formule is vg
gelijk aani de in totaal toegevoerde roosterwissel:
spanning; deze is momenteel gelijk aan
:

= V1.COSCO1Z + V2-COSCO2/.

Vullen wij de waarde van

in de eerste formule in, dan krijgen we:

Ia = law + Sl(vi .COS C01Z 4" «2. COS COof) + S3(V1.COS a>lt + V-2 .COS COaf)- =
= IaW + Si .iq .COS C01Z + Si .V2.COS CO3Z + S2.V12.COS2 C01Z +
+ 2S3 . 'él. «2 • cos <01/ . COS CO2Z + S->. V22 • COS2 C02I =
= IaW + Si. V1 .COS <01/ + Si. Ü2-COS co>t + IS2.V12 + IS2. V2 .COS 21O1Z 4-

4- S2. VI. vz • COS (coi + <O3)Z 4-S2.V1.V2- COS (<01 — 002)1 4+ iS2.v2 4- JS2.V22.cos 2<o2Z.
i) N.B. Er ontstaat bij het detecteren van een sinusvormig gemoduleerd AM-signaal
in den regel niet slechts een nieuwe LF-component met de frequentie p, doch ook een
(zij het over het algemeen veel kleinere) met een frequentie 2p; dit is het verschil van
co
P en co — p.
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Dus:

/ff — (IaW 4“ IS2• VJ 4" 1S2 ■ Vö) 4“ ^1-^1 . cos a>it 4- Si. i>2 • cos a>ït 44- |S2.v'i-cos2(oiZ 4- IS2.V2 .cos 2c«2^ 4-

(2.09)

4- S2.V1.V2-COS (a>i 4- a>z)t 4" S2.V1.V2.cos (coi — <mj)t
We zien aan de uitkomst het volgende:
a. Ten gevolge van de toevoer van de signalen vi en V2 is de anodegelijkstroomcomponent toegenomen met een bedrag IS2V12 4- kSzVz2b. In de anodewisselstroom zijn de oorspronkelijke componenten met de
frequenties a>i en co2 elk aanwezig.
Bovendien zijn er componenten met de frequenties 2<m en 2a»2 bijgekomen.
d. Tenslotte zijn als resultaat van de eigenlijke menging de nieuwe componenten
met de frequenties <01 4- a»2 en o>i — a>2 aanwezig f). De grootte van elk
van deze nieuwe componenten is bovendien recht evenredig met het
produkt van de amplituden van de oorspronkelijke signalen Vi en v2. De
amplituden van deze componenten zijn verder onderling gelijk.

Voeren wij de twee wisselspanningen met de frequenties coi en <u2 toe aan
een buis met een derde- 0/ hogere machts dynamische Ia—Vg-karakteristiek,
dan kan men de anodewisselstroomcomponenten berekenen met de hulp van
de formule:

Ia = I»w 4- Si,vg

+ 52-^,

+ 53-v’„om

+ •••

waarin men voor
de waarde vi.costoif 4- V2-cos C02I invult. Aangezien
er praktisch altijd een eerste graads- en een tweede graadsterm aanwezig zijn
in het geval van deze hogere machts-kromme (d.w.z. Si
0 en S2
0),
zullen al de componenten die we voor de kwadratische karakteristiek reeds
hebben gevonden, ook aanwezig zijn in het geval van de hogere machts-kromme.
Verder zullen er nog nieuwe componenten met andere frequenties optreden.

Voert men meer dan twee wisselspanningen toe aan het stuurrooster van
een buis met een gekromde la—V^-karakteristiek, dan zal de anodewisselstroom o.a. zijn samengesteld uit componenten met de oorspronkelijke fret) Men kan ook het ontstaan van de termen $2-Vi2.cos2 cuit en S2. V22 ■ cos2 02Z als
het resultaat van menging zien, waarbij het signaal vi.cos wit zowel als het signaal
t2.cosa>2l ..met zichzelf wordt gemengd”. Deze menging levert op het signaal
JS2.vi2.cos 2u>it (resp. -JS2.i22.cos 2<u2<) als signaal met de somfrequentie, en het signaal
\S2.V12 (resp. \S2.V22) als signaal met de verschilfrequentie. De somfrequenties zijn
wi + wi = 2<ui en w2 4- «12 = 2o>2; de verschilfrequenties zijn elk gelijk aan nul (nl.
<01 — oji = 0 en o>2 — <02 = 0).
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quenties coj, 002, <03 enz. en componenten met de som- en verschiljrequenties
<01 + o>2, a>2 + 0J3, o>i 4- <03, a>i — <02, (02 — 013, <01 — 0J3 enz. Dit valt ge
makkelijk voor een kwadratische karakteristiek af te leiden op analoge wijze
als dit reeds voor twee signalen is gedaan [zie de afleiding van formule (2.09.)]
Hieruit zal het duidelijk zijn, dat een gekromde Ia—F^-karakteristiek bij
een LF-versterker voor geluidssignalen niet alleen niet-lineaire vervorming
aan hogere harrrlonischen geeft, doch bovendien niet-lineaire vervorming aan
z.g. combinatietonen die veel hinderlijker is. Combinatietonen zijn tonen met
frequenties die o.a. gelijk kunnen zijn aan sommen en verschillen van de diverse
frequenties van de oorspronkelijke tonen. Zij harmoniëren in den regel slecht
met de gewenste oorspronkelijke tonen. Dit is niet het geval met nieuwe
tonen die frequenties hebben, die een veelvoud zijn van de frequenties van
de oorspronkelijke tonen. Daarom is de niet-lineaire vervorming aan combinatie
tonen zoveel ernstiger dan de overige vervorming (zie ook deel 1, Hoofdstuk
VII, paragraaf 2).

*De mengschakeling II, waarbij de te mengen signalen niet aan de
zelfde elektroden worden toegevoerd

Men kan ook twee of meer signalen mengen door ze aan verschillende elektro
den van eenzelfde buis toe te voeren t).
Deze tweede mengschakeling hebben wij reeds eerder ontmoet bij de schermrooster-, keerrooster- en anode-modulatie. Immers, daarbij wordt het HFsignaal aan het stuurrooster toegevoerd en het LF-signaal aan een andere
elektrode. Het LF-signaal doet de effectieve steilheid in LF-ritme variëren,
waardoor de momentele versterking van het HF-signaal eveneens in LFritme varieert. Hierdoor wordt het HF-signaal weer sterk niet-lineair ver
vormd, waardoor de anodewisselstroom nieuwe componenten krijgt, die o.a.
de somfrequentie en de verschilfrequentie van het HF- en het LF-signaal
hebben.
Zorgen wij in het geval van keerroostermodulatie ervoor, dat het HFsignaal niet buiten de roosterruimte komt en dat de buis bovendien nooit in
roosterstroom loopt, dan is er, zelfs als wij ideale rechte Ia—Vg-karakteristieken
hebben, toch modulatie mogelijk. Dit komt, omdat de variërende keerroosterspanning de steilheid van de gehele Ia—Frkarakteristiek doet variëren.
Hieruit blijkt, dat het in het geval van de mengschakeling II niet noodzakelijk
is met het signaal een gekromde Ia—Vrkarakteristiek te bestrijken teneinde
menging te doen optreden.
i) In het geval van mengschakeling I spreekt men wel van additieve menging, in het
geval van mengschakeling II van multiplicatieve menging.

i
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De berekening van mengschakeling II
Dc diverse harmonischer! van de anodewisselstroom in het geval van de
mengschakeling II kan men als volgt berekenen:
We veronderstellen, dat het bestreken deel van de Ia—K^-karakteristiek
lineair is (fig. 2.06a), zodat de anodestroom gelijk is aan:

(2.10a)

Ia = I + S.vrjimam

Hierin is de stuurroosterspanning

gelijk aan:

= t^l-cos out.

(2.106)

Verder veronderstellen • we, dat de steilheid van de Iu—V g-karakterisliek
lineair afhankelijk is van de spanning V,Jn van de elektrode g„, waaraan men de
wisselspanning vgn toevoert, die met de stuurroosterwisselspanning moet
worden gemengd. Is Saem de waarde van de steilheid in het geval dat er aan
g„ géén wisselspanning wordt toegevoerd, en is AS de waarde van de maximale
steilheidsafwijking in het geval dat er aan g„ wél een wisselspanning wordt
toegevoerd (fig. 2.066), dan kan men de steilheid S schrijven als:

(2.10c)

S — Sgem -|- AS . COS CD ui.
5

Ia

IJZo

r

%

, 1 ^gim i r

^r

Ul—

ï

w.
Sgem

Vgn
Vgn'

J-+ ^3
i

i

£j+
Fig. 2.06. Een voorbeeld
van mengschakeling II
waarbij de te mengen sig
nalen vi en V3 aan ver
schillende roosters wor
den toegevoerd.

Fig. 2.06a. Een (geidealiseerde)
lineaire
Epi-karakteristiek
van een mengbuis.

Fig. 2.06b. Een (ge
ïdealiseerde) lineaire
S— Vg „-karakteristiek
van een mengbuis.

Bovendien is de waarde^van I nu niet constant, maar gelijk aan x):

ƒ = {Sgem -T AS.cos a)nt) (Vg\vl -j-

(2.10^)

2) Bedenk hierbij het volgende:
Voert men aan gn een wisselspanning toe en aan g\ niet, dan zal er terdege een anodewisselstroom met de hoek frequentie a)n gaan lopen.

147

II - VERVORMING EN MENGING - § 3

Hierin is de roosterruimte Vaim een positief getal. Verder is V91 de roostervoorspanning; deze is meestal negatief omdat men de buis nagenoeg steeds
een negatieve voorspanning geeft.
Vult men de waarden van I, S en
in de formule (2.10a) in, dan
krijgt men:

Ia = I

S .Vgi

5» ‘■mom

—

= (Sgem 4~ AS. cos cont)(Vgi-m -j- 1 yi) 4- (Sgc>n 4" AS.cos <ow/). Vgi. cos <01/ =
— Sgem-(Dpi?» + 1'j71) 4“ AS. (Vpim + Vjyi) cosco,^ 4-Sjem.üji.cosaii/44- AS .dyi .cos <o„Z.cos <ojf =
~ Sgem ■ (T' glm + I' *71) 4“ AS.(Vffim 4" Vgl) COS O)nt 4“ Sgem.'<vgi .cos <01/ +
4- lAS.iiyi.cos (<on 4- o>i)t 4- JAS.Vji.cos (<on — <oi)^
Dus:

do — Sgem • ( Vglm 4“ 1' gl) 4“ AS . (Vpiffi4~ Vg 1) • COS OJ^tp-Sg,jem • f'ffl • COS <Oj/4"
4- JAS. i’gi. cos (<o„4-<oi)/4- JAS. Vgi. cos (<o„ —
- CO1)/

(2.10)

Aan deze uitkomst zien wij, dat — evenals bij de mengschakeling I met een
buis die een kwadratische Ia—^'^-karakteristiek heeft — de anodewisselstroom is opgebouwd uit componenten met dc frequenties <01 en <02 en compo
nenten met de som- en verschilfrequenties (roj 4- u>z) en (<01 — <02) van de oor
spronkelijke signalen. De 2e harmonischen van de oorspronkelijke signalen
ontbreken echter, aangezien er geen kwadratische termen aanwezig zijn. Dit
laatste is het verschilpunt met het geval van mengschakeling I met een buis
die een kwadratische ƒ„—p^-karakteristiek heeft.
In de praktijk heeft men niet met het bovenbeschreven ideale geval van
mengschakeling II te maken. In de eerste plaats is de I„—Vj-karakteristiek
niet recht, maar gekromd. In de tweede plaats is de steilheid in den regel
niet lineair afhankelijk van Vg„. Hierdoor zullen er op zijn minst altijd kwa
dratische termen in de vergelijking van Ia voorkomen, zodat men wel terdege
even harmonischen met de frequenties 2<oi en 2<O2 in de anodewisselstroom
aantreft.

De mengmethoden A en B
Tot nog toe hebben wij bij de bespreking van menging slechts het verschil
in schakeling naar voren gebracht, maar niet het verschil in methode. Op dit
laatste zullen wij nu nader ingaan.
Over het algemeen kan men met behulp van een buis op twee verschillende
manieren mengen. Bij de ene methode (methode A) wordt de buisstroom
gedurende het mengproces nooit onderbroken. Bij de andere methode (me-
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thode B) wordt de buisstroom ge
durende het mengproces wel on
derbroken en berust het optreden
van menging op het feit, dat de
buis als schakelaar dienst doet.
Deze twee methoden gaan wij aan
de hand van eenvoudige voorbeel
den bespreken.
Mengmethode A kan met elk
t
V9>
van de behandelde schakelingen
^91
worden verwezenlijkt. Dit is in de
fig. 2.07a en 2.07b verduidelijkt
met behulp van de Ia—K^i-karakteristieken.
In fig. 2.07a is het geval ge
schetst, dat men beide te mengen
t
signalen tussen het stuurrooster en
Fig. 2.07fl. Een voorbeeld van menging vol
de katode toevoert zonder dat
gens methode A, toegepast in mengschakeling I. De kring Za is afgestemd op de
tijdens de menging de buis buiten
frequentie van tq.
zijn roosterruimte ingesteld ge
raakt. Hierbij is in het eenvoudigste geval de Iu—Tz,,[-karakteristiek kwadra
tisch. Een voorbeeld is de naderhand in § 5 uitgebreid te bespreken brommodulatie. Bij de behandeling van mengschakeling I is een en ander reeds
berekend.
7a 7a

%3

I

t

Vb 2

ï.

Vg3= -Vb2+?3xy
Vg 3 = -lzb2x, / y

^3=~Vb2~V3\/bV

^gi

z±\ UZa

F"

-1-+ (^3

iFl
.iIt T~t+

t

Fig. 2.07b. Een voorbeeld van menging volgens methode A, toegepast in mengschakeling II. De kring Za is ifgestemd op de frequentie van v±.
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In fig. 2.07b is het geval geschetst, dat men de te mengen signalen aan ver
schillende elektroden toevoert zonder dat tijdens de menging de buis geheel
wordt afgeknepen. Hierbij is in het eenvoudigste geval de Ia—F^i-karakteristiek lineair en is S lineair afhankelijk van lzf;3. Een voorbeeld hiervan is keerrooster-modulatie, mits de buis daarbij steeds in klasse A is ingesteld en voort
durend stroom blijft trekken. Bij de bespreking van mengschakeling II is ook
dit geval reeds berekend.
We merken, op dat bij de berekening van de mengschakelingen I en II blijk
baar nog pas één mengmethode ter sprake is gekomen. Dat de methode in deze
schakelingen inderdaad op hetzelfde neerkomt zal duidelijk zijn indien men
bedenkt, dat in beide gevallen de versterking v = S.Za van de spanning Vj
wordt beïnvloed door de steilheid met behulp van spanning vz (resp. vn) te
variëren. In het ene geval (fig. 2.07a) schuift het instelpunt langs één gekromde
Ia—Eji-karakteristiek heen en weer; in het andere geval (fig. 2.07b) blijft de
instelspanning k’^i constant, doch zwaait de Ia—F9i-karakteristiek om het
afknijppunt als draaipunt heen en weer.
Ook mengmethode B
Ia Ja
kan met elk van de behan
delde
mengschakelingen
worden verwezenlijkt. Dit
is in de fig. 2.08a en 2.08Ö
verduidelijkt met behulp
J
van Ia—E^i-karakteristieken.
In fig. 2.08a is als voor
t
beeld het geval geschetst,
^r
dat men een kleine HF^gr

lm

wisselspanning en een grote
>
LF-blokspanning
tussen
het stuurrooster en de katode van een buis toevoert.
Door de LF-blokspanning
Fig. 2.08a. Een voor
zal de buis in LF-ritme
beeld van menging
f
volgens methode B,
periodiek open gaan en wor
in mengschakeling I. De kring Za is afden afgeknepen, waardoor toegepast
gestemd op de frequentie van v\_.
over de anodekring Za een
met een blokspanning gemoduleerd AM-signaal zal ontstaan. Op deze wijzefkan
men telegrafiesignalen voor een telegrafiezender opwekken. Hierbij is op te
merken, dat de grootte van de „schakelspanning” vz niet van invloed is op de
grootte van het uitgangssignaal, mits vz maar volledig in- en uitschakelt. Dit
in tegenstelling tot mengmethode A, waarbij de grootte van het uitgangssignaal
van vi zowel als van vz afhankelijk is.
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Vg3

la la
t

1?gi

>91

*1

t
l-'ig. 2.08i>. Een voorbeeld van menging volgens methode B, toegepast in mengschakeling II. De kring Za is afgestemd op de frequentie van v\.

*

In jig. 2.08b is als voorbeeld het geval geschetst, dat men een kleine H Fwisselspanning tussen gi en k, en dat men een grote LF-blokspanning tussen
ga en k toevoert. Door de LF-blokspanning zal de buis in LF-ritme periodiek
opengaan en worden afgeknepen, waardoor over Za een met een blokspanning
gemoduleerd AM-signaal zal ontstaan. Ook hierbij is op te merken, dat degrootte van de „schakelspanning” V3 niet van invloed is op de grootte van bet
uitgangssignaal, mits V3 maar volledig in- en uitschakelt. Dit weer in tegen
stelling tot mengmethode A, waarbij de grootte van het uitgangssignaal van
vi zowel als van V3 afhankelijk is.
In de twee voorbeelden van mengmethode B ontstaan in amplitude gemo
duleerde signalen, die (zoals wij sinds de behandeling van het AM-signaal
bekend kunnen veronderstellen) o.a. componenten bevatten met frequenties
die gelijk zijn aan de somjrequenties en de verschilfrequenties van het draaggolfsignaal en het modulerende signaal. Ook nu ontstaan dus nieuwe compo
nenten met som- en verschilfrequenties, de eigenschap die wij een typisch
kenmerk van menging hebben genoemd.

Wel willen wij hier erop wijzen, dat het een minder gelukkige gewoonte is
de mmgschakeling I met additieve menging en de mengsc/iakeling II met
multiplicatieve menging aan te duiden. Dit suggereert, dat er bij de ene scha
keling altijd sprake is van één bepaalde mengmethode en bij de andere schake
ling altijd van een andere mengmethode. Dit is geenszins het geval, zoals wij
trouwens in het voorgaande hebben gezien.
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Men zou kunnen overwegen de mengmethoden A en B de namen additieve
en multiplicatieve menging toe te kennen. Doch ook dit is minder gelukkig
aangezien in beide gevallen bij de berekening (als blijk van het optreden van
menging) in de uitkomst termen voorkomen, die het product van de te mengen
signalen bevatten.
In de televisietechniek is men gewend het sommeren van twee signalen
(b.v. het sommeren van het videosignaal en de synchronisatie-impulsen;
zie hoofdstuk V) eveneens „menging” te noemen. Het zou o.i. wel zin hebben
het laatstgenoemde proces met additieve menging en de zojuist besproken
mengmethoden A en B met multiplicatieve menging aan te duiden.

We eindigen de bespreking van de twee mengmethoden met de opmerking,
dat in de praktijk vaak menging optreedt waarbij er tegelijkertijd sprake is
van methode .1 en van methode B. Wij hebben hier reeds enkele voorbeelden
van gezien, nl. diverse modulatie-methoden met niet-ideale gemiddeld in
klasse B of klasse C ingestelde buizen, en anodestroomdetectie met een nietideale buis.
Samenvatting

Omtrent menging kunnen wij nu in het algemeen het volgende zeggen:
Teneinde twee signalen te mengen heejl men een niet-lineair element nodig,
dal deze signalen verwerkt. Een uit weerstanden, condensatoren en spoelen
samengesteld netwerk gedraagt zich lineair, mits p, e en /.i van de gebruikte
onderdelen constant zijn tijdens het mengproces. Met behulp van zulk een net
werk kan men dan ook niet mengen indien men onder het mengen het ontstaan
van nieuwe componenten met de som- en verschiljrequenties van de te mengen
signalen verstaat.
Mengen in de laatste betekenis van het woord kan op twee manieren ge
schieden.
Bij de eerste manier (methode /l) voert men de signalen aan een buis ol een
ander niet-linear onderdeel met een gekromde karakteristiek toe, en blijft het
onderdeel gedurende het mengen voortdurend stroom trekken.
Bij de tweede manier (methode B) voert men de signalen aan een schakelelement toe, dat o.a. uit een buis kan bestaan, die periodiek stroom trekt
en wordt afgeknepen.
Men onderscheidt tenslotte nog twee mengschakelingen.
In geval van mengschakeling I voert men de te mengen signalen tussen
dezelfde elektroden van de buis toe. In geval van mengschakeling II voert
men de te mengen signalen niet tussen dezelfde elektroden van de buis toe.
Met elk van deze schakelingen is mengmethode A zowel als mengmethode B
te verwezenlijken! In de praktijk heeft men vaak met een gelijktijdig optreden
van mengmethode A en mengmethode B te maken.
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REPETITIEVRAGEN EN OPGAVEN
1. Op welke manier kan men in de vorm van een machtreeks een gekromde
Ia—Py-karakteristiek algebraïsch vastleggen? Wat is op te merken
omtrent een Ia—P^-karakteristiek en de daarbij behorende S—V
karakteristiek ?
2. Leid af uit welke wisselstroomcomponenten de anodestroom van een
triode is opgebouwd, indien zij een derde machts-S—F^-karakteristiek
heeft en het aan het rooster toegevoerde signaal te schrijven is als:
V = Vg 4- vff.sin u>t.
3. Leid de effectieve waarde af van de anodestroom van een triode met een
derde machts-/«—Py-karakteristiek, waaraan men een roosterspaiming
Vg + v9.sin o>t toevoert.

*4. Behandel de mengschakeling, waarbij men de te mengen signalen éi .sin ioit
en Ü2-sinco9^ aan dezelfde elektrode toevoert (mengmethode A).
*5. Behandel de mengschakeling, waarbij men de te mengen signalen
Vi.sintoif en va.sin atol aan verschillende elektroden toevoert (meng
methode A).
6. Bespreek het verschil tussen de mengmethode A en de mengmethode B.
Wat verstaat men gewoonlijk onder additieve (resp. multiplicatieve)
menging? Waarom zijn deze benamingen eigenlijk niet juist?
7. De Ia—Pji-karakteristiek van de pentode EF 80 bij Vgo = 250V is voor
te stellen door de reeks: Ia = Iuw + Si.v„
4- Sa-v;
j Sa.»®
Bepaal de constanten van deze machtreeks als de volgende 4 punten
van de karakteristiek zijn gegeven:
= - 3,5 V
/«IV = 10 mA bij
la = 29 mA bij E,1 = - 1,5 V
= - 4,5 V
Ia = 4,5 mA bij
Ia = 2 mA bij R„i = - 5,5 V
8. Met de EF 80 uit vraag 7 versterkt men de wisselspanning Vgi = 2.cos ojt.
Bereken do, d% en dtot.
9. Leid af met behulp van goniometrie, dat in een in klasse A ingestelde
balanseindtrap de even-harmonischen elkaar opheffen, de oneven harmonischen daarentegen juist ,.optellen”.
10. Leid af, dat de intermodulatievervorming, die is te wijten aan de even
machts-termen van de machtreeks, in een in klasse A ingestelde balans
eindtrap wordt opgeheven.

i
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*§ 4-

KWADRATISCHE DETECTIE

*Inleiding
Zou men anodestroom-detectie toepassen met een buis die een rechte
In—Vj-karaktcristick heeft, dan zou er geen vervorming optreden (fig. 2.09)
en er zou z.g. lineaire detectie plaatsvinden.
Praktisch heeft men echter nooit te doen met een ideale Ia—Kj-karakteristick, doch met een karakteristiek die vooral in de buurt van het afknijppunt
gekromd is. Hierdoor zal het geleverde LF-signaal niet-lineair zijn vervormd,
en wel des te ernstiger, naarmate men een kleiner AM-signaal heeft te detecteren
en naarmate de modulatiediepte groter is (fig. 2.09n). In den regel zal men de
kromming van de karakteristiek in de buurt van het afknijppunt tamelijk
goed kunnen benaderen door een kwadratische kromme. Men spreekt bij de
detectie van kleine signalen dan ook wel van kwadratische detectie.

Ia Ia
mA
-30

-25
-20

-15

-10

wZ-J
- r" 6 : s

Vg!_ ■

^2

--0
O

t

■. i-F
*
t

Fig. 2.09. Het principe van anode
stroom-detectie, toegelicht met be
hulp van een geïdealiseerde lineaire
I a— Fy-karakteristiek.

Fig. 2.09a. Indien een anodestroom-detector
kleine AM-signalen moet detecteren, treedt er
z.g. kwadratische detectie op; dan is er sprake
van niet-lineaire vervorming.

Detecteert men met een buisdiode-detector zeer kleine signalen, dan zal de
buis daarbij voortdurend stroom trekken (fig. 2.096). Aangezien het bestreken
deel van de diode-karakteristiek gekromd is, en men het goed door een kwadra
tische kromme kan benaderen, heeft er in het geval van diode-detectie van zeer
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kleine signalen eveneens kwa
dratische detectie plaats.
-20
Tenslotte zal er ook in geval
van roosterstroom-detectie
-15
van zeer kleine signalen niet-1Q._
lineaire vervorming optreden.
Daarbij zal de buis voortdu
-5
_______
rend roosterstroom trekken en
y
--o
t
I
I
I
I
1
bestrijkt de te detecteren
—1,2 —1,0 i —0,8 —0,6 —0,4 —0,2
o
V9--------------- -----------------------------------------spanning een gekromd deel
van de Ig—Dy-karakterisiick.
Het gekromde deel is weer
goed door een kwadratische
t
kromme te benaderen, en men
Fig. 2.09b. Indien een diode-detector zeer kleine spreekt weer van het opti ■ den
AM-signalen moet detecteren, treedt er eveneens van kwadratische detectie. Met
z.g. kwadratische detectie op; dan is er sprake van
niet-lineaire vervorming.
nadruk vermelden we hier, dat
de kwadratische detectie in geval
van roosterstroonidetectie is te wijten aan de kromming van de Ig—Vg-karakleristiek en niet aan de kromming van de Ia H„-karakteristiek!
Ia

Ia

pA

De berekening

De aard van de kwadratische detectie kan men nagaan aan de hand van de
volgende berekening van de grootte van 1 a:
Is de karakteristiek kwadratisch, dan is de anodestroom gelijk te stellen aan:
Zn** == IaW “
S±.Vg
1
x
J mom ——1 S2 ■
mom
Daarin is:
vs„ = Vj,( 1 4- m. cos />/) cos col =
= vg. cos col + m. Vg. cos cot. cos />/ =
= v,j. cos cot
im. vg. cos (co -j- p)t 4- \m. vg. cos (co —
We krijgen dus:
Ia = IaW + S1 . vs{cos cot 4- -lm. cos (co + />)/ + lm.cos (co py} +
+ S2."Jjjcos cot + lm. cos (co + ƒ>)/ + lm. cos (co pw
= Iaw + 5i. v3{cos cot + |m.cos (co 4- p}t 4- lm. cos (co />)0 +
4- S2.v2{cos2co/ + {m2.cos2 (co 4- />)/ 4- |m2.cos2 (co — py 44- m ■ cos cot. cos (co 4“ p)t 4- m. cos cot. cos (co — p)t 44- -lm2. cos (co 4- PV ■ cos (co — p)t} =
= Iaw 4- Si.-óy.cos cot 4- -lm. Si. Vg. cos (co 4- p)l 4- -Im.Si .ü<,.cos (co — p)t 44- iS2.v- 4- -1S2.ü2.cos 2coZ 4- |m2.S2.v2 44- |m2.S2.ó2.cos (2co 4- 2/>)/ 4- i>n2.S2.vf, +
. + |m2 • S2 • ■ cos (2co — 2/>)Z 4- lm. S2. v2. cos (2co 4- p)l r
4- lm. S2. vf, • cos pt 4- |m. S2. ■ cos (2co — p)t 44- lm. S2 ■ v?, ■ cos pt 4- Jm2. S2 • w2 • cos 2coZ 4- jm2. S2. v2. cos 2pt.

=
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Het resultaat is:

Ia = (/aiv +
+
+
+
+
+

iS2.v- + im2.S2.^) + m.Sj.üj.cos pt +
.]m2.52.v2.cos 2pt -|- Si.Vj.coso>t +
(JS2. v„ ■ cos 2<uZ + ,'| m2. S2 ■ v2. cos 2<oZ) -jlm.Si.vg.cos (co + p)t + lm.S\.Vg.cos (co — p)t 4lm .S^.v^.cos (2co -j- />)Z + lm. S2.v2 .cos (2co — p)t -JJ»/-.S2.v'2.cos (2o> + 2p~)t + ^m2 .Sa.v^.cos (2<o — 2p}t.

(2.H)

Wc kunnen het volgende opmerken:
In de eerste plaats neemt de anodegelijkstroom toe met een bedrag iS2-^
door het toevoeren van een ongemoduleerd signaal. Is het toegevoerde signaal
wèl gemoduleerd, dan zal de anodegelijkstroom hierdoor nog eens extra toe
nemen met het bedrag l(m2 ,S2.v2.
In de tweede plaats is de gewenste LF-term m.S2.v2.cos pt evenredig
met de modulatiediepte m en bovendien met het kwadraat van de draaggolfamplitude va.
Tenslotte heeft men niet-lineaire vervorming aan de tweede harmonische
W.S2.v; .cos 2pt. Men ziet, dat d.eze vervorming toeneemt bij het toenemen
van de modulatiediepte! De overige HF-termen zijn bij detectie van minder
belang.
Heeft men niet met een sinusvormig gemoduleerd signaal te doen, doch met
een signaal dat door meer dan één LF-component tegelijkertijd is gemoduleerd,
dan treedt er niet slechts vervorming aan tweede harmonischen op. Men krijgt
dan bovendien de veel ernstiger vervorming door combinatietonen. Vooral
deze laatste vervorming maakt kwadratische detectie onwenselijk.
We eindigen met de opmerking, dat men in de uitkomst van de berekening
componenten met de (hoek) frequenties <0, co + p, co — p, 2p, 2co + p, 2co — p
en 2cu vindt; d.w.z., de oorspronkelijke frequenties en de fnogelijke som- en
verschilfrequenties. Men heeft hier te doen met de menging van drie signalen
met de (hoek) frequenties co, co -j- p en co — p.

*§ 5.

BROMMODULATIE

*Inleiding

Krijgt een HF-versterktrap behalve het gewenste signaal v ook nog een
LF-stoorspanning vs te verwerken, die meestal daaraan is te wijten, dat het
wisselspanningsnet een LF-wisselspanning in de antenneketen induceert, dan
zal deze storende „bromspanning” geen invloed op de anodewisselspanning
hebben, indien de buis een rechte /o--Fff-karakteristiek heeft. De anodewisselstroom is dan immers slechts opgebouwd uit dezelfde componenten
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Fig. 2.10. Het ontstaan van brom
moduiatie, toegelicht met behulp van
een kwadratische Ia—Vpi-karakteristiek.

waaruit ook het ingangssignaal is samen
gesteld, en voor de LF-brom-component
vormt de anode-impedantie Za een kort
sluiting.
Heeft men echtereen gekromde la—V gkarakteristiek (b.v. een kwadratische),
dan wordt het HF-signaal gemengd met
de LF-stoorspanning; daardoor krijgt de
anodewisselstroom nieuwe HF-componenten waarvoor de Za géén kortsluiting
vormt. Er treedt stuurroostermodulatie
op; d.w.z., het gewenste HF-signaal -wordt
door de bromspanning gemoduleerd en
men spreekt van brommoduiatie (fig.
2.10).

De berekening

Voor een kwadratische Ia—K^-karakteristiek kan men de grootte van de
brommoduiatie als volgt berekenen:
la = IaW +

+ Si-vil/mom

daarin
V mom is va

= v. cos a>t + vs. cos />/.

De grootte van Ia wordt dus:
la — IaW + Si . v. cos cot 4- Si. vs. cos pt 4- Sa. (v. cos c»t 4- vs. cos pt)2 =
= laW 4- Si.v“cos a>t -|- Si .v5.cos pt 4- S2 .v2.cos2 u>t 4+ Sa. vj. cos2 pt -|- 2Sa. v. vs. cos cot. cos pt =
='la\v 4- Si .v.cos cot + Si.vs.cos pt 4- -J.S'a. v2 4- |Sa. vz.cos 2cot 4-

+ JSa.vJ + {Sa-vJ.cos 2pt + Sz.v,vs.cos (co 4- p)t 44- S%.v,vs.cos (co — p)t,
of

la = (IaW + |S2.V2 + jSa.vJ) + S !.VS. cos pt + JS2. v;. cos 2pt 44- Spü.cos cot 4- |S2.v2.cos 2wt 4S2.v.v,.cos (co 4- p)t 4- S2.v.v,.cos (co — p)t.

(2.12)

In formule 2.12 vertegenwoordigen de componenten S2.V ,vs.cos (cu 4- p)t en
S2-v.Vs.c0s (a> — p)t de modulatie van het gewenste HF-signaal Si.v.cos cot.
De storende brommoduiatie heeft dus een diepte van:
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»»6 =

c
2.S2.v.vs 100% = 2-A.il,
100%, of

s,T

51

mi, -= 2

S2

(2-13)

sï vs 100%.

We zien, dat de brommodulatiediepte mt, niet afhankelijk is van de grootte van
het gewenste te versterken HF-signaal (y), doch dat zij wel evenredig is met de
grootte van de storende bromspanning vs.
Wordt ,,het stoorsignaal vs alléén” door dezelfde buis versterkt, dan wordt dit
signaal niet-lineair vervormd. De grootte d<> van deze niet-lineaire vervorming
bedraagt 'zie de termen Si.vs.cos pt en JS2.wJ.c0s 2pt in formule (2.12)]:
d2

»9a

100% =

/•Ifl

1S2V?

S2
100% = Jl- — v5.100%.

•blt's

>bl

Het getal dat de waarde van mb aangeejt, en het getal dat de waarde van d% aan
geeft, hebben dus een constante verhouding voor een bepaalde buis met een
kwadratische Ia— ^^-karakteristiek. Deze verhouding bedraagt:
2<’

mb

TT

Si

1

v»

—, of

TT

1

Si

(2.14)

»ib = 4 d->

Weet men dus de vervorming aan tweede harmonische, dan is daarmee ook
de grootte van de
✓i
mV
brommodulatiediepte
1000
bekend, en omgekeerd.
—-jt’ rTi
I n —
; ‘! T
W
Praktisch geelt men voor
een buis vaak de grafiek
100
op, die aangeeft, hoe
groot bij de verschillen
___ '
mb=1%___
_
—
10
de steilheden de effec
1 | 11
tieve bromspanning is
die 1 % brommodulatie
i.
■5
10
'
100
WO
10 OOOpA/V
veroorzaakt (fig. 2.1 1.)
Met deze kromme is Fig. 2.11. De grafiek die voor een bepaalde buis "aangeeft, bij
waarde van de te versterken HF-spanning de bromdan tevens gegeven bij welke
modulatiediepte 1% bedraagt.
de versterking van
welke spanning een distorsie van J% aan tweede harmonische optreedt.

ar

TT

r
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MODULATIEVERDIEPING EN MODULATIE VER VORMING

Versterkt men een in amplitude gemoduleerd HF-signaal met een buis die
een zuiver kwadratische Ia—Fyi-karakteristiek heeft, dan zal het verkregen
anodewisselspanningssignaal niet zijn vervormd ten gevolge van de kromming
van de Ia—Fffi-karakteristiek. Dit kan men als volgt verklaren:
Door de buis wordt als het ware een HF-wisselspanning versterkt, die in
LF-ritme verandert van amplitude. Daarbij blijft het werkpunt voortdurend
op zijn plaats. De versterking van het in LF-ritme variërende HF-signaal is
steeds evenredig met de ,,momentele gemiddelde steilheid” van het door
de HF-spanning bestreken deel van de Ia—lz5i-karakteristiek. Aangezien
de S—Fpi-karakteristiek lineair is x), zal de momentele gemiddelde steil
heid steeds gelijk zijn aan de steilheid in het werkpunt, en dus constant -r Dit
betekent, dat de versterking van het HF-signaal ook constant is, zoda er
inderdaad geen vervorming van de omhullenden van het gemoduleerde 11Fsignaal optreedt.
Versterkt men een AM-signaal met een buis die een derdemachts- of een
hogere machts Ia Fji-karakteristiek heeft, dan zal het verkregen anodewisselspanningssignaal ten gevolge van de kromming van de ƒ„—F^i-karakteristiek wél worden vervormd. Dit kan men als volgt inzien:
Ook nu kan men zeggen, dat de versterking van het HF-signaal steeds
evenredig is met de ..momentele ge
middelde steilheid” van het door het in
Ia Ia
gangssignaal bestreken deel van de
Ia—Fyi-karakteristiek. Aangezien de
S— Fyi-karakteristiek van een buis met
een derdemachts Ia—F^i-karakteristiek
een tweedemachts-kromme is (fig. 2.03c),
is de gemiddelde steilheid van het bestreken
deel van de I a—Vai-karakteristiek groter,
naarmate Vhf groter is.
Dit houdt in de eerste plaats in, dat
t
^gr
de versterking van het HF-signaal niet
---constant is, doch in LF-ritme varieert met
.
lb
de modulatie. Er treedt dus vervorming van
de modulatie op. In fig. 2.12 is de afstand
a groter dan de afstand b.
t
In de tweede plaats zal de modulatie-

Fig. 2.12. Het ontstaan van modulatieverdieping en modulatievervorming, toegelicht met behulp van een
derdegraads Ia— K^-karakteristiek.

1) Zie fig. 2.036.
2) Onder de „momentele gemiddelde steil
heid” verstaan wij de gemiddelde steilheid
gedurende een HF-pcriode.
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diepte van hel versterkte signaal groter zijn dan die van het toegevoerde signaal1).
Er heeft modulatieverdieping plaats. Bij het toenemen van de modulatiediepte
van het te versterken signaal zal de afstand a + b in fig. 2.12 méér dan
evenredig toenemen.
Is nii de modulatiediepte van bet toegevoerde signaal en m2 de modulatie
diepte van het versterkte signaal, dan stelt men de modulatieverdieping M
gelijk aan:
«12 — «11

•100% =

«11

A«i
wi

(2.15)

100%

De modulatieverdieping M /s dus gedefinieerd als de toeneming Am van
de modulatiediepte gedeeld door de oorspronkelijke modulatiediepte mt.
De modulatie vervorming D bestaat daarin, dat de draaggolf van het ver
sterkte signaal niet alleen met de gewenste hoorbare frequentie /> is gemodu
leerd, waarmee ook het ingangssignaal is gemoduleerd, doch bovendien nog
met nieuwe hogere hoorbare frequcntie(s) (in het geval van een derdemachts
Iu -1%1-karakteristiek b.v. met de nieuwe frequenties 2/> en 3/>).
Onder de modulatievervorming D verstaat men de verhouding van de
effectieve waarde van de -nieuwe harmonischen van de modulatie tot de effectieve
waarde van de gewenste oorspronkelijke harmonische van de modulatie.
De modulatieverdieping zowel als de modulatievervorming blijken voor
niet al te grote signalen bij benadering evenredig te zijn met het kwadraat
van de amplitude van de draaggolf aan de ingang. Een en ander valt te
berekenen voor een buis met een derdemachts Ia—k’^i-karakteristiek, door
in de formule
Ia = IaW + Si

+1 S-j-ti?!
—
fl 1 mom

+ S3.vl

de waarde
“ V (1 + «I -COS M cos ”d

in te vullen en het geheel dan nader uit te werken. Hierbij is op te merken,
dat Si aanzienlijk groter is dan S3 en dat v van niet al te grote signalen veel
kleiner is dan 1 V. Uiteindelijk vindt men voor .1/ en Do de volgende waarden:

3/%3 (1 - 3/8m2)d2
M =
1 + 3/4

s?
Si

3/2

(1 + 3/2;»2)v2

S1

(1 - s/s m*)iP

3

s3
2 Sx

v- (2.16)

We nemen hier aan, dat de steilheid van de Ia—T^-karakteristiek steeds meer dan
evenredig toeneemt bij het minder negatief worden van l^i. Dit is in de praktijk normaal
het geval.
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9/s
rn. ü2
D2 =------------- «
1 + 3li^- (1 + i/4»»2)^

S3
9/s -y- m.v2.
Si

(2.17)

Si

Merk op, dat men zich bij de afleiding van deze formules zeer veel werk kan besparen door bij de berekening telkens te bedenken in hoeverre de uitwerking
van een goniometrische vorm componenten zal opleveren, die dusdanige
frequenties hebben dat zij voor de desbetreffende berekening van belang zijn.
Zal de uitwerking niet dergelijke componenten opleveren, dan kan men haar
beter achterwege laten. Reken niet meer dan strikt nodig is!

*§ 7.

KRUISMODULATIE

Krijgt een HF-versterktrap van een ontvanger behalve het signaal van de
gewenste zender ook nog het gemoduleerde signaal van een zender met een
andere draaggolffrequentie te verwerken i), dan blijkt de ongewenste zender
het signaal van de gewenste zender enigszins te moduleren met zijn eigen
modulatie, indien de I„—V^-karakteristiek een derde- o/ hogere machtskromme is.
Men noemt dit verschijnsel „kruismodulatie”; het treedt niet op in het geval
van een lineaire- of van een kwadratische Ia—K^-karakteristiek! Het is a.h.w.
een menging van het stoorsignaal met het gewenste signaal. Men heeft het
begrip kruismodulatiefactor ingevoerd. De kruismodulatiefactor k is per
definitie de verhouding van de modulatiediepte, die de storende zender veroorzaakt
in het gewenste signaal, tot de eigen modulatiediepte van de stoorzender. Wiskundig
valt de grootte van k af te leiden door in de formule

Iu =-- law + Si.vgi^m + S2.v"-imom + S3.v3lmom
voor vai mom in te vullen de momentele waarde
= ü.cos ad + vs(l + in.cos pt) cos cost.
Hierin is ó.coscoZ de draaggolfspanning van de gewenste zender en is
v5(l + m. cos pt) cos a>st het gemoduleerde signaal van de storende zender.
Men vindt voor de grootte van k uiteindelijk:

3^
Si

k

1 + 3/2

S3

Sr

---------------------------{(1 + |
+ | Ü2}

3y
01

(2.18)

x) Praktisch is de stoorzender meestal een zender, die in het frequentiespectrum vlak
naast de gewenste zender aanwezig is. Immers, de in het frequentiespectrum nabij gelegen
zenders zullen door de resonantiekringen minder goed worden onderdrukt dan de in het
frequentiespectrum verderaf gelegen zenders. Verder is de grootte van de diverse in de
ontvangantenne geïnduceerde e.m.k.'s natuurlijk van belang.
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Bedenk ook bij de afleiding van deze formule dat men niet meer moet
rekenen dan strikt noodzakelijk is!
Aan het eind van deze paragraaf hebben wij de kruismodulatiefactor op
een korte en overzichtelijke wijze berekend.
Daarbij blijkt, dat dc grootte van de kruismodulatiefactor voor niet al te
grote signalen bij benadering onafhankelijk is van de grootte van het signaal van de
gewenste zender, en dat hij dan bij benadering evenredig is niet het kwadraat
van de draaggoljamplitiide van het storende signaal.
Men geeft voor een HF-versterkbuis vaak een grafiek op, die vastlegt,
hoe groot bij verschillende steilheden de effectieve waarde van de draaggolfspanning vi van een storend AM-signaal is, waarbij de kruismodulatiefactor
gelijk is aan 1% (fig. 2.13)
V'i
mV
10 000 TT

1000

100

Ui
ffl]
p™

10 ____ L

10

LTO

--Lm

g HUI
zrznl
100>

! lilill
1000

11B__ S
lOOOOpA/V

Fig. 2.13. De grafiek die vooreenbepaaldebuisaangeeft, bij welke waarde
van de storende AM-spanning de kruismodulatiefactor 1% bedraagt.
Dat er bij een tweedemachts Ia—F^-karakteristiek geen kruismodulatie
optreedt, doch bij een derdemachts Ia—F^-karakteristiek wèl, kan men als
volgt inzien x):
Door het HF-signaal van de storende zender wordt het signaal van de ge
wenste zender in HF-ritme heen en weer gehaald langs de Ia—Fgl-karakteristiek, zodat er een groter deel van die karakteristiek wordt bestreken.
Heeft men een kwadratische ƒ„ - I^i-karaktcristiek, dan heeft het bestrijken
van een meer of minder groot deel van de karakteristiek geen invloed op de
gemiddelde steilheid, aangezien de S—Fyi-karakteristiek in dit geval lineair
is; dan blijft de ,.momentele gemiddelde steilheid” steeds gelijk aan die van

i) N.B. dit geldt voor een HF-verslerktrap, doch behoeft niet te gelden voor de in
§ 10 te bespreken menglrap van een superheterodyne-ontvanger. Dc mengbuis moet,
als de te mengen signalen aan dezelfde elektrode worden toegevoerd, minstens een vierdemachts Ia—T^i-karakteristiek hebben wil er van kruismodulatie sprake kunnen zijn.
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het werkpunt. Ook.de versterking van het gewenste signaal, die evenredig is
met de ,,momentele gemiddelde steilheid”, zal dus niet uiteenlopen.
Heeft men echter een derdemachts Ia—T^i-karakteristiek, dan beïnvloedt
het bestrijken van een meer of minder groot deel van de karakteristiek wel
degelijk de „momentele gemiddelde steilheid”, aangezien de S—H^i-karakteristiek gekromd is. Gedurende de modulatietoppen van het stoorsignaal zal
het gewenste signaal tijdelijk een groter deel van de Ia—P^i-karakteristiek
bestrijken dan gedurende de modulatiedalen van het stoorsignaal. Het gewenste
signaal zal gedurende de modulatietoppen van het stoorsignaal dus met een
grotere gemiddelde steilheid worden versterkt dan gedurende de modulatiedalen
van het stoorsignaal. Dit houdt een extra modulatie van het gewenste signaal in.

De berekening van de kruismodulatiefactor

Ten einde de berekening zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te houden,
werken wij de diverse termen niet verder uit dan strikt nodig is. Bij de be
oordeling of termen van belang zijn of niet moet men bedenken, dat alleen
die termen van belang zijn die een spanning over de op co afgestemde resonantiekring in hel anodecircuit zullen veroorzaken. Dit zijn dus termen, waarvan de
(hoek) frequentie gelijk is aan co ol een lage (hoek) frequentie verschilt van co;
alle andere termen zullen nagenoeg geen wisselspanning over de anode-impedantie veroorzaken.
Verder valt bij de goniometrische uitwerking te bedenken, dat het kwa
draat van een goniometrische functie is te herleiden tot de som van een
constante en een goniometrische functie van de dubbele hoek (b.v.: cos2 a =
= 1 + '2 cos 2«). Bovendien is het product van twee goniometrische
functies te herleiden tot de som van een goniometrische junctie van de som der
twee hoeken en een gomometrische junctie van het verschil der twee hoeken
[b.v.: cos a.cos fi = J- cos (a +
+ -J cos (a — /3)j.
Het geheel wint aan eenvoud door:
le de diverse voor de einduitkomst verkregen termen niet meer extra te gaan
overschrijven bij de naderhand nog volgende uitwerking van andere termen;
2e de van belang zijnde termen met nadruk aan te geven.
We laten nu de afleiding voor de overzichtelijkheid zonder verder commen
taar volgen, daarbij uitgaande van de op blz. 160 vermelde aanvangsformules;
tijdens het volgen van de afleiding moet men de boven aangehaalde punten
vooral goed in gedachten houden!
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REPETITIEVRAGEN EN OPGAVEN (Vervolg 1)

Wat verstaat men onder kwadratische detectie? Wat is de oorzaak
van kwadratische detectie in geval van diodedetectie (resp.: roosterstroomdetectie, anodestroomdetectie).
12. Leid met behulp van goniometrie af wat, het optreden van kwadratische
detectie inhoudt als men een sinusvormig gemoduleerd AM-signaal
detecteert.

*11.

13. Leid af, dat er in geval van kwadratische detectie van een AM-signaal
intermodulatievervorming optreedt.
* 14. Wat verstaat men onder:
a. Brommodulatie en de brommodulatiediepte Mt>.
b. Kruismodulatie en de kruismodulatiefactor k.
Modulatievervorming en de grootte van de modulatievervorming D.
d. Modulatieverdieping en de grootte van de modulatieverdieping M.
Wanneer treedt elk van deze verschijnselen op? Tracht (zonder wiskun
dige afleiding) een verklaring van het optreden van elk van deze ver
schijnselen te geven.
15. Leid af, dat er brommodulatie optreedt indien, behalve het te versterken
HF-signaal v.coscu/, het storende LF-signaal vs.sin pt aan het stuurrooster van een buis met een kwadratische In—Pyi-karakteristiek wordt
toegevoerd. Leid tevens af hoe groot de veroorzaakte brommodulatiediepte is.
16. Leid af. hoe groot de modulatievervorming is indien men het te ver
sterken signaal v(l + m. cos pt) cos lot toevoert aan een buis met een
derdemachts-/,,—F^-karakteristiek.
17. Leid af, hoe groot de modulatieverdieping is indien men de te versterken
wisselspanning v(l + m. cos pt) cos o>t toevoert aan een buis met een
derdemachts-1 „—F^i-karakteristiek.
18. Leid af, hoe groot de kruismodulatiefactor k is indien, behalve het te ver- •
sterken signaal ü.sin i»t, het stoorsignaal v5(l + m.cos pt) cos a>st aan
een buis met een derdemachts-/a—F^i-karakteristiek wordt toegevoerd.
19. Bereken de grootte van de modulatievervorming aan 2tle harmonischen
van de omhullende als men de spanning
= 2(1 + J cos /’O cos fu^
versterkt met de EF 80 uit vraag 7 (aan het einde van § 3).
20. Bereken de grootte van de kruismodulatiefactor indien men de wissel
spanning PT = ói. cos a>it = 1 . cos o>it versterkt met de EF 80 uit vraag 7,
en de kruismodulatie wordt veroorzaakt door de stoorspanning
V2 = 2(1 -|- 0,2.cos pt) cos 02/.
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*§ 8.

165

TELEGRAFIE-ONTVANGST

■"Inleiding
Met een telegrafiezender zendt men morsetekens over. Hiertoe kan men
aan de draaggoif op verschillende manieren het over te seinen signaal meegeven.
Een voor de hand liggende manier is in fig. 2.14a aangegeven. Daarbij zendt
men de draaggoif continu uit; tijdens de punten en strepen van de morse
tekens wordt die draaggoif gemoduleerd met een bepaalde lage frequentie
(meestal 1000 Hz).

v

I
Fig. 2.14u. Een draaggolfsignaal, dat tijdens het overseinen van de punten
en de strepen van morsetekens in amplitude wordt gemoduleerd. Om tol een
duidelijke figuur te komen hebben wij tijdens de modulatie veel minder LFperioden in de omhullenden aangegeven dan er in werkelijkheid zullen op
treden; bovendien is de verhouding ran fhoog tot fiaao veel kleiner aange
houden dan in werkelijkheid het geval is.

Een andere manier is het uitzenden van een ongedempte draaggoif die tel
kens geheel wordt onderbroken (fig. 2.14i). De korte en de lange „draaggolfstoten” vormen dan de punten en de strepen van de over te seinen morse
tekens.
y

Fig. 2.146. Een draaggolfsignaal, dat tussen de punten en de strepen van de
over te seinen morsetekens in telkens geheel wordt onderbroken.
De eerstgenoemde manier is aan de zenderkant de meest gecompliceerde;
zij kost bovendien meer zendvermogen. Met de normale AM-omroepontvanger
kunnen deze signalen echter direct hoorbaar worden gemaakt, indien men de
ontvanger afstemt op de gewenste telegrafiezcnder. De morsetekens worden
dan gehoord als korte en lange fluittonen van 1000 Hz.
De tweede manier volgens fig. 2.14i is aan de zenderkant verreweg de eenvou
digste, terwijl zij bovendien het voordeel biedt, dat men met weinig vermogen
zeer grote afstanden kan overbruggen. Zij wordt dan ook vaak toegepast,
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en ze is bij amateurzenders de gebruikelijkste. Met een normale AM-omroepontvanger kan men deze signalen niet hoorbaar maken zonder bijzondere
maatregelen te treffen. Men zal hoogstens het inkomen en het onderbreken
van de ongedempte draaggolf (aan het begin en aan het einde van de punten
en strepen van de morsetekens) als klikken kunnen waarnemen.
Ten einde het signaal van de telkens onderbroken ongedempte draaggolf
hoorbaar te maken, past men de z.g. zwevingsontvangst toe. Deze bestaat
erin, dat men bij het te ontvangen zendersignaal bovendien nog een in de
ontvanger zelf opgewekt ononderbroken oscillatorsignaal voegt, dat een
hoorbare frequentie van ca. 1000 Hz verschilt van de draaggolffrequentie
van de telegrafiezender. Hierdoor worden gedurende de punten en de strepen
aan de detector twee componenten toegevoerd, die ca. 1000 Hz in frequentie
uiteenlopen, zodat er in het toegevoerde totaalsignaal zwevingen optreden
(zie de fig. 2.05a en 2.056). Het totale signaal is dan een „éénzijbandsignual",
dat dus in amplitude zowel als in fase is gemoduleerd. Dank zij de aan
wezige amplitudemodulatie kan de detector nu zijn dienst doen en het signaal
detecteren. Zo zal er tenslotte gedurende de punten en de strepen van het
morsesignaal een fluittoon optreden.
Men kan zich ook aldus uitdrukken: de detectorbuis doet dienst als mcngbnis die het zendersignaal mengt met het oscillatorsignaal. Hierdoor is de
anodewisselstroom niet alleen opgebouwd uit componenten met de oorspron
kelijke frequenties, doch o.a. ook uit componenten met de som- en met de
verschilfrequentie van de twee oorspronkelijke signalen; d.w.z., er heeft
menging plaats. Men zorgt verder ervoor, dat de anode-impedantie van de
detector of mengbuis slechts groot is voor de lage verschilfrequentie, zodat
alleen de component met die frequentie een flinke anodewisselspanning
geeft.

*Autodyne-ont vangst
De zwevingsontvangst van telegrafiesignalen kan men op twee manieren
in praktijk brengen. In de eerste plaats kan men het oscillatorsignaal met be
hulp van de detectorbuis zelf opwekken door deze te laten genereren. Doet de
detectorbuis zei! als oscillator dienst, dan spreekt men van autodyne-ontvangst
(= „eigen kracht” ontvangst). Enkele voorbeelden van een eentraps autodyne-ontvanger hebben wij gegeven in de fig. 2.15a en 2.156.
In het eerste voorbeeld is de triode als oscillator geschakeld met de trillingskring in het roostercircuit. Daarbij is de buis in serie met de terugkoppelspoelLfOp de + voeding aangesloten (z.g. serievoeding\ Ten einde de gewenste
zender te ontvangen, stemt men de kring zo af, dat de oscillator oscilleert in

I
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een frequentie die weinig verschilt van de frequentie van de gewenste zender.
Hierdoor zal de kring niet juist op de frequentie van de te ontvangen zender
zijn afgestemd, zodat er geen maximaal signaal van die zender aan het rooster
van de triode wordt toegevoerd. De sterkte van het zendersignaal zal echter
nog wel groot genoeg zijn en dit signaal wordt nu verder gemengd met het
tegelijkertijd aanwezige oscillatorsignaal. De hoofdtelefoon is HF-kortgesloten
door een condensator, zodat alleen de LF-component van de anodestroom
door de hoofdtelefoon gaat. De triode doet hier tegelijkertijd dienst als oscil
lator en als roosterstroomdetector. Men stelt de buis niet als anodestroomdetector in, aangezien deze toestand zeer ongunstig zou zijn voor het tevens
als oscillator dienst doen van de buis: immers, als anodestroomdetector stelt
men de buis bijna in het afknijppunt in, d.w.z., bij een zeer kleine steilheid.
C2

41-

r
.5 —Hl

alg 4= i

tiSj jolg

JSerie-voedinq

Fig. 2.15a. Een eenvoudige autodyne
telegrafie-ontvanger met serievoeding.

—

.IJ

J-

Parallel-voedinq

Fig. 2.156. Een eenvoudige autodyne
telegrafie-ontvanger met parallelvoeding.

In het tweede voorbeeld (de z.g. Reinartz-schakeling) is de buis parallel
aan Lt op de + voeding aangesloten; er is dan sprake van z.g. parallelvoeding.
De variabele condensator Ci dient ervoor, de wisselstroom door Ci, Lt en C2
en daarmee tevens de mate van terugkoppeling te regelen. C2 is aangebracht
als beveiliging tegen een eventueel tijdelijk optredende sluiting tussen de
platen van de variabele condensator. Tenslotte sluit Cg de hoofdtelefoon voor
HF-componenten kort. Ook hier doet de triode tegelijkertijd dienst als
oscillator en als roosterstroomdetector voor het op het rooster komende
zwevingssignaal.
We merken op, dat door de autodyne-schakeling volgens de fig. 2.15a of
2.154» het oscillatorsignaal sterk wordt doorgegeven naar de ontvangantenne,
die hierdoor als zendantenne gaat dienstdoen. Dit geeft ernstige storing in
andere ontvangers. Deze methode van ontvangst is daarom wettelijk ver
boden. Straling van de ontvangantenne kan men bij autodyne-ontvangst ver
mijden door een extra HF-versterkbuis aan de oscillator-detectorbuis vooraf
te laten gaan. Deze buis houdt aldus de antenne gescheiden van het oscillatorcircuit.
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*Heterodyne-ontvangst
In de tweede plaats kan men het oscillatorsignaal niet door de detectorbuis zelf,
doch door een aparte oscillatorbuis laten opwekken. Men spreekt dan van hetero
dyne-ontvangst (= „vreemde kracht” ontvangst). Hiervan hebben wij een
eenvoudig voorbeeld gegeven in fig. 2.16. In dit voorbeeld is de detectorbuis
ook extra teruggekoppeld, ten einde de selectiviteit van de resonantiekring I
aanzienlijk te doen toenemen. De detectorbuis mag echter niet genereren!
De oscillator is verder met behulp van een spoeltje inductief gekoppeld met
het roostercircuit van de detector.
De heterodyne-ontvangst heeft het gro
te voordeel, dat men de afstemkring in
het roostercircuit van de detector pi ecies
op de draaggolffrequentie van de te ont
detector
vangen zender kan afstemmen, zodat men
dan een maximaal zendersignaal aan de
detector kan toevoeren. Verder zal de
antenne, zonder dat men een HF-ver!
i
sterktrap aan de detector doet vooraf
gaan, het oscillatorsignaal nagenoeg niet
n
uitstralen, aangezien de oscillator niet
sterk met de antenne is gekoppeld. Hier
toe is de oscillator bovendien nog extra
afgeschermd van de rest van de ontvanger.

1

-1

Fig. 2.16. Een ] eenvoudige heterodyne
telcgrafie-ontvanger.

Resumerend, kunnen wij het volgende
zeggen:
De autodyne- zowel als de heterodyne-ontvangst hebben betrekking op de
telegrafie-ontvangst van ongedempte signalen. In principe voegt men dan bij
het zendersignaal een oscillatorsignaal dat een hoorbare frequentie verschilt
in frequentie. Hierdoor verkrijgt men een totaal signaal, dat zwevingen heeft,
en dat a.h.w. een draaggolf met een enkele zijband is; de zwevingen maken
zich kenbaar als de amplitudemodulatie van dit signaal. Vervolgens detecteert
men het aldus in amplitude gemoduleerde resulterende signaal met behulp
van een normale AM-detector.
Tot slot maken wij nog de opmerking, dat men met een autodyne- zowel
als met een heterodyne-ontvanger de normale AM-omroepzenders kan ont
vangen. Hiertoe moet men dan bij autodyne-ontvangst de „oscillator-detectorbuis” niet meer laten genereren; bij heterodyne-ontvangst moet men de
oscillator buiten werking stellen. Het ontvangen zendersignaal zal dan op
normale wijze door de detector kunnen worden verwerkt tot het gewenste

LF-signaal.
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SUPERHETERODYNE-ONTVANGST

Het zwevingsprincipe kan men ook bij de ontvangst van spraak of van
muziek toepassen. Men kan met behulp van dit principe namelijk de draaggolffrequentie van elke te ontvangen zender terugbrengen tot éénzelfde nieuwe
draaggolffrequentie, de z.g. middenfrequentie (MF). Dit brengt als direct voor
deel mee, dat al de volgende HF-vcrsterktrappen (nu MF-versterktrappen
genoemd) voorgoed op één vaste middenfrequentie kunnen worden afgestemd.
Bij deze methode, die men snperheterodyne-ontvangst noemt, wordt elke draag
golffrequentie van een te ontvangen zender dus a.h.w. omgezet in de midden
frequentie; men spreekt dan ook wel van jrequentietransformatie of van
transponeringsontvangst.

7/i de superheterodyne-ontvanger wekt men met behulp van een aparte oscillator
een wisselspanning op, die niet een lage frequentie, doch een hoge frequentie
(nl. de middenfrequentie') afwijkt van de draaggolf van de te ontvangen zender.
Dit oscillatorsignaal mengt men vervolgens in de z.g. mengbuis met het signaal
van de gewenste zender. Stel, dat het zendersignaal sinusvormig is gemodu
leerd, zodat het is opgebouwd uit een draaggolfcomponent en twee zijbandcomponenten met de (hoek) frequenties <uo> <oo — p en a>o + P- In dat geval
ontstaan er in de anodestroom door de menging behalve de wisselstroomcomponenten met de oorspronkelijke (hoek) frequenties coosc, wo, ®o — p en
<’>o + p, o.a. ook nog wisselstroomcomponenten met de nieuwe verschil- en somfrequenties
eJosc — w0

(^osc — coo H

p

^usc 4“ wq

ü>osc ~r ^0

P

p

en

en
en

^osc

^0

P

^osc -r wo 4- p

2p.

Een en ander is overzichtelijk weergegeven in het in fig. 2.17 geschetste
amplitude-frequentiediagram. We hebben hier boven de as de oorspronkelijk
aan de mengbuis toegevoerde signalen weergegeven, en onder de as de wisselstroomcomponenten die in de anodestroow van de mengbuis optreden. De
frequentie o>m = ioosc — o>o is de middenfrequentie.
We zien, dat dank zij de menging in de anodewisselstroom niet alleen het
„in amplitude gemoduleerde signaal” met een draaggolffrequentie <uo aan
wezig is, doch tevens enkele nieuwe „in amplitude gemoduleerde signalen”
met de draaggolffrequenties coat -- a>0Sc — °'o en a>osc + roo. Als men nu de
anode-impedantie van de mengbuis afstemt op de middenfrequentie, geeft
alleen het „in amplitude gemoduleerde signaal” van de anodewisselstroom
met de draaggolffrequentie o>,v een (linke anodewisselspanning over de meng
buis. Aldus heeft men een AM-signaal met een nieuwe draaggolffrequentie
gekregen. In fig. 2.17 is de doorlaatkromme van de middenfrequentiekringen
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onder de as geschetst, om duidelijk aan te geven, welke componenten van ia
een behoorlijk signaal doorgeven naar de detector.
In tig. 2.18 is het blokschema van een superheterodyne-ontvanger getekend.
De ontvanger begint met een HF-versterktrap. Deze trap wordt vaak toe
gepast, doch hij is niet noodzakelijk. Men kan ook slechts een enkele resonantiekring of een bandfilter vóór de mengtrap aanbrengen. Op de mengtrap volgt
in den regel één MF-versterktrap. Daarna wordt het signaal normaal gedetec
teerd, en vervolgens wordt het verwerkt tot geluid via een LF-versterker en
een eindtrap.
~*~pr^teFrl«r|-*~ Detector j-.-,
Mengtrap

L F
versterker

Eindtrap

Q~J

Oscillator

i' ig. 2.18. Het blokschema van een superheterodyne-ontvanger.

Bij de zwevingsontvangst van telegrafiesignalen is het niet noodzakelijk,
dat het signaal van de te ontvangen zender afgezonderd van andere signalen
op het rooster van de mengbuis komt. Immers, alleen het signaal van dé ge
wenste zender verschilt een lage frequentie van het oscillatorsignaal J), zodat
de eventuele signalen van andere zenders toch niet storend kunnen werken.
Bij de superheterodyne-ontvangst waarbij de oscillatorfrequentie een hoge
frequentie verschilt van het signaal van de gewenste zender, ligt dit echter
anders. Hier is bevoorrechting van de gewenste zender boven de niet-gewenste
zenders ter dege noodzakelijk, alvorens men het zendersignaal aan de mengbuis
toevoert.
Hebben wij b.v. een midden frequentie van 500 kHz, en stemmen wij de
oscillator af op 2,5 M liz, dan kunnen we twee stations tegelijkertijd ontvangen!
Namelijk een zender met een draaggolffrequentie van 2 MHz en een met een
frequentie van 3 MHz. Beide stations hebben immers een verschilfrequentie
van 500 kHz met de oscillator. Willen wij nu slechts het éne ontvangen, dan
moeten wij voorkomen, dat het HF-signaal van het andere tot de mengbuis
doordringt. Het is daarom noodzakelijk bij superheterodyne-ontvangst z.g.
voorselectie toe te passen. Dit houdt in, dat men het HF-signaal van de ge
wenste zender moet bevoorrechten boven andere zendersignalen, alvorens
men het aan de mengbuis toevoert. Is 2 MHz de frequentie van de gewenste
zender, dan noemt men 3 MHz in het bovengegeven voorbeeld de spiegel-

J) Bevoorrechting van het gewenste signaal boven het signaal van andere zenders
mag hier dan wel niet noodzakelijk zijn, wenselijk is het echter wel, aangezien dit tevens
een sterkere ontvangst van het gewenste zendersignaal inhoudt.
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frequentie. De zender met de laatstgenoemde frequentie noemt men de spiegelzender.
Op te merken valt, dat de spiegelfrequentie tweemaal de middenjrequentie
afwijkt van de frequentie van de gewenste zender; dit is veel meer dan het
frequentieverschil tussen twee in het frequentiespectrum vlak bij elkaar
liggende zenders. Daarom behoeven de HF-resonantiekringen vóór de mengbuis
slechts — wat men noemt — veraf-selectiej te zijn. Zij dienen het signaal van
mogelijke spiegelzenders goed te onderdrukken. Later zal zelfs blijken, dat
met het oog op de z.g. paddingafwijking x) de veraf-selectiviteit niet te goed
mag zijn! De MF-bandfilters moeten echter wèl zeer selectief zijn; men noemt
dit dichtbij-selectief. Zij zijn het, die de eigenlijke selectiviteit van de superheterodyne-ontvanger bepalen.
In fig. 2.17 is met stippellijnen het signaal aangegeven van een spiegelzender
die sinusvormig is gemoduleerd. Tevens hebben wij boven de as dc resonar ;iekromme van de veraf-selectieve HF-kring(en) geschetst om duidelijk te laten
uitkomen, dat het signaal van de spiegelzender daardoor afdoende zal worden
verzwakt t.o.v. het gewenste zendersignaal.
We moeten hier extra opmerken, dat de storing door een spiegelzender vaak
ernstiger is dan men zo op het eerste gezicht zou denken. In den regel zal de
draaggolffrequentie a>sp van de spiegelzender niet precies de middenfrequentie
u>M van de oscillatorfrequentie afwijken. Het gevolg is, dat er door de menging
van het oscillatorsignaal en het draaggolfsignaal van de spiegelzender niet
een component met precies de middenfrequentie o>m ontstaat, doch een com
ponent met een nieuwe frequentie, die een hoorbare frequentie afwijkt van <»,,.ƒ!
Dit betekent, dat de draaggolf van de spiegelzender een extra zijbandcomponent veroorzaakt in het gewenste middenfrequent signaal, zodat er door alle
gereproduceerde geluid heen een aanhoudende fluittoon zal zijn te horen,
ongeacht of het signaal van de spiegelzender gemoduleerd is of niet. Dat is
buitengewoon hinderlijk. Bedenk bovendien, dat de draaggolfcomponent van
de spiegelzender veel sterker is dan zijn eventuele zijbandcomponenten.
Behalve door niet genoeg onderdrukte spiegelzenders kunnen er in een superheterodyne-ontvanger ook nog op andere manieren fluittonen ontstaan. In de
eerste plaats kan dit worden veroorzaakt doordat er een storende wisselspanning
aan de mengbuis wordt toegevoerd, die een hoorbare frequentie afwijkt van de
middenjrequentie. Ten einde dit te voorkomen, kan men in de antenne wel
een z.g. MF-sperkring plaatsen die juist op de middenfrequentie wordt afge
stemd. Hierdoor komen de stoorsignalen in de buurt van de middenfrequentie
alle nagenoeg geheel over de sperkring te staan, doch niet over de HF-afstemkring (fig. 2.19). Men kan de HF-kring ook middenfrequent kortsluiten door
middel van een op de middenfrequentie afgestemde seriekring (fig. 2.26).
I) Zie § 12.
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Deze laatste methode met behulp van een z.g. znigkring blijkt het meest af
doende te zijn en past men daarom meestal toe.
Een andere oorzaak van fluittonen kan zijn, dat er in de mengbuis twee sig
nalen worden gemengd, die een verschil- o/ somfrequentie hebben, die in de buurt
van de middenjrequentie ligt. Deze signalen kunnen o.a. zijn: harmonischen
van het oscillatorsignaal; harmonischen van het middenfrequent draaggolfsignaal; harmonischen van sterke ongewenste zenders; harmonischen van het
MF-signaal die bij de detector ontstaan en op een of andere wijze naar het
HF-gedeelte terugkomen. Middelen om fluittonen te onderdrukken zijn: een
goede voorselectie en het kiezen van een gunstige middenfrequentie. Het zal
duidelijk zijn, dat de gunstigste middenfrequentie voor de diverse landen en
landstreken zai uiteenlopen omdat zij afhankelijk is van de frequentie van
sterke naburige zenders.
In het bovenstaande is de globale werking van de superheterodyne-ontvanger uiteengezet. In de volgende paragrafen gaan wij nader in op de ver
schillende punten bij de superheterodyne-ontvangst.

*§ 10-

DE TRIODE-HEPTODE MENGTRAP EN DE WERKING
VAN DE MENGBUIS

"Inleiding
In de praktijk zijn er vele schakelingen van de mengtrap mogelijk. Men zou
kunnen overwegen bij transponeringsontvangst de mengbuis zelf als oscillator
te laten dienst doen, zodat er sprake is van een superaw/orfywe-ontvangst.
Men kan dit echter niet toepassen, aangezien de resonantiekring in het roostercircuit dan op de oscillatorfn quentie is afgestemd, waardoor deze kring voor
ontvangst van het HF-signaal ver ernaast staat, nl. het bedrag van de middenfrequentie! Men gebruikt daarom steeds een aparte oscillatorbuis, zodat er
superheterodyne-onlvangsl plaatsvindt.
De oscillator kan het signaal toevoeren aan dat rooster van de mengbuis,
waaraan tevens het zendcrsignaal wordt toegevoerd; in dat geval past men
mengschakeling I toe. De oscillator kan echter ook zijn signaal aan een ander
rooster van de mengbuis toevoeren, zodat men dan mengschakeling II toe
past. Bij de toepassing van mengschakeling I kan het nadeel optreden, dat
het HF-circuit en het oscillatorcircuit enigszins met elkaar zijn gekoppeld,
zodat de HF-afstemming de oscillator afstemming kan beïnvloeden (het z.g.
,,meetrekken”). Omgekeerd zal het oscillatorsignaal zich doen gelden in het
HF-circuit; dit kan uitstraling via de ontvangantenne tot gevolg hebben, als
de mengbuis de eerste versterkbuis is. Evenals bij de zwevingsontvangst van
telegrafiesignalen is het hier dus wenselijk hel oscillatorcircuit zo goed mogelijk
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af te scheiden van het HF-circuit. Aangezien dit bij menging met de meng
schakeling II over het algemeen beter mogelijk is dan bij menging met de
mengschakeling I, past men meestal menging met de mengschakeling II toe.
Verder kan men het mengbuissysteem en het oscillatorbuissysteem in twee
aparte ballons onderbrengen. Dit is de duurste methode die tevens de meeste
plaats in de ontvanger opeist, doch die de beste scheiding tussen HF-gedeelte
en oscillator mogelijk maakt. Een andere oplossing is, dat men het mengbuissysteem en het oscillatorbuissysteem in één gemeenschappelijke ballon onderbrengt',
dit is goedkoper en het eist minder ruimte in de ontvanger op.
De laatste methode kan men op verschillende manieren in praktijk brengen:
In de eerste plaats kan men twee aparte buizen naast elkaar in éér. bal
lon onderbrengen, waarbij de buizen hoogstens hun katoden gemeens ippelijk hebben. Deze methode wordt het meest toegepast, en wel in den gel
met triode-heptoden of triode-hexoden. In de tweede plaats kan me de
twee buissystemen a.h.w. achter elkaar in één ballon aanbrengen; men beeft
dan één buis met vele roosters, waarvan b.v. het gedeelte aan de katodekant
als oscillator dienstdoet en het gedeelte aan de anodekant als mengbuis.
Deze methode past men uit zuinigheidsovcrwegingen meestal in batterijontvangers toe.
We zullen nu een van de meest toegepaste mengschakelingen bespreken
en naar aanleiding daarvan dieper op de werking van de mengbuis ingaan.

De mengschakeling met een triode-heptode (resp. triode-hexode)

In fig. 2.19 hebben wij de mengschakeling met een triode-heptode in principe
aangegeven. Hierin is het triodedeel als oscillator met een resonantiekring
in het anode-circuit gebruikt. De in de schakeling aangegeven extra conden
satoren C,, en Cs komen later nog ter sprake. In het schema zijn tevens aan
gegeven de praktijkwaarden van enkele condensatoren en van de rooster-

+
al

95p

93 .
22 .
gi .

kf*—'

°T___________

5Oa1OOpF

= l5OpF

ST

£|/?ic è j
<o<
m r

)

f

:CS

«k:

Fig. 2.19. De meng- en oscillatorschakeling niet een triode-heptode.
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lekweerstand lih De roosterlekweerstand is met de katode verbonden; hij ligt
niet aan aarde ten einde de triode direct na het inschakelen van het toestel
op maximale steilheid in te stellen, zodat hij gemakkelijk begint te oscilleren.
Bovendien kan een verandering van de instelling van het mengbuisgedeelte
nu niet door middel van Z?j- van invloed zijn op de oscillator. Dank zij parallelvoeding van de anode via een anodeweerstand van ca. 20 k<2 kan men de
ene kant van de oscillator-a fstemcondensator aan aarde leggen.
De mengbuis is een heptode die vijf roosters heeft, of een hexode die vier
roosters heeft. Deze huistypen pleegt men beide met de letter H aan te geven.
Men voert het HF-signaal toe aan gi en het oscillatorsignaal aan g3. Het
laatste wordt van het stuurrooster gr van de oscillatorbuis afgenomen. Tussen
gt en ga bevindt zich g>, dat via de anodespanningsbron is geaard en dat aldus
al: schermrooscer tussen gi en ga dienstdoet. Hierdoor worden het HF-circuit
en het roostercircuit van de oscillator zo goed mogelijk van elkaar gescheiden.
Rooster g,, doet verder dienst als normaal schermrooster; het trekt tezamen
met go de elektronen via de diverse roosters naar de anode toe. Tenslotte dient
ga nog als keerrooster; d.w.z., voor het onschadelijk maken van de secundaire
emissie.

*De grootheden van de mengbuis

Voor normale radiobuizen in versterkschakelingen hebben we reeds gebruik
gemaakt van de ingevoerde begrippen S, Ri en /i, ten einde berekeningen
uit te voeren. Ook aan een mengbuis wenst men een en ander te kunnen be
rekenen, zoals b.v. de versterking. Hier is de toestand echter anders dan bij
een normale versterktrap. Immers, we voeren een HF-zendersignaal aan de
buis toe en we nemen een MI'-signaal niet een andere frequentie af. Bovendien
blijkt de grootte van de toegevoerde oscillatorspanning van invloed te zijn
op de werking van de buis. Voor de mengbuis heeft men daarom de volgende
begrippen ingevoerd:
De conversiesteilheid Sc is de verhouding van een kleine AZF-anodewisselstroom tot een kleine HF-stuurroosterwisselspanning die hem veroorzaakt, bij een
constante anodespanning, een constante schermroosterspanning en een gegeven
constante oscillatorwisselspanning.
De conversiesteilheid blijkt afhankelijk te zijn van de grootte van de aan
de mengbuis toegevoerde oscillatorspanning. Vandaar, dat de laatstgenoemde
spanning in de definitie van Sc voorkomt. In een betrekkelijk groot gebied
■ van 6 V tot ca. 10 V oscillatorspanning is
tamelijk constant. Dit is althans
zo voor het normale triode-hexode huistype; daarvan geeft fig. 2.20 een
grafiek.
De inwendige weerstand R, is de wisselstroomweerstand die de mengbuis
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Fig. 2.20. De grafische voorstellingen van Sc, I?i en vOSc
als functie van de stroom 10T+g3 van een normale triodeheptodc bij een bepaalde lekweerstand /?/.

in het anodecircnit heelt
voor een kleine MF-anodewisselstroom, bij een
constante schermroosterspanning en een gegeven
constante oseillatorspan
ning. De R[ blijkt even
eens afhankelijk te zijn
van de oscillatorspanning (fig. 2.20).
De conversies rsterking vc <s de erhouding van een k'.'ne
M F-anode-wisselsó, in
ning tot een kleine ilFstuurroosterwisselspanning die haar veroor
zaakt, bij een gegeven

constante oscillatorspanning.
vc «k SCdvn.Za is afhankelijk van de grootte van Sc; d.w.z., rc is evenals Sc
afhankelijk van de oscillatorspanning, en over een vrij groot gebied tamelijk
constant. Men kan dit voor het geval volgens fig. 2.20 zelf nagaan, waarbij
men uit het verloop van de
en de Sc-krommen wel een en ander omtrent
het verloop van vc kan opmaken.

De mengmethode

Vervolgens zullen wij nagaan hoe het met de mengmethode is gesteld, aan
gezien dit tot de verklaring voert van het verloop van de grafiek Sc — f(vosc).
De MF-component van de anodestroom der mengbuis is het gevolg van de
menging van het kleine HF-zendersignaal en het grote oscillatorsignaal. Zolang
de oscillatorspanning nog niet zo groot is dat de buis telkens wordt afge
knepen, heeft er menging volgens methode A plaats; dan zal de waarde van
iaMF — SCdvn-vllr toenemen naarmate vosc groter wordt L). Zodra de oscillator
spanning groter gaat worden dan de waarde, die juist nodig is om de buis
telkens af te knijpen, zal de buis bovendien „als schakelaar” dienst gaan doen;
dan is er behalve van mengmethode A ook nog sprake van mengmethode B,
waardoor de waarde van ia.,F = SCa n-v,lr veel minder sterk zal toenemen
als vosc groter wordt.
!) Zie voor het ideale geval de afleiding van formule (2.10) in §3 van dit hoofdstuk.
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Indien vosc een HF-blokspanning zou zijn (die bij het toenemen met zijn
toppen aan één kant vlak bij de Igr+gs-as, zou blijven komen), dan zou een
verdere toeneming van vosc gepaard gaan met een constant blijven van
i«,IF =
• V„F- Dan zou er zuivere menging volgens methode B plaats
vinden, aangezien de grootte van vosc niet meer van invloed zou zijn op de
grootte van
de buis zou dan enkel dienst doen als schakelaar.
De spanning vosc is echter een sinusvormig verlopende HF-spanning. Daarom
zal, als men de oscillatorspanning nog meer laat toenemen, de openingshoek
op den duur gaan afnemen. Dit zal een afnemen van ia„r — SCdud-vllF tot
gevolg hebben.
Hiermede is een verklaring gegeven van het verloop van Sc als functie van
vosc. Aan het eind van deze § zullen wij het verloop van Sc ook nog verklaren
aan de hand van een berekening van Sc.
Als men in de praktijk een superheterodyne-ontvanger achtereenvolgens
op de diverse zendeis binnen eenzelfde golflengtegebied gaat afstemmen,
moet men hiertoe de HF-kring(en) zowel als de oscillatorkring verstemmen.
Over het algemeen heeft het verstemmen van de oscillatorkring tot gevolg
dat de anode-impedantie van de oscillator verandert. Hierdoor zal de oscillator
spanning ook enigszins veranderen. Wil men dus een zo constant mogelij'ke conversieversterking hebben, dan dient men enerzijds vosc zo constant
mogelijk te houden en anderzijds de nog aanwezige variatie van vOsc binnen
het gebied te houden waarin Sc nagenoeg onafhankelijk is van vosc (d.i. het bij
benadering horizontale deel van de Sc kromme in fig. 2.20).
Aan de ene kant kan men vosc constanter houden door de oscillatorkring
enigszins te dempen (niet al te grote waarden van Ra en Ri in fig. 2.19); aan de
andere kant moet men de mengbtiis zo veel mogelijk volgens niengmethode B laten
werken ten einde Sc min of meer onafhankelijk van de waarde van vosc te maken.
Omtrent de oscillator is nog op te merken, dat de oscilleerjrequentie tijdens
het oscilleren bij voorkeur zo constant mogelijk moet blijven. De oscilleerfrequentie
bepaalt immers tezamen met de (constante) middenfrequentie, welk zendersignaal men ontvangt. Zou de oscillatorfrequentie verlopen, dan zou het
toestel hierdoor steeds verder uit de toestand van juiste afstemming geraken.
Tenslotte merken wij nog op, dat in fig. 2.20 de waarden van Sc en Ri niet
zijn uitgezet als functie van vosc, doch als functie van igT+g3 — lgT + ‘g3Deze stroom loopt door de lekweerstand Ri van de triode; hij is recht even
redig met de oscillatorspanning. Men zei de stroom uit inplaats van de oscilleerspanning, omdat men de oscilleerspanning in de praktijk het best indirect
kan meten door een stroommeter in serie met Rt te schakelen. Directe span
ningsmeting zou de oscillator verstemmen, aangezien de te gebruiken meter
dan parallel aan de oscillatorkring zou komen te staan i).
>) Met behulp van een zeer goede buisvoltmeter kan men de oscillatorspanning nog
wel direct opmeten.
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De berekening van Sc voor het geïdealiseerde geval
Tenslotte behandelen wij ter verklaring van het verloop van de grafiek
Sc = i(vosc), hoe men met behulp van goniometrie de waarde van de conversiesteilheid Sc kan berekenen. Wij zullen dit doen voor het geval van mengschakeling II, waarbij een triode-heptode wordt gebruikt. Voor de eenvoud ver
onderstellen wij, dat de Ia—F^i-karakteristiek zowel als de S—Fja-karakteristiek lineair is. Verder veronderstellen we dat de
Ia
toppen van het oscillatorsignaal aan één kant juist
tegen de /-as aanliggen, ongeacht de grootte van
11,3; d.w.z., steeds geldt vg3 = — Pz,3. De bereining
verloopt als de berekening van mengschak< ling I! :> §3.
Voorlopig nemen wij aan, dat vg3 niet buit< n de n ster-

vgi—

1}

Vi

ruimte Vg3,n komt.

7O == / -t- S.Vgl_m,

I = S.F,
waarin

S == Sggui 4- AS. cos ct>3^
= Aa-coscuiZ

t

Fig. 2.21a. Een ideale
Ia— y<j\-karakteristiek
van een heptode mengbuis.

De waarden van I, S en vJai in o in in de
gelijking substituerend verkrijgt men:

eerste ver-

s

S

= S.F1 + S.v51_

So
Sgem
/

I

Wv

— (SggW 4- AS. cos 003/) Vi +
4~ (Sgem + AS .cos io3t)vgi .coso>\l —

— ^gem • V'i + AS. V1 .cos <03/ +

yfl3 ' —is

4“ Sgem . Vgl .cos <01/ +

•^3'
-

= sgiem . V1

-j- AS. vgi. cos a>3t. cos a^it =

4- AS. y 1. COS W3/ 4

~r Sgem- Vgl .COS Ü)\t 44- 1 .AS.Vgi.cos (co3 4-

4"

4~ '•>' • AS . Vgl • COS ((O3 —
t

Fig. 2.216. Een ideale S—F^-karakteristiek van een beptodemengbuis. Wij veron
derstellen, dat de toppen van de oscillatorspanning v03 aan één zijde steeds tegen de
/-as aanliggen, ongeacht de grootte van v(J3.
dus stellen ia

In de uitkomst vertegenwoordigt
de term J . AS. vgi. cos (o>3 — coi)Z de ge
wenste MF-component van de anodestroom van de mengbuis. We kunnen

= Sc-Vgi = ^./SS.Vgi, zodat:
Sc = AAS.

(2.19a)
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Uit fig. 2.21 & volgt:

AS =

So.

(2.196)

De waarde van AS volgens formule (2.196) in formule (2.19a) substituerend
geeft tenslotte:

Se = J

Vg3m

■So

(2.19)

Hieruit blijkt dat de conversiesteilheid, zolang het oscillatorsignaal de buis nog
niet telkens gaat ajknijpen, recht evenredig is met de oscillatorspanning (zie begin
van de Sc-krom;:. in fig. 2.20 en stuk MA in fig. 2.24).
Verder merken wij op dat. indien het oscillatorsignaal juist de gehele rooster
ruimte Vg3m bestrijkt, de conversiesteilheid gelijk is aan:
Se = 1 •

So = J- ■ „-’3 -So = JSo.
V03 2l’g3

Komt het oscillatorsignaal buiten
van Sc te berekenen door eerst met
behulp van fig. 2.23 ■) de eerste
harmonische 'n'iy:i van de spanning
Vrj3 voorzover deze bin nen de rooster
ruimte rg3m valt te bepalen (zie fig.
2.22). Vervolgens kan men de aldus
gevonden waarde van v^gs in for
mule (2.19) als waarde van vr,-.i in
vullen ten einde de grootte van Sc
te berekenen. Uit fig. 2.23 blijkt,
dat de le harmonische öi?3 aan
vankelijk toeneemt, indien mende
top tot top-waarde 20,73 van dc
oscillatorspanning groter laat wor
den dan de roosterruimte
Bij verdere toeneming van 20,73 zal
yip3 op den duur gaan afnemen
(nl. als cf < 245°).
Als v03 = Vg3,n, dan is 9?= 180°,
en is vips juist weer gelijk geworden
aan i-Vg3m, zodat dan weer geldt
Sc = JSo. We krijgen in het ge
ïdealiseerde geval tenslotte een
Sc=f(i>(,3)-kromme volgens fig. 2.24.

de roosterruimte Vg3,„, dan is de grootte

K93-

t

V)3

Fig. 2.22. Indien het oscillatorsignaal de mengbuis telkens even afknijpt, verandert S niet
meer sinusvormig met de tijd. Bij de bepaling
van de conversiesteilheid heeft men dan reke
ning te houden met de le harmonische van
de functie S = f(/). De lc harmonische hangt
Ts
af van de openingshoek tp =
360°.
De functie S = f(/) verloopt op dezelfde
wijze met de tijd als de functie
= f(/),
voorzover dc Vg3-krom>ne binnen de roosterruimle Vg3m valt-

>) Dit is dezelfde figuur als fig. 1.14 uit hoofdstuk I over zenders en modulatie.
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yg3P

A-B

0,5360,5

B.

--4-

180°

245°

A

C,

0,39

120°

—
i— T
360°

Hiermede is het verloop
van de praktische Sc-kromme volgens fig. 2.20 globaal
verklaard.
Wij besluiten met de op
merking, dat er bij een
mengtrap in geval van de
mengschakeling 11) met de
mengmethode A -) pas spra
ke kan zijn van kruis
modulatie,
indien
de
mengbuis een derdegraads
S — Kji-karakteris' iek
heeft, d.w.z., een . ierde-

graads Ia -Vgi-karahteristiek. Dit in tegenstelling
tot een normale HF-ver
sterktrap, waarbij in ge
val van een derdegraads
/„—F9i-karakteristiek reeds kruismodulatie mogelijk is. Een en ander ligt
hier nl. als volgt.

Fig. 2.23. De grafiek

V — = f(v’). De lc harmonische

* H3p

Vig3 en de piekwaarde Vj3P hebben betrekking op de
spanning
voor zover deze binnen de rooslerrnimte
valt. De punten A, A —B, B en C duiden op
gelijknamige instellingen van de mengbuis.

Sc
So

0,2680,25

A-B

B

c_

0,195

M'

I 0,65
0,5^3m

T"
^93m

----- 1--------*93

2^3m

Fig. 2.24. De grafiek, die de waarde van de conversiesteilheid Sc als functie van de oscillatorspanning vff3 aan
geeft voor een geïdealiseerde mengbuis.

Indien men met een HF-versterktrap lineaire HF-ver sterking tot stand
moet brengen is hiertoe een lineaire I(l—Vg\-karakteristiek vereist.

1) Bij deze schakeling voert men de te mengen signalen aan dezelfde elektrode toe.
2) Bij deze mengmethode wordt de mengbuis tijdens het mengproces nooit afgeknepen:
er is in het geheel geen sprake van „schakelen”.
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Indien men met de bovengenoemde mengtrap lineaire conversieversterking
tot stand moet brengen is hiertoe een lineaire S—I^i-karakteristiek en dus
een kwadratische Ia—V(J\-karakteristiek vereist. Met behulp van een lineaire
Ia—V^i-karakteristiek zou er geheel geen conversieversterking optreden.
Bij een HF-versterktrap kan er pas kruismodulatie optreden indien de
Ia—Pyi-karakteristiek geen eerstegraads-, doch een derdegraads karakteris
tiek is. Overeenkomstig kan er bij de boven vermelde mengtrap pas kruis
modulatie optreden indien de Ia—V^i-karakteristiek geen tweedegraads-, doch
een vierdegraads karakteristiek is1).

*§ 11-

DIVERSE SCHAKELINGEN VAN DE MENGTRAP

Na in § 10 de mengschakeling met een triode-heptode te hebben besproken,
zullen we nu in het kort nog enkele andere mengschakelingen bespreken.
*A.

De oktode

In fig. 2.25 is het principe getekend van een mengschakeling met een
oktode. De oktode is een mengbuis met zes roosters. Dit huistype pleegt men
met de letter K aan te duiden. De elektroden k, gi en go doen dienst als katode,
stuurrooster en anode van een triode-oscillatorbuis. De elektroden g4, g->, ge
en a doen dienst als stuurrooster, schermrooster, keerrooster en anode van een
pentodemengbuis. Het rooster ga dient als schermrooster tussen het oscillatoren het menggedeelte in. Tenslotte kan men k, gi, ga en gj tezamen als de
katode van de mengpentode opvatten. De triode en de pentode zijn hier dus
a.h.w. achter elkaar geschakeld.
al

94

M f]

|H f]

lil’5

.. -92_________________

J

I _T~ 11

Fig. 2.25. Een mengtrap met een oktode.
i) Een soortgelijke opmerking kan men maken omtrent de mogelijkheid van het
optreden van modulatiever vorming en modulatieverdieping.
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In het schema van fig. 2.25 hebben we als oscillatorschakeling een triodeoscillator genomen, die de afstemkring in het roostercircuit heeft. De anode
is weer parallel gevoed; dit doet men o.a. om de -f- spanning van de anodespoel af te houden met het oog op een gemakkelijke omschakeling op andere
spoelen voor andere golfgebieden.
Een nadeel van de oktode-mengbuis t.o.v. de triode-heptode (resp. triodehexode) is, dat de conversiesteilheid van het menggedeelte niet zo hoog kan
uitvallen als bij het gebruik van twee aparte buissystemen die naast elkaar
staan. Hierdoor is de te bereiken conversieversterking minder groot.
Verder is het een voordeel van de triode-heptode (resp. triode-hexode)
t.o.v. de oktode, dat men de eerstgenoemde buis als triode en heptode (resp.
hexode) ook zeer goed voor andere doeleinden kan gebruiken.
Alles bij elkaar genomen, heeft dit ertoe geleid, dat in de laatste ■;d de
oktode nagenoeg geheel is verdrongen door de triode-heptode (resp. i iodehexode).
De oktode heeft echter één voordeel boven een triode-heptode (resp. triodehexode), nl. dat de buis minder vermogen opneemt. Men heeft hier immers met
één buis te maken, die stroom trekt. In het geval van de triode-hexode z:jn er
daarentegen twee stroomtrekkende buizen aanwezig.

B.

De mengbuis voor een batterij-ontvanger

Vanwege het laatstgenoemde voordeel van een oktode gebruikt men in
batterij-ontvangers nagenoeg nooit een triode-heptode (resp. triode-hexode).
Een batterij-ontvanger wenst men nl. zo zuinig mogelijk te bedrijven. Elke
gelegenheid om energie te sparen wordt daarom dankbaar aangepakt. Men heeft
voor batterij-ontvangers speciale hexoden of heptoden ontworpen, die dezelfde
dienst doen als een oktode en die slechts weinig gloeistroom vereisen.
Bij deze buizen is het
+ 90Vslroomtrekkende schermrooster g$ tussen het
oscillatorgedeelte en het
menggedeelte weggelaten
(fig. 2.26). Daar de wer
king van deze buizen
MF,
HF.
echter op hetzelfde
neerkomt als die van
de oktode uit fig. 2.25,
geeft men haar type
X
------ »a s R
ook aan met de let
Fig. 2.26. Een heptode-mengtrap van een batterij-ontvanger. ter K.
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Door de elektroden gunstig op te stellen en een grote anodewisselspanning
van de oscillator te vermijden (men plaatst daartoe de resonantiekring in het
rooster-circuit, doch niet in het anodecircuit) weet men de invloed van het
oscillatorgedeelte op het HF-gedeeltc en omgekeerd tot een minimum te be
perken. De oscillatorspanning bij een triode-heptode bedraagt in den regel
ca. 10 V; bij de mengbuis voor een batterij-ontvanger bedraagt zij slechts
ongeveer 4 V. Een voorbeeld van de schakeling van het menggedeelte van een
batterij-ontvanger geeft fig. 2.26.

*C.

De triode als mengbuis

Tot nu toe hebben wij steeds te doen gehad met de mengschakeling II. In de
laatste tijd is, mede dank zij de opkomst van FM-zenders en TV-zenders 1),
de ontvangst van de zeer korte golven van groot belang geworden. In verband
met deze kortegolf-ontvangst, waarbij men in staat is met een goede gunstig
opgestelde antenne slechts weinig ruis te ontvangen, treedt het tot een mini
mum beperken van de ruis in de eerste trappen van een ontvanger steeds meer
op de voorgrond 2). In menige ontvanger gebruikt men daarom een triode als
mengbuis met zeer weinig ruis. Daarbij past men de mengschakeling I toe
door beide te mengen signalen tussen bet rooster en de katode toe te voeren.
Men heeft dubbele trioden en triode-pentoden (twee buissystemen in één ballon)
speciaal ontworpen om als oscillator-mengbuis dienst te doen. Daarbij heeft
men o.a. gelet op een goede onderlinge afscherming en op een grote conversiesteilheid.

*D.

De diode als mengbuis

Tenslotte is in fig. 2.27 nog in principe aangegeven, hoe men een diode als
mengbuis kan gebruiken. Dit is ook een voor
beeld van de mengschakeling I, aangezien het HF
HF-zendersignaal en het oscillatorsignaal hier
aan dezelfde elektroden van de mengbuis
worden toegevoerd. Men heeft een aparte buis
nodig om het oscillatorsignaal op tc wekken.
Deze mengschakeling past men o.a. toe bij de
ontvangst van bijzonder korte golven, aange
Oscillotorzien men met de vorige schakelingen grote
moeilijkheden zou krijgen. De diode kan men
dan wel toepassen dank zij de kleine buiscapaciteit en de kleine looptijden van de elektronen.
Fig. 2.27. Een diode-mengtrap.

!) D.w.z. televisiezenders.
2) Merk op: een zelfde buis geeft als mengbuis meer ruis dan als normale
HF-versterkbuis omdat Sc

S, terwijl Rcq = 20 —... (k.Q).
O*
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DE KEUZE VAN DE DIVERSE FREQUENTIES EN DE
BEHANDELING VAN DE PADDINGAFWIJKING

*De keuze van de oscillatorfrequentie

Vervolgens komen wij tot het probleem of men de oscillatorfrequentie beter
boven of beter beneden de zenderfrequentie kan kiezen. Dit is het gemakke
lijkst na te gaan aan de hand van een concreet voorbeeld.
Van een normale variabele condensator kan men de capaciteit in den regel
variëren van ca. 46 pF tot ca. 530 pF, d.w.z., in een verhouding van
1 : 10,6 = 1 : 3,42. Aangezien de resonantiefrequentie van de afstemkringen
1
, d.w.z., omgekeerd evenredig is met de wo'/'el uit
gelijk is aan /o =

de capaciteit, kan men gewoonlijk dus een frequentiegebied van 1 : 3,4 be
strijken. Voor het gemak stellen wij het te bestrijken frequentiegebied in
deze § steeds gelijk aan 1 : 3.
Stel, dat de middenfrequentie 500 kHz bedraagt en dat men zenders van
1000 kHz tot 3000 kHz wenst te ontvangen, waartoe men de HF-kring(en)
op dit frequentiegebied moet kunnen afstemmen. Kiest men de oscillator
frequentie 500 kHz hoger dan de zenderfrequentie, dan dient men de oscil
latorfrequentie te kunnen regelen van 1000 |- 500 = 1500 kHz tot 3000 -f-|- 500 = 3500 kHz; d.w.z., in een verhouding van 1500 : 3500 = 3:7. Kiest
men de oscillatorfrequentie 500 kHz lager dan de zenderfrequentie, dan moet
men de oscillatorfrequentie daartoe kunnen regelen van 1000 — 500 = 500 kHz
tot 3000 — 500 = 2500 kHz; d.w.z., in een verhouding van 500 : 2500 =1:5.
Gebruikt men de soort variabele condensatoren die men voor de HF-kring
gebruikt, eveneens voor de oscillatorkring, dan kan men deze kring wèl
in een verhouding van 3 : 7 afstemmen, echter niet in een verhouding 1 : 5 1).
Dit betekent dat men slechts door de oscillatorfrequentie hoger dan de zender
frequentie te kiezen, een zendergebied van 1 : 3 kan bestrijken. Kiezen we de
oscillatorfrequentie lager dan de zenderfrequentie, dan bedraagt het HFregelgebied niet I : 3, doch hoogstens slechts 3 : 7. We komen aldus tot onze
eerste gevolgtrekking:
Ten einde een zo groot mogelijk zendergebied te bestrijken, kiest men de
oscillatorfrequentie hoger dan de zenderfrequentie.
In de tweede plaats kunnen wij opmerken, dat men met de gebruikelijke
middenfrequentie van 450 kHz a 475 kHz, de oscillatorfrequentie (wat het
langegolfgebied betreft) slechts boven de zenderfrequentie kan kiezen, aan
gezien in dit geval de middenfrequentie groter is dan de zenderfrequentie.

') Men kan nl. het frequentiegebied van de oscillator met hulpmiddelen van extra
niet-variabele condensatoren en (of) spoelen wel verkleinen (zie de latere behandeling
van de z g. padding), echter niet vergroten.
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In de derde plaats merken we op, dat men in de „hoge-frequentiegebieden” de oscillatorfrequentie praktisch net zo goed boven als onder de zenderfrequentie kan kiezen, aangezien dit, wat het HF-regelgebicd betreft, niet veel
verschil meer geeft. Bestrijkt de oscillator b.v. het gebied van 10 MHz tot
30 MHz en bedraagt de middenfrequentie | MHz, dan zal het te bestrijken
HF-gebied van 101- MHz tot 301 MHz lopen; dat is slechts iets minder dan
een regelgebied van 1 : 3.
In de vierde plaats wijzen wij erop, dat de spiegelonderdrukking l) soms
beter is indien de oscillatorfrequentie beneden de zenderfrequentie ligt. Dit is des te
sterker het geval naarmate de te ontvangen zender een lagere draaggolffrequentie heeft. Vanwege de betere spiegelonderdrukking kiest men de oscillatorfrequentie bij de ontvangst van betrekkelijk korte golven wel beneden de
zenderfrequentii . Voor zeer korte golven loont dit de moeite niet meer; voor
de middengolven en de aangrenzende korte golven kan men het beter niet
doen, omdat het dan teveel tenkoste van het te bestrijken zendergebied gaat.

*De keuze van de middenfrequentie
Na deze beschouwingen omtrent de keuze van de oscillatorfrequentie,
zullen we nagaan hoe hoog men de middenfrequentie het beste kan kiezen.
Hierbij dient men de volgende drie punten in het oog te houden:
a. Men moet de middenfrequentie niet in de buurt van een sterke zender leggen,
en daarom liefst niet in een van de gebieden van het frequentiespectrum, waar
men de sterke omroepzenders heeft ondergebracht. Immers, wanneer de draaggolf van zulk een zender een hoorbare frequentie verschilt van de midden
frequentie, dan veroorzaakt zij een constante fluittoon door alle te ont
vangen signalen heen.
b. Men moet enerzijds de middenfrequentie liefst zo laag mogelijk kiezen, ten
einde zo goed mogelijke MF-kringen te kunnen maken. Hoe lager de fre
quentie ligt, des te hoger is de te bereiken spoelkwaliteit.
c. Men moet anderzijds de middenfrequentie liefst hoog kiezen, ten einde een zo
goed mogelijke vcraf-selectivitcit te bereiken. Ben lagere middenfrequentie
maakt betere voorselectie noodzakelijk.
De punten b en c zijn met elkaar in strijd, zodat men tot een compromis
moet komen. Het was bij de eerste superheterodyne-ontvangers gebruikelijk,
de middenfrequentie beneden 150 kHz te léggen, waar men geen omroepzenders
aantreft 2). Men kan tegenwoordig echter goede kringen maken, die zijn afge
stemd op ca. 500 kHz, zodat men de middenfrequentie nu in den regel tussen

D.i. de onderdrukking van spiegelzcnder-signalen.
2) O.a. bij 110 kHz, 125 kHz of 130 kHz.
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450 kHz en 475 kHz laat vallen ; in dit gebied treft men ook geen omroepzenders
aan. De vereiste veraf-selectiviteit kan men dan gemakkelijker bereiken.

*De paddingafwijking

Tenslotte komen wij tot het vraagstuk, de HF-afstemming en de oscillatorafstemming te doen plaatsvinden door op één as gemonteerde gelijke variabele
condensatoren.
Bij de afstemming van de HF-kring en de oscillatorkring behoort er steeds
een constant frequentieverschil aanwezig te zijn tussen de resonantiefrequenties
van die kringen, nl. de middenfrequentie. Wij nemen nu aan, dat wij voor
elk van de kringen eenzelfde soort variabele condensator gebruiken, n dat
voorlopig deze variabele condensatoren de gehele afstemcapaclteit ■ :n de
kringen vertegenwoordigen. Voor de eenvoud nemen wij verder aan, dat zij
I
een regelgebied van 1 : 9 hebben, zodat de / =
over een gebied

2^V"ZC

van 1 : 3 wordt gevarieerd.
Stel verder, dat de condensatoren frequentie-lineair zijn x); d.w.z., dat per
zelfde hoekverdraaiing van de platen de frequentie eenzelfde bedrag verandert.
We gaan nu de hoekverdraaiing van de afstemcondensator als functie van de
frequentie uitzetten, voor de HF-kring zowel als voor de oscillatorkring. Wij
veronderstellen, dat wij het frequentiegebied van 500 kHz tot 1500 kHz willen
ontvangen en dat de middenfrequentie 450 kHz is. In fig. 2.28 zijn de afstemfrequenties van de HF-kring als functie van de hoekverdraaiing van de con
densator gegeven door een rechte lijn die van 500 kHz naar 1500 kHz loopt.
Kiezen we de oscillatorspoel zo, dat bij de ,,in”-stand of 0°-stand van de
condensator de oscillatorfrequentie 500 -|- 450 — 950 kHz is, dan is de oscillatorfrequentie bij de ,,uit”-stand of 180°-stand gelijk aan 3 x 950 — 2850 kHz.
De oscillatorfrequenties liggen dan alle op de rechte lijn Bi van 950 kHz naar
2850 kHz.
We zien, dat alleen bij de 0°-stand de oscillatorfrequentie 450 kHz ver
schilt van de resonantiefrequentie van de HF-kring. Hoe meer de condensator
wordt uitgedraaid, des te verder gaan de frequenties uiteen lopen en des te
verder gaat de lijn Bi afwijken van de gewenste (streep)lijn B.
We kunnen een eerste verbetering aanbrengen door niet bij de 0°-stand,
doch bij de 90°-stand de oscillatorfrequentie 450 kHz boven de resonantiefrequentie van de HF-kring te leggen. De afstemfrequenties van de osciliator
zijn dan gegeven door de rechte lijn B2, die via 1000 4- 450 = 1450 kHz

i) In de praktijk zijn de condensatoren niet frequentie-lineair. Hier nemen wij dit
echter aan, ten einde een en ander zo eenvoudig mogelijk te kunnen uitleggen.
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stand
afstemcondensator
„uit”-stond 180°

90°-----

’-stand 0°-0

--1
f
3000kHz

Fig. 2.28. De hoekverdraaiing
de HF-afstemcondensator (resp. oscillatorafstemcondensator) als functie van de resonantiefrequentie der HF-kring (resp. oscillatorkring) in diverse gevallen. We veronderstellen voor de eenvoud frequentie-lineaire
variabele condensatoren.
A. «= f (/) voor de HF-kring.
B. a = f (/) voor de oscillatorkring indien er geen paddingafwijkingen optreden.
Bi
voor de oscillatorkring zonderCs en
Cp.
B2 « = f(/)
b3. a = f(/) voor de oscillatorkring zonder Cs en met C p.
b4. a = F/) voor de oscillatorkring met Cs en Cp.
We hebben de paddingafwijkingen overdreven groot getekend om de figuur duide
lijker uit te laten komen. Men kan dit nagaan aan de hand van fig. 2.31.

van | x 1450 = 725 kHz naar 3 x 725 = 2175 kHz loopt. We zien, dat de
verschilfrequentie nu gemiddeld minder afwijkt van de gewenste verschilfrequentie van 450 kHz.
Een tweede verbetering kan men aanbrengen door een extra condensator,
de z g. trimmercondensator, parallel te schakelen aan de variabele con
densator. Daardoor wordt in de 180°-stand de oscillatorfrequentie op het
gewenste bedrag van 1500 + 450 = 1950 kHz teruggebracht (fig. 2.29«). De
van 1950 kHz uitgaande, eenzijdig gekromde lijn B3 die iets lager uitkomt dan
bij 725 kHz, geeft nu de oscillatorfrequenties in de diverse condensatorstanden weer. Dat de genoemde lijn B3 slechts op zeer korte afstand van 725
kHz eindigt, komt doordat de trimmercondensator Cp bij de 0°-stand parallel
staat aan de zeer grote capaciteit van ca. 450 pF, in tegenstelling tot het
parallel-staan aan de zoveel kleinere capaciteit van ca. 50 pF in de 180°-stand.
In de „in"-stand verstemt de trimmercondensator daarom veel minder dan in de
„uit"-stand. We zien, dat tussen 1450 kHz en 1950 kHz de oscillatorfrequentie
gemiddeld al weer minder afwijkt van de gewenste ideale waarden.
Een derde verbetering kan men verkrijgen door in serie met de oscillator-
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spoel een extra condensator,
dez g.paddingcondensator,
aan te brengen, die de oscillaC
>
c
7 -Cp
>CS
torfrequentie bij de O°-stand
op de gewenste waarde van
500 + 450 = 950 kHz brengt
Fig. 2.29Ó. De oscillator
Fig. 2.29a. De oscillator(fig. 2.29J). Hierdoor valt de
kring met trimmercon- kring met trimmercondensator Cp. Cp dient om densator Cp en paddingtoestand te bereiken, dat de
de oscillatorkring in de condensator Cs. Cs dient
,,uit”-stand van de af- om de oscillatorkring in oscillator in de 0°-stand, in de
stemcondensatoren juist de ,,in”-stand van de
180°-stand en ergens tussen
afstemcondensatoren
af te stemmen.
deze standen in, juist < ge
juist af te stemmen.
wenste 450 kHz van d resonantiefrequentie van de HF-kring verschilt. De oscillatorfrequenties zi|u dan
gegeven door de ,,S lijn” B<t van 950 kHz (fig. 2.28). Hierover valt ■ >p te
merken, dat de paddingcondcnsator Cs bij de 0°-stand veel meer invloed heeft
dan bij de 180°-stand. Immers, bij de 0°-stand staat hij in serie met de grote
capaciteit C„,„T +CV; bij de 180°-stand staat hij in serie met de dan veel kleinere
capaciteit Cmtn T Cv. In de ,,uit"-stand verstemt de paddingcondensator daarom
veel minder dan in de „iri’-stand. De variabele condensator C van de oscillator
kring ligt aan een kant in den regel aan aarde. Daarom kan men Cs niet tussen
C en aarde aanbrengen, maar wel tussen de spoel en aarde. Men wenst Cs aan
aarde te leggen om geen last van hand-effect te hebben bij het afregelen (trim
men) van Cs.
Tenslotte kunnen we nog een vierde verbetering bereiken door de oscillator
niet in de uiterste condensatorstanden juist 450 kHz in frequentie te laten
afwijken van de resonantiefrequenties van de HF-kring, doch in twee standen
die 15“ van de uiterste standen afliggen. Hierdoor ontstaat de frequentielijn Bs
volgens fig. 2.30 waarbij de verschilfrequentie gemiddeld nog minder afwijkt
van de gewenste constante verschilfrequentie van 450 kHz.
Het aantal kHz dat „het verschil tussen de oscillatorfrequentie en de resonantiefrequentie van de HF-kring" afwijkt van „de middenlrequentie" noemt men
de paddingafwijking. Is het genoemde verschil groter dan de midden
frequentie, dan noemt men de paddingafwijking positief', is het kleiner dan
de middenfrequentie, dan noemt men de paddingafwijking negatief 1).
Uit de fig. 2.28 en 2.30 kunnen wij de paddingafwijking voor de verschil
lende condensatorstanden bepalen. Dit is echter zeer onnauwkeurig vanwege de
kleine schaal waarop de afwijking in de grafieken voorkomt. We hebben de
fig. 2.28 en 2.30 op de uitgevoerde wijze getekend, ten einde gemakkelijk enig
inzicht te verkrijgen in de manier waarop men de verschilfrequentie tussen fosc en

1

4-

"1

i) N.B., de middenfrequentie definiëren wij als de frequentie waarop de MF-kringen
zijn afgestemd!
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Ihf.kring redelijk constant houdt.
stana
afstemNormaliter tekent men de z.g. condensator
paddingkromme. Deze geeft
de grootte van de paddingaf 180°165°wijking in kHz als functie van
de frequentie van de te ont
vangen zender (zieb.v. fig. 2.31
voor het middengolfgebied).
Door meer gecompliceerde
90°
schakelingen dan die van fig.
2.296 kan men de paddingaf
wijking op meer dan drie pun
ten gelijk aan nul maken. Men
15 °doet dit wel in de dure ont
■f
o°n
vangers. Met de eenvoudige
15ÖO
2000kHz
sóo
raóo
schakeling van fig. 2.296 kan
Fig. 2.30. De hoekverdraaiing & van de HF-afstemmen echter reeds een redelijk condensator (resp. oscillatorafstemcondensator) als
goede paddingkromme berei functie van de resonantiefrequentie van de HFkring (resp. oscillatorkring).
ken.
A. a = f(/) voor de HF-kring.
Zoals vermeld, kan men de B. a = f(/) voor de oscillatorkring, indien er geen
paddingafwijkingen optreden.
maximaal optredende padding- B5. a = ƒ(/) voor de oscillatorkring met Cs en Cp,
indien de paddingafwijking o.a. nul is in twee
afwijking met behulp van een
condensatorstanden, die iets van de uiterste
paddingcondensator en een
standen afliggen.
trimmer het beste tot een mi De paddingafwijkingen zijn ook hier te groot ge
tekend, om tot een duidelijke figuur te komen
nimum beperken door de pad (zie fig. 2.31 voor de juiste grootte van de pad
dingafwijking niet in de uiterste dingafwijking in het MG-gebied).
standen, doch iets van de
uiterste standen af gelijk aan nul te maken. Praktisch blijkt het voordeel
hiervan echter niet bijster groot te zijn. Maakt men de paddingajwijking in de
uiterste standen gelijk aan nul dan heeft dit het fabrikagevoordeel, dat de ajregeling van de ontvanger eenvoudiger wordt', men behoeft de paddingafwijking
dan niet meer in twee ,,op zeer bepaalde afstand van de uiterste standen
af liggende punten” juist gelijk aan nul te maken.
In verband met een uit de praktijk voortkomend nadeel kan men de paddingafwijking in de uiterste „in"-stand echter beter niet gelijk aan nul maken. Men
is nl. niet in staat de afstemcondensatoren dermate nauwkeurig te vervaar
digen, dat vele in massafabricage vervaardigde condensatoren over het gehele
regelgebied binnen de vereiste toleranties aan elkaar gelijk zijn: in de buurt
van de „in"-stand (d.i. de stand van maximale capaciteit) lopen de diverse
overigens gelijke condensatoren teveel uiteen. Vervaardigt men nu vele gelijk
soortige condensatoren, dan moeten hun tussenstanden binnen bepaalde
toleranties overeenkomen en hiertoe moeten de afregelstanden (met een
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paddingafwijking nul) binnen nauwe
toleranties aan elkaar gelijk zijn. De ■
,,uit”-standen van de diverse afstem
condensatoren komen voldoende over
8een, met de ,,in”-standen is dit echter
niet het geval. Aldus komt men voor
het middengolfgebied uiteindelijk tot een
O
gunstigste afregeling, die als padding
kromme de in fig. 2.31 getekende
kromme heeft.
Verder valt het in de laatstgenoemde
..................................................
ƒ
figuur op, dat de absolute waard, van
500 700 900 1)00 1300 1500 1700kHz
Fig. 2.31. Een voorbeeld van een prak de maximale paddingajwij hingen niet aan
tische paddingkromme voor het middenelkaar gelijk zijn. Dit is met opzet ge
golfgebied. Bij een middenfrequentie van daan omdat de bandbreedte van de
ca 450 kHz bedraagt de maximale pad
dingafwijking blijkbaar 2i% van de HF-kring(en) in het algemeen bij hogere
middenfrequentie: dit is in de fig. 2.28 frequenties groter is dan bij lagen fre
en 2.30 niet goed af te lezen.
quenties, zodat bij hogere frequenties een
grotere paddingafwijking toelaatbaar is dan bij lagere frequenties.
Tegenwoordig gebruikt men voor de afstemming van de HF-kring(en) en
van de oscillatorkring vaak uiteenlopende afstemcondensatoren. Men zorgt er
dan b.v. voor dat de oscillatorcondensator een dusdanig kleiner regelbereik
heeft dan de HF-condensator(en), dat er in het middengolfgebied zonder
padding juist geen paddingafwijking zal optreden. Merk echter op, dat er in
dat geval voor de andere golflengtegebieden nog wel sprake is van een zekere
paddingafwijking.
Fig. 2.28 is voor het middengolfgebied getekend. We hebben met Cp de
oscillatorfrequentie in de „uit”-stand van 2175 kHz tot 1950 kHz moeten
terugbrengen, en met Cs de oscillatorfrequentie in de ,,in”-stand van 725 kHz
tot 950 kHz moeten opvoeren.
Zouden wij hetzelfde bekijken voor het kortegolfgebied III (ca. 1650 kHz
tot ca. 5550 kHz), dan zouden wij met Cp de oscillatorfrequentie van 6075 kHz
in 6000 kHz, en met Cs de oscillatorfrequentie van 2025 kHz in 2100 kHz
moeten veranderen. Dit betekent, dat men voor een hoger liggend frequentie-,
gebied de oscillatorkring relatief minder met Cp en Cs moet verstemmen', d.w.z.,
dat de te gebruiken trimmercondensatoren dan kleiner en de paddingcondensatoren
groter moeten zijn. Voor de zeer korte golf-gebieden wordt de padding gewoon
lijk dan ook achterwege gelaten.
In het volgende nemen wij weer steeds aan, dat we met gelijke afstemcondensatoren hebben te doen.
De grootste paddingafwijking blijkt groter te worden, naarmate men
een hoger frequentiegebied moet bestrijken. De globale grootte van de
kHz
12-
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paddingcondensatoren en die van de maximale paddingafwijkingen voor
diverse golflengtegebieden zijn hieronder opgegeven voor het geval dat de
middenfrequentie tussen 450 kHz en 475 kHz ligt:
150
510-

1620

400 kHz ... Langegolfgebicd
1670 kHz . . . Middengolfgebied
5555 kHz ... Kortegolfgebied 111

5360— 18180 kHz ... Kortegolfgebied II

125 pF

1 kHz

4-2 kHz

470 pF

—4 kHz

4-8 kHz

1200 pF

10 kHz

4-20 kHz

5000 pF

-30 kHz

4-60 kHz

We wijzen met nadruk erop, dat in het geval van het optreden van
een zekere paddingafwijking, de oscillator en de MF-kringen bepalen
welke zender men ontvangt, doch niet de HF-kring!
Dit kan men inzien aan de hand van fig. 2.32, waarin het amplitude-frequentiediagram op dezelfde wijze als in fig. 2.17 is uitgezet. Boven de frequentieas hebben wij o.a. uitgezet de aan de mengbuis toegevoerde signalen:
a. het oscillatorsignaal osc.
b. het signaal st.z. van ecu zender met een draaggolffrequentie die gelijk is
aan de frequentie waarop de HF-kring is afgestemd: deze frequentie ver
schilt meer dan de middenfrequentie van josc.
c. het signaal z. van een zender met een frequentie die precies de midden
frequentie van /osc verschilt.
osc.

sp. z.
padding
afwijking

_L

I

f

st.z.'

MF

__ MF

Fig. 2.32. De paddingafwijking, toegelicht met behulp van het amplitude-frequentie diagram. Om niet tot een onduidelijke tekening te
komen zijn de bandbreedten van de doorlaatkrommen zowel als de
paddingafwijkingen te groot aangegeven.
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Dat de resonantiefrequentie van de HF-kring meer dan de middenfrequentie
verschilt van de oscillatorfrequentie, betekent, dat er een positieve paddingafwijking is.
Onder de frequentie-as hebben wij uitgezet, dat de anodewisselstrooni
o.a.. als componenten bevat:
a. ieen gemoduleerd HF-signaal st.z'. met de verschilfrequentie van osc. en
st.z. als draaggolffrequentie
b. een gemoduleerd HF-signaal z'. met de verschilfrequentie van osc. en z.
als draaggolffrequentie.
De eerstgenoemde draaggolffrequentie verschilt de paddingafwijking van
de middenfrequentie; de laatstgenoemde draaggolffrequentie
juist gelijk
aan de middenfrequentie.
Aangezien de anode-impedantie van de mengbuis op de middenfrequentie
is afgestemd, zal het signaal z'. in hoofdzaak voor anodewisselspanning agen,
doch het signaal st.z'. nagenoeg niet vanwege de „dichtbij-selectiviteii" van
de anodekring. We zien, dat de zender met een frequentie die de midden
frequentie van !osc afwijkt, wél wordt doorgegeven. De zender met de fre
quentie die gelijk is aan de resonantiefrequentie van de HF-kring, wordt < hter
niet doorgegeven. D.w.z., de oscillatorjrequentie en de middenfrequentie zijn
bepalend voor de frequentie van de te ontvangen zender.
Dat de HF-kring niet precies is afgestemd op de frequentie van de zender
die wordt ontvangen, heeft dus alleen tot gevolg, dat deze zender minder sterk
wordt ontvangen ’). Men kan dus eigenlijk beter niet zeggen, dat de oscillatorkring „ernaast staat”, maar dat de HF-kring „ernaast staat”.
Het zal nu tevens duidelijk zijn geworden, dat vanwege het optreden van
paddingafwijkingen de HF-kring slechts „veraf selectief” mag zijn en
zeker niet „dichtbij selectief”. In het laatste geval zou men nl. in het gedeelte
van een golfgebied, waar een behoorlijke paddingafwijking optreedt, praktisch
geen zenders meer ontvangen, aangezien de te ontvangen zenders dan bijna
niet meer door de HF-kring zouden worden doorgegeven. De HF-kring moet
zodanig onselectief zijn, dat in het geval van het optreden van de grootste paddingafwijking de HF-kring toch nog voldoende signaal van een te ontvangen zender
doorgeeft. Vroeger hebben we aan de andere kant gezien, dat de HF-kring ook
weer niet te onselectief mag zijn, met het oog op het onderdrukken van spiegelzenders (sp.z. in fig. 2.32).
We eindigen met de opmerking, dat de selectiviteit van de superheterodyneontvanger nagenoeg geheel wordt bepaald door de „dichtbij selectieve” MF-kringen,
en slechts in geringe mate ook door de HF-kring(en).

>) Bovendien wordt de ene zijband sterker doorgegeven dan de andere, omdat de
bandbreedte van de zender op een zijflank van de resonantiekromme valt, en hierdoor
zal er niet-lineaire vervorming ontstaan.

1
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EEN VERGELIJKING VAN SUPERHETERODYNE-ONT
VANGST MET RECHTUIT-ONTVANGST

*De voordelen van superheterodyne-ontvangst

Superheterodyne-ontvangst heeft belangrijke voordelen boven rechtuitontvangst. De voornaamste zijn:
1. Met de selectiviteit is het veel beter gesteld
a. De selectiviteit is constanter
Bij rechtuit-ontvangst wordt de selectiviteit bepaald door de gezamen
lijke HF-kringen. Over één golflengtegebied genomen, zal de selectivi
teit i) voor de diverse stations nogal uiteenlopen. Bovendien zal het
ene golflengtegebied (nl. de lange golven) in het algemeen gunstiger
uitvallen dan het andere (de korte golven).
Bij superheterodyne-ontvangst daarentegen wordt de selectiviteit na
genoeg uitsluitend door steeds dezelfde vastafgestemde MF-kringen
bepaald, en bijna niet door de HF-kringen van de voorselectie. Daarom
zal de bandbreedte voor alle stations, lange- zowel als kortegolf-stations,
praktisch niet uiteenlopen.
b. De te bereiken selectiviteit is meestal (vooral voor de korte golven) groter
Bij rechtuit-ontvangst is de te bereiken selectiviteit kleiner, naarmate
men stations met hogere frequenties heeft te ontvangen. Immers,

al is de bereikte relatieve selectiviteit ƒ■— voor korte golven evenhoog
of iets beter dan voor lange golven, de vereiste absolute selectiviteit
Bio zal veel slechter uitvallen. D.w.z., bij hogere draaggolffrequenties
is het veel moeilijken een gegeven
te behalen dan bij lagere
draaggolffrequenties. Bij superheterodyne-ontvangst worden alle
draaggolffrequenties (ook de hoogste) steeds eerst getransformeerd
in de lage middenfrequentie. Vervolgens bepalen de MF-kringen in
hoofdzaak de bandbreedte, zodat de selectiviteit nu bij de ontvangst
van alle stations zeer goed kan zijn.

2. Met de aan de detector voorafgaande versterking is het veel beter
gesteld
a. De genoemde versterking is bij su-perheterodyne-ontvangst veel constanter
i) We bedoelen hier de absolute selectiviteit. Hieronder kan men de bandbreedte
Blo = — fi verstaan. In deze formule zijn /a en f\ de frequenties waarbij de resonantiekromme op 1 /10 van haar topwaardc is gedaald. De relatieve selectiviteit of de selecliviteitsfactor legt men wel vast als 5 = --i°—.
oio
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Bij rechtuit-ontvangst wordt de aan de detector voorafgaande verster
king in hoofdzaak bepaald door de grootte van de HF-kringimpedanties.
Deze lopen voor de diverse stations nogal uiteen, aangezien de C (en
eventueel de r, door spoeleffect en huideffect) in waarde uiteenloopt
L
voor die stations, zodat Zo — ---- niet steeds evengroot is.
rC
Bij superheterodyne-ontvangst wordt de versterking voor de detector
echter hoofdzakelijk door de versterking van de MF-trappen bepaald,
en deze trappen blijven voor alle te ontvangen stations dezelfde.
b. De genoemde versterking kan men bij superheterodyne-ontvangst groter
maken, waardoor men diode-detectie, ASR en zichtbare afstemming kan
toepassen
Bij een rechtuit-ontvanger kan men praktisch aan de detecto1 geen grote
versterking doen vooraf gaan, aangezien bij grote versterking het oscil
leren van de HF-versterker niet kan worden onderdrukt. Dit geldt des
te sterker, naarmate men hogere frequenties heeft te verwerken, liet
oscilleren wordt hier bovendien zeer bevorderd door de grote, op één
as gemonteerde afstemcondensatoren die al spoedig ongewenste koppe
lingen in de hand werken. Tenslotte vindt er vóór de detector HF-ver
sterking van een AM-signaal met steeds dezelfde draaggolffrequentie plaats.
Bij een superheterodyne-ontvanger bestaat de versterking voor de
detector uit HF-versterking van het gewenste zendersignaal in het begin,
en MF-versterking van het MF-signaal met een andere draaggolffrequentie
daarna. De grootste versterking heeft daarbij in het MF-gedeelte plaats.
In dit gedeelte wordt steeds een spanning met dezelfde, niet al te hoge,
middenfrequentie versterkt; we hebben niet te doen met grote, op
één as gemonteerde afstemcondensatoren; de MF-kringen kan men
klein houden en men kan ze uitstekend afschermen. Oscilleren zal hier
dus lang zo gauw niet optreden, zodat men de versterking nagenoeg
onbeperkt kan opvoeren.
Het is zeer voordelig om de versterking vóór de detector groot te maken,
aangezien men dan in de eerste plaats diode-detectie kan toepassen, een
detectiemethode waarbij weinig vervorming optreedt. In het geval
van rechtuit-ontvangst kan men aan de detector niet voldoende ver
sterking doen vooraf gaan x). Dan is men aangewezen op rooster- of
anodestroomdetectie, waarbij de detectorbuis extra kan worden terug
gekoppeld. In het geval van superheterodyne-ontvangst kan men
daarentegen een diode-detector gemakkelijk voorzien van voldoende
signaal.
i) Een diode-detector heeft ten minste 1 volt signaal nodig om redelijk vervormingsvrij te detecteren; hiertoe is een voorafgaande versterking van minstens 104 in de ontvanger vereist.

i
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Een ander belangrijk voordeel van grote versterking vóór de detector is,
dat men dan aan de diode-delector een flinke gelijkspanning ter beschikking
krijgt, die gelijk is aan de amplitude van de draaggolf van het aan de
detector toegevoerdc signaal. Deze gelijkspanning komt ten zeerste
van pas bij het aanbrengen van de noodzakelijke automatische sterkteregeling, en voor de besturing van de zichtbare afstemming.

3. Het superheterodyne-principe heeft een goede ontvangst van korte
golven mogelijk gemaakt
Met een rechtuit-ontvanger kan men voor de ontvangst van korte golven
nagenoeg geen HF-versterking toepassen zonder dat er oscilleren optreedt,
zodat men direct met detectie moet aanvangen. Een behoorlijke selectivi
teit kan dan moeilijk worden bereikt. Hiervan heeft men in het geval van
superheterodyne-ontvangst geen last; dit is in de vorige punten reeds
gebleken.
4. Superheterodyne-ontvangst maakt een „betere
(d.w.z., „minder lineaire vervorming”) mogelijk

getrouwheid

Dit komt omdat men met de MF-bandfilters de resulterende resonantiekromme van de aan de detectie voorafgaande versterking veel beter kan doen
uitvallen. Met de HF-versterker van een rechtuit-ontvanger kan men de
ideale resulterende resonantiekromme lang zo goed niet benaderen. Boven
dien is de terugkoppeling van de te gebruiken roosterstroom- of anodestroomdetector allerminst bevorderlijk voor een goede getrouwheid.
5.

Bij superheterodyne-ontvangst kan men bandbreedteregeling ge
makkelijker aanbrengen
Het zal duidelijk zijn, dat men de bandbreedte van de .vastafgestemde
MF-kringen van de superheterodyne-ontvanger gemakkelijker kan regelen
dan de bandbreedte van de niet vastafgestemde HF-kringen van een
rechtuit-ontvanger.

*De nadelen van de superheterodyne-ontvangst
Na de opsomming van de voornaamste voordelen van de superheterodyneontvangst gaan we vervolgens de nadelen van een superheterodyne-ontvanger na.
i

1. Bij superheterodyne-ontvangst kan men ernstige storing van fluit
tonen ondervinden
Fluittonen kunnen ontstaan door de volgende oorzaken:
a. Een spiegelzender met een draaggolffrequentie die „de middenfrequentie +
een hoorbare lage frequentie” van de oscillatorfrequentie verschilt',
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b. Een zender niet een draaggolffrequentie die ,,de middenfrequentie 4- een
hoorbare lage frequentie" van de gewenste zenderjrequentie verschilt',
Een zender met een draaggolffrequentie die gelijk is aan ,,de midden
frequentie 3E
hoorbare lage frequentie";
d. Doordat de mengbuis twee van de ondergenoemde signalen mengt, waarbij
de verschilfrequentie gelijk is aan ,,de middenfrequentie -4- een hoorbare
lage frequentie":
het gewenste zendersignaal; het oscillatorsignaal; het middenfrequentiesignaal; een storend zendersignaal; diverse hogere harmonischen van de vier vorengenoemde signalen, die ontstaan dank zij nietlineaire vervorming.
Het ontstaan van fluittonen (in het bijzonder die ten gevolge van de oorzaken a, b en c) kan men bestrijden door:
a. Het kiezen van een gunstige middenfrequentie;
b. Een goede veraf-selectiviteit;
c. Het aanbrengen van een filter (een sperkring of een zuigkring) aan de
HF-ingang, dat is afgestemd op de frequentie van het storende signaal,
dat de fluittoon veroorzaakt 1).
2. Bij superheterodyne-ontvangst kan men meer ruis hebben dan bij
rechtuit-ontvangst, indien de eerste buis een mengbuis is

Dit komt, omdat een mengbuis vaak een hogere equivalente ruisweerstand
heeft dan een HF-versterkbuis 2). Hierin valt verbetering te brengen door
een speciaal ontworpen ruisarme mengbuis te gebruiken of door menging
met een triode of een diode toe te passen.

3. De superheterodyne-ontvanger is gecompliceerder en minder ge
makkelijk af te regelen
Bedenk hier o.a. de moeilijkheden, die de padding meebrengt.
Een ander punt is echter, zoals we bij de voordelen van de superheterodyneontvangst reeds hebben vermeld, dat een rechtuit-ontvanger veel moeilijker
goed is te bouwen: in verband met het voorkomen van oscilleren is het
gemakkelijker, een superheterodyne-ontvanger goed in elkaar te zetten.

4.

Bij superheterodyne-ontvangst dient men ervoor op te passen,
dat er geen uitstraling van het oscillatorsignaal optreedt

Dit kan men voorkomen door het oscillator- en het HF-circuit zo goed
mogelijk gescheiden te houden.

1) B.v. de storende spiegelzender, of de zender in de buurt van de middenfrequentie.
2) Zie voetnoot 2 op blz. 183.
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*Overzicht

Wij geven vervolgens nog een kort overzicht van de voornaamste voor- en
nadelen van de superheterodyne-ontvangst:
VOORDELEN

NADELEN

1. De selectiviteit is constanter.
De selectiviteit is in veel gevallen
groter.

1. Er kunnen fluittonen op
treden.

2. De versterking vóór de detector is
constanter.
De versterking vóór de detector is
groter:
| Diode-detectie is toe te passen.
I A.S.R. is gemakkelijk toe te passen.
’ Zichtbare afstemming geschiedt ge[ makkelijk.
3. Kortegolfontvangst is goed mo
gelijk.

2. Men kan meer ruis hebben.

4. De getrouwheid is in veel gevallen
groter.

4. Straling van de oscillator
dient te worden voorkomen.

3. De ontvanger is gecompliceer
der en minder gemakkelijk af
te regelen.

5. Bandbreedteregeling is gemakkelijk.
6. Gemakkelijker zó te bouwen, dat er
geen oscilleren optreedt.

Samenvattend kunnen wc tenslotte opmerken, dat de superheterodyneontvangst vele belangrijke voordelen biedt, en dat de nadelen meestal op
bevredigende wijze kunnen worden ondervangen. Om deze reden heeft de superheterodyne-ontvanger de rechtuit-ontvanger nagenoeg geheel verdrongen.
De rechtuit-ontvanger past men slechts bij uitzondering toe, en zijn enige
voordeel van blijvende waarde is de onmogelijkheid van het optreden van
fluittonen.

*§ 14.

ENKELE PRAKTISCHE VOORBEELDEN VAN ONTVAN
GERS

*Een rechtuit-ontvanger

In fig. 2.33 is een eenvoudige rechtuit-ontvanger geschetst voor één golflengtegebied. Aan de HF-versterkbuis gaat een resonantiekring vooraf. De
anode-impedantie bestaat uit een HF-transformator, waarvan het secundaire
circuit een resonantiekring vormt.
Het versterkte HF-signaal wordt toegevoerd aan een roosterstroomdetector.
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Fig. 2.33. Een voorbeeld van een eenvoudige rechtuit-ontvanger.

Een teruggekoppelde pentode doet als detector dienst. De terugkoppeling
geschiedt met behulp van een extra spoel L(. De mate van terugkoppeli ig is
te regelen met de variabele condensator C). De extra condensator '' is aan
gebracht als beveiliging tegen een eventuele kortstondige sluiting tussen de
platen van C(.
De roosterstroomdetector wordt gevolgd door een laagdoorlatcnd filter. Dit
is opgebouwd uit Ci, R en C2. Het onderdrukt het nog aanwezig HF-signaal.
Hierop volgt een enkelvoudige eindtrap.
De volumeregeling geschiedt vóór de detector, aangezien de roosterstroom
detector anders bij grote signalen zou kunnen worden overstuurd. In ons
voorbeeld kan men de versterking van de HF-trap regelen door de negatieve
voorspanning van de HF-buis te variëren met behulp van de potentiometer

*Een superheterodyne-ontvanger
Evenals het vorige schema, is het schema van de superheterodyne-ontvanger
eenvoudig gehouden. Het is slechts bedoeld voor de ontvangst van het middengolfgebied 1). De resonantiekringen regelt men tegenwoordig vaak niet met
behulp van trimmers af (afregeling van de C), doch met behulp van verstelbare
ferroxcube kernen (afregeling van de L). In het hier gegeven schema regelt men
de oscillatorkring en de MF-bandfilters ook aldus af. We nemen nu verder het
schema door.
Na een gebruikelijke mengtrap en een MF-versterktrap volgt een diodedetector, die het LF-signaal via de volumeregelaar toevoert aan een LF-versterktrap. Deze wordt gevolgd door de eindtrap. Er is op een zeer simpele wijze
een toonregeling in de eindtrap aangebracht. Deze bestaat uit de serieschake>) Wenst men een superheterodyne ontvanger voor verschillende golflengtegebieden
in te richten, dan dient men voor elk golflengtegebied aparte HF-spoelen en aparte
oscillatorspoelen aan te brengen. Deze spoelen kan men omschakelen met behulp van een
z.g. gol/lengteschakelaar.
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ling van een variabele weerstand en een condensator, die is aangesloten op
de primaire van de uitgangstransformator. De toonregeling biedt de moge
lijkheid, meer- of minder hoge tonen ,,af te snijden”.
Behalve de detectie-diode is er ook nog een aparte diode aanwezig voor gedrempelde automatische sterkteregeling. De ASR-diode is op de eerste helft
van het tweede MF-bandfilter aangesloten; de drempelspanning wordt ver
kregen met behulp van de katodeweerstand van de LF-versterkbuis.

*De elektronenstraai-indicator

Tenslotte is er een zichtbare afstemming aangebracht met behulp van de
elektronenstraal-indicator Bg. Deze is als volgt samengesteld (fig. 2.35a):
Centraal bevindt er zich in de buis een lange katode, die door de gloeistroom
indirect wordt verhit. Deze katode kan men als een gemeenschappelijke
elektrode van drie parallel staande buizen beschouwen, twee trioden en één
diode, die boven elkaar zijn aangebracht. De twee trioden hebben aparte roosters
en anoden; daarbij zijn de roosters onderling doorverbonden. De versterkingsfactoren van de trioden lopen sterk uiteen, zodat ook de roosterruimten voor
eenzelfde Fn-waarde verschillend zijn. De diode heeft als anode een conische
elektrode S *); daarop is aan de binnenzijde luminescerend materiaal aan
gebracht, dat oplicht zodra er elektronen op terecht komen. Bovendien zijn
er tussen de katode en de conische anode twee afbuigplaatjes di en do aan
gebracht, die zijn verbonden met de anoden van de trioden. Het bovenaanzicht
van de buis is in fig. 2.356 gegeven. De afbuigplaatjes en de katode zijn dan
onzichtbaar door het ronde afschermplaatje dat bovenop de katode is aan
gebracht.
In de schakeling (fig. 2.34) is de anode S direct aan de voedingsspanning
+ Vb gelegd, zodat de door de katode ter plaatse van het diode-gedeelte
geëmitteerde elektronen naar S toegaan en het luminescerende scherm doen
oplichten.
Verder heeft elk van de trioden een zeer grote anodeweerstand van ca. 1 MD.
Zij krijgen als negatieve voorspanning de gelijkspanning toegevoerd, die over
de detectorweerstand R ontstaat ten gevolge van het door de detector te
verwerken HF-signaal. Hoe nauwkeuriger de ontvanger op een omroepstation
is afgestemd, des te groter HF-signaal de detector heeft te verwerken, des te
negatiever de twee trioden van de indicator worden ingesteld, des te minder
stroom zij trekken, des te hoger de anodespanningen worden, en des te meer
de -potentiaal van de albuigplaatjes dj en d2 zal stijgen.
Hebben de afbuigplaatjes dezelfde potentiaal als S (dit is het geval als de

1) Deze elektrode wordt ook wel hel scherm genoemd.
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Fig. 2.35«. De opbouw van
een elektronenstraal-indicator met twee verschillende
gevoeligheden.

Fig. 2.356. Het boven
aanzicht van de elektronenstraal-indicator indien
de trioden geen stroom
trekken: aan de trioden
wordt een maximale ne
gatieve gelijkspanning Vg
toegevoerd en het gehele
scherm licht op.
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Fig. 2.35c. Het bovenaan
zicht van de elektronenstraalindicator indien de
trioden wel stroom trek
ken: nu is VQ niet maxi
maal negatief en een deel
van het scherm licht niet
meer op.

trioden zijn afgeknepen; d.w.z., als de detector een maximaal HF-signaal heeft
te verwerken), dan gaan de elektronen rechtstreeks van de katode naar het
gehele scherm S, zodat dit in zijn geheel oplicht (fig. 2.356).
Hebben de afbuigplaatjes een lagere potentiaal dan S (dit is het geval
als de trioden stroom trekken; d.w.z., als de detector een minder groot HFsignaal of geen HF-signaal heeft te verwerken), dan werkt het elektrische
veld tussen S en de afbuigplaatjes enigszins afstotend op het gaan van de
elektronen van de katode naar S, zodat het scherm in de buurt van de afbuig
plaatjes niet door elektronen wordt getroffen en niet oplicht (fig. 2.35c).
Hoe zwakker HF-signaal de detector te verwerken heeft, des te verder de
donkere plaatsen op het scherm (bij di en do) zich uitbreiden.
Bovendien is, zoals we reeds eerder hebben vermeld, de versterkingsfactor
van de ene triode aanzienlijk kleiner dan die van de andere. Hierdoor zal bij
gelijke anodeweerstanden de anodespanning van de ene triode bij kleine door
de detector te verwerken HF-signalen reeds aanzienlijk stijgen naar de waarde
Vt> toe; de anodespanning van de andere triode gaat daarentegen pas bij grotere
te verwerken HF-signalen merkbaar naar de waarde Vb toe (nl. als de eerst
genoemde triode reeds nagenoeg is afgeknepen, zodat voor haar geldt
Va = Vb). Aldus heeft men door twee trioden met uiteenlopende ,u (en dus
uiteenlopende roosterruimte) te nemen, het indicatiegebied weten te ver
groten.

REPETITIEVRAGEN EN OPGAVEN (Vervolg 2)
*21. Geef een beschrijving van hoe men morsetekens, die worden gevormd
door telkens onderbroken ongedempte HF-signalen, zou kunnen ont
vangen.
*22. Behandel het principe van superheterodyne-ontvangst aan de hand
van een schets van het frequentiespectrum.
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*23. Maak een vergelijking tussen de eigenschappen van een rechtuit-ontvanger en die van een superheterodyne-ontvanger.
*24. Wat verstaat men onder:
a. De conversiesteilheid van een mengbuis.
b. De paddingafwijking.
De middenfrequentie.
d. De conversieverstcrking van een mengtrap.
.
e. Een spiegelzender.
25. Leid af, hoe groot de conversiesteilheid is van een ideaal te veronder
stellen mengbuis, waarbij de te mengen signalen aan verschillende
roosters worden toegevoerd.
26. Leid af, hoe groot de conversiesteilheid van een mengbuis met een
kwadratische Ia—F5i-karakteristiek is als men de te mengen sigr- len
aan hetzelfde rooster toevoert en de mengbuis daarbij niet afgekn
n
geraakt.
27. Hoe kan men ervoor zorgen, dat de conversieversterking binnen een
bepaald golflengtegebied niet al te sterk uiteenloopt ?
*28. Welke punten zijn van belang bij de keuze van de middenfrequentie en
de keuze van de ligging der oscillatorfrequentie t.o.v. de frequentie
der te ontvangen zender?
29. Behandel het probleem van de juiste HF- en oscillatorafstemming bij het
gebruik van twee gelijke afstemcondensatoren. Geef tevens enkele ge
tallen omtrent de te verwachten grootste paddingafwijking in het LGgebied, het MG-gebied en het KG-gebied.
*30. Behandel de schakeling van de oscillator en de hexode-mengtrap. Geef
tevens de globale waarde van de voornaamste onderdelen aan indien
het MG-gebied kan worden ontvangen.
*31. Geef de schakeling van het menggedeelte en de oscillator van een batterijontvanger en licht een en ander toe.
*32. Geef een beschouwing omtrent het ontstaan van fluittonen in een super
heterodyne-ontvanger.
*33. Op welke wijze kan men het ontstaan van fluittonen in een super
heterodyne-ontvanger bestrijden ?
*34. Schets een complete rechtuit-ontvanger voor het MG-gebied.
*35. Schets een complete superheterodyne-ontvanger voor het MG-gebied,
voorzien van ASR, een elektronenstraalindicator en een in klasse A-B
ingesteldc balanseindtrap.
*36. Verklaar de werking van een elektronenstraalindicator.
LITERATUUR
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III

LANGE LEIDINGEN
SI. DE AANSLUITING VAN GELIJKSPANNING OP EEN LANGE
LEIDING

De oneindig lange verliesvrije leiding
Onder een lange leiding verstaan wij hier een stelsel van twee evenwijdige
geleiders die overal dezelfde doorsnede hebben en waarbij de tussenstof overal
dezelfde /z en dezelfde e heeft. Verder veronderstellen wij deze geleiders verliesvrij, hetgeen betekent, dat zij geen ohmse weerstand bieden aan een elektrische
stroom en bovendien, dat de isolatieweerstand tussen de geleiders overal
oneindig groot is.
In de eerste plaats bezitten de 1>. ide geleiders elk enige zelfinductie. In de
tweede plaats hebben zij enige capaciteit t.o.v. elkaar. Deze capaciteit is gelijk
matig verdeeld over de gehele lengte van de beide geleiders. In verband daar
mee kunnen wij de lange leiding dan ■ >ok voorstellen door twee serieschakelingen
van zeer veel kleine spoeltjes, die elk een zeer kleine zelfinductie AAL bezitten;
na elk stel tegenoverelkaar liggende spoeltjes is er een zeer kleine capaciteit
AC tussen de beide geleiders aanwezig (fig. 3.01).

Lal

------------------------------- '' l '
- ------------------------------------------------------------------------------ -------------------- ♦

Imeter lengte:

EAC = Cl en S jrAZ-=Ll
Eig. 3.01. Een verliesvrije lange leiding kan men voorstellen als een samenstelling van
zeer vele spoeltjes en zeer vele condemami tjes Als men een gelijkspanning op de lange
leiding aansluit, ontstaat enerzijds achtereenvolgens een stroom in de diverse spoeltjes
en worden anderzijds achtereenvolgen de diverse condensatortjes geladen.
Wij geven nu een „waterleiding-beschouwing” ter verduidelijking van wat
later over de lange leiding zal worden gezegd. Wc sluiten een lange waterlei
dingbuis, waar doorheen het water zonder wrijving („verliesvrij”) kan stromen,
aan op een kraan van een waterleidingnet en we veronderstellen, dat de gehele
buis reeds met water is gevuld, zonder dat de kraan open staat. Wordt nu de
kraan geopend, dan zal er nieuw water de leiding binnenstromen en zal het
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reeds aanwezige water in beweging komen. Daarbij valt op te merken, dat het
reeds in de lange buis aanwezige water niet direct in zijn geheel in beweging
komt, doch dat eerst het zich vlak bij de kraan bevindende water gaat bewe
gen x). Dit water brengt de volgende hoeveelheid water in beweging; de vol
gende hoeveelheid brengt de daarop volgende hoeveelheid in beweging enz.,
enz. D.w.z.: na het openen van de kraan duurt het enige tijd, voordat „zich
verder van de kraan af bevindend water” in beweging komt. Omtrent dit
proces kunnen wij de volgende opmerkingen maken:
1. In de eerste plaats heejl „het in beweging geraken van water” een zekere
voortplantingssnelheid.
2. In de tweede plaats is de voortplantingssnelheid van ,,het in beweging geraken
van water” in het algemeen véél groter dan de snelheid van beweging van de
afzonderlijke in beweging gebrachte waterdeeltjes.
3. In de derde plaats is de stroomsterkte (aantal liters per minuut b.v.) overal
waar het water eenmaal in beweging is gekomen, even groot.
4. In de vierde plaats wordt de druk of de spanning, die het water de kraan uit
doet stromen, overal en even sterk op de leidingwand merkbaar zodra het water
daar ter plaatse in beweging is gekomen.
A
---------► woterstroom

B

Fig. 3.02. Het aansluiten van een gelijkspanning op een lange leiding is te vergelijken
met het in- en uitpompen van water bij een paar waterleidingbuizen.
Vervolgens denken wij ons twee evenwijdige, lange, met water gevulde
leidingen aangesloten op een eveneens met water gevulde pomp die stilstaat
(fig. 3.02). Laten wij deze pomp draaien, dan zal er de ene leiding water worden
ingepompt en de andere leiding water worden uitgepompt. Ook nu zal de totale
zich in de leidingen bevindende hoeveelheid water, niet ineens in beweging
komen: in leiding A plant „het naar rechts in beweging geraken van water”
zich met zekere snelheid naar rechts voort, in leiding B plant „het naar links
in beweging geraken van water” zich met eenzelfde snelheid ook naar rechts
voort. Er ontstaat in elk van de twee leidingen een aangroeiende „waterkolom
die in beweging is”. De voorste begrenzing van deze aangroeiende kolom van
in beweging verkerende waterdeeltjes noemen wij het (xva.ter'fstroom/ront. In
fig. 3.02 bewegen de stroomfronten in de twee leidingen zich eenparig naar
rechts.
Na dit waterleidingvoorbeeld komen we tot het analoge geval van een

1) Het hier geschetste verloop kan aldus plaatsvinden dank zij de eigenschap, dat
water enigszins samendrukbaar is.
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elektronenstroom I

—*-Ro= ■y
1 meter lengte:
Ly en C;

1'ig. 3.03. Sluit men een gelijkspanning aan op een verliesvrijc lange leiding, dan ontstaat
enerzijds in een toenemend stuk van de aders een gelijkstroom / en anderzijds in een
toenemend stuk van de leiding een spanning k’ tussen de aders. Voor elke verliesvrije
lange leiding blijkt er een constante verhouding tussen V en I te bestaan; men noemt
deze verhouding de karakteristieke weerstand of golfiueerstand Ro van de betreffende
lange leiding.
(voorlopig oneindig lang gedachte) verliesvrije leiding waarop men een elek
trische spanning V aansluit, die een beweging van de vrije elektronen in de
beide aders van de leiding veroorzaakt. De genoemde elektronenbeweging
vertegenwoordigt de door V in de aders veroorzaakte elektrische stroom I,
die analoog is aan het bewegende water uit het waterleidingvoorbeeld. We
verwachten nu, dat de stroom, na de aansluiting van V op de lange leiding,
niet direct over de gehele lengte van de aders aanwezig is, doch dat hij enige
tijd nodig heeft om op verder van de spanningsbron af gelegen punten te gaan
lopen (denk aan het waterleidingvoorbeeld).
Enerzijds heeft dc stroom tijd nodig om achtereenvolgens de condensatortjes AC op te laden tot een spanning V, d.w.z., om het elektrische veld tussen
de aders op te bouwen. Anderzijds heeft dc stroom tijd nodig om achtereen
volgens in de deeltjes
van de twee aders te gaan lopen; d.w.z., om het
magnetische veld om de aders op te bouwen. De genoemde velden vertegen
woordigen een hoeveelheid energie en het kost over het algemeen enige tijd
energie aan iets toe te voeren.

In het volgende zullen wij eerst nagaan met welke snelheid het stroomfront en het spanningsfront zich voortplanten in de aders van de leiding,
en daarna hoe groot de door V veroorzaakte stroom I in de aders van de
leiding is. Hiertoe kunnen wij twee vergelijkingen opstellen, die de stroom I
en de tijd T als twee op te lossen onbekenden hebben. De genoemde tijd T
is de tijd, die het stroomfront nodig heeft om zich over een afstand van 1 meter
langs de leiding te verplaatsen.
De eerste vergelijking kan men verkrijgen door het laden van de condensatortjes AC over een afstand van 1 meter na te gaan; d.w.z., door de opbouw
van het elektrische veld in het oog te houden.
De tweede vergelijking kan men verkrijgen door het ontstaan van de stroom
in de spoeltjes |AL na te gaan; d.w.z., door de opbouw van het magnetische
veld in het oog te houden.
Als men de spanning V op de leiding aansluit, ontstaat er achtereenvolgens
in alle delen van de kabel een evengrote stroom I (zie de 3e opmerking bij het
waterleidingvoorbceld). Bovendien worden achtereenvolgens alle condensator-

jt
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tjes AC geladen tot een evengrote spanning V (zie de 4e opmerking bij het waterleidingvoorbeeld).
De gezamenlijke condensatortjes AC over een lengte van 1 meter staan
parallel; wij veronderstellen, dat ze een totale capaciteit Ci hebben. Zij wor
den in T sec door de stroom / geladen, indien het stroomfront zich in T sec
over 1 meter afstand verplaatst. De verkregen lading Qi van de gezamenlijke
condensatortjes AC over een lengte van 1 meter bedraagt:
Qi = I.T, of ook Qi = Ci. V.

We vinden dan als eerste vergelijking:

I.T = Ci.V

(3-01)

Uit de elektriciteitsleer is bekend, dat men onder de coëfficiënt
:el/inductie L van een geleider verstaat: de verhouding van de in die gei ider
opgewekte spanningsstoot van zelfinductie Vgem.t en de stroomverande ing
AZ in de geleider, die de genoemde spanningsstoot heeft veroorzaakt:
.
Vgem . t
L =

Neemt de stroom in de geleider toe van 0 tot de waarde I, dan geldt:
gem - t

I

'

Deze vergelijking kan men ook schrijven als:

V„em.t = L.I

(3.02)

De laatste uitdrukking kan men als volgt onder woorden brengen: Ten
einde in een geleider de stroomwaarde op te voeren van 0 tot I is het nodig, aan
die geleider toe te voeren een spanningsstoot Vgem.t, die gelijk is aan L.I. Dit
gaan wij nu toepassen op 1 meter van onze leiding, waarbij wij veronderstellen,
dat 1 meter leiding een zelfinductie L\ heeft. De spanningsstoot, die wij aan
1 meter leiding toevoeren, teneinde daarin een stroom van I.. .(A) te doen
lopen, bedraagt
— V .T. Immers, het stroomfront heeft T sec nodig
om zich over een afstand van 1 meter te verplaatsen en de toegevoerde
spanning is constant. Volgens formule (3.02) krijgen we dus:

V.T = Li-I

(3.03)

De formules (3.01) en (3.03) zijn twee vergelijkingen met de onbekenden / en T.
Wij gaan deze vergelijkingen oplossen door de met formule (3.03) gevonden
waarde voor 1 te substitueren in formule (3.01). Volgens formule (3.03) is:

z = Z-.r.
Z-i

y
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De gevonden waarde van ƒ substituerend in formule (3.01) krijgen we:

IV
\
( —-.T ).r = Ci.V of T2 =
\ Li
/

/-----Ci of T — VLiCi.

Indien het stroomfront zich in 7'sec over een afstand van 1 meter ver
plaatst, zal het zich in 1 sec over een afstand —- meter verplaatsen. De voort

plantingssnelheid v.bedraagt dus:
1

(304)

ztc?

Vullen wij de voor T gevonden waarde VLi.Ci in formule (3.03) in, dan
krijgen we voor de waarde van 1:
I =

T = }'-.\/Li.Ci = v|/-~-, of

'
Al

Ai

Ai

(3.05)

I =V

De oneindig lange leiding vormt voor de spanningsbron blijkbaar een beV
die men wel de golfweerstand of de karakteristieke
lasting A’o =
T’
weerstand van de kabel noemt. Deze Ro is volgens formule (3.05) gelijk aan:
V

R° =l

._1/A
■■1

(3.06)

Cl

We merken op, dat de verhouding —— voor 1 meter leiding evengroot is
Ci

als de verhouding

van een stuk leiding met een willekeurige lengte van
Cn

ij meter.
De golfweerstand van een lange leiding ligt meestal tussen 30 £2 en 300 £2
in. De golfweerstand van twee gelijke in de lucht opgestelde evenwijdige aders is
gelijk aan:
Ro — 276 log —
r

...(Q)

(3.07n)

In deze formule is a de afstand tussen de hartlijnen van de aders en r de
straal van de cirkelvormige doorsnede van een ader.
De golfweerstand van een z.g coaxiale lange leiding, waarbij de ene ader
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bestaat uit een cilindrische mantel en de andere uit een in het hart van de
cilinder (= coaxiaal) opgestelde draad, bedraagt in geval van lucht-isolatie:
Ro = 138.log --d

•••(«)

(3.07Z>)

In deze formule is D de binnendiameter van de cilindrische mantel en d de
diameter van de binnenader.
1
De gevonden voortplantingssnelheid v =
blijkt gelijk te zijn aan

7Tc7

de lichtsnelheid. Dit kunnen wij hier niet algemeen afleiden voor een wil
lekeurige leiding, maar we kunnen wel laten zien, dat het voor een bepaald
gemakkelijk te berekenen geval geldt 1).
1 meter

v voit:
„ I ampère

Ly en C\

Fig. 3.04. De golfweerstand Ji0 is gemakkelijk te berekenen voor een
lange leiding, die uit twee lintvormige op geringe afstand van elkaar
opgestelde aders is samengesteld.

Het bedoelde geval is een leiding die is samengesteld uit twee evenwijdige,
dicht bij elkaar opgestclde lintvormige geleiders (fig. 3.04). De geleiders zijn
b.. .(m) breed, en ze bevinden zich op een afstand van d. ..(m) van elkaar,
waarbij d
b. Door een stuk leiding met een lengte van 1 meter te beschouwen, vinden wij:
oppervlakte condensatorplaat
C i = e.----------, of ----------------------------------afstand tussen condensatorplaten

b. 1
G = e.———
a

(3.08a)

Verder is de zelfinductie Li van een spoel met één winding die wordt ge
vormd door de twee stukken lint van 1 meter lengte, gelijk aan 2):
Z-i = /z.

doorsnede magnetische fluxgeleider
lengte magnetische fluxgeleider
d. 1

L^ = ^—

, of
(3.086)

1) Met behulp van de hogere wiskunde kan men bewijzen, dat v voor elke leiding gelijk
is aan de lichtsnelheid in de isolerende tussenstof van die leiding. Zie bovendien de tekst
bij fig. 4.05 van hoofdstuk IV.
2) Van de magnetische flux-geleider mag men het stuk buiten de lintvormige geleiders
verwaarlozen t.o.v. het stuk tussen de geleiders in!
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Vullen we de gevonden waarden voor Z-i en C'i in formule (3.04) in, dan
krijgen we:

1

V =

b. 1

d.l
Z4

~ÏT 'E~T

1
]/—
/i.e -V' flr . //0 • £r • £0

v = —

1
/io-eo

1
-------- = V0
/.lr - £r

i
-------- , of

3. 108
-... (m/sec)
V.fir-Sr

V()

(3.08)

Hierin is i’o = 3.108 de lichtsnelheid in vacuüm.
De eindige, met R„ afgesloten verliesvrije leiding

De in fig. 3.03 aangegeven spanningsbron levert een stroom I aan de on
eindig lange verliesvrije leiding. Het is nu, alsof de spanningsbron met een

weerstand is belast van de waarde Ro

. Zou men de spanningsbron

niet met de oneindig lange leiding, doch met een weerstand Ro belasten, dan
zou zij daarbij dus dezelfde stroom I bij dezelfde spanning V leveren: de ver
liesvrije oneindig lange leiding gedraagt zich als een weerstand RoDe in fig. 3.05 getekende oneindig lange leiding is niet alleen van de punten
A' en A" af oneindig lang: ook het stuk dat aan de rechterkant voorbij de
willekeurige punten B' en B" is gelegen, is nog oneindig lang en het zal zich

I -Vl- gedragen. Onderbreken wij de leiding
Ci
op twee willekeurige punten B' en B" en sluiten wij de eindige leiding A'A*—
als een belastingweerstand Ro =

dus de toestand voor het leidingstuk A'A"

________

'TT

i

------, dan zal
Ci
B'B" onveranderd blijven.

B'B" aan het uiteinde B'B" af met de golfweerstand Ro =

*ï

X87--------------JP'"s n fü\

Rq = '\l~cf ~ gotfwaerstand

Fig. 3.05. Een verliesvrije oneindig lange leiding gedraagt zich als een weerstand 7?o.

die een waarde heeft van 1/

i

. (Q).
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De spanningsbron V levert aan een met 7?o afgesloten eindig leidingstuk

v— en een spanning V ; op zijn beurt levert het uiteinde
een stroom I, — —
«o
van de leiding aan de afsluitweerstand R,o een stroom I =

Fn

en een span

ning V.

De eindige open verliesvrije leiding

Sluit men een constante stroombron met een oneindig grote inwendige
weerstand aan op een condensator, dan zal deze condensator worden geinen,
terwijl daarbij de spanning Vc lineair toeneemt als functie van de tijd
(fig. 3.06). Immers:
I.t
V
Q

~c
Aldus wordt er geleidelijk
aan een sterker wordend elek
trisch veld tussen de platen
van de condensator opge
bouwd.

J
J

cP,

spanning na 1 sec
--------------------1

1

I

2

t

i

B'

A'

I

Jj

ten tijde ïj

F

r

-F)

ten tijde

F
ten tijde Ï3

3 sec

Fig. 3.06. Het laden van een con Fig. 3.06a. Het toevoeren van een waterstroom
densator door het toevoeren van aan een lange smalle bak. Dit proces vertoont
grote overeenkomst met het toevoeren van gelijk
een gelijkstroom.
stroom aan een eindige open lange leiding.
Sluit men dezelfde constante stroombron aan op een eindig stuk open
verliesvrije leiding, dan zal de door de beide aders gevormde capaciteit
C„ = S AC = n.Ci eveneens steeds meer worden geladen, doch nu op een
enigszins andere manier. Ter verduidelijking van het laadproces zullen wij
eerst een waterstroomvoorbeeld geven, dat tot op zekere hoogte analoog is
aan het laden van de door een open leiding vertegenwoordigde condensator.

In fig. 3.06a is de lengtedoorsnede getekend van een lange smalle hoge bak,
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waarop een leiding is aangesloten, die een constante waterstroom van
7 ... (m3/sec) levert. Na het openen van de kraan zal er niet direct overal
in de lange bak een waterstroomsterkte I ontstaan, doch die zal geleidelijk
aan ontstaan van links naar rechts. De waterhoogte stijgt plotseling, geleide
lijk aan van links naar rechts, van nul tot h\. Het gecombineerde waterstroomen waterhoogtefront F plant zich met zekere snelheid voort van links naar
rechts, van A' naar B' (zie fig. 3.06a ten tijde fi).
Bij B' gekomen, wordt de waterstroom gereflecteerd door de wand; hij
stroomt over de nog steeds aanhoudende „stroom van links” heen naar links
(zie fig. 3.06a ten tijde
Daarbij wordt de resulterende stroom ') in een
van rechts af aangroeiend stuk teruggebracht van I tot nul, terwijl de water
hoogte daarentegen plotseling stijgt van h\ tot 27?i. Dat de resulterende stroom
na de reflectie in grootte is a/genomen, brengt men onder woorden door te
zeggen, dat de stroom negatief wordt gereflecteerd. Dat de waterhoogte
na de reflectie in grootte is toêgenomen, brengt men onder woorden door te
zeggen, dat de waterhoogte positief wordt gereflecteerd.
Bij A' teruggekomen, wordt de waterstroom weer door de wand gereflec
teerd; hij stroomt terug naar rechts. Daarbij wordt de resulterende stroom
die eerst met een bedrag I verminderde (ten tijde t-è), nu weer met een bedrag
7 vergroot, doordat hij van nul op de waarde 7 terugkomt. De waterhoogte
stijgt verder plotseling van 2/<r tot 3/zi (zie fig. 3.06a ten tijde £3). Enz., enz.
Aldus zien wij, dat de waterhoogte telkens positief wordt gereflecteerd en
de waterstroom negatief.
We komen vervolgens tot het open stuk verliesvrije elektrische leiding, dat
wordt aangesloten op een constante elektrische stroombron met een oneindig
grote inwendige weerstand. Dit laatste betekent, dat de leiding ook aan het
begin „open” is, zodat de reflecties aan het begin op dezelfde wijze zullen
verlopen als die aan het uiteinde.
Vlak na de inschakeling wordt de laadstroom I de leiding ingestuurd; die
stroom laadt de condensatortjcs AC (fig. 3.01a) achtereenvolgens tot de

spanning V\ = /l - ,' . Het gecombineerde stroom- en spanningsfront I—II
' Ci
verplaatst zich daarbij met de lichtsnelheid naar rechts (zie fig. 3.06& ten
tijde fi). De elektrische stroom is analoog aan de waterstroom in fig. 3.06a;
de elektrische spanning is analoog aan de waterhoogte in fig. 3.06a.
Als het stroom-spanningsfront aan het uiteinde is gekomen, wordt het
gereflecteerd. Daarbij wordt de stroom negatief gereflecteerd; de resulterende

i) D.i. de hoeveelheid water die per seconde door een loodrechte doorsnede vloeit,
indien men de stroom in de ene richting positief- en de stroom in de andere richting
negatief in rekening brengt.
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stroomsterkte neemt dan in
een van rechts aangroeiend
A^
deel af van I tot nul. Verder
wordt de spanning positief ge
rI>
reflecteerd ; de spanning tussen
ten tijde
de twee aders stijgt dan plot
ƒ
seling in een van rechts aan
groeiend deel van Vi tot 2V1
-I
(zie fig. 3.06
t
ten tijde f3
het stroom-spanningsfront aan
het begin is teruggekomen, is
•n
de spanning over de gehele lei
l?ig. 3.066. Het toevoeren van een gelijkstroom aan
een eindige open lange leiding zonder verliezen.
ding gelijk geworden aan 2Izi,
Hierbij wordt de spanning positief gereflecteerd
en neemt sprongsgewijze telkens een bedrag 1.7?o en de resulterende stroom is
toe. De stroom wordt daarentegen negatief gere dan teruggebracht tot nul. Aan
flecteerd; hij ontstaat en verdwijnt afwisselend.
het begin wordt het stroomspanningsfront weer gereflecteerd; daarna springt in een van links aangroeiend
stuk de resulterende stroomsterkte weer van nul op I, terwijl de spanning
daarbij plotseling stijgt van IVi tot 3Vi (zie fig. 3.06b ten tijde Z3). Enz., enz.
Aan een open uiteinde wordt aldus de stroom negatief en de span
ning positief gereflecteerd.
Samenvattend kunnen we na het voorgaande zeggen:
Wordt er een constante stroombron met Ri = 00 aangesloten op een condensator (fig. 3.06), dan neemt de spanning geleidelijk aan toe', daarbij doorloopt
ze alle waarden van nul af.
Wordt dezelfde stroombron op een open verliesvrije leiding aangesloten,
dan gaat de spanning mei sprongen van V1 — I.Rq omhoog, terwijl er telkens
geleidelijk aan tussen een steeds groter wordend stuk van de beide aders de omhooggesprongen nieuwe spanning ontstaat.
B'
ten tijde
B"

t

De eindige kortgesloten verliesleiding
Sluit men een spanningsbron zonder inwendige weerstand kort, dan zal
er een kortsluitstroom gaan lopen, die lineair als functie van de tijd toeneemt
(fig. 3.07a).
Immers, het kortsluitcircuit heeft altijd enige zelfinductie L, en volgens
formule (3.02) geldt:

V .t
V.t = L.I of I = ——

Aldus wordt er geleidelijk aan een sterker wordend magnetisch veld om
het stroomcircuit opgebouwd.

■
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JB„ t«n tijde p

tA"T;----Ik

c

Ik,

------ .H

s

cP

ten tijde ^2

’-------- —

1 >1—= stroomster kte na 1 sec

'JL
3 sec

*

~~----------- ------:

ten tijde f3

Fig. 3 07a. Het toevoeren van een Fig. 3.076. Het toevoeren van een gelijkspanning
gelijkspanning aan
een verliesvrije aan een eindige kortgesloten lange leiding zonder
winding met een zelfinductie
verliezen. Hierbij wordt de spanning negatief ge
reflecteerd; zij ontstaat en verdwijnt afwisselend.
De stroom wordt daarentegen positief gereflecteerd
['
en neemt sprongsgewijze telkens een bedrag —toe.
-"o

Sluiten wij een kortgesloten verliesvrije leiding aan op een constante span
ningsbron zonder inwendige weerstand, dan zal ook hier de stroom voort
durend toenemen, doch nu op enigszins andere wijze. Dat de verliesvrije
leiding wordt aangesloten op een spanningsbron zonder inwendige weerstand
betekent, dat de leiding ook aan het begin is „kortgesloten”, zodat de reflecties
aan het begin op dezelfde wijze zullen verlopen als aan het uiteinde.
V
de leiding ingestuurd.
Vlak na de inschakeling wordt er een stroom I, =
«0

Deze stroom laadt de condensatortjes AC (fig. 3.01) achtereenvolgens tot de
spanning V. Het gecombineerde stroom-spanningsfront I—II verplaatst zich
aldus met de lichtsnelheid naar rechts en er ontstaat in een aangroeiend stuk
van de leiding een spanning V en een stroom /i (fig. 3.07& ten tijde li). Hierbij
is op te merken, dat in de ader A"B" een stroom geleidingselektronen wordt
gezonden, die aldus de ene „plaat” van de condensatortjes AC van een nega
tieve lading voorziet; daarentegen wordt aan de ader A'B' een stroom gelei
dingselektronen ontnomen, zodat op de andere „plaat” van de condensatortjes
AC een elektronentekort (of met andere woorden,,een positieve lading”) ontstaat.
De stroom geleidingselektronen die A"B" wordt ingezonden, zal, na aan
het uiteinde B" te zijn gekomen, via de kortsluiting B"B' de ader B'A' ingaan
en aldaar de pas verkregen positieve ladingen van de condensatortjes AC
weer neutraliseren; de stroom die A'B' wordt ontnomen, zal na aan het uit
einde B' te zijn gekomen, via de kortsluiting B'B" de ader B"A" ingaan en
aldaar de zojuist verkregen negatieve ladingen van de condensatortjes AC
neutraliseren. Aldus gaat elke stroom via de ene ader heen en via de andere
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ader terug (fig. 3.076 ten tijde t2); daarbij worden de condensatortjes AC op
de terugweg ontladen, zodat de spanning dan van de waarde V wordt terugge
bracht op de waarde nul. Bovendien ontstaat er in ader A'B' naast de reeds
aanwezige stroom, die bij A' is binnengekomen, een reflectiestroom, die van
ader A"B" afkomstig is en die bij B' binnenkomt; de reeds aanwezige stroom
zowel als de reflectiestroom vertegenwoordigt in ader A'B' een naar links
in beweging zijn van elektronen, zodat de stromen dezelfde richting hebben;
d.w.z., door de reflectie aan het kortgesloten uiteinde verdubbelt de stroom
in ader A'B'. Ook in de ader A"B" ontstaat naast de reeds aanwezige stroom
een gelijkgerichte reflectiestroom, waardoor de stroom in die ader verdubbelt.
Aldus zal na de eerste reflectie de stroom in elke ader in een van rechts aj aan
groeiend stuk omhoogspringen van Ii op 12.
Aangezien, na de reflectie aan het kortgesloten uiteinde, de sp. inning om
laag gaat en de stroom verdubbelt, wordt aldaar de spanning negatief •n de
stroom positief gereflecteerd.
Vervolgens wordt het gecombineerde stroom-spanningsfront aan uiteinde
A'B' weer gereflecteerd (zie fig. 3.076 ten tijde Z3); daarbij wordt de spanning
weer omhooggebracht van nul op V; de resulterende stroomsterkte springt
verder omhoog van 2/i tot 3/1. Enz., enz.
Aan een kortgesloten uiteinde wordt aldus de stroom positief en de
spanning negatief gereflecteerd.
Samengevat geldt:
Wordt een constante spanningsbron met Rt = 0 aangesloten op een zeer
korte leiding zonder verliezen (zie fig. 3.07), dan neemt de stroom geleidelijk aan
toe, daarbij alle waarden van nul aj doorlopend,
Wordt dezelfde spanningsbron op een kortgesloten verliesvrije lange leiding
V
omhoog, terwijl tel
aangesloten, dan gaat de stroom met sprongen Ii =
A’o
kens in een geleidelijk aan steeds groter -wordend stuk van de beide aders de
omhooggesprongen stroomsterkte ontstaat.
De eindige, door een willekeurige weerstand afgesloten, verliesvrije
leiding

We gaan nu over tot de behandeling van de verschijnselen aan een uiteinde
dat is afgesloten met een willekeurige weerstand, die groter of kleiner is dan
de golfweerstand Rq. Daarbij zullen we achtereenvolgens alle stadia van een
open tot een kortgesloten leiding doorlopen. Ten einde ons voor de eenvoud
tot een éénmaal optredende reflectie te beperken, veronderstellen wij de leiding
aangesloten op een spanningsbron met een Rt, die gelijk is aan de golfweerstand
Ro. Hierdoor zullen eventuele terugkomende signalen niet aan het begin van
de leiding opnieuw worden gereflecteerd.
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A. Sluiten wij de spanningsbron aan op een open leiding, dan vormt de
leiding aanvankelijk een belasting 7?o die in serie staat met de inwendige weer
stand 7?o van de spanningsbron. Hierdoor komt er een spanning
tussen de
V
aders te staan (fig. 3.08n), en wordt er een stroom ƒ* =
de leiding inge2Ro
stuurd. Bij de reflectie aan het open uiteinde wordt de spanning positief en de

a

— ffo
ffo

b

t—AV'.VvV

ffo

ffo

1
C

K>pen

ffo
Fig. 3.08. Aan liet open uiteinde van een lange leiding wordt de spanning positief en
de stroom negatief volledig gereflecteerd.

stroom negatief gereflecteerd, zodat de spanning wordt verdubbeld en de
stroom tot nul wordt teruggebracht over een steeds grotere lengte (fig. 3.086).
Tenslotte vindt er aan het begin geen reflectie meer plaats en de spannings
bron levert uiteindelijk een spanning V en een stroom nul aan de open leiding
(fig. 3.08c).

B. Sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije leiding die is
afgesloten met een weerstand
die groter is dan Ro, dan zal ook hier
V
aanvankelijk een spanning F/t = -11/
.',V en een stroom Ih =
de leiding
2/<o
worden ingezonden (fig. 3.09«). Aan het uiteinde gekomen, zal het gecombineer
de stroom-spanningsfront gedeeltelijk worden gereflecteerd. De weerstand
7
R die groter is dan Ro, kan niet de gehele stroom ƒ* = - ~ opnemen, doch
2/<o
slechts een deel ervan, terwijl het andere deel It negatief wordt gereflecteerd
en in dezelfde ader terug gaat (fig. 3.096). Hierdoor wordt dus een deel It van
de stroom In negatief gereflecteerd, en een deel Vt van de spanning V /, positief
gereflecteerd.
Het teruggaande stroom-spanningsfront zal aan het begin niet meer op
nieuw worden gereflecteerd. Uiteindelijk ziet de spanningsbron de met R ajge-
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v 4-—/?□

a

■R>RO

I----- MW.----- •-------Ro

b

R

----- ► /?o

VAW'.---- --------*?o

—► /?

yd-

C

4
I--- /MVA--- •------ <-------------- <-------------- <-------------- <--------Po
Fig. 3.09. Aan het met een grote weerstand R afgesloten uiteinde van een 'lange leiding
wordt de spanning positief en de stroom negatief voor een deel \fr\ = I ' ge
it
Ro | °
reflecteerd.

sloten verliesvrije leiding als een belasting R, waaraan een spanning

R

R + Ro

V=

V
= Ih + 11 worden geleverd. De grootte
R + Ro

— Vh + Vt en een stroom I =

van R t.o.v. Ro is bepalend voor het percentage van de heengaande spanning
Vu dat als teruggaande spanning Vi (resp. van de heengaande stroom Ih dat
als teruggaande stroom /( met negatieve getalwaarde) wordt gereflecteerd.
Vt
It
Men noemt ----- = //r„
rv (resp. — = lrt) wel de reflectiecoëfficiënt voor de
V/i
"
Ih
spanning (resp. voor de stroom}. De grootte van de reflectiecoëfficiënten is op
de volgende wijze te berekenen met behulp van de gegevens van de begin- en
die van de eindtoestand.
Voor de spanning geldt:
R

vh 4- vt =---------- V
R + Ro
Vn

=R

vt

-

vt

2R
R + Ro

-\ R + Ro
R-Ro

R + Ro

Vt

vh, of - =
/ru —

R-Ro

R + Ro
R — Ro
R + Ro

R + Ro
R + Ro

R — Ro

iV-RTR-o IK of

= tr,. Of

(3.09a)
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Voor de stroom geldt:
Ih + h =

In

h

V

it+r^
V

2Ro

1
) V =( 2Ro
R + 7?0 — 2RaJ
\R + Ro
R- Ro
In, of ~ =
R + Ro
1h

h

R + Ro' V
R + R0J2Ra

R-Ro V
R + Ro 2R0’°

R-Ro
' R + Ro = Ir,, Of
R - Ro

(3.09Ó)

o

R+

Uit de gevonden uitkomsten blijkt, dat de reflectiecoëfficiënten evengroot
zijn maar tegengesteld van teken, terwijl de spanningsreflectiecoëfficiënt
daarbij positief is:
lr,.=

Ir, —

R - Ro

(3.09)

R + Ro

Als men het over „de reflectiecoëfficiënt” heeft, bedoelt men daarmee
doorgaans de spanningsreflectiecoëHiciënt.
C. Sluiten wij de spanningsbron aan op een met Ro afgesloten verliesV
vrije leiding, dan wordt de stroom ƒ =
de leiding ingezonden, aan2Ro
gezien de leiding een belasting Ro vormt. Er vinden aan het uiteinde geen
reflecties plaats, zodat de leiding voortdurend een belasting Ro blijft vormen,
V
waaraan een stroom I = ------ wordt toegevoerd bij een spanning -JE
27?o
(fig. 3.10).

-»
------ ►ffo

I----- MMM---- --------- «■

«-

«-

/?o

Fig. 3.10. Aan een met de golfweerstand afgesloten uiteinde van een lange leiding
vinden geen reflecties plaats.

D. Sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije leiding, die is
afgesloten met een weerstand r die kleiner is dan Ro, dan ziet de span
ningsbron de leiding aanvankelijk als een belasting Ro, waarin een heengaande
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A'
Q

--

V-X1----- AWAV
ffo

i

b

B'

gr</?o

A"

B"

**

---- -ff»
I----AWAV--- •------

«-

^r

c

«<-

3

/?o

Fig. 3.11. Aan een niet een kleine weerstand r afgesloten uiteinde van een lange 1< iding
— A*o
wordt de spanning negatief en de stroom positief voor een deel fr\
ge
4- A’o
reflecteerd.

V

wordt gestuurd bij een spanning
(fig. 3.11a). Aan het
2«o
uiteinde vindt een gedeeltelijke reflectie van stroom en spanning plaats.
Daarbij gaat b.v. de stroom van ader A"B", die wordt vertegenwoordigd
door een beweging van een groep vrije elektronen, door de belastingweerstand r
van B" naar B'; hij wordt tijdens dit doorlopen van r als het ware afgeremd.
Zou, zoals in het vorige geval, r gelijk zijn aan Rq, clan zou de bewegende
elektronengroep bij B' juist tot stilstand zijn gekomen en er zou geen reflectie
optreden. Hier is echter r < Rq, zodat de elektronengroep minder in haar
beweging wordt afgeremd en via ader B'A' terug gaat. Daarbij is de stroomsterkte afgenomen tot de waarde 11 van de teruggaande stroom. Evenzo keert
de in A'B' heengaande stroom, via B"A", als kleinere gereflecteerde stroom It
terug (fig. 3.1 \b). Bij de reflectie wordt aldus de heengaande stroom IA voor '
een deel It en positief gereflecteerd, terwijl de spanning eveneens voor een
deel en negatief wordt gereflecteerd.
Tenslotte wordt de gereflecteerde stroom It in A'A" niet opnieuw gereflec
teerd. Uiteindelijk ziet de spanningsbron de met r afgesloten verliesvrije leiding

stroom Ih —

als een belasting r, waaraan een spanning

-— V = V n + Vt en een

r + 7?(

V
stroom I = —-------- = Ih + It wordt geleverd.

r

De grootte van r t.o.v. Rq is bepalend voor het percentage van de heen
gaande spanning Vh (resp. stroom Ih) dat als teruggaande spanning Vt (resp.
stroom It) wordt gereflecteerd.
Men kan de reflectiecoëfficiënten fTv en fr< voor de spanning en de stroom
weer berekenen uit de gegevens van (de begin- en die van de eindtoestand.
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Voor de spanning geldt:

---— V
r 4- Ro
= AD

Vk + Vt =

2r
0i/ = (7+^ö
"

v.

\ r 4- Ro
Vi
r - Rp .
—ï. Vh, of —- =
"j
Vk
r + Ro

Vt

r — Ro
: . A'o

/r, —

r+_/?o
r + Ro

V

T

r - Ro
r 4- Ro

V
2 ’ °

= /r„ Of

r-Ro

r + Ro

(3. lOrt)

Voor de stroom geldt:
h 4

Ik

h=

V

r ï A?
V

2A„

h

r + Ro' V
■>’ + Ro
r 4- Ro. 2A0
r — A’o
“ / TAq = Ir,, of

• 2R0

h

r — Ro .
—— Ih,
r + Ao

.

OI

Ir. =

r-Ro

r - Rp V
r + Ro 2Ro

, of

(3.106)

r 4- Ro

De reflectiecoëfficiënten voor de spanning en de stroom blijken weer evengroot en tegengesteld van teken te zijn. Nu is de spanningsreflectiecoëfficiënt
daarentegen negatief en de stroomreflectiecoëfficiënt positief (immers r < Aq):

/r. — ~ Ir, —

r-Rp

(3.10)

r 4- Ro

Bedenk weer, dat men met ,,dc rcflcctiecoëfficiënt” doorgaans de spanningsreflectiecoëfficiënt bedoelt.
E. Sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije kortgesloten
V
leiding, dan begint zij weer een stroom ƒ* ■— - - - in de leiding te zenden
2Aq
bij een spanning i-V (fig. 3.12«).
Aan het gesloten einde worden de stroom en de spanning volledig gereflec
teerd, en wel de spanning negatief cn de stroom positief (fig. 3.126). De in
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B'
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d
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«-

I----/AVM----------- «Po

b

v-b
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v-L

A"

B"

—
AWWV—•------«Ro

—o

---- vVWM'---- *

X/

«-

««-

1
T

Po
Fig. 3.12. Aan een kortgesloten uiteinde van een lange leiding wordt de spanning . gatief
en de stroom positief volledig gereflecteerd.

ader A'B' heengaande positieve stroom komt terug via B"A". de in ader
A"B" heengaande negatieve stroom komt terug via B'A'. Aldus wordt de resul
terende stroom tweemaal zo groot en de spanning wordt teruggebracht tot
nul.
Uiteindelijk vindt er bij A'A" geen nieuwe reflectie plaats, zodat de spanningsV
bron een stroom / = ----bij een spanning nul levert en zij de leiding als
Ro
J
een kortsluiting ziet.

Hiermede hebben wij enig inzicht gekregen in het gedrag van een verhesvrije lange leiding, die wordt aangesloten op een gelijkspanningsbron.
De lange leiding met verliezen

Sluit men een gelijkspanning aan op een zeer lange met de golfweerstand Rn
afgesloten leiding met verliezen, dan zullen de spanning tussen de twee aders
en de stroom in elk van aders niet overal in de leiding evengroot zijn.
In de eerste plaats zal de spanning tussen de aders dalen naarmate men verder
langs de leiding gaat (van het begin naar de belastingsweerstand R» aan het
einde) omdat de aders elk enige ohmse weerstand hebben, waardoor er een
spanningsverlies in de aders optreedt. Wij stellen de weerstand per meter
leidinglengte gelijk aan Ry.
In de tweede plaats zal de stroom in de aders dalen naarmate men verder langs
de leiding gaat (van het begin naar het einde) omdat tussen de aders enige
dwarsgeleiding aanwezig is .waardoor er in de isolatie een verliesstroom van
de ene ader naar de andere ader optreedt. Wij stellen de dwarsgeleiding per
meter leidinglengte gelijk aan Gj.
In het geval dat er uitsluitend sprake van is, dat de aders enige ohmse weerstand
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bezitten, terwijl er geen stroomverlies door dwarsgeleiding optreedt, zal de
stroom overal evengroot zijn en zal de spanning gaande langs de leiding
lineair afnemen.
In het geval dat er uitsluitend sprake is van enige dwarsgeleiding tussen de
aders, terwijl de aders geen ohmse weerstand hebben, zal de stroom, gaande
langs de leiding, lineair afnemen en zal de spanning tussen de aders overal
evengroot zijn.
In het geval, dat er zowel sprake is van ohmse weerstand der aders als van
dwarsgeleiding tussen de aders, zullen gaande langs de leiding de spanning
en de stroom afnemen; nu nemen zij echter niet lineair, doch exponentieel af!
Dit laatste wordt duidelijk als men bedenkt, dat naarmate men verder
langs de leiding gaat, enerzijds de stroom afneemt, waardoor de spanningsvermindering per meter leidinglengte AIj —
evenredig met hel afnemen
van de stroom vermindert; anderzijds zal de spanning tussen de aders van de
leiding (die over de dwarsgeleiding heen staat) afnemen, waardoor de stroomvermindering per nieter leidinglengte A/i = Uijrm.Gi evenredig met het afnemen
van de spanning vermindert. D.w.z., niet de ohmse weerstand van de aders
alleen, noch het optreden van dwarsgeleiding tussen de aders alleen, maar
het gelijktijdige optreden van ohmse weerstand en dwarsgeleiding is de oor
zaak van het exponentiële afnemen van gelijkstroom en gelijkspanning1).
In een behoorlijke, niet al te lange leiding zijn de bovengenoemde verliezen
te verwaarlozen klein, zodat het voor een verliesvrije leiding beschreven
gedrag bij goede benadering geldt voor niet al te lange leidingen. Bij de vaak
kilometerslange leidingen die worden gebruikt voor het overbrengen van
elektrische energie, heeft men echter terdege rekening te houden met de
leidingverliezen.

§ 2. HET TOEVOEREN VAN IMPULSEN AAN EEN LANGE LEI
DING

Uit het in de voorgaande paragraaf behandelde kan men direct opmaken,
hoe een aan een verliesvrije lange leiding toegevoerde impuls wordt verwerkt.
Onder een spannings- (resp. stroom-)impuls verstaat men spanning (resp.
stroom) van zeer korte duur. Aan de hand van een aantal schetsen laten wij
in het volgende zien, hoe spannings- en stroomimpulsen in de diverse gevallen
worden verwerkt. Telkens geven wij met vijf opeenvolgende schetsen aan hoe
een impuls wordt verwerkt, die een leiding wordt ingezonden door een span
ningsbron, die gedurende een zeer kort ogenblik op genoemde leiding wordt
aangesloten.
i) In geval van wisselstroom ligt het anders! Dit komt in § 4 ter sprake.
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In de schetsen wordt links de voortplanting van de spanningsimpuls
langs de leiding AB aangegeven, en rechts de voortplanting van de stroomimpuls langs AB.
Is de spanning tussen de aders dusdanig, dat A'B' positief is t.o.v.
A"B", dan is de spanningsimpuls boven de lijn AB aangegeven; is de spanning
tussen de aders andersom gericht, dan is de spanningsimpuls onder de lijn
AB aangegeven.
Is de stroomrichting [niet voortplantingsrichting) in ader A'B' van A'
naar B' en in ader A"B" van B" naar A", dan is de stroomimpuls boven de
lijn AB aangegeven; is de stroomrichting in elk van de aders andersom,
dan is de stroomimpuls onder de lijn AB aangegeven.
Tenslotte worden de gereflecteerde (of teruggaande) impulsen grijs aan
gegeven in tegenstelling tot de witte heengaande impulsen: hierdoor is de
voortplantingsrichting dus aangegeven.

A. Zendt men een impuls een open verliesvrije leiding in, dan ver
plaatst deze impuls zich om te beginnen met de lichtsnelheid langs de leiding.
Aan het uiteinde wordt hij gereflecteerd, waarbij de resulterende stroomsterkte momenteel even nul wordt en de spanning momenteel even wordt
verdubbeld (fig. 3.1363). Daarna gaan de gereflecteerde, nog evengrote impulsen
a;
Qi

A

- T_

r~....

B'

A"

B"

i

b.

ra
L

-T

....

A"

A

B"

3

bz

ba
b4
b5

spanning

——- D,

A'

02

I
stroom

Fig. 3.13. De reflectie van een impuls aan het open uiteinde van een lange leiding.
De gereflecteerde spannings- (resp. stroom-)impuls is grijs aangegeven, en beweegt
zich terug naar links. Bij positieve reflectie is de teruggaande impuls boven de leiding
aangegeven; bij negatieve reflectie is de teruggaande impuls beneden de leiding aan
gegeven.
N.B., op hetzelfde moment dat de heengaande impuls „de lange leiding uitloopt”,
loopt de gereflecteerde impuls als het ware „de lange leiding in”.
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terug, waarbij de spanning positief is gereflecteerd en de stroom negatief.
D.w.z., de impulsen zijn aan het open uiteinde als spanningsimpulsen niet
van teken veranderd, als stroomimpulsen wel.
We merken op, dat het net is, alsof de heengaande impulsen aan het einde
de aders uitgaan en op hetzelfde moment nieuwe evengrote impulsen bij B' en B"
de aders inkomen (dit zijn de reflecties).

B. Is de verliesvrije leiding afgesloten met een weerstand R, die
groter is dan l?0, dan wordt de impuls aan het uiteinde slechts voor een deel
gereflecteerd. Het overige deel gaat verloren als warmte-ontwikkeling in R.
Bij de reflectie neemt gedurende een kort moment de spanning toe, doch zij

-£

□

A

I—

A'

B'

A"

B"

B

!

bi

5

A

t>2

F=

b3
Ö4

b5
spanning

stroom

Fig. 3.14. De reflectie van een impuls aan het met een grote weerstand afgesloten uiteinde
van een lange leiding.

wordt niet verdubbeld. Tegelijkertijd wordt de grootte van de resulterende
stroom even gelijk aan het verschil van de grootte van de heengaande en de
grootte van de kleinere gereflecteerde stroom (fig. 3.14ó3). Daarna gaan de
gereflecteerde kleinere impulsen terug, waarbij de spanning positief en de
stroom negatief is gereflecteerd.
Ook hier is het, alsof tegelijkertijd de heengaande impulsen de aders uitgaan
en nieuwe kleinere x) impulsen aan hel uiteinde de aders inkomen.

i) De gereflecteerde impulsen zijn een factor ;/r| = I - ---------- maal
! R + A’0 I
heengaande impulsen [zie formule 3.09)].

zo groot als de
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C. Is de verliesvrije leiding afgesloten met de golfweerstand Rg, dan
treden er in het geheel geen reflecties op. Over de belastingweerstand Rg
ontstaat een spanning, die gelijk is aan de verzonden impulsspanning, en in
A‘
B’

a

-l

A7

A

8

B"

bi

A

__B

Ö2

4

r-

Ö3

b4
stroom

spanning

Fig. 3.15. Aan een met de golfweerstand afgesloten uiteinde van een lange leiding wordt
een impuls niet gereflecteerd.

Rg wordt een stroomsterkte veroorzaakt, die gelijk is aan die van de verzonden
impuls. De gehele impulsenenergie wordt in Ra in warmte omgezet (zie de
fig. 3.15a en 3.156).
D.

Is de verliesvrije leiding met een weerstand r afgesloten, die
«—cr o-

a

A
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A'
♦
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Fig. 3.16. De reflectie van een impuls aan het met een kleine weerstand afgesloten uiteinde
van een lange leiding.
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kleiner is dan Rq, dan wordt een deel van de impuls gereflecteerd: een deel
van de in ader A'B' heengaande impuls keert terug via ader B"A", terwijl
een evengroot deel van de in ader A"B" heengaande impuls terugkeert via
ader B'A'. Het overige deel gaat in r verloren door warmte-ontwikkeling. Bij
de reflectie worden, gezien in dezelfde ader, de spanning negatief en de stroom
positief voor een deel gereflecteerd.
Na de reflectie zijn de spanningsimpulsen dus van teken veranderd en heb
ben de stroomimpulsen hetzelfde teken behouden.
Hel is weer, alsof de heengaande impulsen bij B'B” de leiding uitlopen en
tegelijkertijd nieuwe kleinere impulsen x) aldaar de leiding binnenkomen.
E. Is de verliesvrije leiding tenslotte kortgesloten, dan wordt de gehele
impuls aan het uiteinde gereflecteerd. De gehele in A'B' heengaande impuls
keert via B"A' terug, en de gehele langs A"B" heengaande impuls keert via
B'A' terug. In dezelfde ader gezien, wordt de spanning negatief en de stroom
positief gereflecteerd. Bij de reflectie neemt de spanning even af tot nul,
terwijl de stroomsterkte even wordt verdubbeld (fig. 3.17&3).

a2

A

- T.

a^

I------

8

bi

A

b2

r

2-f

bs
bz,

I
■:
spanning

b5
stroom

Fig. 3.17. De reflectie van een impuls aan het kortgesloten uiteinde van een lange leiding.
i) De gereflecteerde impulsen zijn een factor 'f,
heengaande impulsen jzie formule (3.10)].

| r - /?o I
l - --- maal zo ?root als de

I ' + *0 |
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Het is, alsoj de heengaande impulsen bij B'B" de leiding uitgaan en tegelijkertijd
aldaar nieuwe evengrote impulsen de leiding inkomen.

Zouden wij het (in de zojuist besproken gevallen) niet te doen hebben gehad
met een verliesvrije leiding, dan zou de impuls bij het zich verplaatsen langs de
leiding langzaam in grootte zijn afgenomen, en wel volgens een exponentiële
junctie. De impulsrfimr zou daarbij niet zijn afgenomen: de in de figuren
aangegeven blokjes zouden lager, maar niet korter zijn geworden! We merken
bovendien op, dat in de praktijk de scherpe hoeken van de impulsvorm, bij
het zich verplaatsen langs de leiding, min of meer verloren kunnen gaan.
Daarop gaan wij echter niet verder in.

§ 3. HET TOEVOEREN VAN EEN SINUSOIDALE WISSEL
SPANNING AAN EEN VERLIESVRIJE LANGE LEIDING

Indien wij een sinusvormig met de tijd variërende wisselspanning aan een
leiding toevoeren, kunnen wij het gedrag uit het voorgaande afleiden door de
genoemde spanning opgebouwd te denken uit
een zeer groot aantal vlak op elkaar volgende
impulsen (fig. 3.18). Deze impulsen komen de
een na de ander aan het uiteinde; ze worden
daar al of niet geheel of gedeeltelijk gereflec
teerd. We zullen achtereenvolgens het geval
van de oneindige lange leiding en de verschil
lende gevallen van de al of niet afgesloten
eindige leiding nagaan. Sluiten wij daarbij de
Fig. 3.18. Een wisselspanning
kan men beschouwen als een
desbetreffende leiding aan op een spannings
opeenvolging van een groot aan
bron met een inwendige weerstand, die gelijk
tal zeer kort durende spanis aan de golfweerstand, dan zullen er slechts
ningsimpulsen.
aan het uiteinde reflecties kunnen optreden.

F

Het toevoeren van een wisselspanning aan een verliesvrije leiding

Wij sluiten de wisselspanningsbron eerst aan op een oneindig lange verliesvrije leiding.
Een onafgebroken reeks spannings- en stroomimpulsen, die zich met de

snelheid

langs de leiding voortplanten, wordt dan de leiding inge-

zonden. Dit zich voortplantende signaal noemt men een lopende golf; daarbij
zijn op een bepaald moment de stroom en de spanning beide sinusvormig als
functie van de plaats verdeeld over het door het stroom-spanningsfront. ,
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V
V=lichtsnelheid

A

---------- >00

V—lichtsnelheid

___ bZ
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l ig. 3.19. In een wisselstroom voerende verliesvrije oneindig lange leiding zijn
op elk willekeurig punt de wisselspanning en de wisselstroom in fase. De wisselspannings-v. isselstroom-golf plant zich daarbij met de lichtsnelheid in de lange
leiding voort.

gepasseerde deel van de leiding. Tevens is op een bepaald moment daar in de
leiding, waar de momentele stroom maximaal is, de momentele wisselspanning
eveneens maximaal (fig. 3.19). M.a.w., de wisselstroom en de wisselspanning
zijn in het geval van een lopende golf in een verliesvrije oneindig lange leiding met
elkaar in fase.
De lopende golf moet in een verliesvrije oneindig lange leiding schijnbaar

1/ ii
,,
een ohmse weerstand Rg = 1/----- overwinnen 1 .
f C,
’
Op een bepaald tijdstip t is de afstand tussen twee opeenvolgende plaatsen
van de leiding, die zich in dezelfde toestand bevinden (b.v. A en B in fig. 3.19),
gelijk aan de afstand, waarover de lopende golf zich in T = — secunde heeft

verplaatst. De genoemde afstand, de z.g. golflengte z, bedraagt:
V
Z = V .T == --

3. 108
”
”

... (m)

(3.1 la)

Heeft het isolatiemateriaal om de aders heen een er en een fir, die elk gelijk
zijn aan 1, dan is:
3.108
, x
--— ... (m)
(3.116)

A. Vervolgens sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije eindige
open leiding.
Bij de bespreking van het gedrag van impulsen hebben wij reeds opgemerkt,
dat het steeds is, alsof de heengaande impuls aan het eind een eindige leiding
>

x) Vandaar, dat men deze weerstand de naam „golfweerstand” heeft gegeven.
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Fig. 3.20fl. De reflectie van een wisselspan
ning en een wisselstroom aan een open
uiteinde.
Op hetzelfde moment dat er een signaal
„de lange leiding uit loopt”, loopt het gere
flecteerde signaal als het ware de lange lei
ding in (zie ook fig. 3.13).
In fig. ai komen de wisselspanning en de
wisselstroom juist aan het uiteinde. De vol
gende figuren geven de toestand op diverse
opeenvolgende momenten weer, die \T se
cunde uit elkaar liggen; daarbij ontstaat er
van het uiteinde O af een staande golf, die
gelijk is aan de superpositie van de heen
gaande- en de gereflecteerde lopende golf.

/X

A

bó

\/

Fig. 3.206. De staande golf op een
aantal opeenvolgende momenten, die
secunde uit elkaar liggen.
De laatste
bij bi komt overeen
met de laatste
bij a»; de laatste
|z bij b-> komt overeen met de laatste
I-z bij a3; enz.
Uit het voorijlen (resp. naijlen) van
de stroom op de spanning volgt voor
de diverse stukken van
lengte of
de leidingimpedantie aldaar capacitief (resp. inductief) is.
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uitloopt en tegelijkertijd een nieuwe impuls (d.i. de gereflecteerde impuls)
aldaar de leiding inkomt.
De gereflecteerde spanningsimpuls is daarbij in het geval van een open
uiteinde niet, doch in het geval van een gesloten uiteinde, wèl van teken
veranderd.
De gereflecteerde stroomimpuls is daarentegen in het geval van een open
uiteinde wèl, doch in het geval van een gesloten uiteinde, niet van teken
veranderd.
Door gebruik te maken van deze resultaten, kunnen wij de reflectie van een
lopende golf aan het uiteinde van een leiding nagaan door haar aan het uit
einde de leiding uit te laten lopen en tegelijkertijd een juiste nieuwe lopende
golf aldaar de leiding in te laten komen. Dat dit is geoorloofd, volgt uit het feit,
dat wij een wisselstroom (volgens fig. 3.18) opgebouwd kunnen denken uit een
reeks impulsen. Verder kunnen wij, ter bepaling van de grootte van de gereflec
teerde lopende golf, gebruik maken van de gevonden formules (3.09) en (3.10)
voor de reflectiecoëfficiënt.
In het geval van een eindige open leiding zal de spanning positief en de
stroom negatief worden gereflecteerd. De reflectie zal dan plaatsvinden volgens
de fig. 3.20(1. In de figuren is links van het einde 0 van de leiding aangegeven,
hoe de spanningsverdeling (getrokken lijn) en de stroomverdeling (streepjeslijn)
op diverse ogenblikken zijn. Rechts van 0 is de gereflecteerde lopende golf
getekend, die schijnbaar de leiding inkomt. In fig. 3.20«i is het ogenblik weer
gegeven, waarop de lopende golf net aan het uiteinde 0 komt. In de volgende
figuren is de toestand van telkens
sec later weergegeven.
Uit fig. 3.20a blijkt, dat de heengaande en de gereflecteerde lopende golf
dusdanig samenwerken, dat in bepaalde punten (de z.g. stroomknopen) de
stroom voortdurend nul blijft t), en dat er in andere, midden daartussenin
gelegen punten (de z.g. stroombuiken), een maximale wisselstroom optreedt
y

die tweemaal de wisselstroomwaarde —— van de oorspronkelijke heengaande
2A’o
lopende golf bedraagt. Tevens is in de stroomknopen de wisselspanning maxi
maal (de z.g. spanningsbuikeri) en is in de stroombuiken de spanning voort
durend nul (de z.g. spanningsknoperi).
In de fig. 3.20J is een aantal opeenvolgende toestanden getekend, waarbij
de gereflecteerde lopende golf alweer bij de ingang van de leiding is terug
gekomen. De punten Aj, A2, A3, A,t, A5, en A6 zijn de stroomknopen en de
spanningsbuiken; de punten Bi, B2, Bs, B4, B5 en B6 zijn de stroombuiken
en de spanningsknopen. Door de samenwerking van evengrote heengaande en
gereflecteerde lopende golven ontstaat de boven beschreven z.g. staande

1) In het open uiteinde zelf moet er wel een stroomknoop aanwezig zijn, aangezien
het lopen van stroom daar onmogelijk is!
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Fig. 3.20c. De grafieken die de grootten aangeven
van de wisselspanning, de wisselstroom en de
impedantie in de diverse punten van een verliesvrijc open lange leiding.
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golf. We kunnen de toestand
ook weergeven door langs de
leiding de amplitude uil te zetten
van de wisselstroom in de
aders. Dit is gedaan in fig. 3.20c.
Daarbij moet men bedenken,
dat als de spanning momenteel
maximaal is in diverse punten,
tegelijkertijd
de
momentele
stroom overal nul is, en omge
keerd.

Heeft men een willekeurige
leiding AB, die in A wordt ge
voed, dan legt men de z.g.
leidingimpedantie in een wil-

lekeurig punt P van de leiding als volgt vast,
Indien men de leiding in een willekeurig punt P onderbreekt, kan men
op het leidingstuk AP een dusdanige impedantie Z aansluiten, dat aan de
spannings- en stroomverdeling in het stuk AP niets verandert. Dit is het geval
indien men 7. gelijk maakt aan het quotiënt van de spanning en de stroom,
die in het punt P van de ononderbroken leiding APB optreden (zie ook § 1,
blz. 207, waar hetzelfde voor een oneindig lange leiding ter sprake is gekomen
bij de bespreking van het begrip golf weerstand). De genoemde impedantie Z
is nu „de leidingimpedantie in het punt P van de leiding AB“. Voor een on
eindig lange leiding, waarbij B dus in het oneindige ligt, is deze impedantie
in elk punt gelijk aan de golfweerstand : voor een eindige leiding is dit eveneens
het geval indien zij met de golfweerstand is afgesloten. Voor een eindige, niet
met de golfweerstand afgesloten leiding, kan de impedantie in een punt P
diverse waarden hebben; dan hangt zij zowel af van de afstand van P tot het
uiteinde B als van de afsluiting van het uiteinde B. Een en ander zal in de
loop van deze paragraaf blijken.
Terugkerend tot de open leiding, merken wij op, dat in de punten Ai, A2 enz.
de wisselspanning maximaal is en de wisselstroom nul: in de spanningsbuiken
is de leidingimpedantie dus oneindig groot.
In de punten Bi, Ba enz. is de wisselspanning nul en en wisselstroom maxi
maal: in de spanningsknopen is de leidingimpedantie nul.
In de punten tussen Ai, A2 enz. en Bi, B2 enz. in is noch de spanning noch
de stroom nul ol oneindig groot: tussen de spanningsknopen en de spanningsbuiken in loopt de impedantie op van nul tot oneindig groot, gaande van een
spanningsknoop naar een spanningsbuik.

■
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Uit het laatste volgt, dat de ingangsimpedantie voor wisselstroom met
een bepaalde frequentie van een open verliesvrije leiding, afhangt van deleidinglengte. Is de verliesvrije open leiding ,,minder dan JA” langer dan een
even aantal maal JA, dan is de ingangsimpedantie Zing zuiver capacitief,
omdat de wisselstroom 90° voorijlt op de wisselspanning (zie de fig. 3.206).
Is de verliesvrije open leiding „minder dan JA” langer dan een oneven
aantal maal JA, dan is de in
gangsimpedantie Z^g zuiver in
ductief, omdat de wisselstroom
90“ naijlt op de wisselspanning
(zie de fig. 3.206).
In fig. 3.20c is tevens de groot
te van Z langs de leiding uitgezet. Fig. 3.21. Een stuk van een wisselspanningsHet verloop van de waarde van golf, die zich naar rechts beweegt langs een
lange leiding.
Z kan men met behulp van enige
Stel, dat in punt P geldt: Vp = ij.cos i»i.
Dan geldt in het eerder door de golf bereikte
goniometrie als volgt af leiden.
Z-T
\
In fig. 3.21 hebben wij een stuk punt Pj, dat l/p1 = 6.cos
~ Xl)
=
V.COS(«jf
+
van de, in een lange leiding naar
Verder geldt in het later door de golf be
rechts voortbewegende lopende reikte punt Pa, dat
golf, aangegeven op het tijdstip
= V.COS(cüt — ft.Xz)
F, = tf.COS^ok----- -yt = 0. We stellen verder, dat in
2~r
. n
het punt P van de leiding de Men geeft de z.g. faseconstante -^-aan met fi.
wisselspanning wordt voorgesteld
door:
Vp — v. cos <ol.
Dit is mogelijk, aangezien cos <ot = cos 0 = 1 en omdat de momentele
waarde van V in P inderdaad maximaal is.
Voor de spanning in Pj, een punt dat de lopende golf reeds eerder heeft
bereikt dan het punt P, zal nu gelden1):
x,
\
Kp = v. cos (ojZ + cpi) = v.cos cot -I----- 2k 1 =
A
/

— v.cos

ojZ

2”
----- — %i

= v. cos (col + p.xi).

Voor de spanning in P2, een punt dat de lopende golf zekere tijd later zal
bereiken dan dat hij P heeft bereikt, zal gelden:
. -------*2 I o=
Vp^ = V ,cos(o>z — Cp2) = v.cos col
A

/

■

= u.cos P,l -

2~

= V. COS (<ot — fi.Xz).

2n
i) De in deze formule voorkomende verhouding p -- - ~— noemt men wel de fase
constante.
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Met behulp van de hier
gevonden formules voor een
lopende golf kan men de im
Ro
pedantie in een willekeurig
punt P van een verliesvrije
open lange leiding (waarin
er sprake is van een staande
golf) bepalen door de staande
golf te zien als een superpo
big. 3.20/. De toestand aan het einde van een open
lange leiding op het tijdstip 0. waarop het wissel- sitie van een heengaandespannings-wisselstroom-signaal verondersteld wordt en een terugkomende lopen
juist aan het uiteinde te komen.
de golf. In fig. 3.20rf hebben
wij de spannings- en de
stroomtoestand op het tijdstip nul in een stuk open lange leiding weergege
ven. Daarbij hebben wij alleen de heengaande lopende golf in de leiding en
de gereflecteerde golf „voor zover zij nog de leiding in moet komen”, getekend.
In het open uiteinde O geldt:

ƒ;
'i

f Pft = v.cos col
Ih =
i ■ COS col
en
| Iz( = v. cos lot
It = — i. cos int
In een punt P op een afstand x van het open uiteinde zal geldenL-1'
[ l//i = v.cos(<ot -j- </?)
(col -j- <p)
Ih =
<i■. cos (lot
2rt
en
, . — cp)>, waarin ®1 = — x = fl.x.
| Vi -= v.cos(co/ — lp)
1r 1 = — t,. cos (tot
Dit betreft de heengaande- en de terugkomende lopende golven. Voor de
resulterende staande golf zal nu dus gelden:

I p — Iza4- V. — v,cos(iot-\-tp'} -f-ü.cos(<oZ — tp) =
2.v.cosip .cosiot = vP.cos<ot
lp = Ih + h =i ■ cos(iotcp) — t .cos(<oZ—ip) = — 2. f.sin <p. sin lot =— ip .sin u>t
Hieruit volgt, dat de grootte van Zp gelijk is aan:

jZpj =

vp
ip

2. v. cos ip
vV
/ 2— \
„ —T----- = — cotgy = /ffl.cotglX I = A’o-cotgf/I .x), of:
2. i. sin ip
i
\ 2 /
- /.Ko-cotg^-2'- xj
(3.12)

7
zP =

De grafiek Z = /(x) in fig. 3.20c is blijkbaar, van het uiteinde af gerekend,
een omgekeerde cotangenslijn. Het is een omgekeerde cotangenslijn, omdat
er van het uiteinde af wordt begonnen met „een stuk leiding van }2 lengte”,
waarbinnen de leidinginipedantie capacitiej is t), en wij de capcitieve reactantie
naar onderen hebben uitgezet. Halverwege een knoop en een buik is
/ 2~ \
cotg (-r- x \ gelijk aan ± 1, zodat de impedantie (beter gezegd: de reactantie)

dan ± j.Ro bedraagt.
>) Dit is als volgt gcmakkelijk te onthouden: eeni open uiteinde vormt a.h.w. een condensatortje van twee evenwijdige geleiders van l < jp. lengte.

I
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B. Daarna sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije leiding,
die met een grote weerstand R is afgesloten.
In dit geval gaat de lopende golf naar het uiteinde en wordt het deel

dl

’X

Z\ A
\ ■

T^':/
7

w

.43
7

d3

□4

\J

bi

. IA .

■7A/W'

A

-— A/V/V
/ \ / \ /AA../

77

v vv

A.

»

I

03 ^2•i

7

V
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A

7

bz

ba

ƒ

* »
b4

05

\V / \ / \ /. V'"
Fig. 3.22a. De reflectie van een wisselspan
ning en een wisselstroom aan een met een
grote weerstand afgesloten uiteinde.
Van het uiteinde O' af ontstaat een staande
golf, die wordt gevormd door de gereflecteerde
lopende golf en een (evcngroot) deel van de
heengaande lopende golf, terwijl het overige
deel van de heengaande golf als een lopende
golf naast de genoemde staande golf aanwe
zig is.

!.

inductief
capacifief

. ƒ

w

IV

Fig. 3.22b. De momentele waarden
van de wisselspanning en de wissel
stroom op een aantal opeenvolgende
momenten die
seconde uit elkaar
liggen.
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| 7? - 7?0 |1 gereflecteerd, de spanning positief en de stroom negatief [zie
| R + Ro |

ook formule (3.09)]. We krijgen nu een samenwerken van de heengaande
lopende golf en de kleinere gereflecteerde lopende golf. Dit is getekend
in de fig. 3.22a en 3.226.
De samenwerking van de lopende golven levert nu niet de normale staande
golf op, doch een combinatie van een lopende en van een staande golf: ter plaatse
van de vroegere stroombuiken is de wisselstroom maximaal, maar hij bedraagt
niet het dubbele van de heengaande lopende golf die de spanningsbron vlak
na de inschakeling aan de leiding levert; ter plaatse van de vroegere stroomknopen is de stroom minimaal, maar nog geen nul. Evenzo is de wisselspanning
ter plaatse van de stroomminima maximaal, maar minder groot dan in het
geval van een open leiding; ter plaatse van de stroommaxima is de wissel
spanning minimaal, maar nog geen nul. Dit alles is in de fig. 3.226 te zien.
Tevens valt het daarbij op, dat de amplitude van de maximale spanning vmax
gelijk is aan de som van de maximale waarde van de heengaande en die van de
gereflecteerde lopende golf, terwijl de amplitude van de minimale spanning
i'min gelijk is aan het verschil van de maximale waarde van de heengaande en
die van de gereflecteerde lopende golf. Net zo is het met de amplitudes van de
maximale- en de minimale wisselstromen imax en im(n het geval. Aangezien

wij de refiectiecoëfficiënt |/r| = -

Vl

kennen, is de verhouding van

Vmax

tot

Vh

vm/,i als volgt te bepalen:

Umax

Vh + Vt

vm l n

Vh ~ Vl

, ,

R~Ro\R + 7?0 1

]

R-Ro
Iv/i
R + Ro

7? + 7?o + 7? - 7?o
7? + 7?0 - 7? + 7?0

27?

W

7?
l?o

Op dezelfde wijze is de verhouding "™.ax. te bepalen. Aangezien de reflectielmin

coëfficiënt voor de stroom (afgezien van het teken) evengroot is als die voor
~'"ax dezelfde waarde vinden als voor
.
de spanning, zal men voor bnln

Vmin

Deze verhouding noemt men wel de staande golf-verhouding, en zij is
dus gelijk aan:
Umax

hr/a?

Vmin

l-min

sgv = -- -----

R
77?

(3-13)

In de diverse punten van de leiding loopt de impedantie, d.i. de verhouding
v
i

daar ter plaatse, weer uiteen. Ter plaatse van de spanningsminima bedraagt

J
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de aldaar reëel1) zijnde impedantie:

!
Vmln
huaz

Zmin

R - Ro
R + Ro
I? + Ro

Zmin —

ih

Ro Vh
Ro
= ~ Ro, of
R th

Ro
R

(3.\4a)

Ter plaatse van de spanningsmaxima bedraagt de aldaar reëel zijnde impedantie:

y

V-max
hnin

R• + Ro
t

]Vh

R - Ro
R + Ro

R
Ro

vh
M

R R
= ~rïRo’

of

| Zjnax = R

(3.14*)

Het is trouwens direct in te zien, dat de impedantie ter plaatse van de
spanningsmaxima gelijk is aan R, aangezien er aan het einde van de leiding
zo’n spanningsmaximum optreedt en de weerstand R direct op het einde is
aangesloten.
Hoe is het tenslotte gesteld met de leidingimpedantie tussen de spanningsminima en de spanningsmaxima in? Dit kan men op de volgende wijze nagaan,
waarbij men tot een algemeen overzicht van het gedrag van een met een wille
keurige grote weerstand R afgesloten verliesvrije leiding komt.
In een willekeurig punt P op een afstand x van het uiteinde (zie de fig. 3.21
en 3.22c), kan men de wisselspanning en de wisselstroom elk opvatten als
R>RO

Ra

Jltrlw

Fig. 3.22c. De toestand aan het einde van een met een grote weer
stand afgesloten lange leiding op het tijdstip 0, waarop het wisselspannings-wisselstroom-signaal juist aan het uiteinde komt.
l) Reëel in de betekenis van „niet-imaginair”, d.w.z. „ohms”.
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de som van een heengaande en een |/r| maal zo sterk gereflecteerde lopende
golf. Zij zijn volgens fig. 3.22c te schrijven als:
( Vp = V ph + Vpt = ó.cos(a>/ + <p) + |/r| ■ v.cos(col — <p)
| lp = I p„ + lp, = i ■ cos (tof + <p) — \/r\. i . cos (wf — <p)

of

I Vp = |/r|-ü[cos(<uZ + ip) + COS(cuZ — ?>)] + (! --- |/r|)v.cos(cof + 95)
[ lp = \/r\■( [COS (tóf + <p) — COS (c/jZ — ?>)] + (1 — |/r|)f .COS (co/ + ip)

of

ƒ =
|/P =

2|/r|.ó.cos «p.cos cot + (1 — | fr\)v.cos(cot 4- <p) = Vs +
2\fr\. f.sin cp.sinwZ + (1 — |f.l)f .cos(coZ + <p) = Is +

projec
as

4>KP| .

\\i

\K

big. 3 22d. De vectordiagrammen van
de wisselspanning en de wisselstroom
(op een bepaald moment) in een punt P
van dc met een grote weerstand R afge
sloten verliesvrije lange leiding. De span
ning en de stroom zijn hier elk samenge
steld gezien uit een staande golf- en uit
een lopende golf-component (zie ook
fig. 3.22e).

Volgens de laatst gevonden formule
ringen kan men de wisselspanning (resp.
wisselstroom) in P opvatten als de som
van een staande golf-component
vs (resp. i’s) en een lopende golf-com
ponent vi (resp. i/). Dit is geschetst
in fig. 3.22cf. Wij hebben in fig. 3.22c
over een leidinglengte van één golflengte
2 getekend, hoe het op het tijdstip
t = 0 is gesteld met de spannings- en de
stroomcomponenten in diverse punten
van een aan het einde met R afgesloten
verliesvrije leiding. De vectordiagram
men zijn geconstrueerd met behulp van
de laatst gevonden formules. Daarbij is
aangenomen dat R = 37?o, zodat

I R - Ro 1
I 3/?q - Ro
R + Ko | ~ 3R0 + Ro

l/r| = |

27?o

I

4K0

— I-

Wat de spanningscomponenten betreft is op te merken, dat deze een hoek
2~
<p = —— x in fase zijn verschoven, waarbij vi over de hoek 9? voorijlt op vs.
Verder is de amplitude van vi gelijk aan (1 — |/r|) .v = 0,5ó en dus over de
gehele leidinglengte constant; de amplitude van vs is echter gelijk aan
2k
2. !/r|. v. cos <p = v. cos — x en daarmee sterk afhankelijk van de afstand

x tot het uiteinde, zoals dit bij een staande golf met buiken en knopen is te
verwachten.
Wat de stroomcomponenten betreft is op te merken, dat deze een hoek
’ fase
'
" verschoven,
'---------- --------v- i;
- over
-------- hQgk
x — l~~ in
zijn
waarbij
2
voorijlt op is. Verder is de amplitude van ï gelijk aan (1 - |/r|)f = 0,5? en

<P —

=
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capacitief complex

capacitief complex

inductief complex

■R

1

co I

°©(Uee$

-

m

►

)

X

7pl

Lt

7P

7p

v

fp

Tf

3

7p^>

fp

1 1 I

ÏX.X'

O'

X

|Zp|

x
0'
Fig. 3.22<?. De vectordiagrammen van de wisselspanning en de wisselstroom in diverse
punten van een met een grote weerstand /? afgesloten stuk lange leiding.
Tevens is gegeven de grootte van v, i en \Z\ als functie van de plaats in de lange leiding.
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dus over de gehele leidinglengte constant; de amplitude van ïs is echter gelijk
. 2aan 2. \fr\ .i.sin <p = ï.sin—x en daarmee sterk afhankelijk van de afstand

x tot het uiteinde, zoals dit bij een staande golf met buiken en knopen is te
verwachten.
In fig. 3.22e hebben wij enerzijds de spanningsvectoren en de stroomvectoren elk apart weergegeven om tot een overzichtelijk geheel te komen;
anderzijds hebben wij de totaalspanning vp en de totaalstroom ïp gezamenlijk
in één figurenreeks aangegeven ten einde hun onderlinge fase en hun grootte
goed te laten uitkomen.
Het valt in de eerste plaats op, dat de spanning en de stroom in de buiken
en knopen x) inderdaad in fase zijn, zoals wij reeds eerder hebben vermeld.

Bovendien is de verhouding

Vp

—— = |Zp| in de spanningbuiken maximaal
| ip
V
1 5 <5
Vmax
en in dit geval (waarbij /r = 0,5) gelijk aan \Zmax\ = mal = -d- 3A’0 = R,
Imin

U,Öl

hetgeen overeenstemt met de formule (3.146); verder is de verhouding

I

i

= \Zp in de spanningsknopen minimaal en gelijk aan \Zmtn\ —

\ïï\
0,5v
= 'rjr

Vmln

-- =
Vmax

— IjRo, hetgeen overeenstemt met de formule (3.14«).

In de tweede plaats valt in verband met de fase van vp ten opzichte van
ip op, dat er tussen de spanningsbuiken en de spanningsknopen in geen sprake
zs van een zuivere reactantie (zoals in het geval van de open leiding, waarin
uitsluitend een staande golf optreedt), dat er evenmin sprake is van een reële
impedantie (zoals in het geval van de met 7?o afgesloten leiding, waarin uitsluitend één lopende golf optreedt), maar dat er sprake is van een complexe
impedantie. Dit komt, omdat er hier tegelijkertijd van een staande- en van
een lopende golf sprake is.
In de derde plaats is omtrent de aard van de zojuist genoemde complexe
impedantie het volgende te vermelden. Binnen de eerste | golflengte van het
uiteinde van een open lange leiding af is de reactantie capacitief; binnen
de eerste ]- golflengte van het uiteinde van een met een grote weerstand R afge
sloten lange leiding 2) af is de impedantie capacitief complex (men kan dit
nagaan in fig. 3.22e). Langs de open lange leiding van het uiteinde af wordt
de reactantie om de | golflengte afwisselend capacitief en inductief; langs de
met een grote weerstand R afgesloten lange leiding 3) van het uiteinde af

*) D.w.z., in de buiken en knopen van de door v8 en ïs gevormde staande golf.
2) Dit geval ligt tussen de gevallen van de open leiding en de met 7?o afgesloten leiding in.
3) Dit geval ligt tussen de gevallen van de open leiding en de met 7?o afgesloten lei
ding in.
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wordt de impedantie om de
| golflengte afwisselend capacitief
complex en inductief com
/?o
—?p
plex (men kan dit weer nagaan
in fig. 3.22e).
Wij hebben in fig. 3.22e
verder eveneens de amplitude
Izl
van de wisselspanning en die
van de wisselstroom als functie
van de afstand x tot het uit
----------------------------- S1
einde uitgezet. Tenslotte heb
Fig. 3.22/. Het verloop van v, i en jZ| langs een
met een grote weerstand
*—' afgesloten verliesvrije ben wij de waarden van vp en
lange leiding.
lp op elkaar gedeeld en de al
dus verkregen |Zp|-waarden
als functie van x uitgezet. Hiermede is een volledig beeld verkregen van het spannings- en het stroomverloop in een, met een grote weerstand R afgesloten,
verliesvrije leiding.
Is de leiding enkele golflengten lang, dan is de spannings- en de stroomverdeling in geval van R = 3Rg zoals in
fig. 3.22/ is weergegeven. Tevens is in
/?O
de laatstgenoemde figuur de waarde van
|Zp| als functie van x getekend.

xxxxxxxxw;
L

vwvw

C. Vervolgens sluiten wij de span
ningsbron aan op een verliesvrije

ffo

171

t
t

bi

171

b2

lzl=/?o

I

~

Fig. 3.23. De toestand, indien men een wissel
spanning heeft aangesloten op een met de
golfweerstand Ko afgesloten verliesvrije lange
leiding. Hierbij treden er geen reflecties op en
is er slechts sprake van lopende golven.

c
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leiding, die is afgesloten met de golfweerstand Ro. In dit geval treden
er in het geheel geen reflecties op en verdwijnt de lopende golf aan het uit
einde in de belasting Ao zonder dat er iets wordt gereflecteerd. De leidingimpedantie bedraagt overal Ro en is reëel.
In de fig. 3.23 is de spannings- en de stroomtoestand in de lange leiding
gedurende een aantal opeenvolgende momenten die [7 uit elkaar liggen
weergegeven voor het geval dat de leiding met Ao is afgesloten. Er is uitsluitend
sprake van één lopende gol/ die langs de leiding voortbeweegt en zijn gehele
energie aan A’o toevoert.

D. Daarna sluiten wij de spanningsbron aan op een verliesvrije leiding,
die is afgesloten met een kleine weerstand r.
In dit geval gaat de lopende golf naar het uiteinde en aldaar wordt het deel
r — Ra
Ro — r
gereflecteerd, de stroom positief en de spanning
l/rl = j 7+ Ao
Ka + r
negatief [zie ook formule (3.10)]. De heengaande golf en de gereflecteerde
kleinere golf werken vervolgens samen zoals fig. 3.24a weergeeft. De toestand,
nadat de gereflecteerde golf aan het begin is teruggekomen, is in de fig. 3.246
geschetst; dit is niet een toestand van de normale, door totale reflectie ont
stane staande golf, doch een combinatie van een lopende en een staande golf.
We krijgen nu een aantal
uit elkaar gelegen punten (waarvan het uit
einde er één is) waar de stroom maximaal is en de spanning minimaal, terwijl
in de midden daartussenin gelegen punten de stroom minimaal en de spanning
maximaal is (zie fig. 3.246). De amplitude van de maximale spanning vmax is
daarbij gelijk aan de som van de maximale waarde van de heengaande en die
van de gereflecteerde lopende golf; de amplitude van de minimale spanning
•inin is gelijk aan het verschil van de maximale waarde van de heengaande
en die van de gereflecteerde lopende golf. Evenzo is het met de amplitudes
van de maximale en de minimale wisselstromen imax en imin- Met behulp van

de reflectiecoëfficiënt |/r| =

I i5<

I üft

kan men de staande golfverhouding

Vmax

Vmin

bepalen:

(1 + Ro + r )1'"
'êinax

Vh + Vt

Vmln

Vh — it

1 -

Ao + r + Ro — r
Ao + r — Ro + r

2R0
2r'

ao

r

Ao + r )

Op dezelfde wijze is de verhouding .Jïffï. te bepalen. Aangezien de absolute
imin

waarde van de reflectiecoëfficiënt voor de stroom evengroot is als die voor

■
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de spanning, zal men voor

— dezelfde waarde vinden als voor -™a—.
^min
Vmin

•r<Ro

Qi

a2

\A/W\
\

/ \

/ \

:

■capacrtief
•inductief

T

O
V

/

ff

4a

A3 ’

z’

ï;

A A

V
83

b6

84

Bi

82

A„,A„ 1

7 rm

11
o

°5

\ /

\ /

b2

b3

b4

»••-/ *

Fig. 3.24a. De reflectie van een wisselspan
ning en een wisselstroom aan een met een
kleine weerstand afgesloten uiteinde. Van
het uiteinde K' uit ontstaat een staande golf,
die wordt gevormd door de gereflecteerde
lopende golf en een (evengroot) deel van de
heengaande lopende golf, terwijl het overige
deel van de heengaande golf als een lopende
golf naast de genoemde staande golf aan
wezig is.

i

bi

Fig. 3.24Z». De momentele waarden
van de wisselspanning en de
wisselstroom op een aantal opeen
volgende momenten die }7' secunde uit elkaar liggen.
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De staande golf-verhouding is dus gelijk aan:
Vmax

imax

Vmin

imin

sgv = —-----

In de diverse plaatsen loopt de verhouding

Ao
r

v

(3.16)

d.i. de impedantie, uiteen.

Ter plaatse van de spanningsminima bedraagt de aldaar reëel zijnde impedantie:
Ao - r
'V.mlu ■—

Vmln

imax

Ro + r
Ro - r
Ro + r

in

Ro

vn
in

A’o

Ro. of

| %mln

(3.17a)

Ter plaatse van dc spanningsmaxima bedraagt de aldaar reëel zijnde impedantie:
Ro - r \ .
Z ma x —

Vmax
im l n

Rp — r\

Ro + r

in

r

vn
in

Rp

r

Ro. of

R-ó

Zmax = —

(3.176)

Hetisook ineens in te zien, dat de impedantie ter plaatse van de spannings
minima gelijk is aan r, aangezien er aan het einde van de leiding zulk een
spanningsminimum optreedt en op het einde dc weerstand r direct is aangesloten.
Tenslotte zullen wij nog nagaan, hoe het met de leidingimpedantie is gesteld
tussen de spanningsminima en de spanningsmaxima in. Hiertoe beschouwen
wij de totale wisselspanning (resp. wisselstroom) weer als de som van een
heengaande en een \fr\ maal zo sterk gereflecteerde wisselspanning (resp.
wisselstroom).
Volgens fig. 3.24c zijn de wisselspanning en de wisselstroom in een punt P
op een afstand x van het met r afgesloten uiteinde te schrijven als:

| Vp = Vph -f- Vp, = v. cos (a>t -f- <p) — \/r\. v. cos (wZ — <p)
| lp =Iph + lp, = i .cos(u>t -f- <p) + |/r| .i .cos(cuZ — <p)
of | VP = \fr\.v[cos(iot 4- ?>) — cos(wZ — ?>)] 4- (1 — \jT\)v.cos(i»t 4- <p)
° | lp = l/r|.f[cos(wZ 4- 9?) 4- cos(wZ — 90)] 4- (1 — |/r|)t .cos(<oZ 4- <p)
of

| Vp = — 2|f.|.&.sin ^p.sin coZ 4- (1— I fr\)v • cos (<uZ 4- 9?) =Vs 4- Vt
I lp =
2|fr|.f.cos tp.cosw/4-(1 —|/,r|)ï.cos(a>Z 4-9?) =/s + Ii
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:r<Ro

7—-\

Fig. 3.24c. De toestand aan het einde van een, niet een kleine weer
stand afgesloten, lange leiding op het tijdstip 0, waarop het wisselspannings-wisselstroom-signaal juist aan het uiteinde komt.
Volgens de laatstgevonden formules kan men de wisselspanning (resp.
wisselstroom) in P opvatten als de som van een staande golf-component vs
(resp. ïs) en een lopende golf-component vi (resp. ïï}. Dit is getekend
in fig. 3.24<Z. W ij hebben in fig. 3.24e over een leidinglengte van één golflengte
bij het uiteinde weergegeven, hoe het op het tijdstip t = 0 is gesteld met de
spannings- en de stroomcomponenten. De vectordiagrammen zijn geconstru
eerd met behulp van de laatstgevonden formules voor lzp en lp. Daarbij is
aangenomen dat r = ^Rq, zodat
\/r\

' 4- 1

| r + Ro |

iftt

!I - 55lI

,

Wat de spanningscomponenten betreft is op te merken, dat deze een hoek
2x — -Jtt in fase zijn verschoven, waarbij vi over de hoek <p — trr

voorijlt op vs. Verder is de amplitude van
■vi gelijk aan (1 — |/r|)z> = 0,5v en dus
over de gehele leidinglengte constant; de
amplitude van vs is echter gelijk aan
. 2tt
2|/r[.i.sin cp — w.sin
x en daarmee

projectieos

T

sterk afhankelijk van de afstand x tot het
uiteinde, zoals dit bij een staande golf
met knopen en buiken is te verwachten.
Wat de stroomcomponenten betreft is
op te merken, dat deze een hoek
2rp —----- x in fase zijn verschoven, waarA
bij ïi over de hoek <p voorijlt op ïs. Ver....
der is de amplitude van il gehjk aan

Fig. 3.24rf. De vectordiagrammeni van
de wisselspanning en de wisselstroom
(op een bepaald moment) in een pnnt
P van de met een kleine weerstand r
afgesloten verliesvrije lange leiding. De
spanning en de stroom zijn hier elk sa
mengesteld gezien uit een staande golfen uit een lopende golf-component (zie
ook tig. 3.24e).
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(1 — |/r|)^ = 0,5z en dus over de gehele leidinglengte constant; de amplitude

van is is echter gelijk aan 2|/r|£.cosg> = z.cos- — x en daarmee sterk afcopocitief complex

1A

inductief complex

+

1A

copocitief complex

13

inductief complex

__ 13___

*
Ro.

i
Zp’
IZp

3

I'p

—Pp

----- />

’N.

y
K’

■X

|Zp|

■X

K'
Fig. 3.24e. De vectordiagrammen van de wisselspanning en de wisselstroom in diverse
punten van een met een kleine weerstand r afgesloten stuk lange leiding.
Tevens is gegeven de grootte van v, t en \Z\ als functie van de plaats in de lange leiding.

>

1
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hankelijk van de afstand x tot
het uiteinde, zoals dit bij een
staande golf met knopen en
*o
----buiken is te verwachten.
In fig. 3.24e zijn enerzijds de
spanningsvectoren en de stroomvectoren elk apart weergegeven;
1
X'
IZl
anderzijds zijn de totaalspanning vp en de totaalstroom ïp
tezamen in één figurenreeks ge
tekend ten einde hun onderlin
X'
Fig. 3.24/. Het verloop van v, i en \Z\ langs een
ge fase en hun grootte goed te met
een kleine weerstand afgesloten verliesvrije
laten uitkomen.
lange leiding.
In de eerste plaats valt het
op, dat de wisselspanning en de wisselstroom in de buiken en knopen i) in
derdaad in fase zijn, zoals wij reeds eerder hebben vermeld. Bovendien is
I Vp 1
de verhouding ---- i = \Zp\ in de spanningsbuiken maximaal en in dit geval

XXX?vQOO\XXX/\

/VWVV\

I

gelijk aan |Zmol| =

I

Umax
1min

1,5v

0,5?

= 3Rg waarbij j/r| = 0,5, hetgeen over-

eenstemt met de formule (3.17Ó); verder is de verhoudingr

vp [

= |ZP| in
Zp I
0,5v
:
.
Vmtn
de spanningsknopen minimaal en gelijk aan |Zj
1,5?
lmax
=
= r, hetgeen overeenstemt met de formule (3.17a).
In de tweede plaats valt in verband met de fase van vp ten opzichte van ïp
op, dat er tussen de spanningsbuiken en de spanningsknopen in geen sprake
is van een zuivere reactantie (zoals in het geval van de hierna te behandelen
kortgesloten leiding, waarin uitsluitend een staande golf optreedt), dat er
evenmin sprake is van een reële impedantie (zoals in het geval van de met Rq
afgesloten leiding, waarin uitsluitend één lopende golf optreedt), maar dat
er sprake is van een complexe impedantie. Dit komt omdat er hier tege
lijkertijd van een staande- en van een lopende golf sprake is.
In de derde plaats is omtrent de aard van de complexe impedantie het
volgende te vermelden. Binnen de eerste J golflengte van het met een kleine
weerstand r afgesloten (d.w.z., bijna kortgesloten) uiteinde af gerekend is de
impedantie inductief complex. Langs de met een kleine weerstand r afgesloten
leiding van het uiteinde af gerekend wordt de impedantie om de } golflengte
afwisselend inductief complex en capactlief complex2).
-------

*) D.w.z., in de buiken en knopen van de door vs en ïs gevormde staande golf.
2) Vergelijk dit met het hierna te behandelen geval van de kortgesloten lange leiding.
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Verder zijn in fig. 3.24e eveneens de amplitude van de wisselspanning
en die van de wisselstroom als functie van x uitgezet. Tenslotte is daaronder
-

vp

de waarde van \Zp\ = —— als functie van x uitgezet. Hiermede is een volledig
ip

overzicht verkregen van het spannings- en het stroomverloop in een met een
kleine weerstand r afgesloten verliesvrije leiding.
Indien de leiding enkele golflengten lang is, dan is de stroom- en spanningsverdeling in geval van r = \Ra zodanig als in fig. 3.24/ is getekend. Tevens
hebben wij in deze figuur de waarde van \ZP\ als functie van x weergegeven.

E. Tenslotte sluiten wij een wisselspanning aan op een verliesvrije kort
gesloten leiding. In dit geval treedt er, evenals bij de open leiding, volledige
reflectie op. Hierdoor ontstaan normale staande golven met spanningsknopen
waar de spanning voortdurend nul is en met stroomknopen waar de stroom
voortdurend nul is. De spanning wordt aan het uiteinde negatief gereflecteerd,
dr stroom daarentegen positief. Het samenwerken van de heengaande lopende
golf en de evengrotc teruggaande lopende golf is in de fig. 3.25a getekend.
Men kan de uiteindelijke toestand, na het terugkomen van de gereflecteerde
golf aan het begin, zien in fig. 3.25i>: er is, evenals bij de open lange leiding,
sprake van een staande golf. In fig. 3.25c is de staande golf verduidelijkt door
de amplitude van de wisselspanning en de amplitude van de wisselstroom
langs de leiding uit te zetten. Hierbij moet men wel bedenken dat, als de
momentele wisselspanning overal in de leiding maximaal is, op hetzelfde
ogenblik de momentele wisselstroom overal nul is en omgekeerd.
\ erder valt het op, dat er in het kortgesloten uiteinde en op een even aan
tal malen jz van het uiteinde spanningknopen en stroombuiken optreden, zodat
de impedantie daar gelijk is aan nul; op een oneven malen
van het kortgesloten
uiteinde treden daarentegen spanningsbuiken en stroomknopen op, zodat de
impedantie daar oneindig groot is.
Tussen de genoemde buiken en knopen in is noch de spanning, noch de
stroom nul, zodat de impedantie aldaar tussen nul en oneindig groot in moet
liggen. Uit fig. 3.25b volgt, dat de impedantie, binnen de eerste kwart golflengte
van het kortgesloten uiteinde af, zuiver inductief is en vervolgens om de
| golflengte van het uiteinde af afwisselend zuiver capacitief en zuiver inductief.
De grootte van de reactantie in de diverse punten kan men met behulp van go
niometrie weer als volgt afleiden.
0
In de fig. 3.25rf is de spannings- en de stroomtoestand op het tijdstip t
weergegeven. In het kortgesloten uiteinde van de leiding geldt:
Vh —
v.cos tot
Vi = — v.cos a>t

en

Ih = i. cos o>t
11 = i. cos a>t

III
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Fig. 3.25a. De reflectie van een wisselspan
ning en een wisselstroom aan een kort
gesloten uiteinde.
Van het uiteinde K af ontstaat er een
staande golf, die gelijk is aan de superpositie
van de heengaande- en de evengrote gere
flecteerde lopende golf.

Fig. 3.256. De staande golf in een
aantal opeenvolgende momenten, die
-j-T secunde uit elkaar liggen.
Uit het naijlen (resp. voorijlen) van
de stroom op de spanning volgt voor
de diverse tukken van
lengte, of de
leidingimpedantie aldaar inductief
(resp. capacitief) is.

In een punt P op een afstand x’van het kortgesloten uiteinde (zie fig. 3.21)
geldt:

P*
= v. cos (<of + <p)
| P( = — v.cos(a^ — <p)

en

[ In = t.cos(cot + <p)
.
2■ T
.
. .
,, waarin
—----- x = p.x.
(= i. cos (col — <p)
1
A
r
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Dit betreft de heengaande en de volledig gereflecteerde lopende golven.
Voor de resulterende staande golf zal dus gelden:
[ Vp= VI't = v.cos(a>/+9?)—v.cos(a>t—<p) = — 2.ó.sin </,.sin <ot=—tip.sin ad
] lp =
=i .cos(co/4-<p)4-ï .cos(oj/—<p)= 2.t.cos.9? coscuf= ip.cosad

Hieruit volgt dat de grootte van Zp gelijk is aan:
1\^P\
7 | = ~T~
lp

2. v. sin rp

V

2.1 .cos cp

1

tg <P = -^o-tg

Zp = + ƒ. Ro. tg

r=O

------ |vl
------ 17|

Izl

MM

Fig. 3.25c. De grafieken, die de grootten weerge
ven van de wisselspanning, de wisselstroom en
de impedantie in de diverse punten van een verliesvrije kortgesloten lange leiding.

(Jy*) = -^o-tg ^-x)- of:

2—

X

~T

(3.18)

In fig. 3.25c is de gra
fiek \Zp\ = f(.cj uitgezet.
Blijkbaar is deze grafiek,
van het uiteinde K uitgaan
de, een tangenslijn. Het is
een tangenslijn (en geen om
gekeerde tangenslijn) om- dat van het uiteinde af
met ,,een stuk leiding van
} golflengte” wordt begon
nen, waarbinnen de leidtngreactantie inductief isJ) en
wij de inductieve reactantie
naar boven hebben uitgezet.
Halverwege een knoop en
2een buik is tg —x gelijk
2
aan d: 1. zodat de grootte
van de reactantie dan ±
j.Ro bedraagt.
1) Dit is als volgt gemakke
lijk te onthouden: een kortge
sloten uiteinde vormt a.h.w. een
éénwindingsspoeltje met een
afmeting die kleiner is dan 2.

Fig. 3.25<Z. De toestand aan het einde van een kortge
sloten lange leiding op het tijdstip 0, waarop het wisselspannings-wisselstroom-signaal verondersteld wordt
juist aan het uiteinde te komen.
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De afsluiting van een verliesvrije leiding met een reactantie
Tot nu toe hebben wij het uitsluitend over open, kortgesloten of met een
weerstand afgesloten verlies
vrije lange leidingen gehad.
Indien men een verliesvrije
leiding afsluit met een reac
tantie, kan men in de plaats
X1
van deze reactantie de lei
ding verlengd denken met
I
een stuk open- of met een
-<5-----------stuk kortgesloten leiding
H----^■bgcotg
van zeer bepaalde lengte.
/?O|
! *2
Immers, een open- zowel
als kortgesloten leiding ge
draagt zich als een reactan (§■
i
j
tie indien haar lengte niet
precies een geheel aantal
^-bgcotg
1A
kwartgolflengten bedraagt.
Aldus kan men de, een
Fig. 3.26a. Een stukje open leiding, dat korter is dan |2,
verliesvrije leiding ajsluiten- gedraagt zich als een condensator.
Éen stukje kortgesloten leiding, waarvan de lengte
de, condensator volgens
ligt tussen |2 en |2, gedraagt zich eveneens als een
fig. 3.26a vervangen door condensator.
een stuk open leiding met
de lengte Xi of door een stuk kortgesloten leiding met de lengte x2. Volgens
fig. 3.20c en formule (3.12) moet nu in het geval van het open leidingstuk
gelden:
2k
l
2tc
, of
, of cotg
— = 7e0-cotg
>.
A
I
~T
Xl
wC.Ro
wC

T"‘

4

/ \/<uC \
2—- Xi = bgcotg -------- I, zodat:
\ 7?0 /
z
X1 =

1 /coC
2.
• bgcotg ——
2re
Aq

(3.19a)

Vergelijkt men fig. 3.25c met fig. 3.20c, dan geldt in het geval van het kort
gesloten leidingstuk:
1
■ —!—= 7?o-cotg (■ X2 — 1* 2kI, of COtg A'2 — P 2- =
„ p ■ of
A
coC . Aq
A
coC
\
...
1 lo>C
A'2 — }A
-----2- = bgcotg - ---—, zodat
A
7vo

250

III - LANGE LEIDINGEN - § 3

cu L

*1

l
I x
i 2n

4

f

4—

X

•?

bgtg

X2 =

t>A

"O

2
1 /ojC
•bgcotg
2~

Fig. 3.266. Een stukje kortge
sloten leiding, dat korter is dan
j-2, gedraagt zich als een spoel.
Een stukje open leiding,
waarvan de lengte ligt tussen
{/. en -J2, gedraagt zich even
eens als een spoel.

+ |A

(3.196)

Verder kan men de, een verliesvrife leiding afsluitende, verliesvrije spoel
volgens fig. 3.266 vervangen door een stuk kortgesloten leiding met de lengte
A t of door een stuk open leiding met de lengte x^. Volgens fig. 3.25c en formule
(3.18) moet nu in het geval van het kortgesloten leidingstuk gelden:
<oL = .Ro-tg

2-

T

*1 I, of tg

2tc

—X1

a>L

, of

2~
a>L
— ,V1 = bgtg ----- , zodat
A'o

xi =

2
2-

•bgtg

toZ,

(3.20a)

Vergelijkt men fig. 3.20c met fig. 3.25c, dan geldt in het geval van het
open leidingstuk:
mL

= 7?o-tg

r 2-

L ;. (Xz
2-

z

£A)J, Of tg

K <'* - w] -

wL
------, of
Ro

oiL
X2 — |2 I = bgtg ----- , zodat
Ro

mL
,17-bgtg^7 + JA
‘ 2

%2 =

(3.206)
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Men gebruikt een lange leiding o.a. om de elektrische energie aan een zendantenne toe te voeren. Deze zendantenne vormt dan de belasting van de
genoemde kabel. De belasting behoort gelijk te zijn aan de karakteristieke
impedantie van de kabel, die doorgaans nagenoeg reëel is en gelijk aan Rg.
Vormt de antenne niet een reële belasting, doch een inductieve- (resp. capacitieve)- belastingsimpedantie, dan kan men enige capaciteit (resp. zelfinductie) parallel schakelen aan de antenne, waardoor de afsluitimpedantie
van de kabel toch reëel wordt. Hiertoe gebruikt men vaak een klein stuk open
of kortgesloten kabel van minder dan JA lengte, dat zich volgens het voorgaande
als een capaciteit of een zelfinductie gedraagt. Het is als het ware een klein stuk
aanpassingskabel (in het Engels „maiching stub” genoemd).
De afsluiting van een verliesvrije leiding met een complexe impedantie

I
■

Sluit men een lange leiding af met een complexe impedantie, dan kan men de
desbetreffende impedantie vervangen denken door een, met een zeer bepaalde
weerstand (die niet gelijk is aan Ro) afgesloten, leidingstuk van een zeer be
paalde lengte (die niet een geheel aantal kwart-golflengten bedraagt). Immers
volgens de punten B en D in deze § 3 heeft zulk een leidingstuk een complexe
ingangsimpedantie.
Aangezien er in het laatstgenoemde leidingstuk een lopende-, zowel als een
staande golf zal optreden (zie de fig. 3.22a en 3.24e), zal er ook in een, met een
complexe impedantie afgesloten, verliesvrije leiding de combinatie van een
lopende- en een staande golf optreden. De toestand zal hier dus aanzienlijk
gecompliceerder zijn dan in het geval van de met een reactantie afgesloten
verliesvrije leiding.
Men kan een en ander berekenen door om te beginnen de heengaande en de
gereflecteerde lopende golf te berekenen met de nu complex zijnde reflectiecoëfficiënt:

A=

Z - Ro

Z + 7?0

(3.21)

Vervolgens kan men de met behulp van goniometrie te vinden uitdrukking
voor de som van de heengaande- en de gereflecteerde lopende golf schrijven als
de som van een staande- en een lopende golf. Tenslotte is, met behulp van de
vectorvoorstelling van de wisselspanning en de wisselstroom, voor de diverse
punten van de lange leiding weer na te gaan hoe de spannings- en stroomverdeling in de leiding verlopen.
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§ 4. DE LANGE LEIDING MET VERLIEZEN
De verliezen in een wisselstroomvoerende lange leiding zijn enerzijds te
wijten aan de ohmse weerstand van de aders en anderzijds aan de eventueel
optredende dwarsgeleiding tussen de aders. Deze verliezen zijn over het
algemeen afhankelijk van de frequentie. De eerstgenoemde verliezen kunnen
bij hogere frequenties toenemen door het optreden van het huideffect. De aan
de dwarsgeleiding in ruime zin te wijten verliezen zijn voor een deel te wijten
aan de eigenlijke dwarsgeleiding, d.w.z. aan het feit, dat de isolatie niet ideaal
is en daardoor een kleine lekstroom doorlaat; voor de rest zijn het diëlektrische
verliezen, die kunnen toenemen als de frequentie toeneemt.
In het geval van een leiding met verliezen is er niet meer sprake van een
golfweerstand, maar van een golfimpedantie of karakteristieke impedantie Zq.
Deze golfimpedantie bedraagt:

Zo =

7?i -|- ia>Li
Gi + ]a>Ci

(3.22)

Hierin is 7?i de ohmse weerstand van de aders per meter leidinglengte,
Gi de effectieve dwarsgeleiding per meter (= totale dwarsgeleiding in ruime
zin), Z-i de zelfinductie per meter enCi de capaciteit tussen de aders per meter.
Zijn de twee aders in de lucht opgesteld of is het isolatiemateriaal tussen de
aders van een dusdanig goede kwaliteit, dat de dwarsgeleiding te verwaarlozen
is in het te gebruiken frequentiegebied, dan is er slechts sprake van de ohmse
weerstand van de aders. Dit is een veel voorkomend geval. Een bijzonder geval
, , .,
, Ri
Ai
doet zich voor als
, d.w.z. als de tg ó van 7?1 + jaiLi evengroot is
G'i
Ci
als de tg d van G'i + jaiCi. Dan is de karakteristieke impedantie nl. reëel en
onafhankelijk van de frequentie en is de demping (= energieverlies in de leiding)
voor componenten met uiteenlopende frequenties evengroot.
Behalve verliezen door ohmse weerstand en dwarsgeleiding kunnen er ook
nog verliezen door straling optreden. Straling zal in het volgende hoofdstuk
uitvoerig ter sprake komen. Het houdt in, dat er een elektromagnetisch wisselveld wordt opgewekt, dat zich steeds verder in de ruimte verspreidt. Aangezien
het wisselveld een zekere energie vertegenwoordigt, kost het verspreiden van
dit veld energie en vormt de eventuele straling van een lange leiding eveneens
een verliespost, die men zoveel mogelijk moet zien te beperken.
Zou men in geval van twee evenwijdige aders de geleiders geheel samen
kunnen laten vallen, dan zou het veld van de ene ader juist worden opgeheven
door het veld van de ander. Dan zou er dus in het geheel geen straling kunnen
optreden. Hoe verder men de aders uit elkaar haalt, des te groter zal het opge
wekte wisselveld zijn en des te sterkere straling zal er optreden. Over het alge
meen kan men opmerken, dat de straling te verwaarlozen klein is indien men de
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afstand tussen twee evenwijdig opgestelde aders niet groter maakt dan 1 % van
de golflengte.
Bestaat de leiding uit een ader, die is omgeven door een cilindrische aardmantel (dit is de z.g. coaxiale kabel; zie fig. 3.27), dan zal er praktisch niet
isolatie
t^r

c i lindrische
buitenmantel

binnenader

Fig. 3.27. De doorsnede van een coaxiale kabel.

van straling sprake kunnen zijn. Bij een coaxiale kabel met een open uiteinde
kan er slechts aan het uiteinde enige straling optreden. Buiten het feit dat er
bij coaxiale kabel geen straling optreedt, heeft deze kabel nog diverse andere
voordelen, zoals:
a. een coaxiale kabel neemt
geen stoorsignalen op;
b. een coaxiale kabel is goed
Zo
beschermd tegen weersin
vloeden en mechanische be
V
schadigingen ;
c. een coaxiale kabel kan men
in het bijzonder toepassen,
als de aanwezigheid van
----\\^omhullenden K*
andere geleiders in dc
i
directe omgeving geen be
zwaren mag meebrengen
7\ TV
(men kan hem o.a.ingraven).
Wel moet men bedenken,
/ ''
'
X
dat een coaxiale kabel een
Veff
asymmetrische lange leiding
vormt, zodat men speciale
maatregelen moet treffen om
4 ff
er een symmetrische belasting
op aan te kunnen sluiten, (n
§ 5 zullen wij enkele voorbeel
den van de aansluiting van
Izl
een coaxiale kabel op een sym IZolLmetrische belasting behande
len.
Fig. 3.28. Indien men een lange leiding met verliezen afsluit met de karakteristieke impedantie Zo,
nemen
de wisselspanning en de wisselstroom naar
Heeft een lange leiding een
het uiteinde toe exponentieel af. De leidingniet te verwaarlozen ohmse impedantie is op elke plaats gelijk aan Zo.

4"

•VjZ-A - ,/-V

_
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Zo

Vh

1 'Vv
Vt

Mf
'

spanning Vo^ff bij afwezigheid van reflecties
/
aandeel lopende golf
/
aandeel staande golf

'eff

stroom /oeff bij afwezigheid van reflecties

V

\-/

I

Fig. 3.29a. De reflectie
van wisselspanning en
wisselstroom in een open
lange leiding met ver
liezen.
Vh en Ih vormen de heen
gaande lopende golf,
Vt en 11 vormen de terug
gaande lopende golf,
en tezamen vormen zij

\t

W/

\v/_________ \V__________
/
\/
w/
y____________y

.

h

v eff e n ? eff ■

Ih

/
/

/

/

—v-

-f-/

De heengaande- zowel
als de teruggaande lopen
de golf neemt door de
verliezen exponentieel af.
Hierdoor is er alleen aan
het uiteinde uitsluitend
van een staande golf
sprake. Van het uiteinde
afgaande neemt de staan
de golf af en komt er een
toenemende lopende golf
bij: m.a.w., de staande
golfverhouding neemt van
het uiteinde afgaand af.

i
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------------ t'cff
------------ 'eff

Izl

Fig. 3.29d. De uiteinde
lijke
spanningsen
stroomverdeling en de
leidingsimpedantie in de
diverse -punten van de
lange leiding met
liezen uit fig. 3.29<z.

\

--y
Z'X

—!—t—!—r—4-

3A 2yA 2|A 2jA

2A

I^A

ijA

1-jA

A

jA Ja jA
O
ind. cap. ind. cap.

compl. compl. compl compl.

weerstand, of een niet te verwaarlozen dwarsgeleiding tussen de aders, of zowel
ohmse weerstand als dwarsgeleiding, dan treden er in deze leiding verliezen op.
Volgens fig. 3.016 kan men een verliesvrije lange leiding samengesteld den
ken uit een aantal, achter elkaar geschakelde, resonantiekringetjes. Een lange
leiding met verliezen kan men ook voorstellen door een aantal achter el
kaar geschakelde resonantiekringetjes; daarbij hebben, in geval van een niet
te verwaarlozen ohmse weerstand van de aders, de spoeltjes elk enige
ohmse weerstand; verder hebben, in geval van een niet te verwaarlozen
dwarsgeleiding, de condensatortjes elk enige parallelweerstand.
Sluit men een wisselspanning aan op een met Zo afgesloten verliesvrije
leiding, dan zullen tijdens het inschakelverschijnsel de resonantiekringetjes
achtereenvolgens aangestoten worden en zullen zij aldus de toegevoerde
wisselspanning onverminderd doorgeven: op den duur zijn overal in de leiding
een evengrote wisselspanning en een evengrote wisselstroom aanwezig.
Sluit men een wisselspanning aan op een met Zo afgesloten lange leiding
mei verliezen, dan zullen ook dan de resonantiekringetjes achtereenvolgens
worden aangesloten. Gezien het in elk kringetje optredende verlies, zal elk
kringetje echter een kleiner vermogen doorgeven dan dat het zelf krijgt toe
gevoerd. Naarmate het doorgegeven vermogen vermindert zal dit wissel
stroom vermogen in het volgende kringetje een kleinere kringstroom veroor
zaken, die aldus in dat kringetje minder verlies zal geven dan in het voorgaande
kringetje het geval is; het in het volgende kringetje optredende vermogensverlies zal dus minder groot zijn dan het in het voorgaande kringetje optredende
vermogensverlies. Dit betekent, dat de wisselspanning, gaande langs de leiding,

I
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|IZl=2^|Zol

kodat fr=0,4

Zo

V

\
\
\
\

/
/
//

\

VÈj

---------- ^eff
---------- /et1

?A
Fig. 3.30a. De reflectie van een wisselspanning en een wisselstroom in een
niet juist afgesloten lange leiding met verliezen. Ook hier neemt de staande
golf-vcrhouding, als men van het uiteinde naar het begin gaat, af.

exponentieel a/neemt. Tegelijkertijd zal de wisselstroom, gaande langs de
leiding, exponentieel aj nemen (fig. 3.28).
Wij wijzen erop, dat de wfsseZspanning en de wisselstroom niet alleen expo
nentieel afnemen als er zowel ohmse weerstand als dwarsgeleiding optreden,
doch dat dit ook het geval is als er alléén ohmse weerstand of alléén dwars
geleiding optreedt. Dit in tegenstelling tot de geZt/^spanning en de gelijkstroom
in het geval dat wij met een gelijkstroomkabel hebben te doen.
Dat, indien er uitsluitend sprake is van ohmse weerstand in de aders of van
dwarsgeleiding tussen de aders, de spanning of de stroom lineair afneemt in
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het geval van gelijkstroomgeleiding, maar exponentieel afneemt in het geval
van wisselstroomgeleiding, komt omdat de zelfinductie van de aders en de
capaciteit tussen de aders in geval van gelijkstroomgeleiding geen rol spelen 1),
doch in geval van wisselstroomgeleiding wel.
Laat men een lange leiding met verliezen open, dan zullen er reflecties op
treden waarbij de gereflecteerde lopende golven op hun beurt weer exponentieel
afnemen naarmate zij verder teruggaan naar het begin van de leiding. Dit
hebben wij in de fig. 3.29a en 3.296 getekend. Doordat de gereflecteerde
golf afneemt cn de heengaande golf toeneemt als men van het uiteinde naar
het begin gaat, neemt de staande golf-verhouding dan af.
Indien men een lange leiding met verliezen niet precies met de karakteris
tieke impedantie afsluit, zullen er reflecties optreden, die de oorzaak zijn van
het ontstaan van een zwakke staande golf naast de in hoofdzaak aanwezige
lopende golf. De staande golf zal daarbij vlak aan het uiteinde het sterkst
zijn en naar het begin van de leiding toe afnemen. Dit betekent, dat de staandegolf-verhouding aan het einde weer jiet grootst is en naar het begin toe af
neemt (zie de fig. 3.30a). Hoe beter de afsluitimpedantie de karakteristieke
impedantie benadert, des te meer zal de gemiddelde staande golf-verhouding de
waarde 1 (die bij het juist afsluiten optreedt) benaderen.
De leidingverliezen zijn over het algemeen minimaal indien er in het
geheel geen staande golf optreedt 2). Dan is er uitsluitend sprake van een
lopende golf en is de leiding juist met de karakteristieke impedantie Zo af
gesloten: de staande golf-verhouding bedraagt dan 1.
De in de aders optredende verliezen kan men bepalen door de aders samen
gesteld te denken uit een groot aantal stukjes met een weerstand \R. In elk
stukje bedraagt het verlies ïfn.&R. Het totale verlies is te berekenen door de
verliezen van de afzonderlijke stukjes te sommeren; het zal evenredig zijn
met {lfff)gemIs de staande golf-verhouding gelijk aan 1, dan neemt de effectieve wisselstroomwaarde
gaande langs de leiding, exponentieel af (zie de fig. 3.28).
Is de staande golf-verhouding groter dan 1, dan varieert de effectieve wisselstroomwaarde ieff, gaande langs de leiding, tussen waarden die boven i0„, lig
gen en waarden die beneden z'o,,, liggendaarbij neemt in de eerste plaats de
waarde van i0 waar iell „omheen slingert” exponentieel af, terwijl in de
tweede plaats, gaande naar het einde, de staande golf-verhouding toeneemt
(zie de fig. 3.30a).
*) Uitgezonderd wat betreft de inschakelverschijnselen, maar daarvan is hier geen
sprake.
2) Deze regel gaat niet altijd op. Is de karakteristieke impedantie Zo van een lang
stuk kabel b.v. veel kleiner dan de inwendige impedantie van deze kabel, dan kan het
wel voordeliger zijn de kabel met een impedantie af te sluiten die groter is dan Zo-
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Als de staande golf-verhouding groter is dan 1, zal de gemiddelde ivaarde
van i2cll groter zijn dan de waarde van
zodat de verliezen dan groter zijn
dan in het geval dat men de leiding met Zo afsluit.
Dit ziet men direct in door te bedenken, dat een toeneming van /o, met een
•9
bedrag t±ieff, de waarde van ’ie//
2lf meer van
doet afwijken in toenemende zin
dan dat een afneming van ii'o,„
0,„ met een bedrag &ieff, de waarde van i2/f van i%M
doel afwijken in afnemende zin.

Is b.v. io,„ = 10 en \ieff = 2, dan geldt:
= (’o.,, +
= (10 + 2)2 = 144:
’o.„ = 10'2 = 100;
»'L = (»<, - Aie//)2 = (10 - 2)2 = 64.

Hieruit volgt:

H.„ - »o.„ = 144 - 100 = 44 en
i'o,„ — l2,„ — 100 — 64 = 36, zodat
(’o,„ +

i20,„ - {jo,„ - Meff)2

- J'o,„

Aangezien het totale verlies evenredig is met de gemiddelde waarde van
i'jn en de genoemde gemiddelde waarde in geval de staande golf-verhouding
groter is dan 1 altijd hoger ligt dan in geval de staande golf-verhouding gelijk
is aan 1, treden er minimale verliezen op als de staande golf-verhouding gelijk
is aan 1.
Zoals vermeld, nemen de spanning en de stroom, gaande langs een leiding
extra verliezen
doordat sgv>1
dB
10--------------

Fig. 3.30Ó.
Indien de
staande golf-verhouding
(sgv) groter is dan 1, zijn
de verliezen in een lange
leiding een extra bedrag
groter dan de minimale
verliezen die optreden als
sgv =1. In de grafiek
zijn de extra verliezen
bij diverse waarden van
de staande golfverhouding uitgezet als functie
van de (minimale) ver
liezen bij sgv = 1.

f==n=
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i
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met verliezen, exponentieel af. Hierdoor zullen de verliezen in de leiding even
eens exponentieel afnemen. D.w.z.: is over een zekere lengte van Zi meter het
verlies gelijk aan 5% van de aan dit leidingstuk toegevoerde energie, dan zal
het verlies in het daarop volgende evcnlange leidingstuk weer 5% van de aan
dat stuk toegevoerde (kleinere) energie bedragen. Om deze reden geeft men de
verliezen in een lange leiding wel op in decibels per bepaald aantal meter kabel.
Ten einde enig idee te verkrijgen omtrent de orde van grootte van de extra
verliezen in een lange leiding die zijn te wijten aan een grote staande golfverhouding (sgv), hebben wij in fig. 3.306 uitgezet hoeveel het leidingverlies
in dB toeneemt t.o.v. het geval dat de staande golf-verhouding gelijk is aan 1,
voor diverse waarden van de staande golf-verhouding.

Samenvattend kunnen we nu het volgende zeggen omtrent de in een lange
leiding optredende verliezen:
De verliezen kunnen te wijten zijn aan de ohmse weerstand van de aders,
aan de effectieve dwarsgeleiding tussen de aders en aan straling.
De aan ohmse weerstand en dwarsgeleiding in ruime zin te wijten verliezen
zijn tot een minimum te berpeken door de leiding zo goed mogelijk met de
karakteristieke impedantie af te sluiten, aldus een staande golf-verhouding 1
zo goed mogelijk benaderend1); overigens zijn deze verhezen niet tot nul
terug te brengen, aangezien men gebonden is aan de eigenschappen van het
beschikbare ader- en isolatiemateriaal. Over het algemeen verdient het aan
beveling de staande golf-verhouding niet groter te laten worden dan 2; dan
zijn de verliezen niet al te veel groter dan die bij een staande golf-verhouding
van 1.
Verder is het stralingsverlies meestal te verwaarlozen klein te houden door
een juiste opstelling van de aders.
Grote verliezen kunnen dus te wijten zijn aan het gebruik van een zeer lange
leiding, aan het gebruik van materiaal dat grote verliezen per meter leidinglengte geeft of aan het optreden van een grote staande golf-verhouding.

De besproken lange leiding gebruikt men over het algemeen om elektrische
energie over te brengen. Dit moet liefst zo gunstig mogelijk geschieden.
Enerzijds zal men daarbij de leidingverliezen tot een minimum beperken.
Dit is in het voorgaande uitvoerig besproken.
Anderzijds zal men met behulp van de wisselstroomenergiebron zoveel
mogelijk energie aan de leiding toevoeren om de leiding op haar beurt zoveel
mogelijk energie te laten leveren aan de belasting. Hiertoe moet de energie
bron op de leiding zijn aangepast en moet de leiding met de karakteristieke
impedantie zijn afgesloten. Dit houdt in, dat de inwendige impedantie van de
*) Zie ook de 2e voetnoot op blz. 257.
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energiebron en de ingangsimpedantie van de leiding toegevoegd complex
moeten zijn.
Het laatste kan men als volgt afleiden:
De in fig. 3.31 aan Zu geleverde energie is gelijk aan:
Pu = Kh-Ru
Zu = ffu+jXu

I

| (Z,- 4- z,r

j ■ R " _'

= !i(R,+/.YiH-R„
&_____
I . R„ =
+ /-Y„)2|

Zi=ff,+jXi

Fig. 3.31. Een energiebron met een
complexe inwendige impedantie Zi
levert maximale energie aan een be
lastende-impedantie Zu, als de impe
dantie Zu toegevoegd complex is
aan Zr d.w.z., als Ru = Rt en
A'u =
Xt.

=

»h-Ru
(Ri + Ru)2 + (A'i + -Y„)2 ■

We merken hier op, dat in geval van
een maximale Pu, de noemer van de
breuk minimaal moet zijn. Dit is het geval als in de le plaats Xi + Xu = 0, of als:

| jXt = - jXu

(3.23a)

Dan wordt Pu gelijk aan:

Pu

vÏh-ru

Vcl/-Rn

(Rt + R«)2

R2 + 2RU. Rt + R*

Ru + 2R; + R" . ——

u

Vr„

VrL

r + 4R;

Hieruit volgt, dat Pu maximaal is als in de tweede plaats geldt:

VRu

-^ = 0, of-

Vru
| Ru = Ri [

(3.236)

In het algemeen zal een wisselstroomenergiebron met een inwendige impe
dantie Zi dus een maximaal vermogen aan Zu leveren, als Z„ en Z, toegevoegd complex zijn.

REPETITIEVRAGEN

1. Leid af, hoe groot de ingangsweerstand van een verliesvrije oneindig lange
leiding is en met welke snelheid een stroomspanningsfront zich in die
leiding voortplant.

I
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2. Wat verstaat men onder de golfweerstand of karakteristieke weerstand
van een verliesvrije kabel? Hoe groot is de golfweerstand, uitgedrukt in de
diverse voor de desbetreffende kabel karakteristieke grootheden?

3. Wat geschiedt er aan het uiteinde van een kortgesloten (resp. met een kleine
weerstand afgesloten, met de golfweerstand afgesloten, met een grote
weerstand afgesloten, open) kabel, indien men een gelijkspanning op de
desbetreffende kabel aansluit?
4. Wat verstaat men onder de spannings- (resp. stroom-)reflectie-coëfficiënt ?
Welke reflectie-coëfficiënt bedoelt men, als men het heeft over,,de rellectiecoëfficiënt” ?
Leid af hoe groot ,,de reflectie-coëfficiënt” is bij een met een willekeurige
weerstand afgesloten verliesvrije kabel.
5. Wat geschiedt er, indien men een wisselspanning aansluit op een kort
gesloten (resp. met een kleine weerstand afgesloten, met de golfweerstand
afgesloten, met een grote weerstand afgesloten, open) verliesvrije kabel?
6. Wat weet U van de ingangsimpedantie van een kortgesloten (resp. met
een kleine weerstand afgesloten, met de golfweerstand afgesloten, met een
grote weerstand afgesloten, open) verliesvrije kabel?

7. Wat verstaat U onder de staande golf-verhouding? Leid af: Als men
aan een verliesvrij stuk kabel van
lengte, dat is afgesloten met
een willekeurige weerstand R, een willekeurige wisselspanning v
v
toevoert, is de door R lopende wisselstroom gelijk aan ----- ; voert
Ro
men aan het verliesvrije stuk kabel van
lengte, dat is afgesloten met
een willekeurige weerstand R, een willekeurige wisselstroom i toe, dan
is de aan R geleverde wisselspanning gelijk aan i.Ro.
Aanbeveling: beschouw dc fig. 3.22/ en 3.24/1
8. Wat voor invloed heeft het optreden van verliezen in een zeer lange
leiding op het verloop van de spanning en de stroom ?
Hoe groot is de karakteristieke impedantie van een lange leiding met
verliezen ?
9. Hoe kan men elektrische energie zo gunstig mogelijk via een lange leiding
overbrengen ?

10. Leid af, hoe groot men de belastende impedantie Zu van een wisselspanningsbron met een inwendige impedantie Z; moet kiezen opdat er een
maximaal wisselstroomvermogen aan Zu wordt geleverd.
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§ 5. LECHERLEIDINGEN EN KUNSTKABELS

Lecher leidingen

In de vorige paragraaf hebben wij gezien, dat een open (resp. gesloten} lange
leiding zich gedraagt als een impedantie, die afhankelijk is van de leidinglengte,
uitgedrukt in kwart-golflengten.
Afhankelijk van de lengte kan zulk een stuk leiding zich a.h.w. als een
serie- of als een parallelkring gedragen. Hiervan maakt men veelvuldig ge
bruik. Bij zeer hoge frequenties (waarbij A klein is) gebruikt men b.v. resonantiekringen in de vorm van stukken leiding, waarvan de lengte in de orde
van grootte van A ligt. Deze korte leidingstukken noemt men Lecherleidingen.
In het volgende zullen wij in het kort enkele van de meest voorkomende Lecherleidingen bespreken, waarbij wij steeds ideale gevallen veronderstellen.
A. In de eerste plaats beschouwen wij een open leidingstuk dat binnen een
bepaald frequentiegebied ongeveer
lang is (zie ook fig. 3.20c). Voor een fre
quentie too midden in dit gebied is het leidingstuk precies JA lang en is de
ingangsimpedantie gelijk
1 = -^-A bij <x>=cao
aan nul i); voor iets ho
o
gere frequenties is het
leidingstuk langer dan JA
en is de ingangsimpedan
tie groter en inductief;
voor iets lagere frequen
ties is het leidingstuk kor
Zjng= inductief
02 > 02 o
ter dan JA en is de in
gangsimpedantie groter
en capacitief (fig. 3.32).
Indien men een serie
^ing— O
02 = 02o
kring beschouwt, dan is
de kringimpedantie bij
de resonantiefrequentie
2,ing=copocitief
02 < 02 o
coo minimaal; bij iets ho
gere frequenties is de
Fig. 3.32. Een open stuk Lecher-leiding van ca.
lengte kringimpedantie groter
gedraagt zich als een seriekring.
en inductief; bij iets lagere frequenties is de kringimpedantie eveneens groter, doch capacitief.
Hieruit volgt, dat een open stuk leiding van ca. een kwart golflengte lang zich
min of meer gedraagt als een seriekring.
i) Dit is het geval bij een verliesvrije leiding. Treden er verliezen op, dan is de ingangsinipedantie bij ojo minimaal, maar niet gelijk aan nul.
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B. In de tweede plaats
ï = -3-A bij o>=COo
beschouwen wij een kort
—
gesloten leidingstuk dat
binnen een bepaald frequentiegebied ongeveer
lang is (zie ook fig. 3.25c).
Voor een frequentie a>o
Zing— copacitief ------ ►
CO >COo
midden in dit gebied is
dit leidingstuk precies
lang en is de ingangsimpedantie oo t); voor iets ^ing—
Cl) = 0)0
hogere frequenties is het
leidingstuk langer dan
en is de ingangsirnpedanCO< COO
tie kleiner en capacitief; Zing= inductief ------ ►
voor iets lagere frequen
ties is het leidingstuk Fig. 3.33. Een kortgesloten stuk Lecher-leiding van ca.
lengte gedraagt zich als een parallelkring.
korter dan jz en is de ingangsimpedantic kleiner en inductief (fig. 3.33).
Indien men een parallelkring beschouwt, dan is de kringimpedantie bij de
resonantiekring a>o maximaal; bij iets hogere frequenties is de kringimpedantie
kleiner en capacitief; bij iets lagere frequenties is de kringimpedantie even
eens kleiner, doch inductief.
-o

-o

Zjng= capacitief -------►

CO>Cl)o

Zing— 00

a» = a>o

Z;ng= inductief ------- ►

0><C00

Fig. 3.34. Een open stuk Lecher-leiding van ca. V. lengte gedraagt zich als een
parallelkring.

*) Dit is het geval bij een verliesvrije leiding. Treden er verliezen op, dan is de ingangsimpedantie bij a>o maximaal, maar niet oo.
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Hieruit volgt, dat een
stuk leiding van ca. een kwart golflengte lang
zich min of meer gedraagt als een parallelkring.
C. In de derde plaats beschouwen wij een open leidingstuk dat binnen een
bepaald frequentiegebied ongeveer 12 lang is (zie ook fig. 3.20c). Voor een fre
quentie wo midden in dit gebied is het leidingstuk precies J-2 lang en is de
ingangsimpedantie 00 t); voor iets hogere frequenties is het leidingstuk langer
dan 12 en is de ingangsimpedantie kleiner en capacitief; voor iets lagere fre
quenties is het leidingstuk korter dan J2 en is de ingangsimpedantie kleiner
en inductief (fig. 3.34). Dit gedrag vertoont weer veel overeenkomst met
het gedrag van een parallelkring. D.w.z., een open stuk leiding van ca. een halve
goljlengte gedraagt zich min of meer als een parallelkring.

D. In de vierde plaats beschouwen wij een kortgesloten leidingstuk dat bin
nen een bepaald frequentiegebied ongeveer |2 lang is (zie ook fig. 3.25c). Voor een
frequentie <z>o midden in dit gebied is dit leidingstuk precies 12 lang en is de
1 = "TT 2 bij w = CDo
-O

of

Zjng = inductief ------ ►

CD>Cl)o

^ing= 0

a>=a>o

Zing = caPacitief ------- ►

CO<COo

Fig. 3.35. Een kortgesloten stuk Lecher-leiding van ca. 1Z lengte gedraagt zich
als een seriekring.
ingangsimpedantie nul 2); voor iets hogere frequenties is het leidingstuk langer
dan Jz en is de ingangsimpedantie groter en inductief; voor iets lagere fre
quenties is het leidingstuk korter dan J-z en is de ingangsimpedantie groter
en capacitief (fig. 3.35). Dit gedrag vertoont weer veel overeenkomst met het
>) Dit is het geval bij een verliesvrije leiding. Treden er verliezen op. dan is de ingangs
impedantie bij wo maximaal, maar niet oo.
2) Dit is het geval bij een verliesvrije leiding. Treden er verliezen op, dan is de ingangsimpedantie bij 00 minimaal, maar niet gelijk aan nul.
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gedrag van een seriekring. D.w.z., een kortgesloten stuk leiding van ca. een halve
golflengte gedraagt zich min of meer als een seriekring.
Het zal nu duidelijk zijn, dat open leidingen van een oneven aantalk wartgolflengten en kortgesloten leidingen van een even aantal kwart-goljlengten als
het ware seriekringen vertegenwoordigen.
Evenzo zal duidelijk zijn, dat open leidingen van een even aantal kwartgoljlengten en kortgesloten leidingen van een oneven aantal kwart-goljlengten als
het ware parallelkringen vertegenwoordigen.

We merken op, dat er in het geval van Lecherleidingen (evenals bij normale
resonantiekringen) sprake is van een kwaliteitsfactor of opslingerfactor Q.
In de vorige paragraaf vermeldden wij reeds, dat de golfimpedantie Zo
van een leiding, die niet vrij is van verliezen, gelijk is aan:

z _ 1/ Ar + jmLi
° ■ ' Gr + jorCi

(3.22)

Zijn A’i en Gi te verwaarlozen, dan krijgen wij de formule van de verliesvrije

leiding: Ro
Heeft men met kleine stukken Lecherleiding te maken, dan is Gr meestal
Lecherleiding wordt dan in de eerste plaats
te verwaarlozen. De Q van een stuk
•.
in hoge mate afhankelijk
bepaald door R\ , daarbij moet men bedenken, dat
is van het huideffect, aangezieni men hier in het gebied van zeer hoge frequenties
werkt.
In de tweede plaats is de Q sterk afhankelijk van de mate, waarin de Lecher
leiding energie in de vorm van elektromagnetische golven uitstraalt. Dit laat
ste kan vooral bij twee evenwijdig opgestelde aders het geval zijn. Heeft men
daarentegen een coaxiale uitvoering, dan worden de verliezen door straling
tot een minimum teruggebracht (hoewel er nog b.v. stralingsverliezen aan een
open uiteinde kunnen plaatsvinden). De beste Q valt dan ook in het algemeen
te bereiken met een coaxiale uitvoering.
In de derde plaats valt op te merken, dat de Q van een Lecher-leiding op
zichzelf zeer goed kan zijn, doch dat de eventuele belasting vaak bepalend is
voor de Q van het geheel (evenals dit het geval is bij een belaste resonantiekring). De Q van de belaste Lecher-leiding is dan ook over het algemeen
een stuk minder groot dan de Q van de Lecher-leiding alleen.
Wordt de Q uitsluitend bepaald door de grootte van Ri, dan blijkt deze
gelijk te zijn aan:

rool-i
O =-------- , waarin con =
Ar

1

(3.24)
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Praktisch is met een Lecher-leiding op zichzelf globaal een Q van 1000 tot
10 000 te bereiken.
We besluiten onze beschouwing omtrent Lecher-leidingen met de opmerking,
dat men Lecher-leidingen (evenals resonantiekringen) kan aftakken. Een
afgetakte spoel van een resonantiekring kan men beschouwen als een autotransformator, die de mogelijkheid geeft, een belasting gunstig aan te passen;
ook een „afgetakte Lecher-leiding” kan men als zodanig beschouwen; zij biedt
de mogelijkheid, voor een zo gunstig milOgelijke aanpassing te zorgen (zie de
fig. 3.39a, 3.396 en 3.39c).

Enkele bijzondere toepassingen van Lecher-leidingen
In de vorige paragraaf is de coaxiale kabel ter sprake gekomen. Daarbij
is reeds gewezen op de moeilijkheid om deze asymmetrische leiding op een
symmetrische belasting aan te sluiten. Gebruik makende van de zojuist be
handelde eigenschappen van Lecher-leidingen, kan men het genoemde pro
bleem op diverse manieren oplossen. Wij laten hier enkele voorbeelden volgen,
waarbij een coaxiale kabel een z.g. dipoolantenne ') voedt.
Zou men de dipoolantenne direct aansluiten zonder bijzondere maatregelen
(zoals in fig. 3.36 is getekend),
dan zou men de antenne niet sym
metrisch voeden. De hoogfrequent
wisselstroom, die men met de co
axiale leiding toevoert, vloeit dank zij
het huideffect aan het buitenopper
vlak van de binnenader en aan het
binnenoppervlak van de buitenmantel.
Indien men de coaxiale leiding aan
sluit volgens fig. 3.36, zal er niet al
Fig. 3.36. Een op een coaxiale kabel aange leen stroom worden geleverd aan de
sloten dipoolantenne. De antenne wordt hier
niet symmetrisch gevoed als een deel van rechterhelft van de dipoolantenne,
de voor de rechter-antennehelft bestemde doch ook aan het buitenoppervlak van
HF-wisselstroom wegvloeit via het buitenop
pervlak van de mantel der coaxiale kabel. de buitenmantel, zodat de rechter
helft van de dipoolantenne minder
stroom krijgt toegevoerd dan de linkerhelft van de dipoolantenne. Men moet dus
beletten, dat er stroom via het buitenoppervlak van de buitenmantel kan wegvloeien.
In de fig. 3.37a en 3.37b zijn twee voorbeelden gegeven van een z.g. „ba
zooka”. In fig. 3.37a is een manchet aangebracht van JA lengte. Deze manchet
vormt tezamen met de laatste kwart golflengte van de buitenmantel een kort-

‘) Zie hoofdstuk IV § 2 en § 3.
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iA

Fig. 3.37(7. Een voorbeeld van een z.g.ba
zooka. Hier wordt de dipool-antenne in
elk geval symmetrisch gevoed aangezien
de manchet van
lengte het wegvloeien
van de HF-wisselstroom via de buiten
mantel der coaxiale kabel belet.

I

II r
Fig. 3.375. Een ander voorbeeld van een
bazooka. Hier vormen het laatste stuk
van de buitenmantel en een evendik, evenlang bevestigingsstuk voor de linkerhelft
van de antenne een kortgesloten Lecherleiding van
lengte, die het wegvloeien
van HF-wisselstroom belet.

gesloten stuk Lecher-leiding van
lengte. Enerzijds vormt dit stuk Lecherleiding, van de dipoolantenne uit gezien, een oneindig grote impedantie.
Anderzijds belet de kortsluiting aan het einde van het stuk Lecher-leiding
het afvloeien van HF-stroom via het buitenoppervlak van de buitenmantel.
In fig. 3.37 b is de bazooka op een andere wijze verwerkelijkt. Hier is de
linkerhelft van de dipoolantenne, behalve aan de binnenader, ook nog via een
geleiderstuk van
lengte aan de buitenmantel bevestigd. Dit geleiderstuk
heeft uitwendig dezelfde afmetingen als de buitenmantel van de coaxiale
kabel; het vormt tezamen met de buitenmantel weer een stuk kortgesloten
Lecher-leiding van een
lengte, dat het wegvloeien van HF-stroom via de
buitenmantel belet.

Een andere mogelijkheid om de coaxiale kabel op een symmetrische belasting
aan te sluiten vormt de z.g. symmetreer-transformator of „balun” i). Ook
deze is in diverse uitvoeringen te verwezenlijken, waarvan wij hier enkele
bespreken.
Een eerste voorbeeld van een symmetreer-transformator is gegeven in
fig. 3.38a. Hierbij maakt men gebruik van vier spoelen, die twee aan twee
onderling zijn gekoppeld. Aan de ene zijde heeft men met een parallelschake
ling van twee maal „twee in serie staande spoelen" te maken; aan de andere
zijde heeft men met een serieschakeling van alle spoelen te maken. De stroom,
die men aan de ene zijde toevoert, bedraagt twee maal de stroom, die men aan
de andere zijde afneemt; indien er geen verliezen optreden zal er aan de ene
zijde evenveel energie worden toegevoerd als er aan de andere zijde wordt
afgenomen, zodat men aan de ene zijde half maal zoveel spanning toevoert
als dat men aan de andere zijde afneemt. Het quotiënt van de toegevoerde

i) Dit woord is afkomstig van de Engelse uitdrukking: balance-unbalance.
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spanning en stroom bedraagt dus | van
het quotiënt van de afgegeven span
ning en stroom. D.w.z., er vindt een impedantie-transformatie van 1 : 4 plaats.
Deze symmetreer-transformator met
spoelen gebruikt men wel aan de ingang
van televisie-ontvangers. Hij biedt de
mogelijkheid om van een asymmetri
sche voeding op een symmetrische be
lasting over te gaan, of omgekeerd.
Op dezelfde wijze is een „balun”
samen te stellen met behulp van twee
stukken Lecher-leiding. In fig. 3.386 is
een voorbeeld gegeven met twee stuk
big. 3.38. a. Een uit gekoppelde spoelen ken Lecher-leiding, die elk uit twee
samengestelde symmetreer transfor
parallel opgestelde geleiders zijn samen
mator of balun. Hiermede gaat men
enerzijds over van een asymmetrische voe gesteld. In fig. 3.38c bestaan de stuk
ding op een symmetrische belasting (of om ken Lecher-leiding uit coaxiale kabel.
gekeerd) en vindt anderzijds een impe
dantietransformatie van 1 op 4 (of om De schakeling en de werking is analoog
gekeerd) plaats.
aan het hiervoor besproken geval met
b. Een balun die is samengesteld uit
spoelen. Aan de ene zijde staan de Letwee stukken Lecher-leiding.
c. Een balun die is samengesteld uit cher-leidingen parallel, zodat de intwee stukken Lecher-leiding in de vorm
gangsimpedantie iZg bedraagt; aan de
van coaxiale kabel.
andere zijde staan de Lecher-leidingen
in serie, waardoor de uitgangsimpedantie 2Zg bedraagt. De lengte van de stukken
Lecher-leiding moet in elk van de twee voorbeelden
(of in ieder geval een on
even aantal maal |2) bedragen. Immers: zou de lengte b.v.
bedragen, dan
zou de aangegeven kortsluiting van twee punten aan de rechterzijde eveneens
een kortsluiting van de toevoerleiding aan de linkerzijde betekenen, aangezien
de ingangsimpedantie van een kortgesloten leiding van
lengte gelijk is
aan nul. Bij de coaxiale leiding gaat men over van een asymmetrische coaxiale
kabel op een symmetrische uitgang.
Een vierde voorbeeld is geschetst in fig. 3.38rfi. Tussen de punten A en B
is een stuk coaxiale kabel van D. lengte aangesloten, dat aan het uiteinde
open is. In het open stuk van J-2 ontstaat een staande golf, waarbij de spanning
bij A tussen de binnenader en de mantel in tegenfase is met de spanning bij B
tussen de binnenader en de mantel, zodat tussen A en B de dubbele spanning
komt te staan; bovendien gaat de helft van de in A aankomende stroom door
de ader van
lengte en de andere helft van de in A aankomende stroom naar
de tussen A en B aangesloten symmetrische leiding. Er vindt dus weer een
impedantietransformatie plaats, en wel van Zo naar 4Z0. Het is hier, alsof
men de symmetrische leiding heeft aangesloten op de binnenader van een

OQO.OO.Z

4Z
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4.
4 ZQ

ix
dz

A

B

Fig. 338. di. Een balun, is die vervaardigd met behulp van een extra stuk leiding
van -J-z lengte.
do. Ter verklaring van de werking van de balun volgens dj, is het leidingstuk van
hier in het verlengde van de toevoerleiding getekend en is tevens de stroom- en
spanningsverdeling langs dit leidingstuk aangegeven.
open coaxiale kabel, en wel aan het uiteinde en aan een punt dat JA van het
uiteinde af is gelegen (fig. 3.38r/->).

Volgens het voorgaande kan men de twee aders van een Lecher-leiding blijkbaar
vergelijken met twee gekoppelde leidingen, of wel met twee gekoppelde spoelen,
of wel met de primaire en de secundaire van een transformator.
Evenals men een spoel kan aftakken, ten einde een juiste aanpassing te
verkrijgen, kan men een Lecher-leiding aftakken. Een voorbeeld hiervan is

Fig. 3.39c.
Fig. 3.39a.
Fig. 3.396.
Fig. 3.39a. Een afgetakte parallel-resonantiekring.
Fig. 3.396. Een afgetakt stuk Lecher-leiding, dat als parallelkring dienst doet.
Fig. 3.39r. Een afgetakt stuk coaxiale kabel, dat als parallelkring dienst doet.

in de fig. 3.396 en 3.39c gegeven. De Lecher-leiding van -}A is op te vatten als
een parallelkring, die men kan aanstoten door er een wisselspanning met de
juiste frequentie aan toe te voeren. Door een juiste keuze van de aansluitpunten kan men zorgdragen voor een juiste aanpassing. Van de in resonantie
gebrachte Lecher-leiding kan men vervolgens weer een andere spanning af
nemen: men gebruikt de Lecher-leiding aldus als transformator voor wissel
spanningen met zeer hoge frequenties.
Een andere toepassing van Lecher-leidingen is in fig. 3.40 geschetst. Het
betreft hier het geval van een coaxiale leiding, waarbij de lucht als diëlektricum
dienst doet. De binnen-ader kan nu worden vastgehouden met behulp van een
stuk kortgesloten Lecher-leiding van J-A lengte, dat zich als een parallelkring
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met een zeer grote impedantie
zal gedragen, aldus dienst
doende als „bevestigings-isolator” voor de binnenader.
Een tweede voorbeeld van
een
als „bevestigingsisolator”
Fig. 3.40. Een voorbeeld ervan, hoe men een kort
gesloten stuk Lecher-Ieiding van
lengte als ,,be- gebruikte Lecher-Ieiding van
vestigingsisolator” kan gebruiken.
lengte is geschetst in
fig. 3.41 a. Hier is een dipoolantenne met behulp van zulk een „isolator” beves
tigd. In de plaats van de kortgesloten Lecher-Ieiding van J2 lengte kan men

—
'
00000i

3—1|1'
<3

b

Fig. 3.41. De toepassing van een stuk kortgesloten Lecher-Ieiding van |z lengte als
„bevestigingsisolator” van een dipool-antenne.
zich als het ware een paar parallelkringen denken, zoals dit in fig. 3.416 is
getekend.

Kunstkabels
In de vorige paragrafen hebben wij gezien, dat een elektrisch signaal (b.v.
een impuls) zich met de snelheid

langs een leiding voortplant; d.w.z.,
' /.i.e
het duurt enige tijd, voordat het signaal het uiteinde van de leiding heeft
bereikt. Van deze eigenschap maakt men o.a. in de RADAR-techniek gebruik,
indien men van bepaalde impulsen nieuwe impulsen wil afleiden, die a.h.w.
zijn vertraagd t.o.v. de oorspronkelijke impulsen. Men voert de te vertragen
impulsen dan toe aan een lange leiding (deze wordt in dit verband wel „vertragingskabel” genoemd). Van het uiteinde van de leiding kan men vervol
gens de „vertraagde impulsen” weer afnemen. Voor dit doel vervaardigt men
speciale coaxiale kabels met een grote factor /t.e. Daardoor is de voortplanT”
tingssnelheid
- van impulsen door deze kabel aanzienlijk minder groot
/r.e
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Fig. 3.42. Diverse voorbeelden van een kunstkabel. Deze is steeds samengesteld
uit een aantal zelfde secties, die in de bovenstaande figuur met ai, bi en Ci zijn
aangeduid. Een kunstkabel is een soort laagdoorlatend filter, dat dient om
HF-signalen te vertragen.

dan de lichtsnelheid in vacuüm, zodat men een minder lang stuk kabel nodig
heeft om de impulsen een zekere tijd te vertragen.
Wenst men de vertragingstijd zeer groot te maken (b.v. langer dan {/z sec.,
waartoe een leiding van meer dan 100 meter nodig zou zijn), dan kan men voor
niet al te korte impulsen beter van een z.g. kunstkabel gebruik maken. Zulk
een kunstkabel is samengesteld uit een aantal gelijke secties, die elk uit een
L—C-combinatie zijn opgebouwd (zie de fig. 3.40a, 3.406 en 3.40c).
Dat men met behulp van een kunstkabel een veel grotere vertraging kan
bereiken dan met een kabel van dezelfde afmeting, is als volgt te verklaren:
Evenals bij een lange leiding achtereenvolgens meter voor nieter de capaciteit
tussen de aders wordt geladen en er in de aders een zekere stroomsterkte ontstaat,
wordt bij een kunstkabel achtereenvolgens de capaciteit van de ene sectie na de
andere geladen en ontstaat er stroom in de ene sectie na de andere v).
Op dezelfde wijze als in § l voor de lange leiding is gedaan, kunnen wij
nu voor een kunstkabel afleiden met welke snelheid een signaal zich langs de
kunstkabel voortplant en hoe groot de golfweerstand is. In plaats van de
zelfinductie Li per meter, de capaciteit Ci per meter en de tijd T, die het
signaal nodig heeft om l meter af te leggen, krijgen wij nu:
a. de zelfinductie Li per sectie;
b. de capaciteit Ci per sectie;
c. de tijd T, die nodig is om de capaciteit van één sectie te laden en de stroom
in één sectie te doen ontstaan.
We krijgen weer 2 vergelijkingen met de onbekenden I en T:
Qi = I.T = Ci.V

V.T
V.T = Li.l of 7 = ------Li
1) Vergelijk fig. 3.01 met de fig. 3.40«2» 3.40£>2> 3.40c-»-

■
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Substitutie van de uit de tweede vergelijking gevonden waarde van I in
de eerste vergelijking geeft:
V.T _
, „„
.T = Cl. V, of T2 = Cl.Cl.
~L^
De vertragingstijd per sectie is dus T = y/Li.Ci. De gehele kunstkabel
met n secties veroorzaakt dus een vertraging van:

(3.25)

tverIr — ÏIX' L i. C i

Met een kunstkabel is over het algemeen een veel grotere vertraging te.
bereiken, omdat men de Ci en de Ci per sectie van de kunstkabel elk veel
groter kan maken dan de Li en de Ci per meter lengte van een lange leiding in
de praktijk kunnen zijn.
De golfweerstand van de verliesvrij veronderstelde kunstkabel kan men
verder als volgt vinden:
,

V.T

Vy/Li.Ci

Ci

Ci

Ci
f
—, of
Ai

Ro =

Ci

V

T

l/ Cl
= \ ~ = Ro, of
Li

(3.26)

Ci

Tussen een normale kabel en een kunstkabel bestaat echter één groot ver
schil. Is een normale kabel juist afgesloten met de golfimpedantie, dan kunnen
signalen met ongelimiteerd hoge frequenties alle goed worden overgebracht
langs de kabel. Een kunstkabel is echter a.h.w. een laagdoorlaat-jilter; hij geeft
componenten met frequenties boven de z.g. grensfrequentie jgT niet meer goed
door. Hier niet uit te voeren berekeningen geven als uitkomst, dat de grens(hoek)frequentie gelijk is aan:

Mnr — 2

1

c?c?

(3.27)

Hoe smallere impulsen men dus wil vertragen, des te hoger moet ajgr liggen
en des te kleiner moeten Cj en Ci per sectie zijn; d.w.z.: de vertraging per
sectie wordt dan aanzienlijk minder en het benodigde aantal secties om een
zekere vertraging te verkrijgen wordt des te groter. Voor het vertragen van
zeer korte impulsen is een kunstkabel dan ook niet meer geschikt. Men kan
dan beter vertragingskabcl toepassen.
We eindigen, na een aantal repetitievragen, met een kort overzicht van de
voornaamste punten van dit hoofdstuk.
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REPETITIEVRAGEN (Vervolg)
11. Wat verstaat men onder een Lecher-leiding?
12.

Hoe gedraagt zich een open Lecher-leiding van JA lengte?

13.

Hoe gedraagt zich een kortgesloten Lecher-leiding van JA lengte ?

14.

Hoe gedraagt zich een open Lecher-leiding van JA lengte?

15.

Hoe gedraagt zich een kortgesloten Lecher-leiding van JA. lengte?

16. Hoe gedraagt zich een open (resp. kortgesloten) Lecher-leiding van 9JA
lengte ?
17. Waarmee moet men een open Lecher-leiding van JA lengte afsluiten, op
dat deze zich aan de ingang als een parallelkring (resp. seriekring) ge
draagt ? De desbetreffende leiding heeft per meter leidinglengte een zelfinductie Li en een capaciteit C'j.
18. Waarmee moet men een open Lecher-leiding van JA. lengte afsluiten, opdat
deze zich aan de ingang als een parallelkring (resp. seriekring) gedraagt ?
De desbetreffende leiding heeft per meter leidinglengte een zelfinductie Li
en een capaciteit Ci.

19. Bespreek de eigenschappen van een coaxiale kabel.
20. Geef een paar manieren aan, om een coaxiale kabel op een dipoolantenne
aan te sluiten zonder dat er energie via de kabelmantel kan weglekken
(bazooka).
21.

Bespreek de symmetreertransformator of balun en geef hiervan een paar
voorbeelden.

22. Leg uit, hoe men een stuk Lecher-leiding als bevestigingsisolator kan ge
bruiken.
23. Bespreek de toepassing van een stuk Lecher-leiding als aanpassingsstuk
(matching stub).
24. Wat is een kunstkabel ? Leid af hoe groot de voortplantingssnelheid van
lopende golven in een kunstkabel is, welke vertraging een kunstkabel
geeft en hoe groot de golfweerstand van een kunstkabel is.
25. Waarom kan een kunstkabel in het algemeen een grotere vertraging geven
dan een gewone kabel? Welk verschil in eigenschappen bestaat er tussen
een normale- en een kunstkabel?
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OVERZICHT LANGE LEIDINGEN

De verliesvrije leiding

Ro =

v =

en

i

3. 108

L^Ci

Vflr-Er

en 'r^

Z — Ro
Z + Ro

tverlr = Z. VZ-i.Ci
Open uiteinde: hier moet gelden i = 0

R

R

R — Ro
Ro' /r. = ,,
= positief

Ro'-

/r..=

r — Ro

r + Ro

Vjnax

1 m ax

R

Vm in

1mi n

Ro

sgv = —

Umax
sgv = -

geen reflecties

Ro:

v wordt positief gereflecteerd
i wordt negatief gereflecteerd

= negatief

J[ ZViax
zmin

R

R'i

lmax
—----- = 1

Vmin

I mi n

V-max
sgv =-----Vmin

hnax
"hnin

Ro

z

^niax —

r

Zmin =

....
,,
„ [ v wordt negatief gereflecteerd
Kortgesloten uiteinde: hier moet gelden v = 0 !I i. mnrrlf
,
. . r °
,
| i wordt nneitiof
positief nrorotlorrpnrn
gereflecteerd
2Open uiteinde: staande golf; Z = — j’.7?o-cotg-

~TX'

R
R

: Ro'. staande- en lopende golf; Z is complex.

Ro'. lopende golf; Z = Ro.
Ro'. staande- en lopende golf; Z is complex.

| Kortgesloten uiteinde: staande golf; Z = d~ /.A’o.tg

De leiding met verliezen

Zq =

A'l + ?oLl

Gi + jcoCi

Door 7?i of door Gi of door A'i en Gi tezamen nemen v en i exponentieel af.
De verliezen zijn minimaal als

Ri en Gr klein zijn
de staande golfverhouding klein is
er geen straling optreedt.

In geval van juiste aanpassing van de belasting op een energiebron behoren
Zj en Zu toegevoegd complex te zijn.
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Lecher-leidingen
x

-O

Z»

Zo

---------- l'e«
---------- 'eff

---------- Veff
---------- 'ef1

Als Gi = Oen Aj ƒ 0, dan is: Q —

o>oLi

^rT

bij wo =

Kunstkabels
Lvcrtr

Ro =
w<7r = 2

nVLi.Ci
Li
Ci

1

T7?c7

HOOFDSTUK

IV

ANTENNES
§ 1. ELEKTROMAGNETISCHE GOLVEN

De analogie tussen geluid en elektromagnetische golven

De door een zendanlenne uitgestraalde eleklromagnetische golven vertonen grote
overeenkomst met het door een geluidsbron voortgebrachte geluid.
In de komende uiteenzetting zullen wij, gebruik makende van deze analogie,
aan bepaalde beschouwingen omtrent elektromagnetische golven overeen
komstige beschouwingen over geluid doen voorafgaan. Om twee redenen zal
dit nl. verduidelijkend kunnen werken:
In de eerste plaats is men over het algemeen meer vertrouwd met geluidstrillingen dan met de voor velen vaak zo geheimzinnig aandoende elektro
magnetische golven.
In de tweede plaats kunnen velen zich meestal beter een idee vormen omtrent
in trilling gerakende „reële luchtdeeltjes” dan omtrent de „minder tastbare”
elektromagnetische velden.
Zowel geluid als het verschijnsel van de elektromagnetische golven is een
zich voortplanten van trillingen x). Diverse ervaringsfeiten geven aanleiding
tot deze veronderstelling.
Geluid wordt voortgebracht door een in trilling zijnde geluidsbron; elektro
magnetische golven worden voortgebracht door een wisselstroom-voerende
geleider, d.w.z., door een in trilling verkerend elektrisch circuit.
Komt door geluidsbron A veroorzaakt geluid bij een andere geluidsbron B,
welke laatste een evenhoge toon als A kan voortbrengen, dan geraakt ook B
in trilling 2) (het verschijnsel van de resonantie of meetrilling); komen door een
wisselstroom-voerende geleider A opgewekte elektromagnetische golven bij
een andere geleider B van dezelfde afmetingen, dan gaat ook in B een wissel
stroom lopen 2).
t) De grote Engelse natuurkundige J. C. Maxwell (1831.. 1879) heeft op theoretische
gronden in 1873 het bestaan en de eigenschappen van elektromagnetische golven ver
ondersteld, terwijl 7 jaar later de waarheid van Maxwells veronderstellingen voor het
eerst experimenteel werd bevestigd door de begaafde Duitse natuurkundige H. Hertz
(1857. .1894).
2) Mits B een gunstige opstelling heeft t.o.v. de aankomende trillingen.
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Worden geluidsgolven gereflecteerd, dan ontstaan er z.g. staande golven
(een verschijnsel van samen- en tegenwerking van diverse trillingen, z.g.
interferentie)', worden elektromagnetische golven gereflecteerd, dan ontstaan
er eveneens staande golven.
Nadert een geluidsbron de waarnemer, dan zal deze een trilling met een
hogere frequentie waarnemen dan in het geval dat de geluidsbron zou stilstaan
t.o.v. de waarnemer (het z.g. Do-ppler-effect); ook in geval van elektromagneti
sche golven is er sprake van het Doppler-effect.
Het quasi-stationaire veld en het stralingsveld
Geraakt een geluidsbron in trilling, dan zal zij haar trillingen overdragen
op de omringende luchtdeeltjes en deze zullen de trillingen verder doorgeven.
Het overdragen van trillingen betekent een afstaan van energie in de vorm
van arbeidsvermogen van beweging (AvB).
Enerzijds vormt ,,de lucht in de directe omgeving” voor de trillingsbron
a.h.w. een verend luchtkussen dat, nadat het door de trillingsbron opzij is
geduwd, het volgende ogenblik de uitgeweken trillingsbron helpt weer in
haar evenwichtstoestand terug te komen, aldus het verkregen AvB aan de
geluidsbron teruggevend. Op deze wijze vindt er tijdens de trilling een voort
durende uitwisseling van energie plaats tussen de trillingsbron en de om
ringende lucht. Dit proces kost de geluidsbron geen energie 1), evenmin als
het uitslingeren van een verliesvrije resonantickring energie kost aan deze
kring. Men spreekt hier van quasi-stationaire trillingen.
Anderzijds zal de omringende lucht een hoeveelheid AvB verkrijgen, die
niet meer aan de geluidsbron wordt teruggegeven, doch die steeds verder
wordt doorgegeven aan zich al maar verder van de geluidsbron af bevindende
luchtdeeltjes. Het laatstgenoemde steeds maar verder doorgegeven AvB
vormt de akoestisch uitgestraalde energie.

Een wisselstroom-voerend stuk geleider (b.v. een zendantenne) zal in zijn
directe omgeving een wisselend elektromagnetisch veld veroorzaken. Het
veroorzaken van dit veld houdt in, dat de geleider de energie heeft moeten
leveren, die dit veld vertegenwoordigt.
Enerzijds bevindt de geleider zich in zijn eigen wisselveld, waardoor dit
wisselveld omgekeerd een wissel-e.m.k. van zelfinductie in de geleider induceert
en daarbij telkens de tevoren van de geleider gekregen energie weer aan die
geleider teruggeeft. Dit proces k'ost geen energie aan de stroom voerende gé- ■
leider i) en het hier beschouwde elektromagnetische veld noemt men het
quasi-stationaire veld.

t)-Voor de eenvoud laten wij hier eventuele wrijvingsverliezen buiten beschouwing.
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Anderzijds zal er bovendien enige elektromagnetische energie aan de om
geving worden afgestaan, die steeds verder de ruimte in wordt doorgegeven
en aldus niet terugkeert in de wisselstroomgeleider. Dit zich steeds verder in
de ruimte verspreidende veld, waarvan de energie niet naar de trillings
bron terugkeert, noemt men het stralingsveld.
De invloed van de afmetingen der trillingsbron op de straling

Brengt men een als geluidsbron dienst doend plaatje van kleine afmetingen
in langzame trilling, dan zal de voortgebrachte geluidssterkte zeer gering zijn.
Dit komt, omdat tijdens de langzame beweging de aan
de ene kant samengedrukt wordende lucht ruimschoots
de gelegenheid heeft om het plaatje heen naar de an
dere kant toe te gaan (zie de fig. 4.0la en 4.0lè).
Wordt het plaatje echter in snelle trilling gebracht, dan
zal de voortgebrachte geluidssterkte behoorlijk groot
kunnen zijn. Heeft de aan de ene kant samengedrukt
a
b
wordende lucht nl. niet de tijd om tijdens het samen
Indien
een
Fig. 4.01.
plaat een langzame tril drukken naar de andere kant toe te komen, dan móet
ling uitvoert, heeft de
lucht de tijd om van de naar die ene kant uitgeoefende druk zich wel beter
de ene zijde van de naar buiten toe voortplanten. Is de trilling zo snel dat
plaat om de rand heen
naar de andere zijde de golflengte van de voortgebrachte luchttrillingen in de orde
te gaan. In dat geval
van grootte van de afmetingen van het trillende plaatje komt
vindt er geen akoesti
/e liggen, dan kan de weggeduwde lucht niet snel genoeg
sche straling plaats.
Voert de plaat daar om het plaatje heen komen en dan worden er sterke geluidsentegen een dusdanig
snelle trilling uit, dat triHingen voortgebracht', d.w.z., er vindt behoorlijke akoes
de golflengte van de tische straling plaats.
trilling in de orde van
Hetzelfde effect hebben wij ook bij de uitstraling van
grootte van de plaatafmetingen ligt, dan elektromagnetische golven door een wisselstroom-voekan de lucht niet tijdig
rende geleider. Is de golflengte van de voortgebrachte
van de ene zijde van
de plaat naar de an elektromagnetische golven groot t.o.v. de afmetingen
dere zijde gaan In dat
geval vindt er wel van de geleider, dan zal de straling zeer klein en bij
akoestische
straling zeer grote golflengte zelfs te verwaarlozen klein zijn;
plaats.
d.w.z., het stralingsveld is dan te verwaarlozen klein
t.o.v. het quasi-stationnaire veld. Om deze reden merkt men in het geval van
LF-wisselstromen nagenoeg nooit iets van daarbij optredende straling. Komt de
golflengte van de door een wisselstroom-voerende geleider voortgebrachte elektro
magnetische golven echter in de orde van grootte van de afmetingen van de geleider,
dan zal er aanzienlijke straling plaats vinden.

i'ï;

De twee wetten van Maxwell

Alvorens verder te gaan met de bespreking van de elektromagnetische
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golven, zullen wij eerst in het kort enige
’7l
'h
stof uit de theoretische elektriciteitsleer
,,ophalen'’, en wel de eerste en de tweede
wet van Maxwell.
De eerste wet van Maxwell zegt:
Beweegt een magnetische eenheidspool zich
langs een in zichzelf gesloten baan éénmaal
in het rond, dan is de daartoe benodigde
veldenergie evenredig met x) de algebraïsche
som van de ,,elektrische stromen" en van de
,.elektrische krachtstroomverandering per se- Fig. 4.02. Elektrische stromen en
veranderende elektrische velden
cunde” van het elektrische circuit dat met de wekken magnetische velden op, die
elk met hun oorzaak zijn gekoppeld.
bovengenoemde baan is gekoppeld.
De in de figuur weergegeven toe
Ter illustratie hebben wij in fig. 4.02 stand is aanwezig tijdens het laden
een mogelijke baan met een lengte s gete van de condensator. Langs de baan s
geldt:
kend, die is gekoppeld met een aantal elek
+ I2 + -^L-,
trische stromen en een bepaald veranderend
elektrisch veld, veroorzaakt door het laden
van een condensator. In formule luidt de eerste wet van Maxwell:
Hgem • s

A^

—

+

■ • ■ (A)

(4.01)

In deze formule is H de component van de magnetische veldsterkte in de
voortbewegingsrichting; d.w.z., de in de voortbewegingsrichting op de een
heidspool uitgeoefende magnetische veldkracht. Dit betekent, dat
de
gemiddeld bij het rondgaan langs de weg s op de eenheidspool uitgeoefende
kracht is, zodat Hoem.s gelijk is aan de voor het rondgaan vereiste arbeid.
Immers: arbeid = gemiddelde kracht X weg. Verder stelt AV7 de elektrische
krachtstroomverandering voor.
De eerste wet leert ons, dat een magnetische veld kan worden veroorzaakt door
een elektrische stroom, door een veranderend elektrisch veld, of door beide
tegelijkertijd.
Heeft men met elektromagnetische golven te maken, dan komt het vaak
voor, dat er geen elektrische stroom aanwezig is, doch uitsluitend een ver
anderend elektrisch veld dat een magnetisch veld veroorzaakt (b.v. een eind
van een zendantenne af). In het kort formuleert men de eerste wet van
Maxwell dan ook wel als:
Een veranderend elektrisch veld veroorzaakt een magnetisch veld dat ermee is
gekoppeld, en waarbij geldt:
_ A^
■ • • (A)
H,
(4.02)

*) Als men Giorgi-eenheden toepast, wordt „evenredig met" hier „in getalwaarde
gelijk aan". Zie ook formule (4.01).
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De tweede wet van Maxwell zegt:
Een veranderend magnetisch veld veroorzaakt een in zichzelf gesloten elektrisch
veld dat ermee is gekoppeld, en waarbij de in het elektrische veld werkzame EMK
evenredig is met ') de magnetische krachtstroomverandering per secunde.
In formule luidt de tweede wet van Maxwell:

EMK = Egem -S

=

A<Z>
AZ

• ■ • (V)

(4.03)

In deze formule is E de component van de elektrische veldsterkte, genomen
langs een in zichzelf gesloten baan s, die het veran
toenemende
S5
w
derende magnetische veld <P omsluit.
Egem.s is dus de langs de baan s werkzame EMK,
H
E
die wordt opgewekt door de magnetische veldverandering.
We merken op, dat in formule (4.02) een posiA¥'
a
b
lieve breuk --^-staat en in formule (4.03) daarenFig. 4.03. a. Kijkt men in
de richting van een toene
A0
mend elektrisch veld XP, dan tegen een negatieve breuk ----- . Dit is de wiskunis de opgewekte magneti
M
sche veldsterkte H rechts dige uitdrukking van het feit, dat een toenemend
om gericht (de z.g. kurketrckkerregel).
elektrisch veld een magnetisch veld opwekt, dat
b. Kijkt men in de richting
van een toenemend magne anders is gericht dan het door een toenemend
tisch veld 0, dan is de op magnetisch veld opgewekte elektrische veld (zie
gewekte elektrische veld de fig. 4.03a en 4.036).
sterkte E linksom gericht.
De twee wetten van Maxwell vatten de wetma
tigheid samen, die aanwezig is bij eventueel optredende elektromagnetische
velden: alle elektromagnetische verschijnselen voldoen aan een wetmatigheid vol
gens de twee wetten van Maxwell.
toenemende

De mogelijkheid van elektromagnetische golven: voortplantingssnel
heid en golfweerstand

Met behulp van de bovenvermelde wetten van Maxwell kan men afleiden,
welke elektromagnetische velden (d.w.z., welke combinaties van een elektrisch
en een magnetisch veld) mogelijk zijn. Dit is echter zeer moeilijk en men kan
daarbij niet buiten het toepassen van hogere wiskunde. Ons gaat het echter
slechts om het gedrag en de eigenschappen van het elektromagnetische stra
lingsveld dat een zendantenne op grote afstand 2) veroorzaakt. Binnen een

1) Als men Giorgi-eenheden toepast, wordt ,,evenredig met” hier ,,gelijk aan”. Zie ook
formule (4.03).
2) D.w.z., groot t.o. de golflengte van de uitgezonden radiogolven.
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ruimte van niet al te grote afmetingen !) heeft men daar bij goede benadering te
doen met z.g. vlakke golven, een betrekkelijk eenvoudige elektromagnetische
veldcombinatie.
Rekening houdende met wat de wetten van Maxwell ons hebben geleerd,
kunnen wij op de volgende wijze komen tot de mogelijkheid van het bestaan
en tot de eigenschappen van vlakke elektromagnetische golven.

A. Een stilstaand constant magnetisch veld kan niet bestaan zonder een rond
gaande elektrische stroom, die dit veld in stand houdt. Immers, volgens de eerste
wet van Maxwell kan een magnetisch veld slechts worden veroorzaakt door
een elektrische stroom of door een lineair veranderend elektrisch veld, en het
laatste kan hier de oorzaak niet zijn.
Zou het constante stilstaande magneetveld nl. door een lineair veranderend
elektrisch veld worden veroorzaakt, dan zou bij de veronderstelde afwezigheid
van elektrische stroom het veranderende elektrische veld op zijn beurt moeten
zijn veroorzaakt door een kwadratisch veranderend magnetisch veld, en dit
laatste is in strijd met onze beginveronderstelling, dat er een stilstaand constant
magnetisch veld aanwezig is.
B. Een voortbewegend constant magnetisch veld kan wel bestaan zonder een
tegelijkertijd optredende elektrische stroom die dit veld in stand houdt ', dit gaat
dan gepaard met een tegelijkertijd aanwezig zijnd elektrisch veld dat zich ter
plaatse van het magnetische veld bevindt en meebeweegt, terwijl daarbij de
elektrische veldsterkte E loodrecht staat op de magnetische veldsterkte H.
Dat de laatste veronderstelling juist is, kan men op de volgende wijze
toelichten:
Stel, dat er een zich met een eenparige snelheid van v m/sec in de X-richting
voortbewegend homogeen magnetisch veld met een magnetische inductie van
B = /.i0H . . . (Wb/m2) aanwezig is, waarbij de veldrichting loodrecht op het
A'I’-vlak staat (zie fig. 4.04fl).
In dat geval zal er in de ruimte waarin dit magnetische veld momenteel
aanwezig is, en waarin dit veld een ter plaatse optredende magnetische veldverandering vertegenwoordigt, volgens de tweede wet van Maxwell een
elektrisch veld worden opgewekt. De veroorzaakte EMKi over een afstand
van 1 meter in de Y-richting, die in getalwaarde evengroot is als de elektrische
veldsterkte E (aantal volt per meter), bedraagt

A0

EMK1=e=—

B.A/1

aT~

B.(v.l)

— B.v = («o ■ H).v, of

E — fio.H.v .. . (V/m)

>) D.w.z., zeer klein t.o.v. de afstand tot de zendantenne.

(4.04)
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Y
V meter

«•------ *1
... (m/sec)

1 meter

■X

(m/sec)

Z
■X

Z^

V meter

Fig. 4.04a. Een zich eenparig in de Af
richting voortbewegend magnetisch veld,
waarvan de veldsterkte H in de Z-richting
werkt, wekt ter plaatse een meebewegend
elektrisch veld op, waarvan de veld
sterkte E in de Y-richting werkt.

Fig. 4.04/>. Een zich eenparig in
de Africhting
voortbewegend
elektrisch veld, waarvan de
elektrische veldsterkte E in de
Y-richting werkt, wekt ter plaatse
een meebewegend magnetisch
veld op, waarvan de magnetische
veldsterkte H in de Z-richting
werkt.

Het met een snelheid van v m/sec zich in de A'-richting verplaatsende
homogene magnetische veld zal volgens het bovenstaande ter plaatse een
homogeen elektrisch veld opwekken. Wil dit zich bewegende magnetische veld
op zichzelf mogelijk zijn zonder dat er tegelijkertijd een elektrische stroom
als oorzaak aanwezig is, dan zal het berekende elektrische veld met dezelfde
snelheid v mee moeten bewegen met het magnetische veld en dit aldus ver
oorzaken; d.w.z., de tegelijkertijd in de X-richting voortbewegende velden moeten
elkaar onderweg a.h.w. in stand houden. In dat geval kunnen wij nu omgekeerd
berekenen, welk magnetisch veld er wordt opgewekt door een zich met een
eenparige snelheid van v m/sec in de X-richting verplaatsend homogeen
elektrisch veld waarbij de veldsterkte E werkzaam is in de Y-richting (zie
fig. 4.046). De veroorzaakte veldsterkte in de Z-richting bedraagt volgens
de eerste wet van Maxwell [formule (4.02)];
Hgem . s = H. 1 — H en

AW _ D.AA
Af- ~

D^.J)
1

= D.v = (eo-E) .v, of

H = eo.E.v . . . (A/m)

(4.05)

Als wij de waarde van E uit formule (4.04) invullen in formule (4.05),
vinden we:

H = eo-E .v = eo- (z*o - H .v) .v, of H — eo-^o-H .v2, of
<J2

1

_-------------

/Z0-^0

, of v =

l
f‘o ■ eg

Geven wij de hier gevonden snelheid in vacuüm (of in lucht) in het bijzonder
aan met vo, dan geldt:

1
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v0 =

1
/'o • eo
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1
/------------------------- ----------- =V9.1016 = 3. )08 m/sec, of
(4tt. 10-’)------ 10-8
36tt
v0 =

1
-------- — 3.108 m/sec
Z<o.£o

(4.06)

We zien, dat een zich voortbewegende elektromagnetische veldcombinatie
inderdaad in overeenstemming met de beide wetten van Maxwell mogelijk
is, waarbij de velden zich dan eenparig met de lichtsnelheid voortbewegen x).
Ook de veldrichtingen zijn niet in tegenspraak met de beide wetten van
Maxwell. Men kan dit nagaan in de fig. 4.04a en 4.04è.
Uit de gevonden uitdrukkingen voor E en H volgt ook, dat de elektrische
veldsterkte en de magnetische veldsterkte in een punt van een elektromag
netisch veld een constante verhouding hebben!

' V/m
V
\
£
4k
— = /.iq.vo — - - - . 3.108 = 1 20tt . . . —— of — offl,
. A/m
A
/
H
'
10’

r
E
11 — —
1 V//----of ook — =---iq. eo =
H
e0.v0
e0

«o

Voor een elektromagnetisch veld in vacuüm (of in lucht) geldt dus:

H

=

f EO

120kQ

(4-07)

In het elektromagnetische veld is het elektrische veld a.h.w. overeenkomend
met de aanwezigheid van zekere elektrische spanning, en het Magnetische
veld met de aanwezigheid van zekere ampèrewindingen of elektrische stroom.
De verhouding van E en H is daarom als het ware een spanning-stroomverhouding die men wel de golfweerstand noemt, en die blijkbaar

/<o _
eo

— 120tc £2 bedraagt in vacuüm of in lucht.
De voortplanting langs een lange leiding

In zekere zin hebben wij reeds eerder met de voortplanting van elektro
magnetische golven te doen gehad, en wel bij de behandeling van de lange
leidingen. Stuurt men een elektrische stroom in een lange leiding, dan ontstaat
er om een steeds langer stuk van die leiding een elektromagnetisch veld
i) Men kan beter zeggen, dat de voortplantingssnelheid van elektromagnetische golven
in vacuüm 3. 108 m/sec bedraagt, en dat het licht deze voortplantingssnelheid heeft,
omdat licht bestaat uit elektromagnetische golven van bepaalde golflengte.

ï
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(zie fig. 4.05). Het zich voortplantende elektromagnetische veld wordt hier
door de aanwezigheid van de leiding gedwongen, zich in een bepaalde richting
voort te planten, en wij vonden, dat ook
I
in dit geval de snelheid in de lucht
-— *-r0
1/
1
H'
V0 =
bedraagt. De voortplanting
Ho-eo
Fig. 4.05. Indien men een gelijk
spanning aansluit op een lange lei langs de lange leiding is een mooi geval
ding, ontstaat er tussen de aders de om gemakkelijk de bij elkaar behorende rich
combinatie van een elektrisch- en
een magnetisch veld. Dit elektromag tingen van E, H en v te bepalen (zie fig.
netische veld plant zich in de lucht 4.05, en vergelijk deze figuur met de fig.
tussen de aders met de lichtsnelheid
vo = 3. 108 m/sec langs de leiding 4.04a en 4.046).
voort. Het vormt een mooi voorbeeld
van de voortplanting van een elektro
magnetische golf in de lucht, met De elektromagnetische veldenergie
behulp waarvan men de bij elkaar
behorende richtingen van E, H en
Een zich (in de lucht of in vacuüm)
vo kan bepalen.
voortplantende elektromagnetische veldcombinatie die is samengesteld uit een eenparig met de lichtsnelheid i’o
voortbewegend homogeen elektrisch en een tegelijkertijd meebewegend ho
mogeen magnetisch veld (zoals boven bij de fig. 4.04a en 4.046 is beschreven), vertegenwoordigt een zekere energie.
De per m3 aanwezige elektrische veldenergie We bedraagt x):
We = DP.V = l_D.E = \e0.E2 of
(4.08<t)
We = Jeo-E2 • • • (N.m/m3)

'+T

De per m3 aanwezige magnetische veldenergie W,„ bedraagt 2):

Wm = \B.H =

-H'2 of

Hz,„ = J/<o.£2 • • • (N.m/m3)

(4.086)

We vonden reeds, dat er volgens formule (4.07) een constante verhouding
tussen E en H in eenzelfde punt bestaat. We kunnen met behulp daarvan
nagaan, hoe groot Wm is, vergeleken bij IV e, door voor de waarde van H in
1
formule (4.086) het bedrag
E in te vullen. We krijgen dan:
Ï2ÖÏÏ
4E2
!
W7,,, =
= J•
-■--------= J----------- £2 = leo.-E2, of
- 10’ (120-)2
- 36-10»
Wm =

= ie0.£2 = We.

Blijkbaar zijn lVe en Wm aan elkaar gelijk'.

x) Denk aan de veldenergie
. V = I’#. F van een geladen condensator met een af
stand van 1 meter tussen de platen, een homogeen veld tussen de platen en een plaatoppervlak van 1 m2.
2) In het elektrische veld is Wc = \D.E. Analoog hieraan geldt in het magnetische
veld PFW = ±B.H.
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De totale elektromagnetische veldenergie per m3 kan men nu schrijven als:
Wlot = UoE2 + }t/.ioH2, of

Wlot = 2.&0H2 = eo-#2, of
Wlot = 2.',/l0H2 = /ioH2.

Als men gebruik maakt van de laatste twee uitkomsten, kan men JVtot
tenslotte schrijven als:
E.H
Wlol =
Wz;0( . IVlol = Veo ■ E2. fi0. Z/2 = E.H. V/io.eo
/'o-«o =------t’o
Samenvattende, krijgen we dus:
E.H
H'(o( -- !,e0. E2 + -^o ■ H~ = Eo. E2 = /(0. H2 =-------- . .. (N .m/m3)
vo

(4.08)

Dat E en H bij elektromagnetische lopende golven een constante verhouding
120__ hebben, heeft blijkbaar de bijzondere betekenis, dat in eenzelfde punt de
elektrische en de magnetische veldenergie steeds aan elkaar gelijk zijn. Hierop
komen wij ter nadere verklaring terug bij de behandeling van de staande
elektromagnetische golven (blz. 292).
De elektromagnetische energie die per secunde door 1 m2 x) gaat indien
een homogene veldcombinatie genoemde m2 continu passeert, is de energie
die zich in vo m3 bevindt. Dus per secunde passeert door 1 m3, die zich lood
recht op de voortplantingsrichting bevindt, blijkbaar een energie van

E.H
Pi = v0. = E.11 ... (N.m/sec) of:
wo
E2
P1 = E.H =------120rc

\20~H2 ... (N.m/sec)

(4.09)

Het stralingsveld van een zender

Bij de behandeling van de lange leidingen in het begin van hoofdstuk III
hebben wij eerst het een en ander afgeleid voor gelijkstroom en voor gelijkstroomimpulsen; vervolgens hebben wij het gedrag van wisselstroom kunnen
nagaan door deze opgebouwd te denken uit een groot aantal vlak op elkaar vol
gende korte gelijkstroomimpulsen.
In het voorgaande zijn wij het gedrag en de eigenschappen nagegaan van een
zich voortbewegend homogeen stuk elektromagnetisch veld (a.h.w. een „veldimpuls”). Een zender brengt echter geen homogeen elektromagnetisch veld

>) Deze m2 loodrecht op de voortplantingsrichting genomen!
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Fig. 4.06. De grootte en de richting van Estr en Hstr op een bepaald moment langs een
rechte lijn in de voortplantingsrichting van een lopende elektromagnetische golf. De bij
elkaar behorende richtingen van E8tr, Hstr en vq volgen uit fig. 4.05.

voort. Zendt een zender een ongemoduleerde draaggolf uit, dan wordt er om
te beginnen een sinusvormig als functie van de tijd veranderende wisselstroom
gestuurd door een geleider, de zendantenne. Deze wisselstroom veroorzaakt
de uitstraling van lopende elektromagnetische golven. D.w.z., de zender
veroorzaakt op grotere afstand een elektromagnetisch veld dat op één moment
bekeken langs een lijn in de voortplantingsrichting, een sterkte heeft die na
genoeg sinusoïdaal als functie van de plaats verloopt (zie fig. 4.06). Let wel:
niet precies sinusoïdaal als functie van de plaats, omdat het wisselveld als
het verder van de zender afgaat, steeds zwakker wordt. De amplitude van de
trilling neemt daarbij voortdurend af. Het lopende golf-veld kan men nu bij
benadering samengesteld denken uit een groot aantal vlak op elkaar volgende
smalle stukken homogeen veld.
Voor elk smal stuk veld geldt hetgeen wij boven hebben afgeleid voor een
homogeen veld. Aldus komen wij tot de volgende eigenschappen van het
elektromagnetische stralingsveld van een zender'.

a. De bij elkaar horende £sïr-richting, 7/str-richting en vo-richting staan loodrecht op elkaar volgens fig. 4.05 (of fig. 4.06).
b. In elk punt zijn op een willekeurig tijdstip de elektrische en de magnetische
veldenergie aan elkaar gelijk, hetgeen o.a. tot uitdrukking komt in de
Estr
= i20k = 377 Q.
constante verhouding van E.str en HstrHstr

c. De specifieke veldenergie (= veldenergie per m3) in een punt bedraagt
gemiddeld:
1
(4.10)
Wlot = eo-E2
str = tuo.Hflr = — E.str ■ Hslr . . . (N .m/m3)
v

In deze formule vertegenwoordigen Eslr en Hstr de effectieve waarden van
de stralingsveldsterkten; dit zullen wij in het gehele hoofdstuk IV verder
aanhouden. Veranderen Estr en HstT sinusoïdaal als functie van de tijd,
dan is Eslr = ^y/2.Ëstr en Hstr = ix/2.Hslr.
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d. De per secunde door één m2 (loodrecht op de voortplantingsrichting ge
nomen!) gaande elektromagnetische veldenergie bedraagt:

Pslrt = Estr ■Hslr =

1 ZXJTt

= 120k.^Lr
(

• • • (W)

(4.11)

De voortplantingssnelheid van de elektromagnetische lopende golven be1
draagt in vacuüm of in lucht: vq
-------- = 3.108 m/sec.
/<o-«o
f.

Elektromagnetische golven vertegenwoordigen een transversale voort
planting van trillingen.

De elektrische stralingsbron

In het begin van deze paragraaf hebben wij besproken, dat een wissel
stroom-voerende geleider een quasi-stationair veld en een stralingsveld
opwekt. Hierop komen we nu terug voor het geval van het elektromagnetische
veld van de zender.
We veronderstellen, dat de zender een wisselstroom stuurt door een vrij
opgestelde staafvormige geleider, de zendantenne, die een lengte AZ heeft 1),
die zeer klein is t.o.v. 2. We hebben dan te doen met een z.g. elektrische stralingsbron, die in haar directe omgeving overwegend een elektrisch veld heeft. Dit
in tegenstelling tot een z.g. magnetische stralingsbron (bijvoorbeeld in de vorm
van een wisselstroom-voerende winding) die in haar directe omgeving over
wegend een magnetisch veld heeft.
A. Van de genoemde elektrische stralingsbron zullen wij voor de eenvoud
om te beginnen slechts HET MAGNETISCHE VELD beschouwen. In het
geval van een elektrische stralingsbron is het elektrische veld nl. gecompli
ceerder dan het magnetische veld, en het is voor ons doel niet nodig om het
elektrische veld even uitvoerig te bespreken.
De elektrische stralingsbron heeft in de eerste plaats een quasi-stationair
magnetisch veld, van welk veld de veldsterkte in de diverse (op een ten
opzichte van AZ grote afstand r van de antenne af gelegen) punten kan worden
berekend met behulp van de formule van Laplace (zie fig. 4.07).
Hqs =

ieff-El

47tr2

sin a . . . (A/m).

(4.12)

Uit de formule blijkt, dat als men in een bepaalde richting van de zendx) We veronderstellen hier, dat de stroom i op eenzelfde tijdstip overal in de geleider
evengroot is.
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\

waarin aZ«r

Fig. 4.07. Volgens de formule van Laplace is de door een zeer korte stroornvoerende geleider op een afstand r ver
oorzaakte quasi-stationaire magnetische
veldsterkte Hqs omgekeerd evenredig met
het kwadraat van de afstand r.

Fig. 4.08. De door een zendantenne uitge
zonden stralingsenergie is evenredig met
H2str- De per m2 per secunde passerende
stralingsenergie is omgekeerd evenredig
met het kwadraat van de afstand tot de
zendantenne.
Hieruit volgt dat de stralingsveldsterkte
Hstr omgekeerd evenredig is met de af
stand r tot de antenne.

antenne afgaat, de magnetische veldsterkte evenredig met het kwadraat van
de afstand afneemt voor zover het de quasi-stationaire veldsterkte betreft.
D.w.z., het quasi-stationaire magnetische veld is vlak bij de zender zeer sterk,
doch het neemt op grotere afstand van de zender al spoedig af tot verwaar
loosbaar kleine waarden J).
De elektrische stralingsbron heeft in de tweede plaats een magnetisch
stralingsveld. Tot vorming van dit veld zendt de antenne energie uit (in de
vorm van lopende elektromagnetische golven), die niet telkens wordt terug
gevoerd aan de zendantenne, zoals dit bij het quasi-stationaire veld wèl
het geval is. Als de zender een ongemoduleerde draaggolf uitzendt, betekent
dit dus, dat de instandhouding van het stralingsveld hem een constante
hoeveelheid uitgestraalde energie per secunde kost en dat deze energie zich
met de lichtsnelheid steeds verder in de ruimte voortplant.
In fig. 4.08 is een energiebundel weergegeven, die de zendantenne uitstraalt
en die een deel vormt van de totaal uitgestraalde energie. Het oppervlak,
loodrecht op de voortplantingsrichting, waardoor deze energie gaat, is even
redig met het kwadraat van de afstand r tot de zendantenne, terwijl de energie
zelf evenredig is met H2
str', immers, P\ = \20-H2lr. Hieruit volgt, dat de
energie per m2 (loodrecht op de voortplantingsrichting), en dus ook H2lr,
omgekeerd evenredig is met r2. D.w.z., Hstr is omgekeerd evenredig met r.
Hier niet uit te voeren berekeningen leren, dat men de magnetische veldsterkte
op een afstand r ten gevolge van de aanwezigheid van het door een zeer korte
zendantenne veroorzaakte stralingsveld kan bepalen met:

.AZ
Hslr =

22r

sin a ... (A/m)

(4.13a)

2) Verwaarloosbaar klein- t.o.v. de waarden ten gevolge van het stralingsveld, hetwelk
hierna wordt besproken.
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De magnetische stralingsveldsterkte vermindert, als men in één richting
van de zendantenne af voortgaat, dus lang zo sterk niet als de magnetische
quasi-stationaire veldsterkte; zij is omgekeerd evenredig met de afstand r
tot de zender. Dit betekent dat, wat het magnetische veld betreft, in de directe
omgeving van de zender het quasi-stationaire veld ver overweegt, terwijl men op
grotere afstanden van de zender nagenoeg uitsluitend met het stralingsveld heeft
te doen.
B. Vervolgens komen wij over het veroorzaakte ELEKTRISCHE VELD
te spreken.
In de eerste plaats heeft de elektrische stralingsbron een quasi-stationair
elektrisch veld dat, zoals we eerder hebben vermeld, gecompliceerder is dan
het quasi-stationaire magnetische veld. Het quasi-stationaire elektrische
veld blijkt bij een elektrische stralingsbron veel sterker te zijn dan het quasistationaire magnetische veld x). Bovendien blijkt dat, indien men zich van
de stralingsbron verwijdert, het quasi-stationaire elektrische veld nog sterker
afneemt dan het quasi-stationaire magnetische veld.
In de tweede plaats heeft de elektrische stralingsbron een elektrisch
stralingsveld. Aangezien de doorgaande stralingsenergie per m2 evenredig

is met E2slr

immers, Pstri =

‘120

k

en een uitgestraalde energiebundel

door een oppervlak gaat, dat evenredig is met r- (zie fig. 4.08), neemt de
elektrische stralingsveldsterkte
Zr omgekeerd evenredig met de afstand r
af. D.w.z., ook wat hel elektrische veld betreft geldt, dat vlak bij de stralingsbron
het quasi-stationaire veld sterk de overhand heeft, terwijl men op grotere afstan
den nagenoeg uitsluitend met het stralingsveld heeft te doen.
Bij de bespreking van elektromagnetische lopende golven (waaruit het stra
lingsveld is opgebouwd) is gebleken, dat de elektrische veldenergie per m3
en de magnetische veldenergie per m3 op eenzelfde plaats aan elkaar gelijk
zijn. Dit vond zijn uitdrukking in de constante verhouding tussen Estr en Hslr:
Estr
— 120n.
Hstr

Hieruit volgt met behulp van formule (4.13a), dat de elektrische stralings
veldsterkte op een afstand r van de zeer korte zendantenne gelijk is aan:
E„r = 120n

*07 .AZ

22r

sin a ... (V/m)

!) Dit heeft betrekking op de veldencrgie per m3.
i

1

1

(4.136)
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We merken op, dat de formules (4.13n) en (4.136) de twee grond
formules zijn voor antenneberekeningen. Van deze twee formules zullen
wij in het volgende steeds weer uitgaan! In de formules geven £sZr en
Hslr de effectieve waarden van de desbetreffende veldsterkten aan.
De magnetische stralingsbron

Men zou zich vervolgens kunnen afvragen, hoe het met het elektromagneti
sche veld van een magnetische stralingsbron is gesteld. Dit blijkt als volgt
te zijn:
Ook bij een magnetische stralingsbron is in de buurt van de stralingsbron
het quasi-stationaire veld, en op grotere afstanden het stralingsveld sterk
overwegend. Wat het stralingsveld betreft, is het net zo gesteld als bij de elek
trische stralingsbron: steeds zijn de elektrische en de magnetische veldenergie
Eslr
per m3 op eenzelfde plaats aan elkaar gelijk; d.w.z.
- = 120-. Wat het
’ ~H.slr
quasi-stationaire veld in de directe omgeving van de stralingsbron betreft,
heeft nu echter niet het elektrische veld, doch het magnetische veld sterk
de overhand.
De stralingsbron in het algemeen

In de praktijk kunnen zowel elektrische stralingsbronnen (b.v. in de vorm
van korte staafantennes met sterk geconcentreerde capaciteiten aan de uit
einden) als magnetische stralingsbronnen (b.v. in de vorm van raamantennes)
of tussen de genoemde twee uitersten in liggende gevallen die tegelijkertijd
elektrische en magnetische stralingsbronnen zijn, zich voordoen. Voor die
gevallen geldt steeds wat het stralingsveld betreft, dat Esir en Hsir een con
stante verhouding hebben; d.w.z., dat het elektrische en het magnetische veld
even sterk zijn x). Wat het quasi-stationaire veld betreft, lopen de diverse
gevallen echter uiteen. Heeft men overwegend met een elektrische stralingsbron
te doen, dan zal het quasi-stationaire elektrische veld het sterkste zijn;
heeft men overwegend met een magnetische stralingsbron te doen, dan zal
daarentegen het quasi-stationaire magnetische veld de overhand hebben.
Hierbij moet men, als er van het stralingsveld sprake is, steeds aan het veld
op grote afstanden denken, en als er van het quasi-stationaire veld sprake is,
vooral aan het veld in de directe omgeving van de zendantenne. Grote af
standen wil hier zeggen: afstanden die groot zijn t.o.v. de golflengte; vergelijk
b.v. de noemers 4-r2 — 2'rnr en 22z = 2>-.2 van de breuken in de formules
(4.12) en (4.13<i) met elkaar.
x) De veldenergieën per m3 zijn dan aan elkaar gelijk.
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£str

£str

a

b

Hstr

Fig. 4.09. Indien een lopende elektromagnetische golf volkomen wordt gereflecteerd,
zal de in fig. 4.09a geschetste heengaande lopende golf ingaan tegen de in fig. 4.09b
geschetste onverzwakt gereflecteerde lopende golf, zodat de in fig. 4.09c getekende
staande elektromagnetische golf ontstaat.
Wat de staande golf betreft is do toestand van maximale Eslr en de | trillingstijd later
optredende toestand van maximale //slr in één zelfde figuur aangegeven.
Merk op, dat als de Z7sZr-golf positief wordt gereflecteerd, de E's/r-golf daarentegen
negatief wordt gereflecteerd, en omgekeerd. Dit komt overeen met de reflectie aan het
uiteinde van een lange leiding, waarbij de stroom negatief wordt gereflecteerd als de
spanning positief wordt gereflecteerd, en omgekeerd.

Staande elektromagnetische golven
Vervolgens komen wij in het kort te spreken over de staande elektromagne
tische golven die in geval van reflecties kunnen optreden. We veronderstellen
daarbij, dat wij met volkomen vlakke golven hebben te doen x) en dat er
volkomen reflectie plaats vindt, waarbij de gereflecteerde golf precies tegen de
aankomende golf ingaat.
De heengaande golf en de gereflecteerde golf zijn in de fig. 4.09a en 4.09&
apart getekend, terwijl in fig. 4.09c het resultaat is gegeven aan staande golven2).
Omtrent de staande golven valt het volgende op te merken:
*) D.w.z., de voortplantingsricht ingen zijn evenwijdige lijnen, hetgeen in fig. 4.08 bij
benadering geldt over een kleine afstand As.
2) Soortgelijke constructies van staande golven zijn we reeds eerder tegengekomen
in hoofdstuk III bij de behandeling van staande golven in lange leidingen.

1
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Er treden afwisselend knopen en buiken op, zowel wat de £s;r-golven als
wat de /Go-golven betreft. In de punten waar Es(r-knopen zijn, bevinden zich
tegelijkertijd 7/S(r-buiken en omgekeerd. Op bepaalde tijden is Hstr overal
nul en heeft Estr in alle punten de in die punten optredende maximale waarde.
Midden tussen de genoemde tijden in is Estr overal nul en heeft H str in alle
punten de in die punten optredende maximale waarde.
In het kort:
De Esir en de Hsir zijn bij staande golven in de tijd x) zowel als in de ruimte
90° o/ -J— radialen in /ase verschoven.
De staande golven vormen als het ware een resonantieverschijnsel, waarbij
er geen resulterende energie wordt toegevoerd aan de ruimte waarbinnen zij
aanwezig zijn.
We hebben dan ook pas gezien, dat de aanwezige elektrische veldenergie
voortdurend in magnetische veldenergie wordt omgezet en omgekeerd; dit
in tegenstelling tot het geval van de lopende golven, waarbij magnetische en
elektrische energie steeds tegelijkertijd in onderling evengrote hoeveelheid
aanwezig zijn. Merk op:
Indien bij de staande golven de elektrische veldenergie telkens geheel in
magnetische veldenergie wordt omgezet en omgekeerd, moeten deze energieën
evengroot zijn. Hieruit volgt, dat bij de lopende golven, waaruit de staande
golven zijn ontstaan, de veldenergieën eveneens evengroot moeten zijn. Dit
vindt zijn uitdrukking o.a. in de constante verhouding tussen Esir en Hstr.
De voortplanting van elektromagnetische golven

Evenals het licht, planten de elektromagnetische radiogolven zich over het alme
meen rechtlijnig voort. Bij de voortplanting in de buurt van de aarde treden
er bovendien de volgende bijzonderheden op:
a. In de eerste plaats buigen de elektromagnetische golven als zij langs het
aardoppervlak lopen enigszins met hel aardoppervlak mee, en wel des te
sterker naarmate de frequentie lager is en zij dichter langs de aardopper
vlakte komen.
b. In de tweede plaats vormt de aarde een geleider waarin inductiestromen
worden opgewekt, die zekere energie opeisen. Hierdoor neemt de sterkte
van de elektromagnetische golven bij hun voortplanting langs de aarde een
extra bedrag af. Deze afneming is het sterkste, waar de weerstand van het
aardoppervlak het grootst is (droge zandgrond), en het minst, waar de
geleiding van het oppervlak het beste is (zee-oppervlak).
Behalve de invloed van de aanwezigheid der aarde op de voortplanting heeft

D.w.z., fig. 4,09c geeft de Eslr-waarden op een zeker tijdstip weer, en tevens de Hsirwaarden op een ander ogenblik (dat } periode later komt)!
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ook de z.g. ionosfeer nog belangrijke invloed op de voortplanting van radio
golven. De zon zendt voortdurend energie in de vorm van elektromagnetische
golven (licht- en warmtestralen) naar de aarde. Een belangrijk deel van deze
energie wordt in de hooggelegen luchtlagen geabsorbeerd; het wordt daar
gebruikt om de gasdeeltjes van de lucht te ioniseren (d.w.z., elektronen vrij
te maken uit deze deeltjes). Aldus ontstaat er een geïoniseerde luchtlaag die
mende ionosfeer noemt, en die een laag met. een aanzienlijke hoeveelheid
vrije elektronen vormt.
Komt nu een elektromagnetische golf bij de ionosfeer, dan zal zij gereflec
teerd kunnen worden door dc als spiegel werkende ionosfeer en terugkeren
naar het aardoppervlak. Een ontvangantenne kan aldus signalen opvangen
van een zendanienne zonder deze zendantenne a.h.w. „rechtstreeks te zien”;
de ontvangantenne ontvangt dan een gereflecteerde golf. Ten einde een
elektromagnetische golf te reflecteren, moet de geïoniseerde luchtlaag een
bepaalde concentratie aan vrije elektronen hebben. De vereiste concentratie
is groter naarmate de frequentie van de golven hoger is. De ionosfeer is op
gebouwd uit diverse luchtlagen met uiteenlopende ionenconcentraties op een
hoogte van 80 tot 400 km.
Boven een bepaalde grensfrequentie is de ionenconcentratie nergens in de
ionosfeer groot genoeg om dc elektromagnetische golven met die frequentie
te reflecteren.
Dit is de verklaring voor het feit dat de zeer korte golven beneden een golf
lengte van ca. 10 m niet meer door de ionosfeer worden gereflecteerd (b.v.
signalen van FM- en televisiezenders). Bij de ontvangst van zeer korte golven
moet men het dan ook van directe straling hebben; de ontvangantenne moet
de zendantenne a.h.w. bijna ') „rechtstreeks kunnen zien”.
We wijzen tenslotte op het verschijnsel van het sluiereffect (in het Engels:
fading). Dit houdt in, dal een ontvangen signaal in sterkte varieert door verande
ringen in de ionosfeer.
Men kan het signaal van eenzelfde zender over het algemeen langs meer dan
één weg binnen krijgen, nl. direct en (langs diverse reflectiewegen) indirect. De
verschillende, van eenzelfde zender binnenkomende signalen zullen uiteen
lopende weglengten hebben doorlopen en hierdoor meestal in fase uiteenlopen,
aldus elkander meer of minder tegenwerkend. Doen zich nu telkens verande
ringen in de ionosfeer voor (o.a. door hichtstromingen), dan zullen hierdoor
diverse weglengten kunnen gaan variëren, hetgeen weer fasevariaties tot gevolg
heeft, waardoor de sterkte van het resulterende signaal zal veranderen. Bij
dichtbij gelegen zenders, waar het direct ontvangen signaal sterk de overhand
heeft (bij reflectie treedt er door absorptie en door het afleggen van een grotere
afstand een extra verzwakking van het gereflecteerde signaal op), bemerkt

i) De korte radiogolven buigen nog iets met het aardoppervlak mee.
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men niet veel van het sluiereffect. Het sluiereffect bij signalen van verderaf
gelegen zenders kan door ASR vaak voor een groot deel onschadelijk worden
gemaakt zolang de signalen nog niet al te zwak zijn. Het z.g. selectieve sluieref/ect is echter moeilijk te verhelpen. Dit is het effect, dat de reflectie voor de
samenstellende componenten van eenzelfde zendersignaal uiteenloopt en aldus,
buiten het sterker of zwakker worden van het gereproduceerde geluid, nog een
sterke vervorming van dit geluid teweegbrengt. Het zal vooral optreden als
de draaggolfcomponent sterk wordt verzwakt t.o.v. de zijbandcomponenten,
waardoor een toestand van overmodulatie ontstaat.

REPETITIEVRAGEN
1. Welke velden kan men onderscheiden bij een wisselstroom-voerendc ge
leider? Wat weet U omtrent de sterkte van deze velden op een korte
(resp. op een lange) afstand?
2. Hoe luiden de twee wetten van Maxwell?
3. Met welke snelheid planten elektromagnetische golven zich voort? Welke
richtingen van de Estr, de Hstr en de voortplantingssnelheid horen bij
elkaar? Geef in een schets het verloop van Estr en Hstr in de voortplantingsrichting van een lopende golf aan.
4. Hoe groot is de elektromagnetische veldenergie per m3? Hoe groot is de
doorgaande elektromagnetische veldenergie per m2 bij lopende golven?
Hoe groot is de verhouding tussen Estr en Hslr~> Geef een korte toelichting
op het feit, dat de laatstgenoemde verhouding steeds even groot is.
5. Hoe groot zijn Hstr en Estr, die door een korte wisselstroom-voerende
geleider op een afstand r worden veroorzaakt ?
6. Verklaar dat Eslr omgekeerd evenredig met de afstand afneemt als men
zich voortdurend in eenzelfde richting van de stralingsbron af beweegt.
7. Wat verstaat men onder de ionosfeer en welke invloed heeft zij op de
voortplanting van radiogolven?
8. Wat is het verschil tussen een elektrische en een magnetische stralingsbron ?
9. Wat verstaat men onder het sluiereffect ?
10. Wat verstaat men onder een selectief sluiereffect ?

§ 2.

HET PRINCIPE VAN DE ZENDANTENNE

Een goede volledige behandeling van de werking en de eigenschappen van de
diverse antennes (tot zelfs de eenvoudigste toe'.') is niet mogelijk zonder gebruik
te maken van betrekkelijk ingewikkelde hogere wiskunde-berekeningen.
Dit voert voor ons veel te ver. Om deze reden kunnen wij in de komende para-
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grafen over antennes slechts de resultaten van de bedoelde berekeningen
geven zonder deze te bewijzen. Wel zullen wij trachten, de resultaten zoveel
mogelijk in logisch verband te brengen ten einde enig (al is het dan ook een
onvolledig) inzicht in de verschijnselen te verschaffen; bovendien zal men de
resultaten hierdoor gemakkelijker kunnen onthouden.
De dipoolantenne van 2 x JA

Er zijn vele soorten antennes, van de meest uiteenlopende vorm. Onder
al deze soorten behoort de vrij ongestelde dipoolantenne van 2 x JA lengte
tot de eenvoudigste. Zij in het bijzonder leent zich goed ertoe, het principe
van een zendantenne 1) uit te leggen. Men kan op enkele eenvoudige manieren
een dipoolantenne laten ontstaan.

A. In de eerste plaats kan men als volgt tot een dipoolantenne komen:
Wordt er aan een enkelvoudige resonantiekring, bestaande uit een spoel en
een condensator (fig. 4.10a), een wisselstroom toegevoerd, dan ontstaat er
enerzijds een elektrisch wisselveld, in hoofdzaak tussen de condensatorplaten,
en anderzijds een magnetisch wisselveld, in hoofdzaak binnen de windingen
van de spoel 2). Deze velden zijn om de beurt maximaal (ze zijn 90° in fase
verschoven), en zij vormen het quasi-stationaire veld dat geen energie van
de spanningsbron opeist. Het bovendien nog aanwezige stralingsveld, waarbij
de Eslr en de Hstr van de uitgezonden lopende golven in fase zijn, is zeer klein,

Fig. 4.10. Een manier waarop men een dipoolantenne kan laten ontstaan:
a. Een gesloten trillingskring-, deze heeft in hoofdzaak een quasistationair veld.
b. De spoel van de kring is vervangen door één grote winding,
waardoor het magnetische veld meer naar buiten treedt.
c. De condensatorplaten zijn uit elkaar gebogen, waardoor het
elektrische veld meer naar buiten treedt.
d. De condensatorplaten zijn geheel weggelaten, zodat als capa
citeit overblijft de capaciteit tussen de in eikaars verlengde
liggende rechte geleiders. Er is nu een z.g. open trillingskring
ontstaan; deze kan goed elektromagnetische golven uitstralen.
1) Doet een antenne voor een bepaald signaal goed als zendantenne dienst, dan kan
men eenzelfde antenne in de regel ook goed als ontvangantenne voor dat signaal gebruiken.
2) Dit laatste is vooral het geval als men een ,,in zichzelf gesloten” (ringvormige)
spoel heeft.
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aangezien het elektrische en het magnetische veld zich hoofdzakelijk in de
min of meer besloten ruimten binnen de condensator en binnen de spoel
bevinden. We hebben hier te maken met een z.g. gesloten kring.
Wordt de wisselstroom aan een kring toegevoerd, die uit één winding en een
condensator is opgebouwd, dan treedt vooral het magnetische veld al veel meer
naar buiten (fig. 4.106), waardoor de straling toeneemt. Wordt de winding
uiteengebogen volgens fig. 4.10c, dan treedt behalve het magnetische veld ook
het elektrische veld meer naar buiten, met een toeneming van de straling
als gevolg. Tenslotte kan men de condensatorplaten weglaten, zodat als capa
citeit de capaciteit tussen de twee in eikaars verlengde liggende rechte geleiders
overschiet (fig. 4. 10c/). Dan hebben wij een dipoolantenne gekregen, waarbij
er van een aanzienlijk stralingsveld sprake is. We hebben nu met een z.g. pen
kring te doen.
B. Een andere manier om tot een dipoolantenne te komen, is de volgende.
Wordt een wisselstroombron aangesloten op een open Lecher-leiding van
lengte, dan ontstaat er een staande golf door de volkomen reflectie aan het
open uiteinde. Aan het uiteinde bevinden zich daarbij een stroomknoop en
een spanningsbuik; aan het begin een stroombuik en een stroomknoop; verder
verlopen de stroom- en de spanningsverdeling langs de leiding volgens een
kwart periode van een sinusoïde (zie fig. 4.1 In: de spanningsverdeling is daar
met een getrokken lijn aangegeven, de stroomverdeling met een streeplijn).
Buigt men de twee aders van de Lecher-leiding uit elkaar totdat zij in elkan
ders verlengde liggen, dan heeft men een dipoolan
tenne gekregen. De stroom- en de spanningsverdeling
zijn in de dipoolantenne bij benadering (dit kunnen
we hier niet bewijzen) dezelfde als in de Lecherleiding waaruit wij haar hebben laten ontstaan
(fig. 4.1 1 b). Precies genomen verlopen de stroom- en de
spanningsverdeling niet volkomen volgens een deel
------------ V'eff
van een sinusoïde.
1’
------------ 'eff

i'

/l
/ l

<S>
T
c
b

Fig. 4.11. Men kan een dipool-antenne tevens laten ont
staan door een open Lecher-leiding van ca. £2 lengte uit
een te buigen.
a. De stroom-spanningsvérdeling langs een open Lecherleiding van |2 lengte.
b. De stroom-spanningsverdeling langs een uiteengebogen.
Lecher-leiding van ca. |2 lengte.
c. De Lecher-leiding zowel als de uiteengebogen Lecherleiding van ca. |2 lengte gedragen zich binnen een niet
al te breed frequentiegebied bij benadering als een seriekring.

I I
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De stralingsweerstand

Een open Lecher-leiding die JA lang is, en die uiterst weinig energie uit
straalt, heeft een minimale ohmse ingangsimpedantie. Zou de Lecher-leiding
verliesvrij zijn en geheel niet stralen, dan zou deze minimale ingangsimpedantie
zelfs nul bedragen. Is de lengte korter dan JA, dan is de ingangsimpedantie
capacitief; is de lengte iets langer dan JA (tussen JA en JA in), dan is de impe
dantie inductief. De Lecher-leiding gedraagt zich aldus in menig opzicht als
een seriekring.

Heeft men een verliesvrije dipoolantenne met een lengte van ca. 2 x JA,
dan zal de iriga.ngsimpedantic eveneens ohms zijn, doch niet gelijk aan nul.
Immers, als men wisselstroom aan de dipoolantenne toevoert, zal zij energie
in de vorm van elektromagnetische golven uitstralen, en deze energie moet
aan de dipoolantenne worden toegevoerd, opdat zij haar zelf weer kan uit
stralen. D.w.z., tegelijkertijd met de wisselstroom moet er een zekere wissel
spanning worden geleverd. De bij een maximale stroom geleverde wisselspanning
is in fig. 5.1 \b dan ook niet gelijk aan nul, doch ze heeft een bepaalde eindige
waarde. Aan de dipoolantenne worden aldus een wisselspanning en een ermee
v
in fase zijnde wisselstroom geleverd, terwijl het quotiënt — van deze twee
grootheden de ohmse belasting rs vertegenwoordigt, die de dipoolantenne in
feite voor de spanningsbron is. Men noemt rs de stralingsweerstand. Het uit
gestraalde vermogen bedraagt dus:

P.'str

— 'lclffs —

• • ■ (W)

(4.14)

Is de dipoolantenne korter dan ca. 2 X JA, dan is de ingangsimpedantie
capacitief complex; is de dipool iets langer dan ca. 2 X JA (tussen 2 X JA en
2 x JA), dan is de ingangsimpedantie inductief complex. We zien hier weer
een grote overeenkomst met een Lecher-leiding die aders heeft, die nagenoeg
even lang zijn als de dipoolantennehelften.
Een dipoolzendantenne van ca. 2 x JA lengte is als het ware een open
geklapte Lecher-leiding waarin staande golven worden opgewekt ten einde elektro
magnetische golven uit te stralen. Zij gedraagt zich in menig opzicht als een
seriekring met de stralingsweerstand rs als serieweerstand.
De stralingsweerstand van een vrij opgestelde dipoolantenne bedraagt bij
benadering:

|60 12 j

(4-15)

In de eerste plaats, merken wij nog op, dat de lengte l van de dipoolantenne,
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waarbij de ingangsimpedantie van de antenne juist reëel is, niet precies gelijk
is aan 2 x JA = JA. De grootte van 1 waarbij de antenne-impedantie reëel
is, blijkt af te hangen van de verhouding van de halve golflengte JA tot de
JA
diameter d van de antenneleidingen. Laat men —— tot oo naderen, dan nadert
d

de waarde van l tot J2; naarmate —— afneemt (d.w.z., naarmate de dipoold
antenne van dikkere geleiders wordt vervaardigd), neemt ook de waarde van l
af. Het verband tussen
i

¥
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en l is in fig. 4.12
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Fig. 4.12. De gunstigste relatieve antennelengte
riekring, die de dipoolTT
van een 2 X ^Z-dipoolantcnne als functie van de verantenne als het ware ver
houding van
tot de antenneleidingdikte d.
tegenwoordigt. Naarmate
de antenne-geleiders dikker worden, neemt enerzijds de stralingsweerstand rs
af (fig. 4.13n), terwijl anderzijds in sterkere mate de zelfinductie L van de
L
antenne afneemt. Evenals bij een serickring is hier de verhouding — bepar
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Fig. 4.13«. De grootte van de stralingsweerstand rs van een 72 X |A-dipoolantenne als functie van de verhouding van £A
tot de antenneleidingdikte d.
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Fig. 4.136. De grootte van de stralingsweerstand rs van een horizontale 2 x j-Adipoolantenne als functie van de relatieve
hoogte — van deze antenne boven een
zeer goed geleidende aarde.
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lend voor de kwaliteit en de bandbreedte van het geheel. Hoe dikker de gelei
ders zijn, waaruit de dipoolantenne is samengesteld, des te kleiner is de verhou,
L
dmg ——, des te kleiner is ---- , des te kleiner is de kwaliteit en des te groter is
d
rs
de bandbreedte. Naarmate een zendersignaal een grotere bandbreedte moet
bestrijken, kiest men de verhouding — van een te gebruiken dipool-zendd
antenne dan ook kleiner.

In de derde plaats hangt de grootte van de stralingsweerstand in het alge
meen af van twee factoren.
Zoals reeds hiervoor even ter sprake is gekomen hangt de grootte van rs
van een dipoolantenne van ca. 2 >; :}2 o.a. af van de dikte van de antennegeleiders. Als men de verhouding---- tot oo laat naderen, nadert de waarde
d

van rs tot 73 <1 *). Naarmate

T

afneemt, neemt de waarde van rs eveneens

af. Dit is in fig. 4.13n grafisch gegeven. Globaal ligt rs meestal in de buurt
van 60 Q.
Anderzijds hangt de waarde van rs ook af van de afstand van de antenne
tot het aardoppervlak, indien deze afstand in de orde van grootte van de
golflengte ligt. Dit is in fig. 4.13ó gegeven voor een dipoolantenne met een
1/

oneindig grote ——verhouding, die horizontaal is opgesteld boven een ideaal
d
geleidende aarde. Het effect wordt veroorzaakt doordat het aardoppervlak
de door de zendantenne naar beneden uitgezonden golven reflecteert. De door
het aardoppervlak opwaarts gereflecteerde golven zullen de zendantenne
passeren en daarin een wissel-e.rn.k. induceren. De fase van deze wissel-e.m.k.
hangt af van de afstand van de antenne tot het aardoppervlak. Is de fase
dusdanig dat de e.m.k. de toegevoerde wisselstroom tegenwerkt, dan zal rs
hierdoor toenemen ; werkt de c.m.k. met de toegevoerde wisselstroom mee, dan
zal rs hierdoor verminderen.
Verder merken wij in de vierde plaats op, dat het verloop van ic// en veyy
gaande langs de dipoolantenne, eveneens af hangt van de grootte van de ver-

. Indien
oneindig groot zou zijn, zou het verloop sinusoïdaal
d d
zijn en zouden de buiken en de knopen precies ;J-2 uit elkaar liggen. Naarmate
houding

i) Dit volgt uit hier niet uit te voeren berekeningen met behulp van hogere wiskunde.

1
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kleiner is, zal het verloop van i en v meer van de sinusoïde gaan afwijken
d
en zullen de buiken en de knopen dichter bij elkaar komen te liggen, afwijkend

van JA.
Met nadruk wijzen wij erop, dat ter plaatse van het spanningsminimum
(op ca. JA van het uiteinde, waar Ztna = rs) de spanning niet nul is, doch een
zekere eindige waarde heeft. Het spanningsverloop doet denken aan de staande
golven in een lange leiding, waarbij de staande golf-verhouding nog niet co is.
Li?—Sr-,
' Tenslotte een laatste algemene opmerking omtrent de stralingsimpedantie.
We zijn begonnen de dipoolantenne van ca. 2 X JA lengte te ' erge: ;ken
met een open stuk Lecher-leiding van JA lengte. Daarbij wezen v
rop, dat
beide zich bij benadering gedragen als een seriekring. Zou men de •.■ngb van
de open Lecher-leiding nu achtereenvolgens laten toenemen tor JA, j. JA,
JA enz., dan zou deze leiding zich achtereenvolgens gaan gedragen al - een
parallelkring, een seriekring, een parallclkring, een seriekring enz. Overeen
komstig hiermee zal een dipoolantenne, als men deze achtereenvolgens ver
lengt tot ca. 2 x JA, ca. 2 x JA, ca. 2 X JA, ca. 2 x JA enz.1), zich gaan ge
dragen als een parallelkring, een seriekring, een parallelkring, een seriekring
enz.; de kwaliteit van de achtereenvolgens „gevormde kringen” zal daarbij
afnemen naarmate de antennelengte toeneemt.

Het stralingsdiagram
Over het algemeen zendt een zendantenne niet in alle richtingen een even
sterk signaal uit.
In de eerste plaats kan de sterkte in de verschillende, in het horizontale vlak
gelegen richtingen belangrijk uiteenlopen.
In de tweede plaats kan de sterkte in de verschillende in één verticaal vlak
gelegen richtingen uiteenlopen.
In de derde plaats kan een en ander voor de diverse door de zendantenne aan
te brengen verticale vlakken verschillend uitvallen.
Men kan de op evengrote afstanden veroorzaakte veldsterkte, van het
in diverse (in één vlak gelegen) richtingen uitgezonden signaal, vastleggen in
een grafiek, een z.g. stralingsdiagram.

A. Wij zullen om te beginnen het allereenvoudigste stralingsdiagram be
spreken, nl. dat van een korte verticale vrij opgestelde rechte wisselstroomgeleider, die aan de volgende voorwaarden voldoet 2):

J) Hetzelfde effect treedt op, als men de frequentie laat toenemen en men de antennelengte constant houdt.
2) Deze geleider is in § 1 bij de bespreking van „het elektromagnetische veld van
een zender” reeds ter sprake gekomen op blz. 287 e.v.
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a. zijn lengte AZ is zeer klein t.o.v. z;
b. de wisselslroomsterkte is overal in de geleider evengroot.
Uit symmetrie-overwegingen volgt, dat wij hier een rotatie-symmetrisch
stralingsveld hebben, dat symmetrisch is t.o.v. de verticale hartlijn van de
geleider AZ. Het gehele stralings
veld zal daarom zijn gegeven door
het stralingsdiagram voor één wil
lekeurig door de symmetrie-as
aan te brengen verticaal vlak.
Dit stralingsdiagram bestaat uit
twee evengrote, aan AZ rakende
cirkels (fig. 4.14). Het is een z.g.
polair diagram: de op een bepaal Fig. 4.14. Het stralingsdiagram van een verti
de evengrote afstand veroorzaakte caal opgestelde zeer korte dipoolantenne
voor de veldsterkten binnen „een verticaal
veldsterkte m en bepaalde rich door de zendantenne aan te brengen plat vlak".
ting MA is recht evenredig met De veldsterkte is recht evenredig met sin a.
de afstand MA in de grafiek. Aan
gezien dc afstand MA in deze grafiek voor een vrij opgestelde, zeer korte dipoolantenne x) evenredig is met sin a, waarbij <x de hoek is tussen AZ en MA,
is de veroorzaakte Hstr (resp. Esir) in de richting MA ook evenredig met sin a.
Dit stemt overeen met dc formules (4.13a) en (4.13Z>) voor de waarde van
Hsir en Esir op een afstand r van AZ:
■Zc//. AZ
sin a,
Hstr =
22/
E.'str — 120-

'«ƒƒ • Al
sin a.
2/.r

B. Vervolgens komt het stralingsdiagram van een verticale vrij opge
stelde dipoolantenne van ca. 2 x 'f2 als voorbeeld van een diagram van
een praktische zendantenne ter sprake. De toestand verschilt hier in twee
opzichten van de voorgaande:
a. de lengte AZ van de antenne is niet meer klein t.o.v. de golflengte,, doch zij
bedraagt ca. 2 x jz = |2.
b. de stroomsterkte is niet overal evengroot, doch zij is maximaal in het midden
en ze neemt naar de uiteinden toe ai tot nul.
Uit punt a volgt, dat het stralingsdiagram van het ook hier rotatie-symmetrische stralingsveld niet meer uit twee elkaar rakende cirkels bestaat 2), doch
x) Kort t.o.v. de golflengte.
2) Dat het stralingsdiagram enigszins afwijkt van twee elkaar rakende cirkels wordt
veroorzaakt door de jaseverschuiving tussen de in een ver punt P door de diverse antennedelen veroorzaakte veldsterkteconiponenten, die hierdoor niet maximaal met elkaar mee
werken. De genoemde faseverschuiving treedt op, doordat I’ niet evenver van alle antennedelen is verwijderd (zie ook blz. 31 1 e.v.).
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7
O,9R R

;m)

cirkels'

Fig. 4.15. Het stralingsdiagram van een verticaal op
gestelde dipoolantenne van ca. 2 x }2 lengte voor
de veldsterkten binnen „een verticaal door de zendantenne aan te brengen plat vlak”.
Hel diagram bestaat nu niet precies uit twee elkaar
rakende cirkels'. Dit komt, omdat de van de diverse
antennedelen uitgaande elektromagnetische golven over
het algemeen (de in horizontale richtingen uitgezonden
golven uitgezonderd) uiteenlopende afstanden moeten
doorlopen om in een zelfde verafgelegen punt P te komen
en aldus onderling in fase verschoven in P aankomen. De
genoemde afstanden zullen sterker uiteenlopen naarmate
de in fig. 4.14 aangeduide hoek a kleiner is.
houdingsgetallen van de waarden van Estr (op
antenne) bij diverse hoeken a:

a

| 0° |

5°

| Q l 0,080

j

10° |
0.14 1

uit twee elkaar rakende
andere gesloten krommen
(fig. 4.15). De afwijking
van de elkaar rakende
cirkels is echter betrek
kelijk klein. Daar komt
nog bij, dat punt b de af
wijking minder groot doet
zijn dan voor het geval
dat de stroomsterkte
overal in de dipool evengroot zou zijn.
De werkelijke in zich
zelf geslotei krommen
van het stralingsdiagram
der dipoolantenne van
ca. 2 x
beantwoor
den aan de volgende vereenzelfde afstand r van de

15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° [ 45°
0,205 I 0,275 | Ö~346~ |~Ó~4Ï8 ! 0,490 j 0~557 ]'C\627~

a | 50° j 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° | 85° i
£^7 | 0,696 j 0,758 | 0,817 ] 0,868 j 0,914~i~~Ö,955 j 0,978 j 0,995 j

90°
1

Men houdt in de praktijk meestal als redelijke benadering voor het stralingsdiagram van een ,,2 X
dipoolantenne” twee elkander rakende cirkels aan.
Dit brengt mee, dat men Ier berekening van de veldsterkten op een grote afstand r
van een „2 X J2 dipoolzendantenne" als benadering de reeds gegeven formules
(4.13a) en (4.13b) kan aanhouden. Deze luiden nu:
*<■ƒƒ •

22. r

Estr s» 120rt

sin a ... (A/m)

*«ƒƒ ‘ *«ƒƒ

22. r

sin a ... (V/m)

(4.16a)

(4.16b)

In deze formules is leff de lengte van de denkbeeldige dipoolantenne die
overal een evengrote wisselstroom voert als de aan de werkelijke dipoolantenne
toegevoerde stroom, en die een even sterk veld veroorzaakt (fig. 4.16).
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?eff

Fig. 4.16. De effectieve lengte van een dipoolantenne is gelijk
aan cle lengte van een denkbeeldige antenne, die over geheel
zijn lengte een evengrote stroom ie/f voert als men aan de eigen
lijke antenne toevoert, en die een evengrote stralingsenergie uit
zendt.
Het grijze oppervlak is evengroot als het oppervlak van de
gearceerde rechthoek.

Fig. 4.17. De verspreiding van de lopende elektromagnetische golven vanuit een korte
verticaal opgestelde dipoolantenne.
Er vindt geen straling in het verlengde van de antenne plaats. In het horizontale
vlak is de straling maximaal.
De stralingsveldsterkten in een op een afstand r van de antenne af gelegen punt A
bedragen:
sin a
Eur = 120.
Hslr

‘cff-le.ft

■

-2A~S‘n“'
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Ter bepaling van le/f kan men de volgende formule aanhouden:

|

|

(4.17)

D.w.z., de gearceerde rechthoek in fig. 4.16 heeft een evengroot oppervlak
als de door de antenne en de ,,ie//-kromme” omsloten, grijze figuur t).
Hoe de elektromagnetische golven zich, gezien in een verticaal vlak, met
afnemende sterkte in de omgeving van een vrij in M opgestelde verticale
,,2 X ■}?. dipoolantenne” verspreiden, is aanschouwelijk gemaakt in fig. 4.17.
Aldaar is in 16 uiteenlopende richtingen over zekere afstand de grootte van
Esir als functie van de plaats uitgezet. In een willekeurig punt A is de ■■ eldsterkte Estr (bij benadering!) recht evenredig met sin a, en verder -mge' -erd
evenredig met r.
We merken hier tevens op, dat het beschreven stralingsveld is g< l.ir
rd.
Dit wil zeggen, dat de zich voortplantende transversale golven triiling< :i in
één richting vertegenwoordigen, en niet in de richting loodrecht da:.rop.
Als polarisatie-richting is men in de radiotechniek gewend, de richting ; an
de elektrische veldsterkte aan te honden ‘i); deze komt overeen met de lengte
richting van de zendantenne.
Is een zendantenne verticaal opgesteld, dan zendt zij dus verticaal gepolari
seerde golven uit, hetgeen betekent, dat de veroorzaakte Estr verticaal is
gericht.
De invloed van de aarde

Tot nu toe hebben wij het nagenoeg uitsluitend gehad over het stralingsveld
van vrij opgestelde antennes; d.w.z., antennes die op grote afstand van diverse
voorwerpen (de aarde erbij inbegrepen) zijn opgesteld.
In de praktijk heeft men echter vaak te maken met antennes, die in de buurt
van de aarde zijn opgesteld. Hoe kan men nu bij de bepaling van het stralings
veld de aardinvloed in rekening brengen?
De aarde betekent voor de zendantenne de aanwezigheid van een in zijn
omgeving opgestelde geleider. De zendantenne zendt in nagenoeg alle rich
tingen elektromagnetische golven uit, in de regel ook naar de aardzijde toe.
De op de aarde komende golven worden voor een deel geabsorbeerd en voor
een deel gereflecteerd 3). Soms kan men de aarde als een betrekkelijk goede
x) De toegevoerde effectieve stroom is hier tevens de maximale effectieve stroom.
2) Dit in tegenstelling tot de gewoonte om bij het licht, dat ook een elektromagnetisch
trillingsverschijnsel is, de /-/-richting als polarisatierichting aan te houden.
3) We hebben reeds vermeld, dat de als geleider om de aarde heen aanwezige ionosfeer
radiogolven gedeeltelijk absorbeert en reflecteert. De geleidende aarde is eveneens als
reflector werkzaam.
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+ A
geleider beschouwen, die ten
gevolge daarvan de golven
hoek i = hoek U
bijna niet absorbeert, doch
Xint|
praktisch geheel reflecteert.
'gereflecteerde
AJ
golf
De reflectie geschiedt op
___ - B________
’
+«b;
analoge wijze als de reflec
aarde
tie van licht door een vlak
Ajordj 1
ke spiegel: de hoek van in
val is gelijk aan de hoek van
terugkaatsing.
In fig. 4.!3 is een verti
Fig. 4.18. Ter bepaling van het stralingsveld van een
cale antenne geschetst, in de buurt van de (goed) geleidende aarde opgestelde
verticale
zendantenne AB kan men zich een verticale
waarbij de amenne vlak
„spiegelantenne” ASBS in de aarde denken.
bij de aarde wordt veron
dersteld en een lengte heeft van •JA. Verder wordt er een wisselstroom veroorzaakt, die momenteel b.v. naar beneden is gericht !), waardoor de bovenkant
momenteel positief wordt t.o.v. de onderkant. De negatieve onderkant B zal
een positieve lading in het tegenoverliggende aardpunt Bs induceren, die men
aldaar ontstaan kan denken doordat er elektronen van het punt Bs naar het
punt As in de aarde stromen. Aldus kan men zich tegelijkertijd met de antennestroom Irl„i in de antenne een aardstroom Iaara op een plaats BSAS in de aar
de denken; die plaats is a.h.w. het spiegelbeeld van de antenne AB 2).
We hebben nu in plaats van de enkele ,, 1 x
antenne” vlak boven de
aarde a.h.w. een ,,2 x }z antenne” gekregen, die vrij is opgesteld, en die
boven de aarde eenzelfde stralingsveld veroorzaakt als ,,de werkelijke antenne
in combinatie met de aarde”.
Op dezelfde wijze kan men voor elke andere verticaal opgestelde antenne
een spiegelantenne in de aarde denken, terwijl het stralingsveld buiten de
aarde dan wordt bepaald door de antennecombinatie van de werkelijke antenne
en de spiegelantenne in de aarde.
In fig. 4.19 is een hori
hoek i =hoek u
A
B
zontale antenne geschetst,
|
gereflecteerde
+"
waarbij de antenne 2 x }z
lang is. Verder wordt er een
aarde
As^——-«Bs
wisselstroom in de antenne
veroorzaakt, waardoor b.v.
de linkerzijde A momenteel
Fig. 4.19. Ter bepaling van het stralingsveld van een
in de buurt van de (goed) geleidende aarde opgestelde positief en de rechterzijde B
horizontale zendantenne AB kan men zich een hori
momenteel negatief wordt
zontale „spiegelantenne” ASBS in de aarde denken.

X

x) Als stroomrichting houden wij hier de bewegingsrichting van de elektronen aan.
2) N.B., in werkelijkheid loopt de stroom in de aarde niet precies tussen As en Bs.
maar meer verspreid langs het aardoppervlak. Het effect is echter hetzelfde.

r
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en de stroom van links naar rechts gaat J). Nu worden in de spiegelpunten
As en Bs in de aarde tegengestelde ladingen geïnduceerd, terwijl er een
tegengestelde inductiestroom gaat lopen. Het stralingsveld kan men aflei
den uit de antennecombinatie van de werkelijk antenne en de spiegelbeeldantenne. Het stralingsdiagram kan in het geval van in de buurt van de aarde
opgestelde antennes tamelijk gecompliceerd worden; het is vooral afhankelijk van
de afstand van de werkelijke antenne tot de spiegelantenne (d.w.z., van de dubbele
afstand van de werkelijke antenne tot de aarde), uitgedrukt in
Op dezelfde wijze kan men voor elke andere horizontale werkelijke antenne
een bijbehorende spiegelantenne in de aarde denken. Het stralingsveld buiten
de aarde wordt dan bepaald door de antennecombinatie van de werk lijke
antenne en de spiegelantenne.
We merken nogmaals op, dat de bovenstaande regels slechts ge wel
Iden
indien de aarde een ideale geleider is. Dit zal echter vaak niet he geval zijn,
terwijl de aarde in de buurt van de antenne bovendien nog geaccidenteerd
kan zijn. Een en ander kan een praktijkgeval aanzienlijk ingewikkelder m.iken.

§ 3. ZENDANTENNES WAARVAN DE LENGTE IN DE ORDE VAN
GROOTTE VAN DE GOLFLENGTE LIGT

We zullen in de komende paragrafen enkele veel voorkomende antennes
bespreken. Daarbij maken wij om te beginnen onderscheid tussen antennes
waarvan de lengte l in de orde van de groote van 2 ligt, en antennes waarvan
de lengte véél kleiner is dan
In deze paragraaf komen zendantennes van de
eerstgenoemde soort ter sprake.

De dipoolantenne van 2 x

Deze antenne is in de vorige paragraaf reeds tamelijk uitvoerig ter sprake
gekomen. In het volgende treden wij voor een deel in herhaling en brengen we
bovendien nog enkele nieuwe punten naar voren.
In de elektriciteitsleer verstaat men onder een dipool het samenstel van
twee zeer dicht bij elkaar opgestelde evengrote tegengestelde ladingen. Heeft
men twee zeer kleine, vlak bij elkaar opgestelde bolvormige geleiders die door
een wisselstroom-voerende verbinding zijn doorverbonden (fig. 4.20a), dan
hebben wij a.h.w. een periodiek ompolende dipool. Deze laatste dipool straalt
elektromagnetische golven uit; zij veroorzaakt aldus een stralingsveld dat
overeenkomt met het stralingsveld van de in de vorige paragraaf besproken
zeer korte wisselstroom-voerende geleider (fig. 4.206).
>) Als stroomrichting houden wij weer de bewegingsrichting van de elektronen aan.
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horizo
stralings

verticaal
stralingsdiagram

4.b" <1
a
£'str=120n 'M*' sin a

d
Fig. 4.20. a. Een stralende dipool, bestaande uit twee vlak bij elkaar
opgestelde zc er kleine bolvormige geleiders, die zijn verbonden door een
wisselstroom
isselstroom voerende draad.
b. Een zeer korte wisselstroom voerende draad. Zijn stralingsveld komt
overeen met dat van de stralende dipool.
e. Het hori::ontaal stralingsdiagram van een verticaal opgestelde stralende
dipool.
d. Het
ticaal stralingsdiagram van een verticaal opgestelde stralende
dipool.
Is de dipool verticaal en vrij opgesteld, dan is het stralingsdiagram in het
horizontale vlak door de dipool een cirkel die de dipool als middelpunt heeft

(fig. 4.20c); verder bestaat het stralingsdiagram in een willekeurig verticaal vlak
door de dipool uit twee evengrote, aan de dipool rakende cirkels (fig. 4.20<Z).
Hebben wij met een verticale vrij opgestelde dipoolantenne van ca.
2 x jZ. te maken, dan blijkt haar stralingsveld bij benadering overeen te
komen met dat van de boven beschreven echte dipool (fig. 4.21); vandaar de
benaming „dipoolantenne”. Deze antenne wordt in het kort wel met „dipool”
aangeduid, ook al is het geen echte dipool.
De effectieve veldsterkte Esir in het wisselende stralingsveld van een echte
horizontaal
stralingsdiagram

verticaal
stralingsdiagram

/eff !

a
Fig. 4.21. a. De effectieve lengte van een dipoolantenne van ca. 2x
2
lengte bedraagt leff = — l.

b. Het horizontaal stralingsdiagram van een verticaal opgestelde dipool
antenne van ca. 2 X {2 lengte.
c. Het verticaal stralingsdiagram van een verticaal opgestelde dipoolantenne van ca. 2 X |2 lengte.
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dipool bedraagt volgens de vorige paragraaf:
Estr = 120-

ieff. i\l

sin a.

2A.r

De effectieve veldsterkte in het stralingsveld van een vrij opgestelde dipool-

antenne van ca. 2 x

is bij benadering:

120-

Pstr,

ieff-hff

sin a =

2A.r

2

'leff ■ — l

= 120------ -

Tü

sin a =

2z.r

X

2

sin a —

— 120—

2z. r
’«ƒƒ

= 60-------sin a,
r

of

(4.18)

sin a. ... (V/m)

Pstr,„ fw 60

Voert de zender een vermogen Pz aan de verliesvrij veronderstelde dipool
antenne toe, dan kan men de stroomsterkte in de dipoolantenne berekenen met:

’eff =

Pz
----- %
rs

Pz

60

(4.19)

. . . (A)

Met behulp van de formules (4.18) en (4.19) kan men bij benadering be
palen, welke stralingsveldsterkte op zekere afstand wordt veroorzaakt door
een zendvermogen Pz aan een vrij opgestelde verliesvrije dipoolantenne toe
te voeren.
Een dipoolantenne kan verder nog enige ohmse weerstand rv hebben.
Deze verliesweerstand veroorzaakt een vermogenverlies Pv.
De genoemde verliesweerstand kan men in serie met de stralingsweerstand rs

denken, terwijl beide als het ware worden doorlopen door de antennestroom
Het z.g. antenne-rendement is dan:

—________
'Hant — ___ ________ 100 =
Pv + Puit_________ ih-rv +

rs
"Want —

?v + ?s

100 =

100%

___ ?s___

100, of

rv + rs

(4.20)
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------------ Veff
------------ 'ef-f

r

A

4

A

\ /!

I

\\ /i

/
B

rs & 4 x 60 Q
Fig. 4.22. Een gevouwen dipool\anten ne). De stralingsweerstand bedraagt vier maal
die van een van even cl ikke
geleiders vervaardigde dipool(antenne) van ca. 2 x

rs = hoger dan 60 Q
Fig. 4.23. Het deltaaanpassingssysteem,
met behulp waarvan
men een 2 x |A-dipool-antennekan,,aan
passen” op een kabel
met een gol(weerstand
die veel groter is dan
60 Q (b.v. 600 Q).

rs = zeer hoog
Fig. 4.24.
Door de
stroom aan het uitein
de van een antenne
van ca. Az toe te voe
ren (in de buurt van
een spanningsbuik en
een stroomknoop) kan
men de verhouding van
de aan de antenne toe
gevoerde spanning tot
de aan de antenne toe
gevoerde stroom, d.w.z.
de stralingsweerstand,
zeer groot houden.

De stralingsweerstand van een normale dipoolantenne is, zoals eerder is
vermeld, ca. 60 £2. Er zijn diverse mogelijkheden om de stralingsweerstand
van een JA-antenne groter te maken.
In de eerste plaats kan men een z.g. gevouwen dipoolantenne toepassen
(fig. 4.22). Bij deze antenne is de wisselstroom aan de uiteinden A en B nul
en in het midden M maximaal. D.w.z., deze antenne gedraagt zich evenals de
enkele dipoolantenne als een seriekring. Voert men aan een gevouwen dipool
antenne een stroom ie/f toe, dan is er ter plaatse van M als het ware sprake
van één totale stroom 2ieff. Een evenlange enkele dipoolantenne zal dus een
evensterk stralingsveld veroorzaken als men aan haar een stroom 2ieff toe
voert, en zij zal dan een evengrotc stralingsenergie uitzenden als de gevouwen
dipoolantenne. Bedraagt de stralingsweerstand van de enkele dipoolantenne rsi
en die van de gevouwen dipoolantenne rS2, dan geldt dus:
Pz, = Pt,, of i2
cH.rs2 = (2icffy-.rsi = 4illf.rsi, of rs2 = 4rn.

Aangezien de stralingsweerstand van de enkele dipoolantenne ca. 60 £2
bedraagt, zal die van de gevouwen dipoolantenne dus ca. 4 x 60 = 240 £2
bedragen. Verder hebben wij in § 2 opgemerkt, dat een enkele dipoolantenne
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a.h.w. een seriekring vormt, die een zekere bandbreedte heeft. Omtrent de
gevouwen dipoolantenne is op te merken, dat zij een grotere bandbreedte heeft
dan een enkele dipool x). Dit is een van de redenen, dat men voor de ontvangst
van de televisiesignalen, die een zeer brede band innemen, bij voorkeur een
gevouwen dipool gebruikt. Bovendien kan men een gevouwen dipoolantenne
direct (zonder isolatie) met zijn midden aan een paal bevestigen, aangezien
in het midden van het antennestuk van ca. JZ lengte een spanningsknoop
optreedt.
In de tweede plaats kan men één staaf van ca. ik lengte op de wijze voeden
zoals in fig. 4.23 is aangegeven. Door juiste keuze van de plaats der aanslui
tingen en van de deltavorm van de toevoer kan men een rs bereiken, die een
gewenst bedrag boven 60 O ligt.
Het zal duidelijk zijn, dat de stralingsweerstand nu groter is dar in h geval
dat men een dipool normaal voedt (volgens fig. 4.1 16), omdat
toe: voerde
wisselspanning relatief groter en de toegevoerde ivisselstroom relatief kleiner is.
Tenslotte is in fig. 4.23 nog een methode geschetst, waarmee men een
stralingsweerstand van een paar duizend ohm kan bereiken. Ook hier is de
toegevoerde spanning relatief hoger en de toegevoerde stroom relatief lager
dan in het geval van een normaal gevoede dipool.

Dipoolcombinaties
Een vrij opgestelde verticale dipool zendt in het horizontale vlak zijn
stralingsenergie naar alle kanten gelijkmatig uit. Het komt ook voor, dat men
niet in alle richtingen wenst uit te zenden, doch dat men slechts een beperkt
gebied wil bestrijken. In dat geval maakt men gebruik van een zendantenne
die slechts een smalle bundel in de gewenste richting(en) uitzendt. Zulk een
zendantenne kan men o.a. verkrijgen door een geschikte combinatie van twee
of meer dipolen. Hoe meer dipolen men combineert, des te smallere bundel
men kan verkrijgen. Er zijn talloze combinaties mogelijk. Wij volstaan hier
met het geven van enkele eenvoudige voorbeelden ten einde duidelijk te
maken, hoe men een sterkere bundeling in principe kan bereiken en hoe men
het stralingsdiagram kan bepalen.
Om te beginnen zullen wij aangeven, hoe men in het algemeen het stralings
diagram van een dipoolcombinatie in het vlak, loodrecht op de dipolen, bij
benadering kan bepalen. Elk van de dipolen afzonderlijk heeft als stralings
diagram een concentrisch om de desbetreffende dipool heen gelegen cirkel.
We kunnen het stralingsveld van de combinatie bepalen door de afzonderlijke
stralingsvelden op te tellen, waarbij wij dus gebruikmaken van het superpositietheorema.

Hier en in het vervolg bedoelen wij met „dipool”, indien wij niet anders vermelden,
„dipoolantenne”.
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Het stralingsdiagram bepalen wij voor zover het de punten in de ruimte
betreft, die op grote afstand (d.w.z., groot t.o.v. 7.) van de zendantenne zijn
gelegen in het vlak dat loodrecht op de desbetreffende dipolen staat. Dit
brengt de volgende twee vereenvoudigende punten mee:
a. Op grote afstand zijn de door een paar dipolen dj en 63 veroorzaakte
effectieve stralingsveldsterkten Ei en Ei in één punt nagenoeg evengroot
ingeval de wisselstromen in di en dg evengroot zijn.

b. Op grote afstand zijn de door een paar dipolen di en dg in één punt P
veroorza.■
.■ momentele stralingsveldsterkten Ei en Eg praktisch gelijk
gericht, soort men ter bepaling van de momentele waarde van Etot slechts
cie momcr.. Ie waarden van Ei en Eg behoeft op te tellen.

Naar aanleiding van punt b moeten wij op een derde punt c wijzen:
c. Dc variërende momentele waarden van de door een paar dipolen dr en da
in een verafgelegen punt P veroorzaakte gelijkgerichte stralingsveldsterkten
Ei en Eg behoeven niet in fase ie variëren. D.w.z., de momentele waarden
van Ei en Eg kunnen door twee oorzaken niet gelijktijdig door maximum
en door nul gaan.
In de eerste plaats zorgt men er in bepaalde gevallen voor, dat de wissel
stromen in di en dg onderling in fase zijn verschoven.
In de tweede plaats kan de van di uitgaande lopende golf een langere
(resp. kortere) weg moeten afleggen om in het punt P te komen dan de van
dg uitgaande lopende golf moet afleggen om in P te komen.

Men kan de variërende veldsterkten Ei en Eg in een verafgelegen punt P
door vectoren voorstellen. Ter bepaling van de grootte van de resulterende
veldsterkte Ëtot moet men de vectoren Ei en Ëg vectorieel optellen r):
Etoi = Ëi + Ëg j

<4’21)

Om rekening te kunnen houden met het verschil in de door twee lopende
golven af te leggen afstanden is het volgende van belang:
De vlak bij een dipool d ontstaande stralingsveldsterkte Eg is in fase met de
wisselstroom ig in de dipool, die haar op hetzelfde moment veroorzaakt.
De op een afstand n.). van de dipool d ontstaande veldsterkte ë,( wordt al
daar veroorzaakt door een lopende golf, die van d uit een afstand n. 7. heeft
doorlopen en daartoe t = n.T secunde nodig had 3); d.w.z., Ë..t wordt veroorMet behulp van deze vectoren kan men uitsluitend de grootte van Etot in P bepalen,
doch niet de richting. De richting van Etol staat altijd loodrecht op de verbindingslijn
van de dipoolcombinatie met P.
2) T is hier de trillingstijd van de wisselstroom in dc dipool.

L
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zaakt door een stroom
id die t = n.T secunde
n.X
'<p = n.2rC rodialen
tevoren in de dipool d
aanwezig was, en zal
Ë?
met die stroom in fase
Fig. 4.25. Een stralende dipoolantenne d brengt op een zijn.
afstand n .). in een punt A een bepaalde stralingsveldsterkte
Aldus zal het stralings
teweeg. De in A op een gegeven moment aanwezige stralings
veldsterkte Ex is veroorzaakt door de wisselstroom, die veld op een afstand n.X
n.T secunde van tevoren in d aanwezig was.
De vlakbij de dipoolantenne op een gegeven moment van een dipool d over een
aanwezige stralingsveldsterkte Ea is daarentegen veroor hoek van .2— rodialen
zaakt door de op hetzelfde moment in d lopende wisselstroom.
Hieruit volgt dat Ea over een hoek rp van n.2- radia- = n ,360: naijlen op
len = ?i .360o naijlt op Ea.
het stralin
eld -tak bij
de dipool.
Na deze inleiding gaan wij nu over tot de bespreking van enkele pra ,.ische
voorbeelden van dipoolcombinaties.
d

A

______ Ëd

Een eenvoudige dwarsstraalantenne
Als eerste voorbeeld geven wij de combinatie van twee verticale op een onder
linge afstand van 12 vrij opgestelde gelijke dipolen waarin gelijke, onderling in
fase zijnde, wisselstromen lopen.
We zullen nagaan, hoe groot de totale stralingsveldsterkte is in een punt P,
dat in een willekeurige richting MN op grote afstand van deze dipoolcombinatie
is gelegen (fig. 4.26a). De dipool di veroorzaakt een stralingsveldsterkte Ei
ter plaatse van P; de dipool d2 veroorzaakt een nagenoeg evengrote stralings
veldsterkte Eo. De lopende golf die Ei veroorzaakt, heeft echter een afstand
diAi = -J2.cos a méér afgelegd dan de golf die E2 veroorzaakt. Daarom zullen
de vectoren Ei en Ë2 over het algemeen in fase zijn verschoven. Heeft de ene
lopende golf een afstand 12 meer afgclegd dan de andere, dan betekent dit
een faseverschil van -J.2- = - radialen. Volgens fig. 4.26a ijlt Ei dus over een
hoek <p — -J-.2-.cos a = - .cos a na op Ë-r In fig. 4.26a hebben wij de vectoren
Ei en E2 samengesteld. Aldus hebben wij de grootte van de resulterende veldsterkte Emp in P bepaald.
Op deze wijze kunnen wij in een aantal uiteenlopende richtingen de veld
sterkten bepalen in punten die op evengrote afstanden r van M liggen. De
aldus bepaalde veldsterkten kunnen wij van M uit in de desbetreffende rich
tingen uitzetten. De vectorpunten kunnen wij tenslotte verbinden door een
vloeiende lijn. De op deze wijze gevonden vloeiende lijn stelt het horizontaal
stralingsdiagram voor.
Voor de hier besproken antennecombinatie is het diagram in fig. 4.26c ge
tekend. De straling blijkt dwars op het dipoolvlak maximaal te zijn (fig. 4.266),
en in de langsrichting gelijk aan nul. Deze combinatie blijkt aldus in hoofd-
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Etol2

,ftot2

diQ

'dj®

>d2

^totr

M

®a2
r«-

.-^2

^2
^tot2

= n.cos a

i,

E'

a

b

2A

c

Fig. 4.26. De straling in het horizontale vlak van twee dipoolantennes di en d2, die verticaal naast elkaar op een onderlinge afstand van 12 zijn opgesteld, en die men met
evengrote in fase verkerende wisselstromen voedt.
a. De straling in een willekeurige richting MN. De lopende golf van di moet een af
stand £2.cos a méér afleggen dan de lopende golf van d<2 om in een verafgelegen punt N
aan te komen, en is aldus ^T.cos a secunde eerder van di uitgegaan. De door di veroor
zaakte stralingsveldsterkte Ei ijlt daarom over een hoek ip = |.2k.cos a = -.cos a na
op de door d2 veroorzaakte stralingsveldsterkte Eo. De grootte van de totale stralingsveldsterkte Ètot. vindt men door Ei en E% samen te stellen tot Ëtotxb. De straling in een richting, die loodrecht staat op het vlak door di en do- In deze
richting straalt de dipoolcombinatie maximaal.
c. Het horizontaal stralingsdiagram van de verticaal opgestelde dipoolcombinatie. De
in de fig. 4.26a en 4.26Ó afgeleide totale stralingsveldsterkten zijn in deze figuur eveneens
getekend.

zaak te stralen in de beide dwarsrichtingen. Men noemt ze dan ook een dwarsstraalantenne.
Een gecompliceerder dwarsstraalantenne

Als tweede voorbeeld geven wij de combinatie van vier vrij opgestelde gelijke
verticale dipolen die onderlinge afstanden van tz hebben, terwijl de stromen alle
in fase zijn.
Het stralingsdiagram in het horizontale vlak kan men hier op analoge wijze
bepalen als in het vorige geval. We moeten nu echter ter bepaling van de
grootte van Ëtotl in een punt P, welk punt op grote afstand in de richting MN
is gelegen, vier vectoren Ex, E2, E3 en E$ samenstellen (fig. 4.27«).
De dipolen di, d2, da en d.i veroorzaken om te beginnen in P nagenoeg
evengrote stralingsveldsterkten Ëi, Ë2, Ë3 en Ë.\. De deze veldsterkten veroor-

k.
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□ 2= "2 A. cos a
a 3=2.4> A. cos
a4 =

3.TT cos CL

'3= 2.TT cos a

. = TT cos CZ

4A

iA

N

^tot2

b
Êy

diO

<d2^ )

TT

iA

Od3
4

Ëa
£tot2

l^tot.

d2>

Ë3

ix

^tot2

di#

Ë2

•d3

iA
C

^d4

Fig. 4.27. De straling in het horizontale
vlak van vier op een onderlinge afstand
van
verticaal naast elkaar opgestelde
dipoolantennes di, do, da en d4, die men
met evengrote in fase verkerende
wisselstromen voedt.
a. De door da in een verafgelegen punt
N veroorzaakte stralingsveldsterkte
Eo ijlt tp2 = ~.cos a radialen voor op
de aldaar door di veroorzaakte stra
lingsveldsterkte Ei ; de door da ver
oorzaakte E3 ijlt 993 = 2tï.cos a radia
len voor op Eo; de door d4 veroor
zaakte E 4 ijlt 924 = 3tü.cos a radialen
voor op Ê3.
b. De straling in een richting, die lood
recht staat op het vlak door de dipolen. In deze richting straalt de dipoolcombinatie maximaal.
c. Het horizontaal stralingsdiagram van
de verticaal opgestelde dipoolcombinatie.
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zakende lopende golven hebben echter verschillende weglengten doorlopen
als zij tegelijkertijd in P aankomen:

de golf van d-> heeft a2 = |2.cos a. minder afgelegd dan die van di;
de golf van ds heeft «3 = 2(|2.cos a) minder afgelegd dan die van dj.;
de golf van di heeft «4 = 3(12.cos a) minder afgelegd dan die van di;
Hierdoor zal E-> over een hoek <pz — J.2tc.cos a voorijlen op Ëi, zal E3 over
een
hoek 993 = 2( 12.2tt . cos a) voorijlen op Ei, en zal Ë4 over een hoek
<P4 = 3(1-.2-. cos a) voorijlen op Ë±. De vectoren hebben wij in fig. 4.27a
voor de straling in een bepaalde richting MN samengesteld tot de resulterende
vector Ëtot,.
Oj: deze wijze ? :n men de grootte van de resulterende stralingsveldsterkte
bepalen in diver • venver af gelegen punten P, die in uiteenlopende richtingen
liggen. Zet mer ' ■ gevonden resultanten Ëtoi uit van M en verbindt men de
vectoj j.unten door een vloeiende lijn, dan heeft men weer het horizontale
stralingsdiagram verkregen (fig. 4.27c).
Evenals in het vorige geval, is er hier sprake van een dwarsstraalantenne waar
bij de straling maximaal is in de loodrecht op het antennevlak staande rich
tingen (fig. 4.27i). In de langsrichting is de straling nul. De dwarsstraling is
hier echter sterker, waarbij de beide bundels smaller zijn geworden. Bovendien
zijn er vier extra bundeltjes bij gekomen (fig. 4.27c).
Het blijkt dat, hoe meer dipolen men op deze wijze naast elkander opstelt,
hen voedend met in fase verkerende gelijke wisselstromen, des te sterker wordt
de straling in de beide dwarsrichtingen. Tevens worden de hoofdbundels nog
smaller, terwijl het aantal nevenbundeltjes toeneemt.
Een eenvoudige langsstraalantenne

Als derde voorbeeld geven wij een combinatie van twee vrij opgestelde gelijke
verticale dipolen die met in tegenfase verkerende wisselstromen worden gevoed,
terwijl de onderlinge afstand 12 bedraagt.
In de vorige gevallen hadden wij bij de bepaling van het stralingsdiagram
slechts rekening te houden met het feit dat diverse, in één verafgelegen
punt P aankomende, lopende golven verschillende weglengten hadden door
lopen, aangezien de hen veroorzakende wisselstromen in de dipolen alle in
fase verkeerden.
In het nu te behandelen geval (fig. 4.28a) hebben we bovendien nog rekening
te houden met de omstandigheid, dat de stromen in de dipolen di en do in
tegenfase zijn. De stroom in do ijlt namelijk tt radialen of 180° voor op de stroom
in di.
Omdat de stroom in do over een hoek van 7 t radialen naijlt op de stroom
in di, ijlt Ë2 ter plaatse van d-z over een hoek van 7t radialen na op E\ ter plaatse
van di.
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XN

füotj

2A

£

2

b

---- §2
£totf

Fig. 4.28. De straling in het horizon
tale vlak van twee op een onderlinge
afstand van 42 verticaal naast elkaar
opgestelde dipoolantennes, die men
met evengrote in tegenfase verke
rende wisselstromen voedt.
a. De straling in een willekeurige
richting MN. Enerzijds is de wis
selstroom in do in tegenfase met
de wisselstroom in di, waardoor
de door d2 veroorzaakte stralingsveldsterkte E2 over een hoek —
naijlt op de door di veroorzaakte
stralingsveldsterkte E±; ander
zijds legt de van di uitgaande lo
pende golf een afstand 42.cos a
meer af dan de van (h uitgaande lopende golf,F, waardoor E2 niet over^ een hoek —,
maar'slechts over een hoek tp =
, zal .
x. De grootte
-.cos a = - — (p2
naijlen op _
Ei.
van de totale stralingsveldsterkte A’(ofl in een verafgelegen punt N vindt men door
Ei en E2 samen te stellen.
b. De straling in een richting, die samenvalt met het platte vlak door de dipoolan
tennes. In deze richting straalt de dipoolcombinatie maximaal.
c. Het horizontaal stralingsdiagram van de verticaal opgestelde dipoolcombinatie.
Omdat de lopende golf uit di een weglengte 42.cosa meer moet afleggen
ten einde in P te komen, dan de lopende golf uit d2, ijlt Ë2 in P over een hoek

van <p2 = 1.271. cos a radialen minder na op Ei in P.
In totaal ijlt E% in P dus over een hoek van <p = rt — 972 radialen na op Ei
in P. Dit betekent, dat de vectoren Êi en Ë2 ter plaatse van punt P een hoek
tp = - — <p2 radialen in fase zijn verschoven t.o.v. elkaar. In fig. 4.28<z hebben •
wij, met deze faseverschuiving rekening houdende, de grootte van de resul
terende vector Etot, in het punt P bepaald.
Op dezelfde wijze kan men Ëiot construeren voor een aantal andere richtingen. Daarbij blijkt, dat Etol nu in de dwarsrichting juist minimaal en

!
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nul is, doch dat Ëlol in de langsrichting de grootste waarde Ëtot. heeft
(fig. 4.286). Het stralingsdiagram hebben wij in fig. 4.28c getekend.
Deze soort antennecombinatie wordt ,,langsstraalantenne’’ genoemd.

Een gecompliceerder langsstraalantenne
Als vierde voorbeeld geven wij het horizontaal stralingsdiagram van een
antennecombinatie die is samengesteld uit vier verticale, vrij opgestelde
gelijke dipolen die een onderlinge afstand van JA hebben; de stroom in de ene
dipool is in tegenfase met de
____
evengrote stroom in de aangren
zende dipool (resp. dipolen).
Op dezelfde wijze als in de
• d3
di®
d2®
• <h)
vorige gevallen kan men hier het
stralingsdiagram afleiden. Daar
bij moeten wij rekening houden
met de faseverschillen tussen de
gA ^AI . j
stromen in de dipolen zowel als
met de verschillen in doorlopen
Fig. 4.29. Het horizontaal stralingsdiagram van
vier op een onderlinge afstand van AA verticaal
weglengte van diverse, in één
naast elkaar opgestelde dipoolantennes, die
punt aankomende, lopendegolven.
men met evengrote, om en om in tegenfase
verkerende, wisselstromen voedt.
In fig. 4.29 is het stralingsdia

gram gegeven. Hieruit blijkt, dat wij weer met een langsstraalantenne hebben te doen. Evenals voor de dwarsstraalantenne geldt hier, dat de twee
hoofdbundels smaller worden naarmate men de combinatie uit meer dipolen
samenstelt. Tevens ontstaat er een toenemend aantal nevenbundeltjes.

De verticale ^2-antenne
Vervolgens komen wij tot de verticale, vlak bij de aarde opgestelde antenne
van ca.
lengte, die teza
men met de denkbeeldige
spiegelantenne van ca.
in de aarde als het ware
I
een dipool vormt.
ƒ
\
Het veld van deze an
tenne is rotatie-symmetrisch en gelijk aan de
helft van het veld van een
Fig. 4.30. Het verticaal stralingsdiagram van een ver
vrij opgestelde dipool t)
ticaal vlek bij de (goed geleidende) aarde opgestelde
zendantenne van
hoogte.
(zie het stralingsdiagram
!) We veronderstellen, dat de aarde hier ideaal geleidt!

■
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in een verticaal vlak volgens fig. 4.30 en vergelijk dit met fig. 4.21c). Dit bete
kent, dat indien men aan de |A-antenne en aan een vrij opgestelde dipool gelijke
wisselstromen i toevoert, de dipool 2 x zoveel energie uitstraalt als de JAantenne; d.w.z., dat er aan de dipool een twee maal zo groot vermogen
Pz = i2tirrs wordt toegevoerd als aan de JA-antenne. Aangezien de stralingsweerstand rs bij de dipool in het ideale geval 73 12 en praktisch ca. 60 12 be
draagt, is de stralingsweerstand van de {A-antenne dus hoogstens 36J- 12,
en in de praktijk meestal ongeveer:

rs «a 30 £21

(4-22)

De verticale JA-antenne

Een enigszins ander stralingsdiagram krijgen we bij een verticale, vl ■ bij de
aarde opgestelde antenne van JA lengte. We hebben hier a.h.w. te mak n met
twee in eikaars verlengde opgestelde dipolen, di en d2, nl. de werkelijke an
tenne van JA en de spiegelantenne van JA in de aarde (fig. 4.31). Het stralings
veld boven de aarde kunnen wij dus bij benadering bepalen door bij elk van de
dipolen als stralingsdiagram twee aan het midden van de desbetreffende
dipool rakende evengrote cirkels te veronderstellen, en vervolgens het super
positie theorema te gaan toepassen x).
We merken op, dat de stromen in de dipolen gelijk zijn gericht (zie de
fig. 4.18 en 4.31c). We kunnen de veldsterkte Etot in een op grote afstand in de
richting MN gelegen punt P bepalen door de door dj en do in P veroorzaakte
veldsterkten Ëi en Ë2 vectorisch samen te stellen (fig. 4.316).
Daarbij hebben wij op twee punten te letten:
a. de grootte van Ëi en e
Ë2-; ze zijn beide volgens formule (4.18) bij benadering
gelijk aan Es/r xe 60

.sin a. Merk op, dat de grootte bij benadering

evenredig is met sin a; dat blijkt ook duidelijk uit de fig. 4.14 en 4.21c.
b. de fase van Ei t.o.v. E2; deze hangt af van de afstand M2A = JA.cos a,
die de golf uit M2 méér moet afleggen dan de golf uit Mi, ten einde in P
te komen.
In fig. 4.31 b is voor één richting de grootte van Etol bepaald. Doet men dit
voor een groot aantal richtingen, dan zal men uiteindelijk een stralingsdiagram
vinden, dat de in fig. 4.31c getekende vorm heeft. Zoals men ziet, is dit meer
naar het horizontale vlak toe geconcentreerd dan bij de vorige antenne van
ca. |A het geval is.
Wij vestigen er hier de aandacht op, dat het diagram volgens fig. 4.31c
1) We veronderstellen weer, dat de aarde ideaal geleidend is; dit betekent, dat de
dipolen evengrote krommen als stralingsdiagram hebben.
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A

di

iA
Êtot

Ml

Ëi

I

\1 /Z \

= Tt. cos a

M2f'"

A

b

^tot

ïd2

Fig. 4.31. De straling van een vlak bij do (goed geleidende) aarde verticaal
opgestelde zendantenne van V. hoogte.
a. In een verafgelegen punt komt enerzijds een direct van de antenne
afkomstige lopende golf en anderzijds een door de aarde gereflecteerde
lopende golf.
b. De gereflecteerde golf komt van een denkbeeldige „spiegelantenne” do
in de aarde; zij heeft, in het verafgelegen punt N aangekomen, een weg
afgelegd, die
.cos a langer is dan de weg die de directe golf, aldaar
aangekomen, heeft afgelegd (zie fig. a). Daarom ijlt de door de gere
flecteerde golf in N veroorzaakte stralingsveldsterkte Ez over een hoek
(p = -.cos a na op de door de directe golf aldaar veroorzaakte stralings
veldsterkte E\.

320

IV - ANTENNES - § 3

C

ftot

X

/X
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I
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Fig. 4.31.

Het verticaal stralingsdiagram van de verticaal opgestelde lx-antenne.

geldt voor het geval dal de aarde ideaal geleidt. Is dit niet het geval, dan zal
men een belangrijk afwijkend diagram verkrijgen.
De stralingsweerstand van deze soort antenne blijkt middenin de antenne
(bij de stroombuik) ongeveer 100 £1 te bedragen. Zij wordt vaak toegepast
als zendantenne voor middengolven.

Eenzijdig stralende langsstraalantennes

De reeds behandelde langsstraalantennes zijn van een type waarbij de
samenstellende dipolen Jz uit elkaar staan en waarbij in twee opeenvolgende
dipolen 180° in fase verschoven stromen lopen. Hierdoor verkrijgt men hoofd
zakelijk straling in twee richtingen. Er zijn echter veel meer mogelijkheden
om de samenstellende dipolen op te stellen en te voeden, en men kan daarbij
bereiken, dat de straling in hoofdzaak slechts in één richting plaatsvindt.
Een enkel voorbeeld hiervan laten wij hieronder volgen.
We veronderstellen een combinatie van twee vrij opgestelde gelijke verticale
dipolen die JA van elkaar staan, te voeden met 90° in fase verschoven wisselstromen.
Het stralingsdiagram voor het horizontale vlak kan men door gebruik te
maken van het superpositie-theorema, bepalen uit de diagrammen van de
afzonderlijke dipolen. We moeten enerzijds rekening houden met het fase
verschil tussen de dipoolstromen en anderzijds met de omstandigheid, dat
de van de dipolen komende lopende golven verschillende weglengten moeten
doorlopen om in eenzelfde punt P te komen.
In fig. 4.32<t zijn de twee dipolen getekend. Daarbij veronderstellen wij,
dat de stroom in dz over een hoek van Jtt radialen nai]lt op de stroom in di.
De lopende golven die in de richting MN gaan en in eenjver afgelegen punt P
aankomen, veroorzaken aldaar de stralingsveldsterkten Ei en Ez. Hebben die
lopende golven een even grote weg afgelegd, dan ijlt de jE2-vector
radialen
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fT~

Ftotg
4A

l*

4A

‘
jo in 'het. ’horizontale
' ’ vlak
’ 1 vani twee op een onderlinge afstand van
Fig. 4.32.
De straling
verticaal naast elkaar opgestelde dipoolantennes, waarbij de wisselstroom in d2
90° naijlt op de wisselstroom in ai. '
a. De straling in een willekeurige richting MN. Aangezien enerzijds de stroom in d->
90° naijlt op de stroom in di en anderzijds de lopende golf vanuit di een afstand
|A.cos a meer moet afleggen dan de lopende golf uit d2, zal de door d2 in een verafge
legen punt N veroorzaakte stralingsveldsterkte A’2 uiteindelijk over een hoek
=
=
— _|”-cos a =
naijlen op de door di aldaar veroorzaakte stralingsveld
sterkte Ei. De grootte van de totale stralingsveldsterkte Etot\ in het verafgelegen punt
N vindt men door Ei en A’2 samen te stellen.
b. De dipoolcombinatie straalt maximaal in de richting van di {waarin de voorijlende
stroom loopt} naar d2 {waarin de naijlende stroom loopt}.

c. Het horizontaal stralingsdiagram van de verticaal opgestelde dipoolcombinatie.
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na op de Si-vector. In het in fig. 4.32a getekende geval heeft de Ei veroor
zakende lopende golf echter een weg afgelegd, die JA.cos <x langer is. Daardoor
ijlt Ëz een bedrag <pi — Ju. cos a minder dan Jtt na op Ë\. D.w.z., Eo ijlt over
een hoek
van -J-k — <px radialen na op Ei. Voor het in fig. 4.32a gegeven
geval hebben wij de vectoren Ei en E-> samengesteld en aldus de ^icg-waarde
verkregen.
In de richting M do blijkt de straling het sterkste te zijn (zie de fig. 4.32Ó).
Dat kan men als volgt direct inzien. De van di afkomstige lopende golf zal,
als zij bij da is gekomen, J-- radialen naijlen op de dan in di lenende wissel
stroom; de stroom in do ijlt óók J- radialen na op de stroom :
D.
de
van di afkomstige lopende golf ter plaatse van d^ is in fase met ’.r strooi n dv.
De van di en da afkomstige stralingen werken dus in de richting
vc komen
met elkaar mee.
Op dezelfde wijze kan men beredeneren, dat de van do en ki afk< . stige
stralingen in de tegenovergestelde richting Mdi elkaar maximaal 1 egenv. arken,
d.w.z., dat ze elkaar nagenoeg opheffen.
Tenslotte ligt de straling dwars op het antennevlak tussen de genoemde
uiterste waarden in. Het gehele stralingsdiagram heeft de vorm die in fig. 4.32c
is getekend. We merken op, dat de straling in hoofdzaak in de richting van de ,
dipool geschiedt, waarin de stroom naijlt op de stroom in de andere dipool!
Men kan combinaties maken die uit meer dan twee dipolen zijn opgebouwd,
waarbij de dipolen steeds JA uit elkaar liggen en waarbij, als men b.v. van
links naar rechts gaat, de stroom in elke volgende dipool 90° naijlt op de stroom
in de vorige dipool. Ook dan blijkt de dipoolcombinatie in hoofdzaak in één
langsrichting te stralen, en wel in de richting waar de dipoolstromen naijlen
op hun voorgaande naburige dipolen. Hoe meer dipolen men neemt, des te
smaller wordt de hoofdstralingsbundel, terwijl er tevens steeds meer kleine
nevenbundeltjes ontstaan.

De winstfactor

In het voorgaande hebben wij gezien, dat de ene antenne een veel sterker
richteffect in een hoofdrichting of in enige hoofdrichtingen kan hebben dan
de andere. In het algemeen zal een antenne met een sterker richteffect minder
zendvermogen nodig hebben dan een antenne met een minder sterk richteffect,
om op eenzelfde afstand in de hoofdstralingsrichting eenzelfde veldsterkte
te veroorzaken. In verband hiermee heeft men het begrip winst- 0/ versterkingsfactor ingevoerd J).
t) In het Engels duidt men deze factor aan met „gain"; dit betekent letterlijk „winst”.
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De winstfactor van een antenne is de verhouding van het voor een standaardvergelijkingsantenne benodigde vermogen en het voor de eerstgenoemde antenne
benodigde vermogen in het geval dat zij beide (in gelijke omstandigheden verkerend')
op eenzeljde afstand in de hoofdstralingsrichting een evengrote veldsterkte ver
oorzaken.
,,In gelijke omstandigheden verkerend” wil hier o.a. zeggen: op gelijke
hoogte boven de aarde en in dezelfde omgeving opgesteld.
Als standaard-vergelijkingsantenne kan men een fictieve, in alle richtingen
gelijkmatig stralende antenne nemen. Vaak neemt men echter een vrij opgest 1de dipool;
-nne als standaard. In het laatste geval is de winstfactor
van i on 2 x j ' inoolantenne gelijk aan 1. In het eerstegnoemde geval is de
winstfactor vmi een dipoolantenne groter dan 1.

Par . ■: .itaire

onnes

Bij de bespreking van de eenzijdig stralende langsstraalantenne is gebleken,
dat men een sterk richtend effect kan bereiken door een aantal dipolen even
wijdig aan elkaar in een plat vlak op onderlinge afstanden van
op te stellen,
mits men daarbij zorg ervoor draagt, dat voor elke dipool de naburige dipool
aan de ene kant (b.v. de rechterkant) een naijlende stroom voert, en die aan de
andere kant (de linkerkant) ■ een voorijlende stroom. Alle dipolen worden
bovendien door de zender gevoed.
Het laatste is echter niet noodzakelijk. Men kan ook slechts één dipool
door de zender laten voeden, en de andere dipolen wèl in de nabijheid van de
gevoede hoofddipool opstellen, doch hen niet direct op de zender aansluiten.
De niet direct gevoede dipolen worden indirect gevoed, doordat het quasistationnaire veld zowel als het stralingsveld van de hoofddipool in deze dipolen
een e.m.k. van wederzijdse inductie opwekt, waardoor de gewenste in fase ver
schoven wisselstromen gaan lopen. Naast de hoofddipool heeft men hier z.g.
parasitaire antennes.
Men stelt aan de ene kant van de hoofddipool een of enige parasitaire dipolen
dusdanig op dat, als men uitgaat van de hoofddipool, in de volgende dipolen
de inductiestromen telkens
meer naijlen. Hierdoor zullen deze parasitaire
antennes de straling naar hun eigen kant toe concentreren, en men noemt ze
daarom wel directors.
Een director is in den regel iets kleiner dan de hoofddipool; in het geval
van een aantal directors kan men hun onderlinge afstanden zowel als hun
lengten het beste experimenteel bepalen. Het berekenen wordt nl. al spoedig
veel te gecompliceerd. We merken op, dat de onderlinge afstanden zowel als
de lengten meestal enigszins uiteenlopen.
Men stelt aan de andere kant van de hoofddipool één parasitaire dipool
dusdanig op, dat haar stroom
voorijlt op die van de hoofddipool. Hierdoor

i
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■reflector
,— hoofddipool (?= -^A)

directors

/

hoofdstrolingj
richting

0=0,15 X

i = o,ioA
o

b

b

b

Fig. 4.33. Een Yagi-antenne. De reflec
tor onderdrukt uitstraling in de richting
van de hoofddipool naar de reflector. De
directors bundelen de straling extra in de
richting van de hoofddipool naar de di
rectors.
Hiervan hebben wij in de fig. 4.33

geeft zij het effect, de straling naar haar
kant toe te onderdrukken; men noemt
haar daarom een rejlector. De reflector
is in den regel iets langer dan de hoofddipool; aangezien de hoofddipool kor
ter is dan JA, bedraagt de lengte van
de reflector in de regel juist -JA. Meer
dan één reflector aanbrengen heeft
weinig zin, aangezien de eerste reflec
tor reeds een dusdanige onderdrukking
van de straling in zijn richting be verkt,
dat er in eventuele volgende re.: :ctors
nagenoeg geen e.m.k. meer wordt geïn
duceerd.
De combinatie van een hoofddipool
met een reflector en met een of enige
directors noemt men een Yagi-antcnne.
een voorbeeld gegeven.

§ 4. ZENDANTENNES DIE VEEL KORTER ZIJN DAN DE GOLF
LENGTE

In het geval van het uitzenden van signalen met niet al te hoge hoogfrequcnties, d.w.z., signalen die in het lange golf-gebied of in het middengolf-gebied
liggen, is men vaak genoodzaakt, antennes te gebruiken, die een lengte hebben
die veel kleiner is dan |A.
De vrij opgestelde dipoolantenne waarbij l

Een veel voorkomend type bestaat eenvoudig uit een korte l) rechte geleider
die vlak bij de aarde verticaal is opgesteld (fig. 4.36). De wisselspanning voert
men dan toe tussen de antenne en aarde. Deze antenne kan men beschouwen
als de helft van een vrij opgestelde verticale antenne met een tweemaal zo
grote lengte (fig. 4.34) waarvan l veel kleiner is dan |A. We zullen daarom
eerst de laatstgenoemde, vrij opgestelde antenne bespreken.
Aangezien l <C 2 x |A, neemt de stroomsterkte in elk van de antennehelften, als men van het midden naar het uiteinde gaat, nagenoeg lineair
af tot nul. De straling van deze antenne komt daarom bij benadering overeen
met die van een antenne die half zo lang is en waarin de stroomsterkte overal
1) Kort t.o.v. |A.

-
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gelijk is aan de stroomsterkte in het midden. In ver
band hiermede heeft men het reeds eerder in § 2 bij
formule (4.17) ter sprake gebrachte begrip effec
tieve antennelengle ingevoerd. Hieronder verstaat
men de lengte van een denkbeeldige antenne die
overal een stroomsterkte heeft, die gelijk is aan de
toegevoerde stroom ieff van de eigenlijke antenne i),
en die daarbij dezelfde straling geeft. Ter bereke
ning van lCff kan men aanhouden:

' ^ff-ieff =

@ ’«i*

Bljkbaar r emt de straling toe als men de an
tenne langer maakt en men dezelfde stroom toe
voert. Indien l <st -12, kan men bij benadering aan
houden, dat de stralingsweerstand gelijk is aan:

!'«=2!

!

i

1_

(4-23)

|

rs = 800.

l\
F

IM.

Fig. 4.34. Een zeer korte,
verticale, vrij opgestelde
dipoolantenne. Voor deze
zendantenne geldt:
/ leff \2
ys = 800 1 —y- \ , waarin

lcff = -M-

/ lCff \ 2

(4.24)

\ X J

In het geval van fig. 4.34 wordt dit:

¥ \) 2 =
rs = 800.(/—

• (O)-

\ z /

Ook uit de laatste formule blijkt weer, dat de straling toeneemt als l groter
wordt bij gelijkblijvende iCff- Immers, Pz = i2„.rs. Het uitgestraalde vermogen
is blijkbaar recht evenredig met het kwadraat van de antennelengte. Zou men
een dipoolantenne van 2 X J2 hebben, dan zou volgens formule (4.24) de rs
gelijk worden aan:
2

rs = 800.

/ lcff \2
\ Z /

— .U
800.

TC

2

= 800.

80 Q.

Door het toepassen van formule (4.24) benaderen wij dus wel de werkelijke
maximale waarde van ca. 73 Q, de juiste uitkomst krijgen wij echter niet.
Formule (4.24) gaat slechts bij benadering op, en wel als l <: 12.
Verder kunnen we opmerken, dat dc ingangsimpedantie van de antenne
uit fig. 4.34, waarbij l <: 1-2, capacitief complex is en dat rs daarvan het reële
deel vormt 2). De veldsterkte op een afstand r kan men tenslotte weer be1) Hier is de toegevoerde effectieve stroom tevens gelijk aan de maximale effectieve
stroom. Dit behoeft echter niet zo te zijn; denk b.v. aan het geval, dat 2 X p. <1 < 2 x JA.
2) Denk aan een open Lecherleiding waarbij l < JA.
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palen met:
Estr

120tt

■ leff
2A.Z

.sin a.

Men kan verbetering in de straling verkrijgen door een dusdanig grote extra
capaciteit tussen de antenne-uiteinden aan te brengen, dat de ingangsimpedantie reëel en gelijk aan rs wordt (zie de fig. 4.35a en 4.356). Hierdoor zal de

—------ -—

,ef4 r

r
a

ï=ïeff

n

T

b.i
b

Fig. 4.35. a. Door.een korte verticale dipoolantenne te voorzien van een topcapaciteit in
de vorm van twee aan de uiteinden bevestigde evenwijdige horizontale leidingen, kan
men de effectieve antennelengte verdubbelen.
b. Door de korte verticale dipoolantenne aan elk uiteinde van twee (of meer) sym
metrisch aangebrachte horizontale leidingen te voorzien zullen de horizontale leidin
gen nagenoeg niet meer stralen, waardoor het antennerendement toeneemt.

stroom in het verticale deel van de antenne nagenoeg overal evengroot zijn,
zodat lCff s» l, indien l de lengte van het verticale deel is. Ook de twee hori
zontale delen zullen enigszins stralen, hoewel hun velden elkaar voor een deel
opheffen; deze straling heeft echter weinig nut voor de ontvangst, vanwege de
andere polarisatierichting van de door de horizontale delen voortgebrachte
golven.
Als men aan elk uiteinde twee of meer horizontale stukken heeft aangesloten,
die naar diverse kanten uitgaan, zullen zij eikaars straling voor een groter deel
opheffen, zodat men dan nagenoeg alleen met de straling van het verticale
stuk heeft te doen.
Het aanbrengen van de topcapaciteit heejt zin, omdat men dan een betere stroomverdeling over de antenne verkrijgt. Men behoeft dan minder stroom toe te voeren
bij eenzelfde antennelengte ten einde eenzelfde vermogen uit te zenden ; minder
stroom betekent minder ohmse verliezen in de antenne en dus een beter
antennerendement.
De verticale, dicht bij de aarde opgestelde antenne, waarbij h

Deze antenne kan men het beste beschouwen door een denkbeeldige spiegelantenne in de aarde te veronderstellen. In dat geval krijgt men (wat betreft
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het veld boven de aarde) als het ware met de vorige antenne volgens fig. 4.34
te doen.
In het geval van eenzelfde ingangsstroom ieff wordt het zendvermogen
Pz = Kji-i's tweemaal zo klein; dus ook rs wordt tweemaal zo klein als
in het geval van fig. 4.34. Als men er bovendien re
" \
kening mee houdt, dat de antenne-lengte l, uitge
drukt in aantal malen A, in fig. 4.36 tweemaal zo
klein is als in fig. 4.34, dan krijgt men voor rs de
___ ’’ wl
waarde:

. , = 1600. (--p)I 2 ... (Q)

/
/

(4-25)
spiegelantenne

Als formule waarin de werkelijke antennelengte h
vooikomt, krijgen wij nu:

r, = 1600.^-j.y =

400

/
f

k

1,/eff.

/ h \\ A /

Het uitgestraalde vermogen neemt a.h.w. kwadra
tisch toe met het vergroten van de lengte der anten
ne, zolang h
JA blijft en men eenzelfde stroom
blijft toevoeren. De grootte van Esir op een afstand
r in het horizontale vlak boven een ideaal geleidende
aarde kan men berekenen met:

Eslr = 120-

Ie//.2. heff
2A.r

Fig. 4.36. Een zeer korte
verticale vlak bij de (goed
geleidende) aarde opge
stelde zendantenne. Voor
deze antenne geldt:
rs = 1600
in heff = i-h.

x)-

De ingangsimpedantie is capacitief complex, aangezien h

JA. De effectieve

[
(----

I

t

a

b

Fig. 4.37. a. Door de korte verticale zendantenne te voorzien van een topcapaciteit in de
vorm van een horizontale leiding, kan men de effectieve antennehoogte verdubbelen.
b. Door de top van twee (of meer) symmetrisch aan te brengen horizontale lei
dingen te voorzien, zullen deze horizontale leidingen nagenoeg niet stralen, waardoor
het antennerendement toeneemt.
i) Denk aan de spiegelantenne: vandaar 2.heff\
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antennelengte (hier de effectieve hoogte genoemd) bedraagt ca. de helft van
de werkelijke antennehoogte.
Men kan verbetering aanbrengen door de antenne te voorzien van een grote
topcapaciteit (zie de fig. 4.37a en 4.376). In dat geval wordt de effectieve
hoogte ongeveer gelijk aan de werkelijke hoogte. Een en ander ligt hier dan net
zo als bij het vorige geval van de vrij opgestelde antenne.

REPETITIEVRAGEN (Vervolg 1)
11. Wat verstaat men onder een open (resp. gesloten) resonantiekring?
12. Hoe kunt U zich een dipoolantenne ontstaan denken? Hoe is de strooar
en spanningsverdeling langs een stralende dipoolantenne van ca.

2 x JA?
13. Wat verstaat men onder de stralingsweerstand van een antenne ? Hoe groot
is deze bij een vrij opgestelde dipoolantenne van ca. 2 x |7. ?
14. Welke factoren zijn van invloed op de grootte van de stralingsweerstand
van een dipoolantenne?
15. Welke factor is van invloed op de bandbreedte van een dipoolantenne ?
16. Wat geeft het stralingsdiagram van een zendantenne aan?
17. Wat verstaat men onder de effectieve antennelengte?
18. Hoe kan men de invloed van de aanwezigheid van de (goed geleidende)
aarde in de buurt van de zendantenne in rekening brengen ?
19. Hoe zien de stralingsdiagrammen van een vrij opgestelde dipool er uit ?
Hoe die van een vrij opgestelde dipoolantenne van ca. 2 x J2?
Hoe komt het dat deze diagrammen verschillen?
20. Leid af, hoe groot de effectieve antennelengte is van een vrij opgestelde
dipoolantenne van ca. 2 x
Hoe groot is de stralingsweerstand van
deze antenne? Waardoor wordt de grootte van de stralingsweerstand
beïnvloed ?
21. Wat verstaat men onder het antennerendement ?
22. Hoe groot is de stralingsweerstand van een gevouwen dipoolantenne?
Licht dit toe.
23. Met welke twee factoren moet men rekening houden bij de bepaling van
het stralingsdiagram van een vrij opgestelde dipoolcombinatie ?
24. Bepaal van een uit 6 gelijke dipoolantennes opgebouwde antennecombinatie de 2 richtingen waarin de grootste en de 10 richtingen waarin geen
energie wordt uitgezonden. De dipolen zijn op onderlinge afstanden van
in één plat vlak evenwijdig aan elkaar opgesteld en worden met in
fase zijnde wisselstromen gevoed.
25. Bepaal van een uit 8 gelijke dipoolantennes opgebouwde antennecombinatie de 2 richtingen waarin de grootste en de 14 richtingen waarin geen
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26.

27.

28.
29.
30.
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energie wordt uitgezonden. De dipolen zijn in één plat vlak evenwijdig
aan elkaar op onderlinge afstanden van JA opgesteld, terwijl de stromen
om en om 180° in fase zijn verschoven.
Drie evenwijdige in één plat vlak opgestelde gelijke dipoolantennes, die
worden gevoed door om en om in tegenfase zijnde wisselstromen, bevinden
zich op onderlinge afstanden van JA. Bepaal de richtingen waarin maxi
male (resp. minimale) energie wordt uitgezonden en bepaal de sterkte van
deze maxima en minima. Schets het stralingsdiagram.
Bepaal de stralingsweerstand en het stralingsdiagram van een verticaal
op de aarde opgestelde antenne van ca. JA lengte. Men mag daarbij uit
gaan van de stralingsweerstand en het stralingsdiagram van een vrij
opgestelde dipoolantenne van ca. 2 x JA. Hoe is het met de stralingsweerstand en het stralingsdiagram van een tweemaal zo hoge antenne
gesteld ?
Wat vei -.iaat men onder de winstfactor?
Wat zijn directors en wat zijn reflectors?
Hoe groot is de stralingsweerstand van een vrij opgestelde verticale
dipoolantenne waarvan de lengte klein t.o.v. is de golflengte?
Hoe groot is bij benadering de effectieve lengte van deze antenne? Hoe
kan men de effectieve antennelengte vergroten?

§ 5. HET PRINCIPE VAN DE ONTVANGANTENNE

Het reciprociteitstheorema

Een ontvangantenne is een „in het stralingsveld van een zendantenne op
gestelde” geleider, waarin het genoemde stralingsveld een wissel-e.m.k. induceert.
Op het geheel van de zendantenne, het stralingveld en de ontvangantenne is
het reciprociteitstheorema van toepassing. Dit theorema luidt als volgt:
Indien er in een lineair netwerk slechts één constante spanningsbron (met
Rt = 0) werkzaam is tussen de punten Ai en A2 en dit een stroom i'b tussen
de punten Bi en B% van het netwerk tot gevolg heeft, dan zal, als men de
spanningsbron van AiA2 naar BiB2 overbrengt, in de nieuwe toestand tussen
de punten Ai en A2 een stroom ia gaan lopen die gelijk is aan de eerder ge
noemde stroom
(zie de fig. 4.38a en 4.38J).
Ook op de volgende wijze gaat het reciprociteitsbeginsel op:
Indien er in een lineair netwerk slechts één constante stroombron (met
= oo) werkzaam is tussen de punten Ai en A2 en dit een spanning vb
tussen de punten Bi en li-i van het netwerk tot gevolg heeft, dan zal, als men
de stroombron van AiA2 naar BiB2 overbrengt, in de nieuwe toestand tussen
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‘'@37

linec
pa sj
netwerk

B,
| Bi

Al

>■ o— lineair —o
■
/A 4
passief
(Qv
L—o— netwerk —o—

A2

A2

Ba

b

a

Fig. 4.38. Het reciprociteitstheorema, versie 1.
In figuur a veroorzaakt de constante spannings
bron (met een e.m.k. v en een Z, die gelijk is aan nul)
een stroom in.
In figuur b is de constante spanningsbron ver
plaatst van A1A2 naar B1B2. Hij zal in deze nieuwe
toestand ter plaatse van A1A2 een stroom iA ver
oorzaken, die evengroot is als in uit figuur a.
^At_

lineair
passief
netwerk

Az

a

iji

Ai

Jb2

Aa

lineair
passief
netwerk

Bi
Ba

b

Fig. 4.39. Het reciprociteitstheorema, versie 2.
In figuur a veroorzaakt de constante stroombron
(met een Z( die oneindig groot is) een spanning vr.
In figuur b is de constante stroombron verplaatst
van A1A2 naar BiBo. Hij zal in deze nieuwe toe
stand tussen Ai en A2 een spanning Va veroorzaken,
die evengroot is als de spanning v/> uit figuur a.

kele belangrijke conclusies te trekken, die
spreken.

de punten .41 en A 2 een span
ning vA ontstaan, die gelijk is
aan de eerder genoemde span
ning vb (zie de fig. 4.39a en
4.396).
Wij wijzen er met nadruk op,
dat het beschouwde netwerk
bij de toepassing van het reci
prociteitstheorema in de nieu
we toestand als impeda itienetwerk precies hetzelfde roet
zijn gebleven als in de >orspronkelijke toest. ,ci.
Zoals in de aai . .mg 1 ds
is vermeld, vormei' de zen.'an
tenne, het stralingsveld en de
ontvangantenne een lineair
passief geheel, waarop het reci
prociteitstheorema van toe
passing is. Hieruit vallen en
wij achtereenvolgens zullen be

De grootte van de in een ontvangantenne geïnduceerde wisselspanning
vantcf/

De elektriciteitsleer leert, dat een kleine geleider in een elektrische veld de
potentiaal verkrijgt van het punt in het veld waar de geleider zich bevindt. Bevin
den zich twee kleine bolvormige geleiders vlak bij elkaar op eenzelfde elektrische
krachtlijn in de punten A en B (zie fig. 4.40a), dan bestaat er tussen deze
geleiders dus een elektrisch potentiaalverschil:

t\VAB = E.M.

(4.26)

Stelt men een zendantenne verticaal op in de vrije ruimte en voedt men
deze antenne met een wisselstroom ie/f, dan zal op een grote afstand van r
meter (in het horizontale vlak door het midden van de antenne) een stralingsveldsterkte worden veroorzaakt, die volgens formule (4.166) gelijk is aan:
Eslra = 120-

ieff-heff
?./..r

Stelt men op een grote afstand r van de zendantenne (vlak bij het genoemde
horizontale vlak; zie fig. 4.406) twee zeer kleine bolvormige geleiders op een
zelfde elektrische krachtlijn op, dan zal het stralingsveld volgens formule
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(4.26) tussen de kleine ge
leiders een wisselspanning
veff doen ontstaan die ge
lijk is aan:

Al

E.. B~

tiaalverschil :

Veff — Estra.^l —

22. r

Fig. 4.40a. Zeer kleine geleiders nemen
de elektrische potentiaal aan van de plaats
waar zij zich bevinden.
Bevinden twee kleine geleiders zich in
de op eenzelfde elektrische krachtlijn vlak
bij elkaar gelegen punten A en B, dan be
staat er tussen deze geleiders een poten

ai^b=e.a?

SVAB = E.M.

.M (4.27)

stralende
zendantenne

twee kleine
geleiders
hiertussen ontstaat:V«ff= E$tra-&1

Het reciprocii eitstheoret M-f
kett - "S
ma toepassend ,i tinnen wij
----vervolgens op <.;■ kleine ge
leide;--, (in plaa ts r an op de
«------------------------- r--------------------------antenne)
de
constante
stroombron
„angesloten Fig. 4.40b. Een korte verticaal opgestelde, door een
constante stroombron gevoede, zendantenne veroor
denken (fig. 4.40c) .Dan zal zaakt op een afstand r in het horizontale vlak door
tussen de aansluitklemmen de antenne een stralingsveldsterkte:
ieff-heff
van de antenne door de nu
E,tr„ = 120tt
27.. r ’
stralende dipool een wissel
Door deze stralingsveldsterkte ontstaat er tussen
spanning vanteii ontstaan, twee kleine geleiders ter plaatse een potentiaalverschil:
die evengroot is als de zo
Veff — Estr„' Al.
juist berekende spanning
ontvangantenne
veff volgens formule (4.27):
hierin ontstaat:
V'ant ef ƒ = ^strd-^eff

v(uit

ion
^ff-heff
— 120k —— ——. A/
2Z. r
(4.28a)

Verder geldt, dat de als
stralende dipool dienstdoen
de kleine geleiders ter plaat
se van de nu als ontvang
antenne dienstdoende an
tenne
een
stralingsveld
sterkte veroorzaken van:

Estr„ = 12071

1 eff •

2X.r

(4.286)

stralende
dipool

^eff

u_______ c
Fig. 4.40c. Volgens hel reciprociteitstheorema
zal de wisselstroom /.ff, die de constante stroom
bron nu aan de twee kleine geleiders toevoert en
die gelijk is aan de eerst aan de zendantenne toe
gevoerde stroom, op zijn beurt tussen de aansluitklemmen van de nu als ontvangantenne dienst
doende zendantenne een wisselspanning vanit ver
oorzaken, die gelijk is aan de spanning veff, die
de zendantenne voorheen volgens fig. 4.40Ö tussen
de kleine geleiders deed ontstaan.

Door formule (4.286) te substitueren in formule (4.28a) vinden wij ten
slotte :
Vant,(<// = 120-

i

22. r

120tt 2^
hcff
22. r

E.slr, ■ heff-
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Aldus hebben wij gevonden, dat het stralingsveld in een ontvangantenne,
die in de £.S(r-richting is opgesteld, een wissel-e.m.k. opwekt die gelijk is aan:
Vantr/f — E;str ■ heff

(4.29)

De effectieve antennehoogte ligt hier op dezelfde wijze vast als bij de zendantenne.

De inwendige antenne-impedantie

Een ontvangantenne kan men in het algemeen voorstellen als een wissel-'
spanningsbron met een e.m.k. vantcll en een zekere inwendige impedanti Zi
(resp. inwendige weerstand Rt).
De grootte van de e.m.k. hebben wij hiervoor met behulp van het reciprociteitstheorema vastgelegd in formule (4.29).
Uit het reciprociteitsbeginsel volgt eveneens dat de inwendige impedantie Zi
van de ontvangantenne evengroot is als de stralingsimpedantie Zstr, die deze
antenne zou hebben, indien zij onder dezelfde omstandigheden als zendantenne
dienst zou doen.
Sluit men een ontvangantenne aan op een ontvangtoestel, dan brengt men
dus tussen de aansluitklemmen van de ontvanger een impedantie aan die gelijk
is aan de inwendige impedantie van de desbetreffende ontvangantenne.

Het richtingsdiagram
Bij de zendantenne geeft het z.g. stralingsdiagram aan, in welke richtingen
de antenne in hoofdzaak straalt. Door een geschikte combinatie van een aantal
geleiders te kiezen, kan men de straling concentreren op een beperkt gebied.
Omgekeerd is het bij een ontvangantenne mogelijk lc in het bijzonder
signalen uit zeer bepaalde richtingen behoorlijk te ontvangen en 2e de eventueel
uit andere richtingen komende signalen te onderdrukken. Net zoals men bij
een zendantenne met het stralingsdiagram vastlegt in welke richtingen men
wèl en in welke richtingen men minder of niet zendt, kan men bij een ontvang
antenne met een z.g. richtingsdiagram vastleggen, uit welke richtingen men
wèl en uit welke richtingen men minder sterk of in het geheel niet signalen opvangt.
Uit het reciprociteitstheorema volgt als derde punt:
antenne als zendantenne een zeker stralingsdiagram, dan
\
Heeft een bepaalde
1 .1
heeft deze antenne onder dezelfde omstandighedeni een richtingsdiagram, dat gelijk
j is aan het stralingsdiagram.
We merken hier in het bijzonder op, dat uit het reciprociteitstheorema
diverse punten volgen, die betrekking hebben op de stroom en de spanning

IV - ANTENNES - § 5

333

aan de aansluitpunten van een antenne, en meer niet. Zo zal b.v. de stroomverdeling in „een als zendantenne dienst doende antenne” lang niet altijd het
zelfde zijn als in het geval dat „de desbetreffende antenne als ontvangantenne
dienst doet” 1
Tenslotte nog enkele opmerkingen over het richtingseffect van een ontvang
antenne.
Het richteffect kan men voor een ontvangantenne op dezelfde wijze
versterken als men dit bij een zendantenne pleegt te doen (zie dwarsstraalen langsstraalantennes). Voor een ontvangantenne kan dit de hierna te noemen
voordelen meebrengen.
1.

'■/en kan de signalen van twee in uiteenlopende richtingen gelegen zenders die
ir-:qitenli--!>,,,<den bestrijken, die elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen, toch
afzonderlijk ontvangen door een ontvangantenne met een sterk richteffect te
gebruiken.

2. Door het richteffect van de ontvangantenne te versterken zal het stralingsveld
van de te ontvangen zender een grotere e.m.k. in deze ontvangantenne induceren.
M.a.w., de ontvangantenne neemt dan meer stralingsenergie uit haar omgeving

op.
In verband hiermee spreekt men wel van de winstfactor van de gerichte
ontvangantenne. Deze factor geeft aan, hoeveel maal zo groot de in de antenne
geïnduceerde e.m.k. is als zij zou zijn in een, zich op dezelfde plaats bevindende,
dipoolantenne.
Bij de zendantennes zijn wij een analoog begrip „winstfactor” tegengekomen.
Deze factor blijkt voor een bepaalde ontvangantenne even groot te zijn als
hij voor eenzelfde, onder gelijke omstandigheden als zendantenne gebruikte
geleidercombinatie zou zijn. Het laatste volgt uit het reciprociteitstheorema.
3. De stoorsignalen, die een antenne opvangt, zijn vaak afkomstig van storende
apparaten en leidingen in gebouwen uit de naaste omgeving.
Door een ontvangantenne mei een sterk richteffect hoog op te stellen [waarbij
de gebouwen in de omgeving niet worden bestreken} kan men ervoor zorgen, dat
men minder last heeft van storingen.
Men moet dan wel het antennesignaal via een afgeschermde leiding naar
de ontvanger toevoeren om te vermijden, dat deze leiding storingen op
vangt.
De antenneruistemperatuur

Het ontstaan van het ruissignaal aan de uitgang van een ontvanger is niet
slechts aan de ontvanger zelf te wijten (hagcleffect van buizen, thermische ruis
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van diverse weerstanden), doch ook aan door de omgeving in de antenne
geïnduceerde ruisspanninkjes die van alle mogelijke zijden kunnen binnen
komen. In verband hiermede heeft men het begrip antenneruistemperatuur
ingevoerd. Dit begrip is als volgt vastgelegd.
Een ontvangantenne heeft een bepaalde inwendige impedantie Z, (zie hier
over blz. 332), waaroverheen de door de omgeving in de antenne geïnduceerde
atmosferische ruisspanning vroim komt te staan.
Onder de antenneruistemperatuur Tan, verstaal men de temperatuur die
een impedantie, die evengroot is als de Zt van de ontvangantenne, moet hebben
om een thermische ruisspanning te geven, die gelijk is aan de atmosh ische
ruisspanning van de desbetreffende antenne.
In formule is dit vast te leggen met:
= ^k.Tant- Zi.\f, of
Taul =

Vr.,„

TTzZ.a/'

.,30)

De atmosferische ruis is voor een groot deel te wijten aan elektrische ont
ladingen, die plaats vinden over de gehele aarde in de ruimte tussen het aard
oppervlak en de ionosfeer. Verder komt er nog ruis binnen uit het heelal, die
afkomstig is van de diverse hemellichamen.
Bij de ontvangst van radiosignalen met relatief lange golflengten (nl. de ont
vangst van signalen, die de ionosfeer in staat is te reflecteren: de langegolf-,
de middengolf- en diverse kortegolfsignalen) heeft men aanzienlijk meer at
mosferische ruis dan bij de ontvanngst va radiosignalen met relatief korte golf
lengten (nl. de ontvangst van signalen, die de ionosfeer niet in staat is te reflec
teren; b.v. de FM-signalen en de televisiesignalen).
Bij de ontvangst van zendersignalen met relatief lange golflengten verwerkt
de ontvanger wat de atmosferische ruis betreft de aanzienlijke ruis, die af
komstig is van de elektrische ontladingen boven het aardoppervlak. Deze
ruissignalen blijven, voor zover het de componenten met niet al te hoge
frequenties betreft, als het ware „binnen de aardse ionosfeer gevangen”,
omdat de ionosfeer ze telkens weer reflecteert. Bij de ontvangst van zender
signalen met relatief korte golflengten verwerkt de ontvanger, wat de atmosfe
rische ruis betreft, nagenoeg uitsluitend de veel minder sterke uit het heelal
afkomstige ruis. Deze ruis komt door de ionosfeer heen naar het aardoppervlak,
terwijl de componenten met hoge frequenties van „de door boven het aard
oppervlak plaats vindende elektrische ontladingen veroorzaakte ruis” veelal
door de ionosfeer heen naar buiten verdwijnen en aldus niet kunnen worden
ontvangen.
Voor het langegolf-, middengolf- en kortegolf-gebied kan de antenne
ruistemperatuur van een vrij opgestelde antenne wel enkele duizenden graden
Kelvin bedragen. Voor de ontvangst van zeer korte golven (zoals bij FM- en
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televisie-ontvangst) zal de antenneruistemperatuur meestal niet hoger zijn dan
enkele honderden graden Kelvin.
Na deze uiteenzetting over de atmosferische ruis moet men wel bedenken,
dat de door elektrische apparaten en voedingslijnen veroorzaakte storing (die voor
een deel het karakter van ruis kan vertonen) in de praktijk vaak aanzienlijk
sterker kan zijn dan de atmosferische ruis. Dit geldt in het bijzonder voor het
frequentiegebied van de lange-, de midden- en de aangrenzende korte golven.
De polarisatierichting
Bij de beharm ling van de elektromagnetische golven is reeds ter sprake
gekomen, dat c door een zendantenne uitgestraalde lopende golven gepolari
seerd zijn. Dit '■ il zeggen, dat de elektrische stralingsveldsterkte in een bepaald
punt in een .■.■ bepaalde richting loodrecht op de voortplantingsrichting staat.
Dez elektiiscac veldsterkterichting noemt men de „polarisatierichting”.
Bijvoorbeeld in het geval van een dipoolantenne loopt de polarisatierichting
in het vlak dat loodrecht op de dipoolantenne staat (dit is in fig. 4.15 het vlak
door M loodrecht op de antenne) evenwijdig aan de langsrichting van de antenne.
Een verticale dipoolantenne zendt aldus in horizontale richting verticaal
gepolariseerde lopende golven uit. Verder zullen deze verticaal gepolariseerde
golven weer het beste worden opgevangen door een verticale ontvangantenne.
Horizontaal gepolariseerde golven zullen daarentegen het best worden op
gevangen door een horizontale antenne.

§ 6. ONTVANGANTENNES WAARVAN DE LENGTE IN DE ORDE
VAN GROOTTE VAN DE GOLFLENGTE LIGT
Dezelfde soorten die wij bij de zendantennes zijn tegengekomen, vindt men
als ontvangantennes toegepast:
a. de vrij opgestelde dipoolantenne van 2 X }A, verticaal of horizontaal
(Rf
60 f2);
b. de gevouwen dipoolantenne (7?j at 240 f2);
de verticale JA-antenne, vlak bij de aarde (A’, «a 30 12);
d. de verticale -JA-antenne, vlak bij de aarde (Rt «m 100 f2);
e. de vrij opgestelde Yagi-antenne, verticaal of horizontaal, voorzien van één
reflector en van een of enige directors.

We merken op dat, terwijl de reflector van een zendantenne de bedoeling
heeft straling naar de reflectorzijde te onderdrukken, de reflector van een
ontvangantenne de bedoeling heeft tezamen met de directors het richtingsdiagram te verbeteren voor de ontvangst van signalen aan de directorzijde.
Als televisie-ontvangantenne past men wel de combinatie van een gevouwen
dipool, een reflector en eventueel één of meer directors toe.
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In de omgeving van de ontvangantenne bevinden zich wel eens hoge ge
bouwen, een gashouder of andere grote objecten. In dat geval bestaat de
mogelijkheid, dat de ontvangantenne behalve het direct ontvangen sterke
signaal van de gewenste zender ook nog een later aankomend, via een groot
object gereflecteerd, zwakker signaal ontvangt. Dit later aangekomen zwakkere
signaal van dezelfde gewenste zender zal op het televisiescherm naast het
gewenste beeld een zwakker enigszins verschoven ongewenst beeld doen ont
staan t). Dat is zeer hinderlijk. Door de antenne dusdanig op te stellen dat er
minimale ontvangst uit de richting van het reflecterende object optreedt, kan
men het binnenkomen van het storende reflectiesignaal onderdrukken; aldus
kan men reflecties op het televisiescherm vermijden.
We besluiten met de opmerking, dat men ontvangantennes bet be- zo
hoog mogelijk kan opstellen. Dit in de eerste plaats om het opv.tngen . an
storingen uit de omgeving tot een minimum te beperken.
In de tweede plaats is de stralingsveldsterkte op grotere hoogt' meestal
groter.
Het signaal van een hoog opgestelde antenne moet men door middel van
een afgeschermde leiding aan de ontvanger toevoeren. Daarbij is het aan te
bevelen de kabel goed af te sluiten, ten einde reflecties te voorkomen.

§ 7. ONTVANGANTENNES DIE VEEL KORTER ZIJN DAN DE
GOLFLENGTE

Moet een ontvanger signalen met grote golflengten ontvangen, dan is het
praktisch meestal niet goed mogelijk, een antenne te gebruiken, waarvan de
lengte in de orde van grootte van
ligt. Men moet dan overgaan tot antennes
die aanzienlijk korter zijn. Enkele van de meest toegepaste zullen wij hier
bespreken.
De open antenne

Voor de verticale, vlak bij de aarde opgestelde z.g. open ontvangantenne
geldt eigenlijk hetzelfde als we hebben gezegd voor de verticale korte zendantenne. Bij afwezigheid van een grote topcapaciteit geldt heff «r J/i. Door het
aanbrengen van een grote topcapaciteit kan men de effectieve antennehoogte
opvoeren tot heff s» h. De grote topcapaciteit kan bestaan uit één horizontale
draad (de omgekeerde L-antenne), waardoor de antenne enig richteffect ver
krijgt. Steeds blij ft echter gelden, dat hoe hoger men de antenne maakt, des te groter
dein de antenne geïnduceerde e.m.k. zal zijn. Dit is enerzijds te danken aan het

*) Men spreekt hier in het kort wel van ,,reflecties op het televisiescherm”.
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vergroten van de effectie
ve antennehoogte en an
derzijds aan het feit, dat
de stralingsveldsterkte op
grotere hoogte boven de
aarde meestal veel groter
is dan vlak boven de aarde.
Het vervangingsschema
van een korte verticale
antenne bestaal uit een
wis selspanningsb ■< in me’t
een 1 erk ca acit ieve in
wendige impedantie
(fig. 4.41a) De wisscl-e.in.k.
Vant,tf — Estr. llcff
moet
men in serie geschakeld
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200pF

400pF ----

CjöJ

c
Fig. 4.4la. Het vervangingsschema van een ontvangantenne.
b. Een sterk vereenvoudigd vervangingsschema van
een ontvangantenne, dat men vaak als een goede be
nadering kan aanhouden.
c. Een z.g. kunstantenne voor het lange golf-, mid
dengolf- en kortegolf-gebied.
Deze laatste kan men bij metingen aan een ontvan
ger, waarbij het van belang is dat de eerste HF-kring
zich net zo gedraagt als bij de normale ontvangst, gebrui
ken om de ,,gemiddelde antenne” te vervangen.

1
denken met de capacitieve reactantie -------, de veel kleinere inductieve reac<oCre
tantie wL„, de verliesweerstand rv van het antennedraad en de stralings1
weerstand rs van de ontvangantenne '). In den regel is ------- veel groter dan
ruCa
een van de andere wisselstroomimpedanties, zodat men het vervangings
schema dan kan vereenvoudigen tot dat van fig. 4.41 ft. Bij metingen aan
een ontvanger is het soms nodig, een vervanging van de gemiddeld voorko
mende antenne te hebben, een z.g. kunstantenne. Fig. 4.41c stelt een kunstan
tenne voor, die zowel voor het lange-, het midden- als het kortegolfgebied
kan dienstdoen.
De raamantenne

Een veel toegepaste antenne van zeer kleine afmetingen is de z.g. raamantenne 2); deze bestaat uit een spoel met één of meer windingen, die een groot
windingsoppervlak 0 heeft. Als men de raamantenne dusdanig opstelt, dat zij
is gekoppeld met een deel van de magnetische wisselflux van het stralings
veld, zal er een e.m.k. in haar windingen worden opgewekt. Met behulp van de
>) De laatstgenoemde bijdrage r, tot de inwendige impedantie is te danken aan de
omstandigheid, dat deontvangantenne zelf enigszins als zendantenne dienst doet. Immers:
het stralingsveld induceert een wissel-e.m.k. in de antenne; hierdoor gaat de antenne een
wisselstroom voeren; de wisselstroomvoerendc antenne zal nu op haar beurt enige energie
uitstralen.
2) Menig punt van de behandeling van de raamantenne en het antennc-effect is ont
leend aan een artikel van Dipl. Ing. P. Cornelius in het Philips Technisch Tijdschrift,
Jaargang 1942, nr. 3.
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inductiewet van Faraday kan men afleiden, hoe groot de opgewekte e.m.k.
vant,„ zal zijn, die in n windingen van een raamantenne met een windingsoppervlak O wordt opgewekt. Eerst veronderstellen we, dat de Hslr loodrecht
op het raamvlak staat (fig. 4.42a), en we beschouwen j periode waarin ge1
durende \T =
secunde een fluxverandering
= B .0 plaatsvindt x):
4/

A<t>
Vgem —

.

A/

= n.

B.0

B.0
= n.------- = 4f.n.B.0, of

1

4/
V =

= y-4/-” .13.0 = 2—/. n .B.0 = co.B.n.O, 3f

l^ante// — (,J • B,'eff.n.0

... (V)|

.31)

Deze formule kan men ook zo schrijven, dat Esir en A erin voorkom n:

3. 108
Vant,„ — OO.Beff.n.0 = 2-/ . fl0 . H str . n. O = 2— .--------

).

2-^E'str.n.O,

4k
107

As/r

n

—. n . 0 =
120-

of

vanltf/ —

2—
i

T-

(4.32a)

str-n.0 ... (V)

X

Staat Hstr niet loodrecht op het raamvlak (fig. 4.42i), dan is de gekoppelde
oppervlak O.cos (3

oppervlak 0

bewegingsrichting

bewegingsrichting

lopende golf

a
“ ^o-^str-0

Fig. 4.42(7. Indien een verticaal ge
polariseerde elektromagnetische golf
bij een verticale raamantenne komt
uit een richting die ligt in het vlak
van de raamantenne, dan staat de
magnetische wisselflux loodrecht op
het raam, zodat er een maximale
wissel-e.m.k. vante// = <o.Be/f.n.O in
de antenne wordt opgewekt.

lopende golf

b
^=po.//str-O.cos (3

Fig. 4.426. Indien de elektromagne
tische golf uit een richting komt
die een hoek ft maakt met het vlak
van de raamantenne, dan is de an
tenne met een minder grote magne
tische wisselflux <I> gekoppeld. De in
de antenne geïnduceerde wissel-e.m.k.
bedraagt dan:
Vanttff = (o .Beff.n .O .cos ft.

x) We nemen hier aan, dat de afmetingen van de raamantenne klein zijn t.o.v.
zodat men bij benadering kan aannemen, dat er elk moment een homogeen magnetisch
veld met het raam is gekoppeld.

IV - ANTENNES - § 7

339

wisselflux kleiner en clan krijgen wij als formule:

2~
Vani.,, = —.Estr.n.0.cos/? .. . (V)
X

(4.326)

Uit deze laatste formule volgt, dat het richtingsdiagram van de raamantenne uit twee elkaar rakende grote cirkels
bestaat (fig. 4.43).
Men kan de raamantenne ook a.h.w. een effec
tieve hoogte toekennen door te stellen:
= Estr ,heff.
Fig. 4.43.
horizontaal
Vel. :ns forn ■’ ■ (4.32n) wordt de effectieve richtingsdiagram
van een
hoogt dan:
verticaal opgestelde raamantenne voor de ontvangst van
verticaal gepolariseerde gol
| heff
2tv
— n.0 . . . (m)
(4.33) ven.

De effectieve hoogte van een raamantenne is in de praktijk meestal klein
en kan b.v. enkele centimeters bedragen.
Een raamantenne vertegenwoordigt een sterk inductieve impedan
tie. Men kan haar b.v. gebruiken voor de ontvangst van de signalen van
AM-geluidsomroepzenders.
De raamantenne vormt het inductieve deel (direct o/ indirect) van de
eerste HF-afstemkring van het ontvangtoestel.
In den regel staan er variabele condensatoren van een bepaalde waarde ter
beschikking voor de afstemming, zodat hierdoor voor het ontvangen van een
gewenst golflcngtegebied een zeer bepaalde zelfinductiewaarde is vereist. Is de
zelfinductiewaarde van de raamantenne kleiner of groter dan de genoemde
vereiste zelfinductiewaarde, dan moet men haar omhoog of omlaag trans
formeren met behulp van een HF-transformator. Hierdoor wordt Vant,„ even
eens omhoog of omlaag getransformeerd. Dit verklaart, dat het geen zin heeft,
een raamantenne van meer windingen te voorzien ten einde een groter signaal toe
te voeren aan de eerste versterkbuis, al zou men dat oppervlakkig wel verwachten
aan de hand van de formule (4.326). Immers, de verkregen hogere spanning
van de raamantenne moet men ter verkrijging van de juiste zelfinductie toch
weer met behulp van een HF-transformator omlaag transformeren. Tevens
zal het gebruik van een raamantenne met weinig windingen (of zelfs met één
winding) niet tot gevolg hebben, dat het aan de eerste versterkbuis toegevoerde
signaal daardoor extra klein is. Immers, de verkregen kleine spanning van de
raamantenne moet men ter verkrijging van de juiste zellinductie met behulp
van een HF-transformator omhoog transformeren.
Wel kan men het aan de eerste versterkbuis toe te voeren signaal groter

340

IV - ANTENNES - § 7

maken door het antenne-oppervlak O groter te kiezen [zie formule (4.326)].
Bovendien is het ontvangen signaal onder dezelfde omstandigheden bij hogere
frequenties groter dan bij lagere.
Een raamantenne heeft voornamelijk de volgende gunstige eigenschappen:
1. De raamantenne heeft kleine afmetingen.
Hierdoor is zij gemakkelijk verplaatsbaar, neemt zij niet veel ruimte in
en kan men haar eventueel vast monteren in of aan de kast van de ont
vanger.
2. De raamantenne heeft een richtefject (fig. 4.43).
Hierdoor is het mogelijk, het signaal te onderdrukken van een ■■ugew< ,te
zender, die geheel of gedeeltelijk het frequentiegebied van d. gev.i nste
zender bestrijkt, doch in een andere windrichting is gelegen.
3. Men kan een raamantenne veel vaster aan de eerste versterktrap koppelen in
een normale (bniten)antenne aan de eerste ajstemkring.
Ten einde ontoelaatbare verstemmingen van de eerste afstemki ing bij het
aansluiten van uiteenlopende (buiten)antennes te vermijden, is het nl.
noodzakclijk, de antenne betrekkelijk los met deze kring te koppelen 1).
Dit houdt een aanzienlijk spanningsverlies in. Daarentegen liggen voor een
aan de ontvanger gemonteerde raamantenne de elektrische gegevens vast,
zodat men deze antenne zeer vast met de eerste versterkertrap kan kop
pelen, zonder dat er gevaar bestaat voor verstemming door capaciteitsvariaties. Men heeft bij de raamantenne dus geen extra spanningsverlies
tengevolge van de vereiste losse koppeling met de ontvanger.
Men moet dit punt echter niet zozeer als een extra voordeel van de raam
antenne zien, doch als het minder ernstig maken van het nadeel dat de
effectieve antennehoogte zeer klein is!
4. In den regel is een raamantenne minder gevoelig voor storingen uit de naaste
omgeving.
Dit betreft o.a. storingen van stofzuigers, scheerapparaten, ventilatoren
en andere met kleine elektromotoren toegeruste toestellen die door het
optreden van vonken aan de collector sterke HF-stoorvelden kunnen
opwekken.
Op het laatste punt gaan we in het volgende uitvoerig in.

In § 1 is bij de bespreking van elektromagnetische golven het verschil tussen
een elektrische stralingsbron en een magnetische stralingsbron ter sprake
gekomen. Wat het veld op grote afstand betreft, kan men geen verschil
tussen deze stralingsbronnen bemerken, aangezien men dan nagenoeg uit
sluitend heeft te doen met stralingsvelden waarbij de elektrische en de mag
netische veldenergie in beide gevallen evengroot zijn.
2) Zie § 8 van dit hoofdstuk.
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Wat het veld in de directe omgeving van de stralingsbron betreft, is er echter
wel een groot verschil, want het elektrische en het magnetische veld in de
directe omgeving worden nagenoeg geheel bepaald door het quasi-stationaire
veld. In het geval van de elektrische stralingsbron heeft men dan overwegend
te doen met een elektrisch wisselveld-, in het geval van de magnetische stra
lingsbron daarentegen overwegend met een magnetisch wisselveld.
Bevindt er zich een storingsbron in de directe omgeving van de ontvanger,
dan zal het duidelijk zijn, dat de ontvanger vooral last ondervindt van het
door deze storingsbron veroorzaakte quasi-stationaire veld. In verband hier
mee is het van groot belang, of deze storingsbron zich voornamelijk gedraagt
als een elektrische- of als een magnetische stralingsbron. Het laatste blijkt
afhankelijk te zijn van de loop van de toevoerdraden. De storing is nl. te wijten
aan <'.■■ stroom die van de storingsbron via lekcapaciteiten naar aarde gaat,
en via voor eer. d.el in metalen buizen opgesloten toevoerdraden weer terug
komt naar de oringsbron. Vormen de capacitieve weg en de terugweg een
lus, dan heeft men overwegend te doen met een magnetische stralingsbron.
Vormen de capacitieve weg en de terugweg geen lus doordat ze nagenoeg
samenvallen, dan heeft men voornamelijk te maken met een elektrische
stralingsbron.
In de praktijk blijkt het laatste in den regel het geval te zijn; d.w.z., dat men
plaatselijke storingsbronnen meestal als elektrische stralingsbronnen moet be
schouwen, die in hun directe omgeving een overwegend elektrisch stoorveld ver
oorzaken.
Heeft een stralingsbron als zendantenne een korte rechte antenne met grote
eindcapaciteit, dan doet zij als elektrische stralingsbron dienst; heeft zij
als zendantenne daarentegen een raamantenne, dan doet zij als magnetische
stralingsbron dienst.
Gebruikt men voor een ontvanger een korte draad met grote eindcapaciteit
als onfvangantenne, dan zal deze antenne in hoofdzaak op een elektrisch wissel
veld reageren; gebruikt men daarentegen een raamantenne als ontvangantenne, dan zal het raam in hoofdzaak op een magnetisch wisselveld reageren.
Het laatste verklaart, dat men bij het gebruik van een raamantenne meestal
minder last heeft van storingsbronnen uit de directe omgeving. Volgens het
voorgaande hebben deze storingsbronnen in de meeste gevallen nl. een over
wegend elektrisch stoorveld en hierop reageert de raamantenne nagenoeg niet.
Door omstandigheden is het echter niet onmogelijk, dat een nabije storings
bron juist als magnetische stralingsbron optreedt! In dat geval is het gebruik
van een raamantenne ongunstig en zal men met een capacitieve antenne in
de vorm van een korte draad met een daaraan verbonden plaat gunstiger
af zijn.
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Het antenne-effect

Een goede raaniantenne behoort in het geheel geen signaal te ontvangen uit
de richtingen die loodrecht op het raamvlak staan. Het richtingsdiagram is
in het geval van zulk een goede raaniantenne gelijk aan het in fig. 4.43 ge
tekende diagram.
Wordt er in een raaniantenne evenwel toch een wissel-e.m.k. opgewekt door het
elektrische wisselveld van een radiosignaal, dat uit een richting komt die loodrecht
op het raam staal, dan zegt men dat de desbetreffende raaniantenne enig anten
ne-effect vertoont.
Het antenne-effect kan men zich als volgt ontstaan denken:
Een verticaal elektrisch wisselveld zal in een verticaal opgeste'd ■ gei Mer
een bepaalde wissel-e.m.k. induceren, die een wisselstroom i zal oen
pen
(fig. 4.44«). Ook in de twee geleiders volgens fig. 4.44Ó, die clkanci . s spi elbeeld zijn, zullen er door een verticaal elektrisch wisselveld wi -Isti :ien
ontstaan en deze wisselstromen zijn gelijk, omdat de geleiders um cisaar
gelijk zijn. Voegen wij de twee geleiders samen volgens fig. 4.44c, dan hebben
wij een raamantenne met één winding verkregen. Tussen de aansluitklemmen
ki en k2 zal het verticale elektrische wisselveld echter geen wisselspanning
opwekken, aangezien
= 7'2; dit volgt evenals bij fig. 4.4lö uit symmetrie-

■k2

e

Fig. 4.44. l>e verklaring van het antenne-effect van een asym
metrisch geaarde raamantenne: dit houdt in, dat men uit een
richting die loodrecht op het raamvlak staat toch nog enig sig
naal opvangt door het aanwezige elektrische stralingsveld.
Fig. 4.44a. Een verticaal elektrisch wisselveld veroorzaakt in een verticale
antenne een wisselstroom i.
Fig. 4.446. In twee gelijke verticale antennes ontstaan door het verticale
wisselveld de evengrote wisselstromen t'i en i2.
Fig. 4.44c. In de twee helften van een verticale raamantenne met één winding
veroorzaakt een verticaal elektrisch wisselveld twee evengrote tegengesteld
gerichte stromen z'i en i2, the geen spanning tussen k\ en A2 doen ontstaan.
Fig. 4 44r/. In de aardleiding van een asymmetrische geaarde verticale raam
antenne veroorzaakt een verticaal wisselveld een extra stroom i, die het raam
wordt ingestuurd ; deze stroom doet een wisselspanning tussen kj en k2 ontstaan.
Fig. 4 44c. Heeft een raamantenne meer dan één winding, dan vormt zij een
grotere reactantie; dan zal de van de aardleiding afkomstige extra stroom i
een grotere spanning tussen ki en k2 doen ontstaan.
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overwegingen. Aardt men echter één van de klemmen (in fig. 4.41d is
dat ki) via een verticale leiding, dan zal het verticale elektrische veld in deze
leiding een wisselspanning opwekken, die een extra wisselstroom i doet lopen.
De stromen i'i en 1'2 in elk van de raamantennehelften veroorzaken tezamen
tussen ki en k-2 geen wisselspanning, maar de stroom i van de aardleiding zorgt
ervoor, dat er een extra wisselstroom via ki de raamantenncwinding binnen
komt en doet aldus tussen ki en k2 wèl een wisselspanning ontstaan. De
asymmetrisch aangesloten aardleiding is aldus de oorzaak van het optreden van
antenne-effect. Indien een raamantenne zelf enigszins asymmetrisch is, kan ook
hierdoor het ai>i me'-effect, zij het in geringe mate, optreden.
I' n met ei ■
mantenne uitgeruste batterij-ontvanger zal vanwege het
on’ reken var.
ardverbinding over het algemeen nagenoeg geen antenneeffi 1 vertonen. /'..>dra men deze ontvanger voorziet van een netvoeding, zal
hij .' liter een . r ienlijk antenne-effect kunnen verkrijgen, nl. indien één
klem van de ra in.antenne b.v. capacitief via de voedingstransformator aan
aarde komt te liggen. Tevens zal het duidelijk zijn, dat symmetrische aarding
(verbinding van de aarde met het midden M van het raam uit fig. 4.4 ld) geen
antenne-effect tot gevolg heeft.
Heelt de raamantenne niet één, doch n windingen, dan zal een eventueel antenneeffect ca. n2 maal zo sterk zijn (fig. 4.41e). Immers, de het raam ingezonden
stroom i zal daarbij een spoel met een n2 maal zo grote zelfinductie L (en dus
ook een n2 maal zo grote reactantie cuL) doorlopen. Aldus zal hij een n2 maal
zo grote spanning tussen de klemmen ki en ks veroorzaken.
Verder merken wij op, dat een raamantenne met aan de aardleiding te wijten
antenne-efiect, door dit antenne-effect extra gevoeliger zal zijn voor storingen int
het net. De laatstgenoemde netstoringen veroorzaken nl. storende spanningen
tussen de geaarde raamantenne-aansluiting en aarde. Daardoor worden er
storende wisselstromen via de laatstgenoemde aansluiting het raam in ge
stuurd.
Het optreden van het antenne-elfect wenst men, zoals ons nu wel duidelijk
zal zijn tot een minimum te beperken om de volgende redenen:

le. om zo min mogelijk last te hebben van storingen uit de directe omgeving;
2e. om zo min mogelijk last te hebben van netstoringen;
3e. om een richtingsdiagram te verkrijgen met zo scherp mogelijke minima in
de ontvangst.
Het laatste is duidelijk als men bedenkt, dat een verticale aardleiding geen
bepaald richteffect heeft en dat zij tevens dienst zal doen voor de ontvangst
van gewenste (resp. ongewenste) zenders.
Het antenne-effect kan men bestrijden door:

1. een raamantenne te nemen met een gering aantal windingen, of zelfs met
maar één winding;

IV - ANTENNES - § 7

2. de raamantenne symmetrisch te aarden;
3. de raamantenne elektrisch af te schermen (en
niet tevens magnetisch!).

Fig. 4.45. Het optreden
van het antenne-effect
door asymmetrie van het
raam zelf kan men bij
een raamantenne ver
mijden, door haar elek
trisch af te schermen. Men
moet haar niet tevens
magnetisch afschermen,
anders ontvangt zij in
het geheel niet meer!

Een afgeschermde raamantenne is in fig. 4.45 ge
schetst. Daarbij is symmetrisch de onderbreking S
in de afschermbuis aangebracht, die noodzakelijk
is ten einde de antenne niet tevens magnetisch af
te schermen. De onderbreking is symmetrisch aan
gebracht om te bewerken, dat de ladingsstroomen
in de afschermbuishelften elkanders beïnvloeding
van het raam opheffen.
Een extra moeilijkheid bij een in een ontvanger
aangebrachte raamantenne geeft de voedingstransformator. Deze veroorzaakt een storingsveld dat een
hinderlijke stoorspanning in het raam induceert. Dit
kan men echter afdoende onderdrukken door een
koperen kortsluitstrook om de voedingstransformatorwikkelingen aan te brengen; de kortsluitstrook
mag daarbij zelf niet met het magnetisch circuit
van de transformator zijn gekoppeld.

De radio-goniometer

Tenslotte kunnen wij opmerken, dat een raamantenne zeer geschikt is voor
het verrichten van veldsterktemetingen en voor het bepalen van de richting van een
zender. Wat het laatste betreft, kan men de richting het beste bepalen door op
minimum ontvangst in te stellen, aangezien het minimum veel scherper is dan
het maximum (fig. 4.43). Is de ontvanger voorzien van ASR, dan is het mini
mum nog scherper. Bij juiste instelling op het minimum is de ruis juist maxi
maal ; men stelt dan in op de maximale ruis (daarbij ligt de zender in de
richting die loodrecht op het raamvlak staat!).
Soms is het niet goed mogelijk, de raamantenne draaibaar op te stellen.
In dat geval kan men de richting bepalen met behulp van twee vast opgestelde
raamantennes Ai en A2, die een hoek van 90° met elkaar maken (fig. 4.46).
Deze antennes voeden een z.g. radio-goniometer. De goniometer bestaat uit
een draaibare spoel S3, die binnen het gemeenschappelijke veld van twee vast
opgestelde spoelstellen Si en S2 is opgesteld (fig. 4.46).
Antenne Ai levert een wisselstroom aan het spoelstel Si, waardoor er een
wisselveld met de veldsterkte Hi ontstaat. Antenne A2 levert een wissel
stroom aan spoelstel S2, waardoor er een loodrecht op Hi staand wisselveld Hz
wordt veroorzaakt. Deze velden leveren tezamen een resulterend wisselveld
H op. Dit veld heeft in de opstelling volgens fig. 4.46 dezelfde richting als het
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\richting van het
\binnenkpmend
\ signaal

A2

\

Si

\
A,<J-------

Si

Fig. 4.46. Het uit twee loodrecht op elkaar staande gelijke raamantennes Ai en A2
samengestelde deel van een radiogoniometer met de bijbehorende vaste spoelstellen
Si en So, en de binnen Si en So draaibaar opgestelde spoel S3.

werkelijke magnetische stralingsveld ter plaatse van de ontvangantennes Ai
en A2. Door spoel S3 met een gevoelige meter te verbinden en haar zó te draaien
dat de uitslag minimaal is t), kan men de richting van de zender bepalen.
De richting van de zender staat dan loodrecht op het vlak van S3.
Praktisch komt de beschreven meting met de beide vaste raamantennes hierop
neer, dat men door middel van de met die antennes opgevangen signalen op een
willekeurige gewenste andere plaats 2) een wisselveld veroorzaakt, dat steeds een
zelfde stand heeft t.o.v. de richting van het werkelijke magnetische stralingsveld
ter plaatse van de raamantennes.
Zou men bij de richtingsbepaling
diagram raamantenne
van een zender met behulp van
/\
diagram open antenne
een raamantenne de laatste 180°
draaien, dan zou men dezelfde
.resulterend
diagram
ontvangst-omstandigheden
ver
krijgen : het is op die wijze niet
mogelijk na te gaan, uit welke
Mm
------ 4van de twee tegenovergestelde
richtingen het signaal komt. Het
laatste is echter wel mogelijk door
de raamantenne te combineren
met een open antenne die een evengrote, door Estr opgewekte, span
Fig. 4.47. Het richtingsdiagram van een radioning geeft. Draait men de raam- goniometer.
Dan ligt II in het vlak van de spoel S3. D.w.z., dan is S3 90° gedraaid t.o.v. de in
fig'. 4.46 getekende stand.
2) NI. daar, waar de spoelstellen Si en S2 zijn opgesteld.
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antenne nl. 180°, dan wordt er een evengroot signaal afgegeven, dat in tegenfase is. Voegt men het door de raamantenne afgegeven signaal t>i nu bij het
evengrote, door de open antenne afgegeven signaal r>2, dan zullen deze signalen
bij één stand van de raamantenne beide maximaal en in fase kunnen zijn,
en bij de 180° gedraaide raamantenne eveneens evengroot, doch dan in tegenfase. Hierdoor zal men in de eerstgenoemde stand een maximaal signaal
ontvangen, doch in de laatstgenoemde stand een resulterend signaal nul. Het
richtingsdiagram van de combinatie is in fig. 4.47 getekend; het heeft de vorm
van een z.g. cardioïde.
De ferroceptor of ferroxcube-antenne

Tenslotte komen wij nog op een in de laatste tijd zeer veel in ontvang
toestellen aangebrachte antenne, de ferroxcube-antenne of ferroceptor. Deze
antenne bestaat uit een staaf ferroxcube, waarop men een spoel heeft tangebracht. De staaf zal, opgesteld in de Wsir-richting, een groot deel van het
magnetische stralingsveld in haar directe omgeving bundelen ; aldus zai de
spoel a.h.w. als raamantenne dienstdoen (fig. 4.48).

0str<!

ferroxcube staaf

Fig. 4.48. De bundeling van een deel van het magnetische
stralingsveld door een ferroceptor.

Deze antenne doet zelf direct, zonder aanpassingstransformator zoals bij een
raamantenne, als spoel van de eerste HF-afstemkring dienst. Zij heeft uiteraard
een grote zelfinductie. Het eventuele antenne-effect dat hiervan het gevolg is,
kan men onderdrukken door elektrische afscherming of door een geschikte
compensatieschakeling.
De e/jectieve antennehoogte van de ferroceptor blijkt evenredig te zijn met
l.-y/d, waarin l de lengte en d de diameter van de ronde ferroxcubestaaf is.
Het is daarom voordeliger, van eenzelfde gewichtshoevcelheid ferroxcube een
lange dunne staaf te maken dan een korte dikke. In de beperkte ruimte van
een ontvanger is men meestal eraan gebonden, de lengte niet te lang te maken.
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Men kan dan bij eenzelfde ferroxcube-hoeveelheid nog verbetering krijgen door
twee of meer staven parallel op te stellen, en de om deze staven geschoven
spoelen in serie te schakelen.
De effectieve antennehoogte van een ferroceptor is, evenals die van een
raamantenne, over het algemeen zeer klein. Dit vormt voor de ontvangst van
radiosignalen met betrekkelijk grote golflengten (langegolf-, middengolf- en
kortegolfgebied) geen bezwaar; voor de ontvangst van signalen met veel
kortere golflengten (b.v. FM- en televisiesignalen) kan de geringe effectieve
antennehoogte echter wel een bezwaar vormen. Een en ander ligt hier nl.
als volgt:
Zoals bij de bespreking van de antenneruistemperatuur (blz. 333 e.v.) reeds
naar voren is gekomen, zal de ontvanger bij de ontvangst van relatief lange
golflengten tevens veel atmosferische ruis krijgen te verwerken; bij de ont
vangst van de relatief korte golflengten is de te verwerken atmosferische ruis
aanzienlijk geringer. M.a.w., bij de ontvangst van zendersignalen met relatief
lange golflengten is de signaal-atmosferische ruis verhouding van het
binnenkomende te verwerken signaal veel slechter dan bij de ontvangst van evensterke zendersignalen met relatief korte golflengten.
Het zwakste signaal, dat een ontvanger naar behoren kan verwerken,
wordt bepaald door de signaal-ruis verhouding aan de ingang van de ontvanger.
De ruis aan de ingang kan voor een deel bestaan uit de atmosferische ruis, die
de antenne opvangt, en voor de rest
uit de ruis die in onderdelen van de
ontvanger zelf ontstaat (hagel-effect van buizen, thermische ruis van diverse
weerstanden). Heeft een antenne een geringere effectieve antennehoogte, dan
zal men hierdoor enerzijds minder gewenst signaal ontvangen, doch anderzijds
zal men over het algemeen in gelijke mate minder atmosferische ruis ontvangen;
d.w.z., de signaal-atmosferische ruis verhouding van het ontvangen signaal zal
evengroot blijven.
Ontvangt men zendersignalen met relatief lange golflengten met een antenne
die een geringe effectieve hoogte heeft, dan zal het opgevangen gewenste
signaal klein zijn; de opgevangen atmosferische ruis zal, vergeleken bij de ont
vangst met een antenne met een grote effectieve hoogte, in gelijke mate kleiner
zijn, maar altijd nog groot vergeleken bij de ruis die in de ontvanger zelf ont
staat. Door het gebruik van een antenne met een geringe effectieve hoogte zal
de signaal-totale ruis verhouding in dit geval daarom niet merkbaar
slechter zijn dan bij het gebruik van een antenne met een grote effectieve
hoogte.
Ontvangt men zendersignalen met relatief korte golflengten met een antenne
die een geringe effectieve hoogte heeft, dan zal het opgevangen gewenste signaal
klein zijn; de opgevangen atmosferische ruis zal in gelijke mate klein zijn en
l) Mits de antenne geen ernstige extra (als ruis aandoende) storing van elektrische
apparaten e.d. opvangt!
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daarbij evengroot of nog kleiner dan de ruis die in de ontvanger zelf ontstaat.
De ruis die aan de ontvanger is te wijten, gaat nu dus een overwegende rol
spelen. Dit betekent dat men bij de ontvangst van zendersignalen met relatief
korte golflengten door het gebruik van een antenne met een geringe effectieve
hoogte een aanzienlijk slechtere signaal-totale ruis verhouding heeft dan bij
het gebruik van een antenne met een grote effectieve hoogte. Dit is vooral
van belang als men zwakke signalen nog redelijk wenst te ontvangen.

De zelfinductie van de ferroceptor kan men regelen door de spoel op de staaf
te verschuiven. De grootste zelfinductie treedt op, als de spoel precies in het
midden van de staaf zit. Het gunstigste is een spoel die midden op de staaf zit,
en die de halve staaflengte lang is. Als men de spoel naar een uiteinde toeschuift,
neemt de L eerst langzaam en daarna steeds sneller af. Bij de dure ontvangers
heeft men vaak een ferroceptor aangebracht, die draaibaar binnen het toestel
is opgesteld en die men van buitenaf met een knop kan verdraaien.

REPETITIEVRAGEN (Vervolg 2)
31. Hoe groot is de in een ontvangantenne geïnduceerde e.m.k. ? Wat verstaat
men onder de effectieve antennehoogte?
32. Wat geeft het richtingsdiagram van een ontvangantenne aan?
33. Wat verstaat men onder de polarisatierichting van radiogolven? Met het
oog waarop is de polarisatierichting van te ontvangen radiosignalen van
belang?
34. Waarom kan men een ontvangantenne het best zo hoog mogelijk opstellen?
35. Welke voordelen kan een grote winstfactor meebrengen ?
36. Waartoe dient een kunstantenne en wanneer moet men hem gebruiken ?
Geef tevens het vervangingsschema van een kunstantenne.
37. Leid af, hoe groot de effectieve hoogte van een raamantenne is.
38. Behandel de voornaamste eigenschappen van de raamantenne.
39. Wat verstaat men onder het antenne-effect van een raamantenne? Waar
om wenst men dit tot een minimum te beperken? Hoe kan men dit doen?
40. Met welke antenne heeft men de minste last van storingen die afkomstig
zijn van storingsbronnen in de directe omgeving van de ontvangantenne?
41. Hoe werkt een radio-goniometer?
42. Welke eigenschappen heeft een ferroceptor?

IV - ANTENNES - § 7

349

OVERZICHT STRALING EN ANTENNES

Straling

+Tr
-ik

£str
VO

—-Vb
^str

lopende golf

E,
Elektrische veldenergie = magnetische veldenergie, of —— = I20-.
H,
Hstr
V =

/—

3. 108

' /z. s

flr-ër

De per m2 per secunde doorgaande stralingsenergie bedraagt:
Pslr, — PslrtIl-Pslr(

= 120K.£f,r,„ =

1
120-

Hslr,„2
■n

In het stralingsveld neemt E,sir omgekeerd evenredig met de afstand af:
^slrm ~

Bij een stralende dipool geldt

ieff.\l

~~2kr~

sin a,

ieff.Al

Eslr

= 120—---------- sin a.
2/.r

Principes van antennes
Op het proces van overseinen van de zendantenne naar de ontvangantenne
is het reciprociteitstheorema van toepassing.
Is een antenne als zendantenne geschikt, dan is zij onder dezelfde omstandig
heden ook als ontvangantenne geschikt, en omgekeerd.
Van éénzelfde antenne is het stralingsdiagram gelijk aan het richtingsdiagram'.
het stralingsdiagram van een zendantenne geeft de sterkte van de straling
in diverse richtingen weer;
het richtingsdiagram van een ontvangantenne geeft de sterkte van de ont
vangst uit diverse richtingen weer.

Is een antenne in de buurt van de (goed gelei
dende) aarde opgesteld, dan is ter bepaling van
het stralingsveld een spiegelbeeldantenne in de
aarde te denken.

+
corde
;4’

.
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De ohmse verliezen in een antenne zijn van belang met het oog op het

antennerendement:
Tja/nt —

rs
;

+ rv

100%.

Zendantennes

Ontvangantennes

Bij een dipoolantenne van 2 x

vant,It =

Estr,„ «s 120—

heff =
'eff
rt — rs
rv in het geval van de op
timale antennelengte

'eff-leff
2zr

geldt:

.sin «

Verder geldt algemeen:
leff =

rs + rv =

ieff

.1

toegevoerde v
toegevoerde i

in het geval

van de optimale antennelengte.
Het vergroten van het richte/ject van een ontvangantenne heeft als voordelen:
le. stoorsignalen uit andere richtingen dan die waaruit het gewenste signaal
komt, zijn beter te onderdrukken;
2e. de winstfactor neemt toe.

Het hoog opstellen van een ontvangantenne heeft als voordelen:
le.
2e.

de veldsterkte van het te ontvangen signaal is aldaar groter;
men ontvangt over het algemeen minder storingen, mits de leiding van
de antenne naar de ontvanger is afgeschermd.

Diverse antennetypen
De JA dipoolantenne :
rs «s 60 £2,
Eslr,„

De gevouwen dipool:

h~0,9b

,
'eff-heff
120-.-------------- . sin a.
22r
rs sa 4 X 60 = 240 £2,
De bandbreedte is groter dan die van een enkele dipool.

Estrtff «a 120-.

2 ,'iejf.hef!

2Ïr

.sin a.
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Bij de bepaling van het stralingsdiagram van dipoolcombinaties moet men
letten op:
1. de onderlinge fase van de dipoolstromen;
2. de verschillen in afgelegde weg van de diverse lopende golven.

Dwarsstraatantennes

I dipolen 12 uiteen
[ dipoolstromen in fase

Langsstraalantennes

dipolen 12 uiteen
dipolen om en om in tegenfase

dipolen |2 uiteen
naar rechts toe gaand, ijlt de dipoolstroom telkens
90° meer na.

\ /l=0,45t>

}2 open antenne
op aarde

i

!----- b-

J2 open antenne op
aarde

Onder aan de antenne
geldt:
rs «s 30 O.

Midden in de an
tenne geldt:
rs «s 100 Q.
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reflector
/
directors

Sterk eenzijdig stralingsdiagram
(resp. richtingsdiagram).

Yagi-antenne

Verticale vrije antenne,
waarbij l

Verticale antenne op
aarde, waarbij l
|z

rs

/ tg/f \2

800. (-y~)

/ ligff V2

rs % 400. ( ——— )
\ X /

■ waarin leff

, waarin he/f m

Raamantenne
1. reageert op Hsir en Vanl — O). Bsir. n . O

2. het raam vormt via de aanpassingstransformator de L van de eerste kring;
3. heeft richteffect (toepassing: radiogoniometer);
4. het antenne-effect (= reageren op Eslr) is te onderdrukken door:
a. weinig windingen,
b. elektrische afscherming,
c. symmetrische aarding;
5. nadeel raamantenne: geringe effectieve antennehoogte;

voordelen raamantenne:
a. kleine afmetingen,
b. zeer vast aan de eerste versterktrap te koppelen,
heeft richteffect,
d. vaak minder storingen uit de directe omgeving.

Ferroceptor
1.
2.
3.
4.
5.

reageert op Hsir ',
vormt L van de eerste afstemkring;
heeft lichteffect;
kern liefst lang en dun bij gegeven hoeveelheid ferroscube materiaal;
heeft een geringe effectieve antennehoogte.
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§ 8. ANTENNEKOPPELING AAN DE ONTVANGER, INDIEN

Inleiding

In de vorige paragrafen hebben wij gezien, dat men een antenne die klein
is t.o.v. een kwart golflengte, kan beschouwen als een wisselspanningsbron
mei een e.m.k. vant,rl = heff Estr,„ en een inwendige, overwegend capacitieve impe
dantie Zt. De aanwezige ohmse weerstand blijkt in praktische gevallen boven
dien te verwaarlozen klein te zijn, zodat men Zi bij goede benadering als een zui
vere reactantie —— kan opvatten (fig. 4.416).
coCa
Het antennc-signaal wordt via de (eerste) HF-afstemkring toegevoerd aan
de eerste versterk buis in de ontvanger: de antenne op zichzelf vormt als het ware
een deel van de genoemde HF-afstemkring. Op eenzelfde type ontvanger sluiten
de diverse gebruikers tamelijk uiteenlopende antennes aan, waarbij Ca meestal
ligt tussen 50 pF en 500 pF.
Ondanks de sterk uiteenlopende impedantiewaarden die een antenne kan
hebben, mag zij, als zijnde een onderdeel van een HF-afstemkring, in de eerste
plaats toch nagenoeg geen invloed hebben op de juiste afstemming van de
desbetreffende HF-kring.
In de tweede plaats mag de antennekoppeling het afstemgebied van de des
betreffende HF-kring niet al te zeer beperken.
In de derde plaats wenst men door opslingering met behulp van de des
betreffende HF-kring een signaal vgi aan de eerste versterkbuis toe te voeren,
dat zoveel mogelijk groter is dan het in de antenne geïnduceerde signaal vant'.
vgi

men wenst een maximale opslingering A =-------■; tegelijkertijd moet men ter
Vant

dege rekening houden met de twee vorige punten.
In de vierde plaats heeft men tegenwoordig nagenoeg uitsluitend superhetcrodyne ontvangers, waarbij de met de HF-kring(en) te bereiken verafselectiviteit van belang is met het oog op het onderdrukken van fluitjes
teweegbrengende stoorsignalen. Er zijn diverse antennekoppelingen mogelijk.
In het geval van de ene koppeling blijkt de verafselectiviteit aan de hoge
frequentiekant beter te zijn, bij de andere die aan de lage frequentiekant.
De verafselectiviteit kan bij sommige koppelingen ook aan beide kanten goed
uitvallen.

Resumerend, kunnen wij zeggen, dat men bij de keuze en de dimensionering
van antenne-koppelingen vooral moet letten op de volgende punten:
1. De invloed van antennevanaties. Dit vooral wat betreft de juiste afstemming,
en verder in hoeverre de opslingering wordt beïnvloed.
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2. Het afstemgebied. De antennekoppeling mag dit gebied niet al te zeer
beperken.
3. De grootte van de opslingering A =
Vant

4. De verafselectiviteit.

Er zijn vier mogelijke typen van antennekoppeling. Op verscheidene van
deze typen zijn twee of meer variaties mogelijk en bovendien kan men verschillende typen nog combineren. Steeds kan men een willekeurige antenne
koppeling echter tot een of twee van de vier hoofdtypen terugbrengen. In
fig. 4.49 is een overzicht van diverse eenvoudige antennekoppelingen gegeven,
die daarbij zijn gerangschikt volgens de vier hoofdtypen x). Deze laatste z.'jn
in de bovenste rij getekend; ze zijn achtereenvolgens:
I. De capacitieve topkoppeling.
1
In dit geval vergroot men de inwendige impedantie -------- van de antenne
jloCa
met de reactantie van de koppelcondensator C(, waarbij men ervoor zorgt,
1
1
dat --—— >
in alle mogelijke voorkomende gevallen. Men heeft
'JcoCt
']<oCa
1
a.h.w. een nieuwe capacitieve inwendige antcnne-impedantie

ja>C a

1

I

+ 7^; ~

+-

gekregen, die nagenoeg onafhankelijk is van de te ge

bruiken antenne. Als HF-kring kan in dit geval een enkele kring zowel
als een bandfilter dienen. In het geval van een bandfilter zal, vergeleken
bij een enkele kring, de opslingering ongeveer een factor 2 maal zo klein
zijn; daarentegen zullen de flanken steiler uitvallen. Dat is gunstiger
met het oog op de verafselectiviteit.

il. De capacitieve voetkoppeling.
In dit geval verkleint men de inwendige antenne-impedantie-------- door
tcoCa
de parallel geschakelde koppelcondensator Cv, waarbij men ervoor zorgt,
1
1
dat -r—-- <
— in alle mogelijke voorkomende gevallen. Men heeft
v

a.h.w. een nieuwe capacitieve inwendige antcnne-impedantie

1

/coC av

*) We beperken ons tot de gevallen waarbij de afstemming geschiedt door de C te
variëren, en niet de L.

-
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Fig. 4.49. Een overzicht van diverse eenvoudige antenne-koppelingen, waarbij de af
stemming geschiedt door de afstemca/je: Heit te variëren.
gekregen, waarin Cav = Ca
Cv «s Cv, zodat de nieuwe impedantie
nagenoeg onafhankelijk wordt van de te gebruiken antenne.

III. De inductieve topkoppeling.
In dit geval vergroot men de inwendige antenne-impedantie sterk door
middel van een grote, in serie geschakelde spoel, waarbij men er zorg voor
1
draagt, dat in alle mogelijke gevallen steeds geldt: wLt > —— . HiercoC a
door wordt de nieuwe antenne-impedantie overwegend inductief, nagenoeg
onafhankelijk van de te gebruiken antenne en gelijk aan
1

■)coLt — ; ——— as j(üLt.

<oCa

Men kan inplaats van een aparte grote koppelspoel ook één spoel tegelijker
tijd laten dienstdoen als kringspoel en als koppelspoel door deze spoel
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af te takken (fig. 4.49-III A). Daarbij is de afstemcondensator aangesloten
op een klein deel van het totaal aantal spoelwindingen.
Tenslotte kan men de schakeling nogmaals enigszins wijzigen door niet
een afgetakte spoel te nemen, maar een HF-transformator met veel meer
primaire dan secundaire windingen (fig. 4.49-III B). Al deze schakelingen
zijn echter nog steeds variaties op de inductieve topkoppeling (met grote
koppelspoel).

IV. De inductieve voetkoppeling.
In dit geval verkleint men de inwendige antenne-impedantie sterk door
middel van een kleine parallelgeschakelde spoel, waarbij men er zorg voor
. H ra>Ca
door wordt de nieuwe antenne-impedantie overwegend inductief, nagenoeg
onafhankelijk van de te gebruiken antenne en gelijk aan:
draagt, dat er in alle mogelijke gevallen steeds geldt: a>Lv

1

ja>Lv +

ja>Ca 5
1 4

jcoLv.

JwC a

Men kan in de plaats van de aparte koppelspoel ook één kringspoel ge
bruiken, waarbij men de antenne aansluit op een aftakking (men heeft
dan eigenlijk met een z.g. autotransformator te doen). De antenne is
daarbij aangesloten op een klein deel van de spoel (fig. 4.49-IV A).
Tenslotte kan men inplaats van de autotransformator ook nog een trans
formator gebruiken, waarbij het primaire aantal windingen veel kleiner
is dan het secundaire aantal windingen (fig. 4.49-1V B). Al deze scha
kelingen zijn nog steeds variaties op de inductieve voetkoppeling (met
kleine koppelspoel).
Vervolgens gaan we ertoe over, de diverse schakelingen afzonderlijk te
behandelen.

De capacitieve topkoppeling

Het schema van deze koppeling hebben wij nogmaals in fig. 4.50a gegeven.
1. Om te beginnen moet de koppeling dusdanig zijn, dat voor de praktisch
voorkomende meest uiteenlopende Ca-waarden de resonantiekring niet al te
veel wordt verstemd. Hiertoe moet men bedenken, dat de serieschakeling van
de antennecapaciteit Ca en de koppelcondensator Ct parallel staan aan de
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eigenlijke afstemcondensator C van de kring. De vervangingscapaciteit
Ca ■ Ci
Cat —
mag in de uiterste gevallen (b.v. Ca = 50 pF en Ca = 500 pF)
Ca “F Ci
niet teveel verstemming geven t.o.v. het gemiddelde geval (als Ca
100pF);
vooral niet bij de minimale C-waarde van ca. 50 pF '). Dit zal het geval zijn,
indien de Ca(-waarde in hoofdzaak wordt bepaald door Ct. Daartoe moet
gelden, dat steeds
Ct<Ca\

(4.34)

Een en ander kan men als volgt nagaan:
Stel, dat de vervangingscapaciteit van „C in de minimumstand” en de
1
"
daaraan parallelgeschakelde ,,Cat in het geval van de gemiddelde
CoCat
gelijk is aan C\. Stel verder, dat in de uiterste gevallen de werkelijke Catwaarde een bedrag AC afwijkt van de ter berekening van Ci genomen Catwaarde. De veroorzaakte uiterste verstemming kan men dan als volgt
berekenen:
COQ =

1

Zc?
1
~AC

1

OJ =

L.(Cl ■

AC)"

1/iCx/

i

L.Ci

“c?
AC '
= COQ

Aco = cu —

1 + “cT.
cuq ss

AC
G)Q.

2Ci

= wo +

/\C
zC i

• c°o> °I

AC
———.o>o, oi
2Ci
2.Am>

P = -----«=>
coo

AC

(4.35)

Ci

Als de totale afstemcapaciteit Ci van een kring met een bedrag AC verandert,
2Acu
AC
heeft dit blijkbaar een relatieve verstemming p = -------- = —— tot gevolg,
cuo
Ci
Praktisch blijkt men het beste een topcapaciteit Ct van 5 a 10 pF te kunnen

nemen.
De niet geheel juiste afstemming in de uiterste gevallen heeft een verminde
ring van de opslingering A tot gevolg, die men kan berekenen met:

1) De minimale C-waarde is de ongunstigste geval, aangezien de Cat dan relatief het
sterkste verstemt.
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Ao

Ao

A =

V1 + 0ZQ2

1/

/ AC

t1 + (-cT

2

Q2

Hierin is A o de optimale opslingering die plaats vindt bij geheel juiste
afstemming.

2. In de tweede plaats betekent de parallelschakeling van Cai aan C een
extra toeneming van de minimale afstemcapaciteit, zodat het afstemgebied
erdoor vermindert. Om deze reden mag Cat liefst ook niet al te groot zijn;
dit is bij de bovengenoemde C(-waarden van 5 a 10 pF het geval, aangezien
Cut altijd nog iets kleiner is dan C«.

Verder is de grootte van de te bereiken opslingering A =

------- van
Vant
belang. Bij de berekening van A kan men het theorema van Thévénin toepassen;
3.

Ct
11
Cq

Cat

4h

jo>Cot. Hant

I

^91

^ant^)

YantUv)

C<rt±

IC

IC

CotT ,TC
>Z_

lL

abc

d

I
Fig. 4.50. De capacitieve topkoppeling, waarbij —en de achtereenvolcoC/f
o>C
<uC(in

gens op te stellen vervangingsschema’s ter vereenvoudiging van de berekening.

dit hebben wij in de opeenvolgende figuren 4.50a, 4.506, 4.50c en 4.50<7 gedaan.
In fig. 4.506 zijn Ca eh Ct vervangen door Cai. In fig. 4.50c is de constante
spanningsbron vervangen door een constante stroombron met de stroom
i — jcoCai.vani. Tenslotte is in fig. 4.50if de constante stroombron weer ver
vangen door een constante spanningsbron met de wissel-e.m.k.:

ik
.Vanl
C at
V = —------------------- — —-------------------- = ---------------- ^antja)(Cal + C)
']o>(Cat + C)
Cai + C
De van r + jcoL af te nemen spanning vgl bedraagt nu:

| r + j<oL j
«SZ1

r

v ■=»-------v =
=Q
Q.v^Q
. v = Q--------- —— Vanl> of
r
Cat + C
A

C at

Cat + C

Q

(4-36)

In den regel streeft men ernaar, kringen met een nagenoeg constante Q
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binnen het te bestrijken frequentiegebied te maken. Is dat hier het geval,
dan is de opslingering A volgens formule (4.36) afhankelijk van de afstemming
met behulp van C; A is groter bij de hogere afstemfrequenties. Heeft de
waarde van Ca verder weinig invloed op die van Cai, dan heeft de antennecapaciteit nagenoeg geen invloed op de A-waarde in de diverse standen; dit
is echter ten koste van de te bereiken opslingering gegaan! Immers, het
kleinhouden van C; heeft een kleine Cat tot gevolg, waardoor A ook niet meer
zeer groot kan zijn [zie formule (4.36)].

4. Tenslotte is de verafselectivitcit van belang. Ten einde deze te beoordelen,
kunnen wij fig. 4.50b bekijken:
Bij naar nul afnemende frequenties gaat r + jcuZ. steeds meer een kort1
zodat vgi dan afneemt tot nagenoeg nul.
sluiting vormen t.o.v.
j wC al
Bij naar co toenemende frequenties gaat de spanning vai steeds meer naar
Cat '
vani toe, en niet naar nul, omdat r + jcoL dan
de eindige waarde
Cat. + C
tot oo gaat naderen.
Hieruit volgt, dat de resonantiekromme die vgi — f(co) weergeeft, er zal uitV91

Cat

v

.

Cot+C ant
■o>

Fig. 4.51. De door een ingangskring met capacitieve topkoppeling aan de eerste
buis af te geven HF-wisselspanning vgi als functie van co. De verafselectiviteit
is aan de lage frequentiekant beter dan aan de hoge frequentiekant.

zien zoals in fig. 4.51 is geschetst. Daarbij blijkt, dat de verafselectiviteit aan
de hoge kant slechter is dan die aan de lage frequentiekant.
Tot slot merken wij op, dat als men een bandfilter neemt (fig. 4.49-1 A),
de verafselectiviteit beter zal zijn dan bij een enkele kring.

De capacitieve voetkoppeling

Het schema van de koppeling is in fig. 4.52a gegeven.
1. In de eerste plaats mag de kring niet al te veel worden verstemd door de
meest uiteenlopende Ca-waarden. Hierbij moet men bedenken, dat de parallel-
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schakeling van Ca en Cv in serie staat met de afstemcapaciteit C van de kring
(fig. 4.526). De vervangingscapaciteit Cav = Ca 4- Cv behoort nu groot te
zijn t.o.v. de waarde van C in zijn maximumstand; tevens moet Cv groot
zijn t.o.v. Ca in de diverse gevallen:

| Cy

Cq
Ca |

(4-37)

In de praktijk kiest men voor C v een waarde van 2000 tot 4000 pF.
2. Verder zal de capaciteit Cav in serie met de variabele C het afstemgebied
lil
. .
verkleinen. De totale capaciteit volgt uit —— = ——|- ------ , waarin het
Ctot
C
C av
1
1
1
deel — variabel is. Hoe kleiner —— is t.o.v. —, des te minder zal het afsremC
C av
1
1
gebied worden verkleind. Zorgt men ervoor, dat ——
—------ of Cav
Cfnax>
av
^max
dan zal het afstemgebied nagenoeg niet afnemen door de antennekoppeiing.
Een extra nadeel is hier ingeval van meer dan een HF-afstemkring, dat de
gelijkloop van de HF-kringen moeilijker is, aangezien een constante extra
capaciteit Cav in serie staat met de variabele condensator C. Een eventuele
tweede HF-kring moet ook worden voorzien van een extra seriecondensator,
wil men een goede gelijkloop mogelijk maken.

3. Vervolgens zullen wij de
grootte van de opslingering

Cai
\L

c„s±:

7=C

Co
‘'ai

a
Fig. 4.52. De capacitieve voetkoppeling, waar
bij —
—TT-,, en het ter vereenvoudiging van
CO
Lz y
CO
O aa
<oC
coC
(
de 1berekening op te stellen vervangingsschema.
jojCa . Vgnl
jö)(Ca -p Cy)
De uitgangsspanning bedraagt dus:
V =

Jk
jcoCav

A = " 01 - berekenen; daarbij
Vant
maken wij weer gebruik van
het theorema van Thévenin. In
fig. 4.52a is het schema gete
kend. In fig. 4.526 is het omge
zet in een constante spannings
bron met een wissel-e.m.k.:
Cg
Z

^ant‘

Cg “F C'V

1

jcoC

Vyi = ~1

-——F
jcoC

1

Q.v =

C av
Cav 4“ C

\(i)C av
Ca 4" Cv
Ca “F Cv 4" C

Q

Q.v =

Cg
_____ Ca_____
Q•Vant>°f
;— Vunt —
Ca -f- Cv -f- c
Ca + C v

_I
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A =

Cg

Ca + Cv + C Q

(4.38)

Aan de uitkomst zien wij, dat de grootte van de opslingering hier sterk
afhankelijk is van de antennecapaciteit! Aangezien
C, is de opslingering
bij eenzelfde antenne over een heel afstemgebied tamelijk constant, indien
de Q constant is.
4. Wij kunnen de verafselectiviteit beoordelen aan de hand van fig. 4.52a.
Bij naar nul toe afnemende frequenties gaat r + jcoL steeds meer naar de
zeer kleine waarde r toe, zodat
steeds meer nadert tot de waarde:

1

o)(C„ - q
1

1
W(C„ + cj“+ ' coCa

Va =

Cg

•pr Va.

Ca + Cv + C

Bij naar oo toenemende frequenties gaat ------ steeds meer een kortsluiting
jcoC
vormen t.o.v. r + jcoL, zodat d,i dan naar nul toe gaat.
Hieruit volgt, dat de resonantiekromme die Vgi aangeeft als functie van co,
^91

o

Ca+Cv+C

coa

----- co

Fig. 4.53. De door een ingangskring met capacitieve voetkoppeling aan de
eerste buis af te geven H F-wisselspanning
als functie van cu. De verafselectivileit is aan de hoge frequentiekant beter dan aan de lage frequentiekant.

er zal uitzien zoals in fig. 4.53 is geschetst. Daarbij blijkt, dat de veraf
selectiviteit aan de hoge frequentiekant beter is dan die aan de lage frequentie
kant.

De inductieve topkoppeling

De schakeling is in fig. 4.54a gegeven.
1. Een sterk afwijkende antennecapaciteit mag de kring niet al teveel
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verstemmen. Hiertoe behoort men een dusdanig grote spoel te nemen, dat bij

de laagste afstemfrequenties van het afstemgebied nog geldt: a>Lt >

1

o>Ca '
Men kan dit ook als volgt zien: de uit Ca en Li samengestelde seriekring moet
een resonantiefrequentie hebben, die aanzienlijk beneden het te bestrijken
frequentiegebied moet liggen, of wel

1
wniin

(4.39)

Lt-Ca

De verstomming wordt nu veroorzaakt, doordat een van Ca afhankelijke
1
zelfinductie Lla = Lt ~ oAC
parallelgeschakeld is aan de zelfinduci e L
a

van de kring.
2. Vervolgens kunnen wij ook hier het afstemgebied beschouwen. Dit
wordt nu als volgt beïnvloed: Bij de hoogste afstemfrequentie wordt Lta iets
1

1

extra groter, zodat co2 =

t

+

—

■a / C

iets kleiner wordt, vergeleken bij

het geval dat Lia constant zou blijven. Bij de laagste afstemfrequentie wordt

Lta iets extra kleiner, zodat o>2 =

1

T+

1

1

— iets groter wordt, verge-

leken bij het geval dat Lta constant zou blijven. Over het geheel genomen
wordt het afstemgebied dus ook nu enigszins verminderd. Indien men echter
ervoor zorgt, dat a>Lta^> ojL, dan zal deze beperking binnen redelijke grenzen
blijven.
3. Men kan de grootte van de opslingering A — ------- als volgt berekenen:
Vant

In fig. 4.546 zijn de antennecapaciteit Ca en de koppelspoel Li vervangen door
de spoel Lta, terwijl tevens de kringserieweerstand r is omgetransformeerd
L
tot de grote weerstand R — - — = Q
Q..owq
)qL parallel aan de kring. De uitgangsrC
L±

Coi

<

Vant^W

a
Fig. 4.54. De inductieve topkoppeling, waarbij <uLt >
--- , en de liet ter vereenvoudiging van de berekening
o)Cu
op te stellen vervangingsschema.
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spanning in het geval van faseresonantie van de kring wordt nu:
Vgl =

1

I !)

R

R

Vant| =

|| R
0Lla Vant |
R +
+ ja>
j<'Jof-in

Q.
L
Q. ojq
ojq .L
■L
— ~
T— vant — “y
<O0-Lia

A

V • vant> 01.

L
----- Q

(4.40)

Lla

Ook hier zien wij weer dat, als men de afstemming van de kring (met
behoud van een behoorlijk afstemgebied) onafhankelijk maakt van de
aniennecapaciteit, dit ten koste gaat van de opslingering; men moet nl.
ervoor zorgen, d it L(a > L. Indien Q constant is, is A nagenoeg onafhankelijk
van de stand van de afstemcondensator C. Ook van de antennecapaciteit is A
nagenoeg onafhankelijk, aangezien Lla weinig afhangt van Ca.

4. Tot slot gaan we na, hoe het met de verafselectiviteit is gesteld. Hier
toe beschouwen wij fig. 4.54a. Bij naar nul afnemende frequenties gaat
1
r -|- jcoZ, steeds meer naar de zeer kleine waarde r toe, terwijl
naar oo
ja>Ca
toe gaat, zodat vgi afneemt naar nul. Bij naar co toenemende frequenties neemt
1
af tot nul en jo>Lt toe tot oo, zodat vrji ook nu zal afnemen naar nul.
jo>C
In dit geval is de verafselectiviteit dus aan de hoge zowel als aan de lage
frequentiekant zeer goed en we krijgen een resonantiekromme volgens fig. 4.55.
De schakelingen van de fig. 4.49-1 II A en 4.49-III B zijn, zoals reeds
‘'gi

CO

COo

Fig. 4.55. De door een ingangskring niet inductieve topkoppeling aan de eerste buis af tc geven HF-wisselspanning vg\
als functie van co. De verafselectiviteit is aan de hoge- zowel
als aan de lage frequentiekant goed.

x) In de praktijk geldt steeds wo^ta

-R.
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eerder is gezegd, a.h.w. variaties van de bovenbeschreven inductieve topkoppeling. Men zal dan ook dezelfde eigenschappen vinden, zoals:

1. bij constante Q is de opslingering nagenoeg onafhankelijk van Ca ',
2. de opslingering is bij constante Q over heel een afstemgebied nagenoeg het
zelfde ;
3. de verafselectiviteit is aan beide frequentiekanten goed.
We merken op, dat de hier ter sprake gekomen schakelingen met grote
koppelspoel vanwege hun gunstige eigenschappen de meest gebruikte scha
kelingen zijn!

De inductieve voetkoppeling

De schakeling is gegeven in fig. 4.56«.
1. De antennekoppeling behoort de juiste afstemming weer nagenoeg niet
te beïnvloeden in het geval van sterk uiteenlopende Ca-waarden. Hiertoe moet
steeds, ook bij de hoogste afstemfrequentie, de reactantie van de koppelspoel
1
1
Lv klein zijn t.o.v. de antenne-reactantie
, d.W.Z., o)
a>max
max -------- —.
0>maxCa

~ T~

---------- van de
Lv.Ca
door Ca en Lv gevormde parallelkring veel hoger moet liggen dan de maximale
frequentie a>max van het te ontvangen frequentiegebied:
Men kan ook zeggen, dat de faseresonantiefrequentie a>v =

1

2
^max

(4.41)

Cv ■ C a

Men heeft de totale kringzelfinductie Lv + L voor de antenne-aansluiting
a.h.w. afgetakt om de antenne aan te sluiten; daarbij moet men de aftakking
zó klein kiezen dat in het geval van Ca-waarden die ver van het gemiddelde
af liggen, de kring toch niet al te zeer zal worden verstemd door genoemde
extreme Ca. De capaciteit C wordt door de Ca vergroot met een bedrag J):
Cp

2

Lv

L

Lv

■ Ca

(4.42)

Met behulp van formule (4.35) en de laatste formule (4.42) kan men de
eventuele verstemming door de antennecapaciteit berekenen.
>) Hier transformeren wij de reactantie ------ , die over Lv staat, om tot een grotere
o>C„

reactantie------ , die over L 4- Lv staat.
ojCp
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^ant^)
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= ÉC

ugi

:C

jcoCg-Vant

jCOCg.Kont

“TT’_Xv

Xv

?T

I

!C

Xva

b

a

: czé

s

t+Z-vo o

C

Fig. 4.56. De inductieve voetkoppeling, waarbij (oLv

d

1
, en de ter vereenvoucoCa

diging van de berekening achtereenvolgens op te stellen vervangingsschema’s.

2. Het afstemgebied wordt, evenals in de vorige gevallen, enigszins beperkt
door de antennekoppeling. Immers, volgens formule (4.42) komt een extra
capaciteit Cp parallel aan de variabele condensator C te staan. Door Lv klein
t.o.v. L te houden, zal men dit effect echter binnen redelijke perken kunnen
houden.

3. De opslingering kunnen wij weer berekenen met behulp van het theorema
van Thévenin. In fig. 4.56i is de constante spanningsbron vervangen door een
constante stroombron met de stroom
= ja>Ca.vani- In fig. 4.56c is de
parallelschakeling van Ca en Lv vervangen door de spoel met een zelfinductie
Lv
. Tenslotte is in fig. 4.56rZ de constante stroombron
1 — co2Lv.Ca
weer vervangen door een constante spanningsbron met een wissel-e.m.k.’
Cva —

V — |tjt • )a>Lva\ — \t(oC a-Vanl • t('jLIJa\ ~ (O-Lva- Ca • Vant-

De uitgangsspanning wordt nu in de buurt van faseresonantie gelijk aan:

Q ’V = Q . <OqLv(1C n .Vaiil ~
Ly.Cg
= "o

Wq . Lv. C(j

1

<0q

Q • Want —

_____ «>n
---------- Q • Want —
1
Lv.Ca '

Q-Vanl. of

— OJ0

A =

(Oq

zodat (Dy

<o0

<»0___

«>? -

FQ

coo

(4.43)

—T, omdat men Lv ló klein kiest, dat coy veel groter wordt dan <o0,
coq.
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We zien hieruit, dat bij een constante Q de opslingering sterk afhankelijk
is van de stand van de variabele condensator C; immers, oijj = —----- - . Verder
LtotC
is de grootte van Ca sterk van invloed op de grootte van A (bedenk hier
V

. Lv. C a-Vant) •

4. Om na te gaan, hoe het met de verafselectiviteit is gesteld, bekijken wij
fig. 4.56n. Bij naar nul afnemende frequenties gaat ja>Lv steeds meer een kort1
vormen, zodat v,,i naar nul gaat. Bij naar oo toenemende
sluiting t.o.v.

l^C,,

frequenties gaat —----- steeds meer een kortsluiting vormen t.o.v. de in s -iie

fa>C

staande ja>L + r, zodat de van —----- afgenomen uitgangsspanning dan ook
jwC
naar nul gaat. Aldus is het, evenals bij de vorige inductieve topkoppeling, aan
beide frequentiekanten goed gesteld met de verafselectiviteit.

De schakelingen van de fig. 4.49-IV A en 4.49-IV B komen in principe op
hetzelfde neer als de boven behandelde inductieve voetkoppeling. Zij hebben
dan ook dezelfde eigenschappen, zoals:

j

1. bij constante Q is de opslingering nagenoeg onafhankelijk van Ca',
2. de opslingering is in het geval van een constante Q bij hogere frequenties
groter dan bij lagere (d.w.z., zij is sterk afhankelijk van de stand van C);
3. de verafselectiviteit is aan beide frequentiekanten goed.

Deze schakeling wordt (in tegenstelling tot de vorige met de inductieve
topkoppeling) niet veel gebruikt, omdat de opslingering zo sterk afhankelijk
is van de frequentie van het te ontvangen signaal.

Op te merken is, dat men inplaats van met een variabele C ook met een
variabele L kan hebben te doen. Op dezelfde wijze als dat boven voor een
variabele C is gedaan, kan men met behulp van het theorema van Thévenin
een en ander berekenen voor het geval van een variabele L.

I
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REPETITIEVRAGEN (Vervolg 3)

43. Welke punten zijn van belang bij het ontwerp van een antennekoppeling
voor het lange-, het midden- of het kortegolfgebied ?
44. Geef enkele voorbeelden van antennekoppelingen.
45. Behandel een voorbeeld van een capacitieve topkoppeling.
46. Behandel een voorbeeld van een capacitieve voetkoppeling.
47. Behandel een voorbeeld van een inductieve topkoppeling:
48. Behandel een voorbeeld van een inductieve voetkoppeling.
49. Welke koppeling wordt het meest toegepast en waarom ?
50. Leid af hoeveel een kring relatief wordt verstemd, indien de afstemcapaciteit met een klein bedrag AC wordt vergroot.
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TELEVISIE
§ 1.

INLEIDING

Onder televisie verstaat men het overseinen van „levende” beelden met
behulp van elektromagnetische golven. De gang van zaken is daarbij in grote
lijnen als volgt:
Van de over te seinen scène vormt men een optisch beeld in de opneembuis,
die zich in de televisiecamera bevindt. Dit optische beeld wordt in de opneem
buis omgezet in een elektrisch ladingsbeeld. Het ladingsbeeld wordt 50 maal
per secunde (in de U.S.A. 60 maal per secunde) afgetast door een elektronenstraal; daardoor ontstaat er een wisselspanning die het ladingsbeeld vertegen
woordigt. Dit z.g. beeldsignaal is echter zeer klein. Men versterkt het daarom
in de camera zelf reeds met behulp van een bredebandversterker. Vervolgens
stuurt men het beeldsignaal via een coaxiale kabel naar het studiodeel van de
televisiezender, om het daar opnieuw te versterken en van de benodigde
synchronisatiesignalen te voorzien. We hebben dan het complete televisie
signaal, het z.g. videosignaal, verkregen.
Behalve het „levende” beeld, zendt men met behulp van de televisiezender
ook het bijgaande geluid over. Dit neemt men op met een microfoon en de
verkregen LF-wisselspanning versterkt men met behulp van een LF-versterker.

i

In het HF-deel van de televisiezender (dit is de „eigenlijke” zender) wekt
men een beelddraaggolf en een aparte geluidsdraaggolf op. Men heeft nl. twee
afzonderlijke zenders, een beeldzender en een geluidszender, die bij elkaar
behoren.
In de beeldeindtrap wordt de beelddraaggolf in amplitude gemoduleerd door
het videosignaal. Hierbij past men sluurroostermodulatie toe, in verband met
de zeer grote bandbreedte.
In de geluidszender past men meestal jrcquentiemodulatie toe. Deze modulatie
geschiedt reeds bij de oscillator. Daarna versterkt men de gemoduleerde
geluidsdraaggolf. Tenslotte voert men haar aan de aparte geluidseindtrap toe.
De via een gemeenschappelijke zendantenne uitgezonden HF beeld- en
geluidssignalen liggen in het frequentiespectrum vlak naast elkaar. Hierdoor
kan men het HF-beeld- en het HF-geluidssignaal bij de televisieontvanger
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met één ontvangantenne opvangen en om te beginnen gezamenlijk in één
HF-verslerker versterken. Vervolgens mengt men de twee signalen met een
in de ontvanger opgewekt oscillatorsignaal (fig. 5.24).
Vlak na de mengtrap of na een voor het beeld- en het geluidssignaal
gemeenschappelijke MF-versterktrap, kan men het MF-geluidssignaal van
het MF-beeldsignaal scheiden. Daarna versterkt men het MF-geluidssignaal
in een aparte geluids M F-versterker, om het vervolgens te detecteren. Tenslotte
versterkt men het gedetecteerde signaal in een LF-verslerker en voert men
het aan de luidspreker toe.
Na de afscheiding van het MF-geluidssignaal versterkt men het overblijvende
MF-beeldsignaal in een beeld M F-versterker, om het daarna met behulp van de
z.g. videodetector te detecteren. Het verkregen videosignaal wordt vervolgens
versterkt in een videoversterker en tenslotte aan een weergeefbuis (een z.g.
elektronenstraalbuis} toegevoerd. Bovendien laat men de elektronenstraal
van de weergeefbuis het scherm op dezelfde wijze aftasten als de elektro
nenstraal van de opneembuis in de televisiecamera het ladingsbeeld aftast.
Dit kan men synchroon doen geschieden, dank zij de synchronisatie-impulsen
van het videosignaal. Op deze wijze ontstaat er uiteindelijk op het scherm van
de elektronenstraalbuis een beeld van de over te seinen scène.
Indien men een in frequentie gemoduleerde geluidsdraaggolf heeft, is het
ook mogelijk, het geluidssignaal pas na de videodetector van het beeldsignaal af te zonderen. Men gebruikt daarbij de draaggolfcomponent van
het beeldsignaal als oscillatorsignaal voor het geluidssignaal, terwijl de videodetector-diode als mengbuis voor de geluidsontvangst dienst doet. Deze laatste
methode, de interdraaggollontvangst, heeft belangrijke voordelen boven de
eerstgenoemde manier, de gescheiden draaggoljontvangst. Dit zal aan het eind
van dit hoofdstuk nog ter sprake komen.

Aangezien het bij de behandeling van televisie steeds om de verwerking
van het televisiesignaal zal gaan, kunnen wij het beste beginnen met het
behandelen van de vorm van dit signaal. Verder wordt de vorm van het
televisiesignaal voor een groot deel bepaald door de wijze waarop de aftasting
in de opneem- en in de weergeefbuis geschiedt. Om deze reden zullen wij eerst
de werking van de weergeefbuis, de elektronenstraalbuis, bespreken.
§ 2. DE ELEKTRONENSTRAALBUIS i)
De opbouw

Een elektronenstraalbuis (of katodestraalbuis) is b.v. opgebouwd zoals
>) In deze paragraaf is menig punt ontleend aan enkele artikelen van het Philips
Technisch Tijdschrift betreffende televisieweergeefbuizen (jaargangen 1950, 1951 en 1953).
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a

71 V\ \ \ \
t

k g! g2 g3 g4 g5

f

Fig. 5.01. De doorsnede (en een gedeeltelijk zijaanzicht) van een televisieweergeefbuis. De elektroden f, k, gi, g2, g3, g4 en g5 vormen tezamen het z.g.
kanon, dat een bundel elektronen binnen de door S, A en a afgesloten veldloze
ruimte schiet.
fig. 5,01 weergeeft. In het dunne cilindrische einde van een vacuümbuis bevindt
zich een katode (k), die indirect wordt verhit door een gloeidraad (f) en die
hierdoor elektronen gaat emitteren. Om de katode bevindt zich èen cilinder
vormig kapje dat in het midden een kleine ronde opening heeft. Dit is de
wehneltcilinder of stuurelektrode (gi), die men steeds negatief houdt t.o.v. de
katode. In het verlengde van de wehneltcilinder bevinden zich een, twee of
meer cilindrische elektroden (ga, ga, enz.), die men wel als de anoden aanduidt.
Deze elektroden houdt men steeds positief ten opzichte van de katode. De het
verst van de katode afgelegen elektrode heeft een spanning van ca. 1 kV (voor
kleine oscilloscoopbuizen) tot 12 a 20 kV (voor grote televisieweergeefbuizen)
t.o.v. de katode.
De laatste elektrode is doorverbonden met een dunne geleidende laag (S)
die aan de binnenzijde van het conische deel van de weergeefbuis is aangebracht.
Deze dofzwarte laag bestaat vaak uit colloïdaal grafiet (aquadag). Aan de
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buitenzijde van de conische glaswand is eveneens een geleidende laag (A) aan
gebracht, die men gewoonlijk aan aarde legt. De twee conische geleidende lagen
vormen een condensator, die men wel gebruikt als buffercondensator voor het
hoogspannings-PSA. Tenslotte bevindt zich inwendig aan de voorzijde van
de buis een scherm a, dat plaatselijk oplicht als er elektronen op vallen.
Aangezien S in het geval van televisieweergeefbuizen een zeer hoge spanning
heeft t.o.v. de katode, is de aansluiting van deze elektrode dan niet aan de voet
van de buis aangebracht, doch aan een doorvoer in het conische deel van de
buiswand (D).
Het geheel van de gezamenlijke elektroden noemt men „het kanon”. De
conische geleidende lagen en het scherm vormen als het ware een „kooi van
Faraday”, een veldloze ruimte, waarbinnen men met behulp van het kanon
een bundel elektronen schiet.
De werking van een televisieweergeefbuis

De door de katode geëmitteerde elektronen worden door de wehneltcilinder
en de elektroden heen naar het uit een paar fosforen samengestelde scherm
toegeschoten. De elektronenbundel doet het scherm oplichten op de plaats
waar hij terecht komt. Hoe minder negatief gr is ten opzichte van k, des te
meer elektronen worden er doorgelaten en des te feller licht het scherm op.
Tevens veroorzaken de opvallende elektronen secundaire emissie van het
scherm. De secundair geëmitteerde elektronen gaan voor een deel naar de met
de laatste elektrode doorverbonden conische geleidende laag S; de rest valt
op het scherm terug. Aldus is er één in zichzelf gesloten elektrische stroom
circuit aanwezig: katode—relektronenbundel—scherm—secundaire emissiestroom—conische laag—hoogspannings PSA—katode.
Meestal brengt men tegenwoordig over de op de glaswand aangebrachte
laag van fosforen nog een zeer dunne aluminiumlaag aan, zodat de op het
scherm vallende elektronen voor het grootste deel eerst door de metaallaag
heen gaan en daarna pas in de fosforenlaag komen. De metaallaag dient o.a.
om het licht van de oplichtende fosforen voor zover het naar achteren wil
stralen, naar voren te reflecteren. Indien er een metaallaag is aangebracht zal
er geen secundaire emissie optreden, zodat het scherm dan moet zijn door
verbonden met de geleidende conische laag S ten einde weer een in zichzelf
gesloten elektrische stroom-circuit te verkrijgen.
In het geval van een televisieweergeefbuis voert men aan destuurelektrodegi,
behalve een vaste negatieve voorspanning, ook nog het videosignaal toe.
Daardoor varieert de helderheid van het punt op het scherm waar de elek
tronenbundel terecht komt, met de momentele waarde van het videosignaal.
Nu moet de elektronenstraal nog een raster schrijven op het scherm en
daarbij een rechthoekig deel van het scherm aftasten. Het aftasten geschiedt
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in principe op de wijze zoals men
normaal een boek leest. De recht
hoek is als het ware verdeeld in
een groot aantal smalle horizontale
regels. Deze regels worden, van
boven naar beneden gaande, stuk
voor stuk van links naar rechts
afgetast; d.w.z.., van links naar
rechts als men van buiten door de
glaswand heen naar het scherm
kijkt. Telkens nadat een regel is
,,geschreven”, keert de elektronen Fig. 5.02. De wijze waarop een lijnenraster
bundel snel naar links terug om op het scherm van een televisieweergeefbuis
wordt geschreven. Dit is een sterk vereenvou
een nieuwe regel te gaan schrijven.
digde voorstelling. In de eerste plaats wordt
Tijdens het schrijven zakt hij verondersteld, dat de lijn- zowel als de rasterterugslag oneindig snel geschiedt; in de tweede
langzaam, zodat hij na het terug plaats
is hier nog geen sprake van de praktisch
springen van rechts naar links steeds toegepaste interliniëring.
automatisch onder het begin van
de vorige regel opnieuw begint te schrijven. Aldus wordt de gehele rechthoek
afgetast. Is de bundel aan het einde van de laatste regel gekomen, dan gaat
hij vervolgens snel terug naar het begin van de eerste regel, en hij begint van
voren af aan. In fig. 5.02 is in principe aangeduid, hoe volgens het voorgaande
een raster wordt geschreven. In werkelijkheid geschiedt het nog enigszins ge
compliceerder, maar dat zal verderop pas ter sprake komen.
Ten einde kleine details goed op het scherm af te beelden, behoort men het
lijnenraster te schrijven met een lichtstip van zeer kleine afmetingen, zodat
o.a. de lijnen elkander niet overlappen. Men bereikt dit door de zeer kleine
bundeldoorsnede even voorbij de opening van gi (de z.g. eerste bundelknoop)
door middel van eeri elektrische lens (resp. lenzenstelsel) of van een magnetische
lens zo scherp mogelijk op het scherm af te beelden (fig. 5.04&). Hiertoe behoort
men ervoor te zorgen dat de genoemde elektronenoptische lens een juiste
brandpuntsafstand of focusafstand / heeft. Men verkrijgt een scherpe afbeel
ding door de regelbare focusafstand de gunstigste waarde te geven: dit duidt
men aan met de term focusseren.
Door tussen de laatste elektrode en het conische gedeelte van de weergeefbuis óf twee loodrecht op elkaar staande variërende elektrische afbuigvelden
óf twee loodrecht op elkaar staande variërende magnetische afbuigvelden
aan te brengen, kan men bereiken dat er een raster wordt geschreven. De twee
genoemde soorten van afbuiging of deflectie noemt men elektrostatische deflectie en magnetische deflectie. In het geval van televisieweergeefbuizen past
men uitsluitend magnetische deflectie toe. Bij dc kleine elektronenstraalbuizen
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voor oscillografen !) past men meestal elektrostatische deflectie toe. In dat
geval is de elektronenstraalbuis juist voorbij de elektroden van het kanon
voorzien van twee paar afbuig- of deflectieplaten.
Het scherm van de weergeefbuis

I

Het scherm van een televisieweergeefbuis is, zoals reeds eerder is vermeld,
samengesteld uit een paar fosforen; dit zijn z.g. fosforescerende stoffen. Om
trent het verschijnsel van fosforescentie vermelden wij in het kort het volgende:
Indien men een lichtstraal op een stuk materiaal laat vallen, kan er in de
eerste plaats reflectie optreden; dan wordt de lichtstraal teruggekaatst en
neemt het materiaal de energie van het teruggekaatste licht geheel niet 'p.
Verder kan het materiaal de energie van het opvallende licht opner.cn,
waardoor het enigszins wordt verwarmd; men spreekt dan van absorptie.
Een andere mogelijkheid is, dat een aantal elektronen van de atomen waaruit
het materiaal is samengesteld, energie aan het opvallende licht onttrekt; deze
elektronen komen dan in een „aangeslagen” toestand te verkeren, d.w.z., zij
gaan in een andere baan om de atoomkern bewegen waarbij hun arbeidsver
mogen van beweging is toegenomen (zie § 1 van hoofdstuk I van deel 3 over
de opbouw van atomen). Kort daarna keren de aangeslagen elektronen terug
naar hun oorspronkelijke baan; hierbij komt de energie weer vrij door hel
uitstralen in alle richtingen van licht met eenzelfde golflengte als het opvallende
licht. Men noemt dit verschijnsel resonantie.
Het kan eveneens voorkomen, dat het opvallende licht een aantal elektronen
aanslaat en deze elektronen kort daarna onder het uitstralen in alle richtingen
van licht met een andere grotere golflengte in twee of meer stappen naar
hun oorspronkelijke toestanden terugkeren. Men spreekt dan van
fluorescentie.
Tenslotte kan het voorkomen, dat het licht een aantal elektronen aanslaat,
dat deze elektronen vervolgens in een toestand met minder kinetische energie
terugvallen zonder dat er licht wordt uitgestraald en dat zij (vaak na veel
langere tijd dan in het geval van fluorescentie'} tenslotte naar de oorspronkelijke
energietoestand terugkeren onder het uitzenden van licht met een andere grotere
golflengte dan hel oorpsronkelijk opvallende licht. In dit geval spreekt men
van fosforescentie.
De fluorescentie en de fosforescentie zijn aldus de twee vormen, waarin de
z.g. luminescentie kan optreden. Hieronder verstaat men een secundaire
uitstraling van licht waarbij het uitgestraalde licht een andere golflengte heeft
dan het primair opgevallen licht.
>) Ook wel ..oscilloscopen” genoemd. De benaming „oscillograaf" is meer gebruike
lijk, de benaming „oscilloscoop” is beter verantwoord.
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Resonantie en luminescentie kunnen behalve door opvallend licht, tevens
door een chemische reactie [b.v. het oplichten van witte fosfor 1) door langzame
oxydatie] of door het bombarderen van de stol met snelle deeltjes [b.v. elektronen,
protonen] worden veroorzaakt.

In het geval van een televisicweergeefbuis heeft men te doen met fosforescentie die wordt veroorzaakt door het bombarderen met snelle elektronen. Het
proces vindt dan in grote lijnen als volgt plaats.
Indien de elektronen de fosforen van het scherm met grote snelheid treffen,
komt een aar.'.d elektronen van de fosforatomen in een aangeslagen toestand.
De fosforen zijn verontreinigd (b.v. voor 0,01%) met atomen of atoomgroepen
van een andere stof, de z.g. activatoren. De aangeslagen elektronen van de
fosforen dragen nu voor een deel hun energie over aan elektronen van aktivatoren, die daardoor op hun beurt in een aangeslagen toestand komen te ver
keren: tijdens deze overdracht vindt er echter geen lichtuitstraling plaats.
Na enige tijd keren de aangeslagen aktivatorelektronen tenslotte onder het
uitzenden van fosforescentiestralmg naar hun oorspronkelijke toestand terug.
Van de in den beginne aan de fosforatomen toegevoerde energie wordt aldus
uiteindelijk een deel (hoogstens ca. 20%) omgezet in fosforescentiestralmg.
Het scherm van een weergeefbuis wenst men meestal wit te laten oplichten.
Om dit te bereiken stelt men het scherm samen uit twee fosforen: een fosfor
dat blauw oplicht en een fosfor dat geelgroen oplicht. Deze twee kleuren geven
gezamenlijk wit licht. Als fosforen voor direct-zicht televisiebuizen gebruikt
men o.a. zinksulfide (blauw) en zinkcadmiumsulfide (geelgroen) met zilver
als activator.
Zoals wij reeds eerder ter sprake hebben gebracht, brengt men achter de
fosforlaag meestal een spiegelende zeer dunne laag aan van aluminium. Dit
brengt o.a. de volgende voordelen mee:
I. Het licht van de oplichtende fosforen wordt, voorzover het naar achteren
straalt, naar voren toe gereflecteerd. Hierdoor neemt de nuttige licht
opbrengst van het scherm ca. 70% toe (tig. 5.03).
2. Tevens verbetert het contrast tussen de lichte en de donkere delen van
het beeld.
3. De metaallaag beschermt de fosforlaag tegen beschadiging door het op
vallen van negatieve ionen, die anders de oorzaak kunnen zijn van het
ontstaan van een z.g. ionenvlek in het midden van het scherm. Hierop
komen wij terug na de behandeling van de afbuiging.

i) De hierbedoelde (in de scheikunde niet P aangeduide) stof fosfor gelieve men niet
te verwarren met het in de aanvang vermeldde begrip ..fosfor” (- - fosforescerende stof) !
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De helderheid van het scherm

De helderheid waarmee het scherm van een elektronenstraalbuis oplicht,
is enerzijds afhankelijk van de hoeveelheid elektronen die per sec erop terecht
komt; d.w.z., van de grootte van de anodestroom of straalstroom Ia. De
grootte van Ia regelt men door de spanning van de wehneltcilinder t.o.v. de
katode meer of minder negatief te maken.
Anderzijds hangt de helderheid af van de snelheid, waarmee de elektronen
op het scherm terecht komen. De snelheid van de elektronen wordt bepaald door
de grootte van de spanning Va, die zij hebben doorlopen alvorens op het
scherm te vallen.
Wat betreft de hoeveelheid elektronen die per sec op het scherm vallen
kunnen wij opmerken, dat de helderheid niet zal blijven toenemen als men bij
een constante Va de straalstroom voortdurend groter laat worden: op den duur
treedt er een verzadiging op en is er voor de desbetreffende Ka-waarde een
maximale helderheid bereikt. Dit komt omdat dan al de aktivatoren in het door
de opvallende elektronen bestreken fosforgebied voor de fosforescentie worden
gebruikt. Wil men het fosfor nog sterker laten oplichten, dan moet men Va
laten toenemen.
B
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grote helderheid te kunnen verkrijgen, blijkt het voor normale beeldbuizen
noodzakelijk te zijn een zeer hoge anodespanning van 12 è. 18 kV aan te leggen.
De grootte van de snelheid van de elektronen kan men als volgt bepalen:
Als een elektron (zonder beginsnclheid) met een lading van e coulomb een
potentiaal van Va volt doorloopt, bedraagt de verkregen energie:
A = e.Va ... (W.sec).
Deze energie is aanwezig in de vorm van een arbeidsvermogen van bewe
ging van:
A -- itn.v2 ... (W.sec).
In deze laatste formule is m de massa van een elektron. Door gelijkstelling
van de gevonden energiewaarden vindt men:

im.v2 = e. Va, of

v2 _ 2—.Va, of
m
V =

e
2. — ,Va ... (m/sec)
m

(5.01)

e
In deze formule is — gelijk aan 1,77. 1011 C/kg, zodat men haar ook kan
m
schrijven als:
v m 595v/I/a ... (km/sec).

Is b.v. Va gelijk aan 10 000 V, dan is de verkregen snelheid van de elek
tronen ongeveer gelijk aan 59 500 km/sec.

We merken op, dat wij hierbij steeds hebben verondersteld dat de massa in
van een elektron constant is. Volgens de relativiteitstheorie van Albert Einstein
(1879-1955) is dit echter geenszins het geval, doch is de massa afhankelijk
van de snelheid. Voor de grootte van een bewegende massa geldt:
m0
mv =
(5.02)

ra

In deze formule is:
wio = de massa bij stilstand;
mv = de massa bij een snelheid v;
V = de snelheid van de massa in m/sec;
c = 3.108 m/sec = de lichtsnelheid.
Zolang geldt, dat v < c, kan men met goede benadering aanhouden dat
de massa constant is, d.w.z., dat mv s» ihq.
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De door het elektron in de elektronenstraalbuis verkregen snelheid is aldus
uitsluitend afhankelijk van de doorlopen potentiaal Fa! Men spreekt dan ook
wel van „een snelheid van V elektronvolt”. Hiermede bedoelt men de snelheid
die een elektron verkrijgt, indien hel een potentiaalverschil van V volt doorloopt
en de beginsnelheid daarbij gelijk is aan nul.

Het (elektronen)kanon en de focussering
Het eenvoudigste elektronenkanon is een z.g. triodekanon. Dit heeft,
zoals de naam reeds aanduidt, drie elektroden: de katode, k, de wehneltcilinder
of stuurelektrode gi en de anode of eindelektrode go. De katode doet dienst
om elektronen te emitteren; de maximale bundelstroom ligt in de orde van
grootte van 1 a 2 mA. De wehneltcilinder doet dienst om de grootte van de
bundelstroom te regelen; de roosterruimte van een weergeefbuis ligt in d orde
van grootte van 50 a 80 V. De anode doet dienst als versnellingselektrc J en
zorgt er als zodanig voor, dat de elektronen een grote snelheid verkrijgen.
Bovendien vormt het elektrische veld tussen gi en g2 een elektrische lens
(fig. 5.04a) die zorgt voor de z.g. voorfocussering, waardoor er vlak achter
de kleine opening van g2 een vernauwing van de elektronenbundel ontstaat,
de z.g. eerste bundelknoop (fig. 5,04i).
Na de eerste bundelknoop gaat de elektronenbundel weer enigszins uiteen.
Tenslotte brengt men voorbij de anode nog een instelbare magnetische lens
aan om de eerste bundelknoop zo scherp mogelijk op het scherm af te beelden.
Een magnetische lens kan men o.a. verkrijgen door middel van een gelijkstroom
voerende spoel, van een stel axiaal gemagnetiseerde ringvormige magneten,
of van een stel radiaal gemagnetiseerde ringvormige magneten (fig. 5.05a, bene).
Het tetrodekanon vormt een verbetering van het triodekanon. Het is
samengesteld uit een katode k, een ivehneltcilinder of stuurelektrode gi, een
zuigelektrode g2, en een eind- oj naversnellingselektrode g3. Gewoonlijk geeft
men de zuigelektrode een positieve spanning van 200 a 400 V t.o.v. de katode.
Deze elektrode g2 heeft bij de weergeefbuis dezelfde functie als het schermrooster
bij een normale tetrode-versterkbuis, nl. het zorgdragen dat er een elektronenstroom door de buis loopt. Door het aanbrengen van de zuigelektrode wordt de
grootte van de bundelstroom nagenoeg onafhankelijk van de grootte van de
zeer hoge spanning van de eindelektrode. Dit brengt als voordeel mee, dat men
de hoogspanning minder goed behoeft af te vlakken dan bij de toepassing van
een triodekanon. Een tweede voordeel van het tetrodekanon is, dat men een
betere goed regelbare voorfocussering verkrijgt. We hebben nu te doen met een
stelsel van twee elektrische lenzen, een lens tussen gi en g2 en een lens tussen
g2 en g3.
Tenslotte brengt men voorbij de eindelektrode weer een magnetische lens
aan om de eerste bundelknoop scherp op het scherm af te beelden.
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Een pentodekanon kan een uitbreiding van het tetrodekanon vormen;
in dat geval is het samengesteld uit een katode k, een wehneltcilinder gi,
de zuigelektroden g2 en ga, en de naversnellingselektrode gi.
Tot nu toe is nog slechts ter sprake gekomen, dat de hoofdfocussering ge
schiedde met behulp van een magnetische lens, de z.g. magnetische jocussering.
De laatste tijd is men echter ook voor televisieweergeefbuizen ertoe over
gegaan elektrostatische jocussering als hooffocussering toe te passen. Men heeft
dit o.a. verwezenlijkt met behulp van een hexodekanon (fig. 5.01).

Dit kanon is samengesteld uit:
een katode k;
een wehneltcilinder of stuurelektrode gi;
een zuigelekirode g-j die dienst doet om de stroom door de wehneltcilinder heen
te trekken en die een spanning van ca. + 300 V heeft t.o.v. de katode;
een versnellingseleklrode g3 die op de hoogspanning van meer dan 10 kV is
aangesloten;
een jocusseerclektrode g.| die tesamen met de aangrenzende elektroden een elek
trostatische lens veroorzaakt voor de hoofdfocussering (gj heeft een instel
bare positieve spanning van een paar honderd volt);
een eindelektrode gs, die met ga is door-verbonden; zij is dus tevens op de
hoogspanning aangesloten.
Zoals boven reeds is vermeld bij het opnoemen van de diverse elektroden,
is nu in de plaats van de magnetische hoofdfocusseerlens een elektrostatische
hoofdfocussecrlens gekomen ter plaatse van gj. Door de betrekkelijk lage
spanning van g4 te variëren kan men de brandpuntsafstand van de lens wij
zigen en kan men er aldus voor zorgen, dat de eerste bundelknoop scherp op
het scherm wordt afgebeeld.
Naarmate men in de loop van de jaren weergeefbuizen ging vervaardigen
met al maar grotere schermafmetingen, nam daarbij de lengte van de weergeefbuis eveneens toe. Dit had het ongewenste gevolg, dat de televisieontvangers
niet slechts in de breedte en in de hoogte grotere afmetingen verkregen, maar
ook in de diepte. De ontwikkeling van de weergeefbuizen is in de laatste tijd
daarom als het ware een voortdurende strijd geweest om de lengteafmetingen
van de buizen tot een minimum te beperken. Hiertoe moest men in de eerste
plaats de mogelijkheid verwezenlijken om de elektronenbundel zéér sterk af te
buigen zonder dat dit een hinderlijke vervorming van het geschreven raster
en een te sterke defocussering op diverse plaatsen van het scherm tot gevolg
had; door de afbuiging sterker te maken kan men de conische wand nl. korter
houden. In de tweede plaats moest men tiet kanon zo kort mogelijk houden zonder
dat dit ten koste van de kwaliteit van het elektronenoptischc systeem zou gaan.
Zo is men tenslotte b.v. in de Philips’ laboratoria tot het in fig. 5.04& gete
kende system van een pentodekanon gekomen, dat eigenlijk een vereenvou-
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diging van het hiervoor besproken hexodekanon is. Men heeft de le versnellingselektrode van het hexodekanon laten vervallen. Aldus heeft men uiteindelijk
een zeer kort kanon verkregen.
We wijzen erop, dat we hier een aantal bepaalde voorbeelden van elektronen
kanonnen hebben besproken om tot een globaal inzicht te komen, maar dat
dit niet de enige mogelijkheden zijn.

=

Elektronenlenzen

i

Vervolgens gaan we nog nader in op de werking van elektro-statische- en
magnetische lenzen.
In fig. 5.04n is getekend, hoe de elektronen een elektrostatische ’ens
passeren. Het verloop van de equipotentiaalvlakken is eveneens gesel:.'st.
De elektronen hebben de neiging de elektrische krachtlijnen, di lood: cht
op de equipotentiaalvlakken staan, te volgen. Hierdoor worden de inkomende
divergerende ( — uiteengaande) elektronen gedwongen weer naar de hartlijn
van de lens terug te gaan bewegen, zodat de elektronen dan gaan convergeren
(= steeds meer samenkomen). Omdat de elektronen tijdens het passeren van
de lens een toenemde snelheid hebben, komen zij de lens met een kleinere
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Fig. 5.04a. Het principe van elektrostatische focussering. Door de spanning tussen de
elektronen te wijzigen, verandert de focus- of brandpuntsafstand / van de elektrische lens
en kan men ervoor zorgen, dat er een scherpe afbeelding B van de eerste bundelknoop V
op het scherm ontstaat. In deze figuur en in de volgende figuren is de elektronenbundel
veel te dik aangegeven om een onduidelijke tekening te vermijden.
Fig. 5.04Ó. De elektrostatische focussering in een moderne televisieweergeefbuis. Opti
de
spanning Vff3 van de z.g.
male focussering verkrijgt men door
c
’ positieve
x
J focusseerelektrode juist in te stellen.
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snelheid binnen dan die waarmee zij uittreden. Daarom zullen de elektronen
bij het verlaten van de lens niet door de krachtlijnen van het randveld worden
gedwongen opnieuw uiteen te gaan, maar als het ware ,,de bocht uitvliegen”
en blijven convergeren. Zij zullen daarbij naar een punt convergeren dat verder
van het midden van de lens afligt dan het punt, waarvan de elektronen uit
gingen om naar de lens toe te gaan: de beeldafstand is groter dan de voorwerpsafstand.
In fig. 5.046 is de elektronenbundel in een weergeefbuis met elektrostatische
deflectie geschetst. Om de tekening beter tot zijn recht te doen komen is de
diameter van de bundel veel groter getekend dan hij in werkelijkheid is. Ten
einde een zo klein mogelijke afbeelding van de bundel op het scherm te ver
krijgen behoort men de eindelektrodespanning zeer hoog en de straalstroom
klein te houd' n, voor een kleine diameter van de eerste bundelknoop te zorgen,
en de bundeldiameter ter plaatse van het afbuigveld tot een minimum te be
perken. Het laatste is van belang om de z.g. deflectiedefocussering (= minder
goede focussering bij het toenemen van de afbuighoek) zo klein mogelijk te
houden. Deze defocussering is o.a. te wijten aan het feit dat het schermoppervlak minder sterk is gekromd dan het beeldvlak.
In de fig. 5.05a, 5.056 en 5.05c zijn diverse korte magnetische lenzen
getekend. In de tekeningen is geschetst, hoe de magnetische krachtlijnen in
de diverse gevallen verlopen en tevens de grootte van de magnetische inductie
langs de hoofdas van de desbetreffende lens. Wordt een elektron langs de hoofd
as in de magnetische lens geschoten, dan zal het rechtlijnig blijven bewegen
omdat er geen kracht op zal worden uitgeoefend door het magnetische veld.
Maakt de baan van het ingeschoten elektron echter een hoek a met de richting
van de magnetische inductie B ter plaatse, dan zal de snelheid v van het
elektron een component v.sina loodrecht op het magnetische veld hebben,
B.w.sina.e ondervindt in een richting
waardoor het een Lorentz-kracht k
die loodrecht staat op B en w.sin a. Door de Lorentzkracht zullen de diverse
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Fig. 5.05. a. Magnetische focussering met behulpp van een gelijkstroom voerende
inductie Bhartitln langs de hoofdas
spoel. In een grafiek is de grootte van cde
’ magnetische
—
van de magnetische lens getekend.
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Fig. 5 05. b. Magnetische focussering niet behulp van een paar- axiaal gemagnetiseer
de ringen van ferroxdure.
c. Magnetische focussering met behulp van een paar radiaal gemagnetiseerde ringen
van ferroxdure.

elektronen (terwijl zij de lens passeren) een draaibeweging uitvoeren en boven
dien dusdanig van voortbewegingsrichting veranderen, dat zij na het verlaten
van de lens weer naar de hoofdas terugbewegen. Indien de afwijkingshoek a
waaronder de elektronen de lens binnenkomen slechts klein is, zal de snelheidscomponent w.cos a evenwijdig aan de hoofdas bij benadering steeds evengroot
zijn en gelijk aan v; dan zullen alle van een punt op de hoofdas uitgaande
elektronen na een evengrote tijd nagenoeg in een zelfde punt van de hoofdas
terugkomen; m.a.w., dan vindt er focussering plaats.
De brandpuntsafstand van de magnetische lens volgens fig. 5.05a is te
wijzigen door de stroom door de spoel te variëren; de brandpuntsafstanden
van de lenzen volgens de fig. 5.05b en 5.05c zijn te veranderen door de af
standen tussen de ringvormige ferroxdure magneten te variëren. Hoewel de
magnetische lens volgens fig. 5.05c een groter strooiveld heeft dan die volgens
fig. 5.056, zijn de ringmagneten volgens fig. 5.05c kleiner en goedkoper.
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De magnetische focussering is nagenoeg geheel verdrongen door de elektro
statische focussering. Wij hebben echter toch de magnetische focussering
besproken om enkele voorbeelden van magnetische lenzen te laten zien.
Men zal zich afvragen, waarom wij in het voorbeeld van de elektrostatische
lens de elektrische equipotentiaalvlakken (fig. 5.04a) en in de voorbeelden van
de magnetische lenzen de magnetische krachtlijnen (fig. 5.05a, b en c) hebben
getekend. De reden hiervan is, dat men de elektronenbanen door elektrostati
sche lenzen steeds berekent aan de hand van het verloop van de equipotentiaalvlakken x) en dat men de elektronenbanen door magnetische lenzen daaren
tegen berekent aan de hand van de grootte en de richting van de magnetische
veldsterkte H.

Behalve een korte magnetische lens, past men ook wel een lange magne
tische lens toe in de vorm van een lang homogeen magnetisch veld, waarbinnen
het ,.voorwerp” en het „beeld” liggen. Deze lens gebruikt men niet bij de
weergeefbuizen, maar wel voor de focussering van diverse televisieopneembuizen (zoals het orthicon en het vidicon) en lopende golf-buizen (blz. 491).
Indien men een elektron in een homogeen magnetisch veld schiet in de rich
ting van de krachtlijnen, wordt er geen Lorentzkracht op uitgeoefend. Het
elektron zal dan dus rechtlijnig blijven voortbewegen.
Schiet men een elektron loodrecht op de krachtlijnen in een homogeen
magnetisch veld, dan gaat er een constante Lorentz-kracht K = B .v .e op
werken. Deze kracht staat steeds in éénzelfde plat vlak loodrecht op de voortbewegingsrichting, zodat het elektron een cirkelbaan (resp. een deel van een
cirkelbaan) gaat beschrijven. De versnelling bij een eenparige cirkelbeweging
v2
K
bedraagt a =
. Verder is de versnelling tevens gelijk aan a —
= —. Door

deze versnellingswaarden aan elkaar gelijk te stellen, vindt men:

v2
K
»i
— = —, of R — — v2 = ——V2
B .v.e
R m
K
v
R= —
B

m
e

m. v
------- , of
B.e
(5.03)

Schiet men een elektron onder een hoek « met de B-richting in een homogeen
magnetisch veld, dan is er een constante snelheidscomponent v.sin a die lood
recht op het magnetische veld staat. Hierdoor zal het elektron een constante
Lorentz-kracht B.v.sina.e ondervinden, die loodrecht op de richtingen van

') Voor de elektronenoptiek kan men soortgelijke formules opstellen als in de gewone
optiek worden gebruikt; daarbij komt o.a. in de plaats van de brekingsindex n de door
lopen elektrische potentiaal. Vandaar het op de voorgrond treden van de elektrische
equipotentiaal vlakken.
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Fig. 5.05rf. Het principe van focussering door middel van een lang homogeen ma:nclisch
veld zoals dit wel bij diverse televisieopneembuizen (b.v. het orthicon en het vidicon)
plaatsvindt. De elektronen doorlopen spiraalbanen langs cilindermantels, <lie de hartlijn
van de elektronenbundel als „gemeenschappelijke beschrijvende lijn" hebben. In de
figuur is slechts één spiraalbaan getekend. Het van de katode k uitgaande elektron
komt in de punten Ki en K2 op de genoemde „gemeenschappelijke bes. hrijvend. lijn”
terug; Ki en I<2 vormen de eerste en de tweede bundelknoop van de van k uitgaande
elektronenbundel. De straal van de getekende cilindermantel is zeer groot gehouden
om tot een duidelijke tekening te komen.
Fig. 5.05r. De projectie van drie door diverse elektronen doorlopen spiraalbanen op een
vlak dat loodrecht op de hartlijn van de elektronenbundel staat. Elke spiraalwinding
wordt in een evenlange tijd doorlopen, ongeacht de diameter van de cilindermantel
waarlangs het elektron loopt.
B en v.sin a staat en die het elektron in het rond doet bewegen; bovendien
zal de snelheidscomponent w.cosa die in de B-richting werkt, het elektron
in deze richting doen voortbewegen. De combinatie van de twee bewegingen
zal een spiraalbaan zijn langs de omtrek van een cilinder-wand, die een straal
heeft van

R =

v. sin a

m

B

e

Schiet men nu vanuit een punt P binnen een homogeen magnetisch veld een
aantal elektronen met een evengrote snelheid v in diverse richtingen die elk
slechts een kleine hoek a van de B-richting afwijken, dan zullen deze elektronen
in de eerste plaats met nagenoeg dezelfde snelheid v in de B-richting voort
bewegen ; in de tweede plaats bewegen de elektronen zich in spiraalbanen langs
een aantal cilinders die één beschrijvende lijn (nl. die door P gaat en samenvalt
met de krachtlijn door P) gemeenschappelijk hebben, maar die in geval van
uiteenlopende hoeken a niet evengrote stralen A’ hebben (zie de fig. 5.05e).
v. sin a

m
,
„
, .
.----- de cilinderomtrek 2~R echter
B
e
steeds recht evenredig is met de snelheid v waarmede het desbetreffende
elektron zijn spiraalbaan doorloopt, zal elk elektron er een evenlange tijd over
doen om van punt P uit voor het eerst weer op de beschrijvende lijn door P
terug te komen. Alle elektronen zullen dus na een evenlange tijd op de ge
meenschappelijke beschrijvende lijn terugkomen en hebben dan bij benadering

Aangezien volgens de formule R =
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een evengrote afstand in de Z?-richting afgelegd. M.a.w., alle elektronen komen
in nagenoeg hetzelfde punt op de gemeenschappelijke beschrijvende lijn terug:
er vindt focussering plaats.
De elektrostatische deflectie

Zoals reeds eerder is vermeld, past men bij televisieweergeefbuizen uitsluitend
magnetische deflectie toe. Ten einde de reden hiervan uiteen te kunnen zetten,
zullen wij eerst het geval van de elektrostatische deflectie en daarna (sterk
vereenvoudigd) het geval van de magnetische deflecne behandelen.
De elektrostatische afbuiging kan geschieden door middel van twee paar,
juist vóór het conische gedeelte opgestelde, afbuigplaten, waaraan men de
lijnzaagtandspanning voor de horizontale en de rasterzaagtandspanning voor
de verticale afbuiging toevoert Dc lijnzaagtandspanning zorgt er dan voor,
dat de elektronenbundel telkens eenparig van links naar rechts schrijft en
daarna weer zo snel mogelijk naar links terugkeert; de rasterzaagtandspanning
t'&hor

a

/////ƒ///7/V /7/'/////////7///'

^Gvert

b

t

c

Fig. 5.06a. De zaagtandspanning voor de horizontale elektrostatische afbuiging als
functie van de tijd.
Fig. 5.06b. De zaagtandspanning voor de verticale elektrostatische afbuiging als functie
van de tijd.
Fig. 5.06c. Het met behulp van de bovenstaande afbuigspanningen geschreven raster.
Om duidelijke tekeningen te verkrijgen is het lijnenaantal klein gehouden, nl. gelijk
aan 27. Van dc praktisch toegepaste interliniëring is hier nog geen sprake.
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zorgt ervoor, dat de bundel tijdens het schrijven van de lijnen eenparig van
boven naar beneden beweegt en dat hij na het schrijven van de laatste lijn
weer snel naar boven terugkeert (fig. 5.06). Het terugkeren neemt daarbij
telkens enige tijd in beslag. Zo neemt de lijnterugslag wel ca. 15% van de tijd
in beslag, die verloopt tussen het begin van een lijn tot het begin van de vol
gende lijn (de z.g. lijntijd). Verder neemt de rasterterugslag wel ca. 5% van
de tijd in beslag, die verloopt tussen het begin van het schrijven van een raster
tot het begin van het volgende raster (de z.g. rastertijd). De rasterterugslag
duurt dus diverse lijntijden, en niet een oneindig korte tijd, zoals in de
fig. 5.02 ter vereenvoudiging is verondersteld; de rasterterugslag zig- agt a.h.w.
van rechts onder naar links boven. In fig. 5.06 is een voorbeeld van het sci l ij
ven van een televisiebeeld gegeven. Ten einde de tekening duidelijk ■ hou.'' n,
is het aantal lijnen veel kleiner gehouden dan in de praktijk het ge. d is.
Wij gaan nu berekenen, hoe groot de door een deflectiespanning Va ver
oorzaakte afbuiging h op het scherm is, ten einde een inzicht te verkrijgen in
de factoren die de grootte van de afbuiging bepalen (fig. 5.07<i).
Wij veronderstellen hierbij, dat er over een lengte van l meter een homogeen
elektrisch veld J) tussen de deflectieplaten ontstaat. Deze platen bevinden
y
porabool /

/

I

/
par aboc lboun /

Pi

L
M

h

1

/

*4s_

M

To

bJ

a-b

a

b

Fig. 5.07«. Het principe van elektrostatische afbuiging. Indien een elektron door
het homogeen veronderstelde afbuigveld beweegt, wordt er een constante kracht op
uitgeoefend die steeds verticaal is gericht Hierdoor zal het elektron binnen het afbuig
veld een deel van een paraboolbaan beschrijven.
Fig. 5.076. Een raaklijn in P aan een parabool snijdt de parabooltopraaklijn in een punt,
dat halverwege ligt tussen „de parabooltop” en ,„cle projectie ---k„„i_
van r>
P op ,i„
cle „„,,
parabooltopraaklijn”.
1) We verwaarlozen hier dus het randeffect, ofschoon dit in de praktijk wel degelijk
aanwezig is. Onze algemene gevolgtrekkingen gaan praktisch desondanks tamelijk goed op.
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zich op een onderlinge afstand van d meter en de spanning tussen de platen
bedraagt Vd volt. Als het elektron de laatste anode is gepasseerd, zal het een
constante snelheid
e
2. — .Va ... (m/sec)
m
in horizontale richting hebben verkregen. Daaruit volgt de tijd /, die nodig
is om tussen de deflectieplaten door te vliegen. Gedurende deze t secunde

oefent het veld

met een veldsterkte E = —— een constante kracht K = e.E
d
op het elektron uit in verticale richting. Hierdoor krijgt het elektron tussen
K
de platen een constante versnelling van a = — in verticale richting; daardoor
m
gaat het een paraboolbeweging maken. De paraboolbaan raakt met haar top
aan de hartlijn op de plaats waar het elektron het afbuigveld binnenkomt.
Het elektron verlaat het afbuigveld tenslotte weer volgens de raaklijn aan de
parabool in het punt waar de baan juist buiten het afbuigveld komt. Met
behulp van algebra kan men aantonen, dat het verlengde van genoemde raaklijn
de hartlijn snijdt in het punt .1/, dat midden tussen de uiteinden van het afbuigveld
is gelegen (fig. 5.07Ö).
Voor de grootte van de afbuiging h op het scherm vinden wij nu (fig. 5.07a):

2.s
2.s
y
h = s.tg “ = S'-TT = —rv =
~ï
l
V
m
e
s e
= s — V-± l
2.77va
m d
l m d v^

s K

s e.E / Z V

^2 = T7rz2 = T^rU
='
m

h =

s.l. vd
, of:
2.d.Va

s.l.Vg
... (m)
2.d.Va

(5.04)

Uit dit resultaat blijken de volgende punten:

a. De grootte van de afwijking is recht evenredig met de deflectiespanning V dl
D.w.z., ten einde het raster gelijkmatig te schrijven moet men lineair ver
lopende zaagtandspanningen aan de deflectieplaten toevoeren.
b. De grootte van de afwijking is recht evenredig met de lengte s van het midden
van het afbuigveld tot het scherm ', d.w.z., recht evenredig met de lengte van
de „schrijvende elektronenbundel”.
c. De grootte van de afwijking is recht evenredig met de lengte l van hel ajbuigveld. Hoe langer het veld is, des te langere tijd t = — is het elektron aan

de veldkracht blootgesteld en des te groter wordt de afbuigingshoek a.
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d. De grootte van de afwijking is omgekeerd evenredig met de anodespanning Va!
Dit is duidelijk als men bedenkt, dat een grotere V a een grotere snelheid v
van het elektron meebrengt, waardoor het sneller door het afbuigveld heen
wordt geschoten en minder lang aan de afbuigende kracht K = e.E wordt
blootgesteld. Opvoering van de anodespanning heeft dus vermindering van
de afbuiging tot gevolg!
e. De afwijking is onafhankelijk van de grootte van de lading van het elektron}
Blijkbaar is het zo, dat een grotere lading aan de ene kant een grotere
afbuigkracht K = e.E ondervindt, doch dat zij aan de andere kant korter

f.

aan deze kracht wordt blootgesteld omdat de snelheid v = 1/
k 2.— ■Va
'
m
ook is toegenomen, waardoor het elektron korter in het afbuigveld
verblijft; deze twee effecten heffen elkaar juist op.
De afwijking is onafhankelijk van de massa van het elektronEnerzijds
zal de veldkracht K = e.E een kleinere invloed uitoefenen op een grotere
massa, doch anderzijds zal die grotere massa langer aan de veldkracht
e
zijn blootgesteld, aangezien de snelheid v =
2.— ■Va is afgenomen,
m
waardoor het elektron langer in het afbuigveld verblijft; ook deze twee
effecten heffen elkaar juist op.

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat een van de belangrijkste punten de tijd
is, waarin het elektron zich in het afbuigveld bevindt: door deze tijd in de beschou
wing te betrekken, kan men de meeste effecten bij de afbuiging direct verklaren.

Magnetische deflectie
De elektrostatische deflectie is in de begintijd van de televisie nog wel in de
weergeefbuizen toegepast, maar is nu geheel verdrongen door de magnetische
deflectie. Magnetische deflectie verkrijgt men door twee paar deflectiespoelen
vlak voor het conische deel van de weergeefbuis aan te brengen. Deze spoelen
veroorzaken twee loodrecht op elkaar staande magnetische afbuigvelden, als
men de deflectiestromen door de spoelen stuurt. We zullen nu in het kort
nagaan, hoe een met de snelheid v voortbewegend elektron door een homogeen,
zich loodrecht op de voortbewegingsrichting bevindend magnetisch veld wordt
afgebogen, ten einde enig idee te verkrijgen omtrent de magnetische afbuiging.
Door een homogeen afbuigveld zonder randeffect te veronderstellen, maken
wij een eerste vereenvoudigende benadering.
Komt het elektron in het veld, dan gaat er een constante Lorentzkracht
K = B.v.e op werken. Deze kracht werkt echter niet, zoals bij de elektro
statische deflectie (zie fig. 5.07<z), steeds in verticale richting, maar voort-
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Fig. 5.08a. Het principe van magnetische afbuiging.
Indien een
een elektron door het
—
„
homogeen veronderstelde magnetische afbuigveld beweegt, wordt er een constante
kracht op uitgeoefend, die niet steeds verticaal is gericht, maar die steeds loodrecht
op de voortbewegingsrichting staat. Hierdoor zal het elektron binnen het afbuigveld
een deel van een cirkelbaan beschrijven.
Fig. 5.086. Indien de hoek « klein is, is a bij benadering gelijk aan b. Dit komt erop neer,
dat men de cirkelboog PQ voor kleine waarden van a bij benadering als een deel van een
parabool kan beschouwen.

durend loodrecht op de momentele voortbewegingsrichting! Hierdoor zal het
elektron geen paraboolbaan, maar een cirkelbaan gaan afleggen in het homogene
magnetische veld! (fig. 5.08a). Zolang de afbuigingshoek a klein blijft, kan men
echter bij benadering een constante afbuigkracht veronderstellen, die loodrecht
op de richting van de hartlijn werkzaam is. D.w.z., men kan dan de cirkelbaan
door een paraboolbaan benaderen (dit is onze tweede vereenvoudigende be
nadering), zodat de afbuiging dan op menig punt overeenkomt met de be
sproken elektrostatische deflectie.
De afbuiging h bedraagt nu bij benadering voor kleine afbuighoeken
(fig. 5.08a):
h

l y2

s K
2s
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y
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—, of:
2 m Vn
(5.05)

Een vergelijking met de elektrostatische afbuiging levert de volgende pun
ten op:
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a. Ook hier is (mits de afbuigingshoek niet groot is) de afbuiging recht even
redig met de sterkte van het veld x); d.w.z., met het aantal deflectie-ampèrewindingen. Voor gelijkmatige deflectie zijn daarom lineair verlopende
zaagtandstromen vereist in het geval van niet al te grote afbuighoeken.
b. De afbuiging is ook hier recht evenredig met de lengte s van de schrijvende
elektronenbundel.
De afbuiging is ook hier evenredig met de lengte l van het afbuigveld: hoe
groter l is, des te langer is de af buigende kracht werkzaam.
d. De grootte van de afbuiging neemt in geringere mate af bij toeneming iiin VaImmers, h is omgekeerd evenredig met Vva, en niet met Va.
Dit punt is van groot belang, omdat het een van de redenen vormt waarom
men in het geval van televisie-weergeefbuizen aan magnetische deflectie
de voorkeur geeft boven elektrostatische deflectie. Bij de be preki . van
de helderheid van het oplichtende scherm is reeds ter sprake gekomen,
dat men een zeer hoge anodespanning moet toevoeren om een grote helder
heid te verkrijgen. Volgens het voorgaande heeft men bij deze hoge Vawaarde in geval van magnetische deflectie wel een groot aantal deflectieampèrewindingen nodig voor de gewenste afbuiging, maar in geval van
elektrostatische deflectie zijn de benodigde grote deflectiespanningen
zeer moeilijk te verwezenlijken.
Een tweede reden om aan magnetische deflectie de voorkeur te geven boven
elektrostatische deflectie vormt de omstandigheid, dat men, bij de zeer grote
afbuighoeken die men tegenwoordig aanhoudt om de lengte van de weergeefbuis tot een minimum te berpeken, met elektrostatische deflectie
zeer moeilijk (zo niet onmogelijk) kan komen tot een vervormingsvrij schrijven van het raster.
e. De grootte van de lading e, en de massa m zijn hier blijkbaar wèl van
invloed op de grootte van de afbuiging. Dit zal daaraan liggen, dat we hier
niet enkel en alleen met magnetische grootheden hebben te doen, zoals in
het geval van elektrostatische deflectie alleen met elektrische grootheden,
maar met een combinatie van elektrische en magnetische grootheden.
f. Er is verschil in afbuigveldrichting om afbuiging in dezelfde richting te
verkrijgen.
Evenals bij de elektrostatische deflectie is de tijd waarin het elektron zich
in het a/buigveld bevindt, weer een belangrijk punt bij diverse beschouwingen.
We eindigen met nogmaals erop te wijzen, dat de boven gegeven beschouwing
een ruwe benadering is die slechts opgaat voor kleine afbuighoeken. Zoals
eerder vermeld, is men er de laatste tijd praktisch toe overgegaan de maximale
afbuighoek zo groot mogelijk te maken, ten einde de lengte van de televisieelektronenstraalbuizen tot een minimum te beperken. Voor het praktijkgeval
is de boven gegeven berekening daarom zeker niet juist.
x) NI. recht evenredig niet B =
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§ 3. DE BEELDFREQUENTIE, DE BANDBREEDTE EN
HET LIJNENAANTAL
De beeldfrequentie

Zoals er verder in deze paragraaf zal blijken, brengen het overseinen van een
groter aantal beelden per secunde zowel als een groter lijnenaantal, het toe
nemen van de benodigde bandbreedte van de beeldzender mee. Men beperkt
daarom in de eerste plaats het aantal over te seinen beelden per secunde (de
beeldfrequentie) tot een minimum.
Het minimum aantal beelden per secunde wordt bepaald door de eis, dat
het beeld rustig moet zijn, dus niet mag flikkeren. De laagste frequentie waarbij
er geen al te hinderlijk flikkeren van het beeld optreedt, is ca. 50 Hz. Dit komt
doordat de z.g. traagheid van het menselijke oog instaat is, een opgevangen
beeld gedurende hL sec voldoende vast te houden. Verder weet men de traag
heid van het oog nog tegemoet te komen door het scherm van de elektronenstraalbuis van een enigszins nalichtende substantie te maken. Dit nalichten
mag echter niet veel langer duren dan Jtfsec; immers, anders kunnen snelle
bewegingen niet meer scherp worden weergegeven, doordat bij het schrijven
van een nieuw beeld het vorige beeld nog niet voldoende is verdwenen. In
lig. 5.09 hebben wij in enkele grafieken weergegeven hoe lang diverse weergeefbuizen nalichten.
Door een kunstgreep weet men liet aantal over te seinen beelden per sec nu
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Fig. 5.09. Grafieken die weergeven, hoe lang het fluorescentiescherm van diverse elektronenstraalbuizen kan blijven nalichten nadat de elektronenstraal is weggenomen.
In verticale richting is de relatieve helderheid 13 van het scherm uitgezet. Merk op,
dat de tijdschalen nog al sterk uiteenlopen!
a. De grafiek voor een oscilloscoopbms met een korte nalichttijd.
b. De grafiek voor een oscilloscoopbuis met een lange nalichttijd.
c. De grafiek voor een televisieweergeefbuis.
d. De grafiek voor een radarweergeefbuis.
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Fig. 5.10. a. De lijn-deflectiestroom als functie van de tijd.
b. De raster-deflectiestroom als functie van de tijd.
c. Het met behulp van de bovenstaande deflectiestromen te schrijven geïnterlinieerde
lijnenraster. Voor de eenvoud is er verondersteld, dat de terugslagen oneindig snel ge
schieden; bovendien is er verondersteld, dat het totale beeld is samengesteld uit twee
rasters van slechts 12,5 lijnen per raster.

nog tot de helft terug te brengen zonder dat er hinderlijk flikkeren optreedt.
Hierdoor wordt de benodigde bandbreedte tot de helft teruggebracht. Men
seint nl. niet 50 gehele beelden, maar 50 ,,halve beelden” per sec over. Het ene
,,halve beeld” is dan vertegenwoordigd door de lijnen met oneven rangnummers,
het andere ,.halve beeld” door de lijnen met even rangnummers. Hinderlijk flik
keren treedt er niet op doordat elk „half beeld” het gehele televisieraster
beslaat. Men noemt dit geïnterlinieerde aftasting, omdat de lijnen van het
ene beeld telkens net tussen de lijnen van het andere beeld in vallen.
Dat de oneven lijnen juist tussen de even lijnen invallen, bereikt men door
een oneven lijnenaantal te kiezen, waardoor men van halverwege de laatste te
schrijven even lijn naar boven terugkeert en midden in de eerste te schrijven
oneven lijn verder gaat schrijven (fig. 5.10c). Een halve becldtijd later keert
men van het einde van de laatste te schrijven oneven lijn terug naar het begin
van de eerste te schrijven even lijn, enz.
Door dit systeem toe te passen bereikt men, dal het raster van de even lijnen
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en het raster van de oneven lijnen telkens op dezelfde hoogte beginnen en op dezelfde
hoogte eindigen, waardoor men voor de verticale afbuiging een volkomen
regelmatige zaagtandstroom nodig heeft (met op gelijke hoogte liggende
topwaarden).
Wij noemen in het vervolg het aantal gehele beelden per sec de beeld
frequentie, en het aantal halve beelden per secunde de rasterfrequentie.
We zeggen aldus dat een geheel beeld is samengesteld uit twee rasters, het
raster van de oneven lijnen en het raster van de even lijnen.
De bandbreedte

We zullen vervolgens nagaan, hoe groot de benodigde bandbreedte is.
Wij noemen
het
lijn-£
lijnenaantal
ni
en dikte
|
het aantal beelden
per secunde ni>. We
veronderstellen
ver
der, dat de beeldhoogte zich tot de beeldbreedte verhoudt als a
3 staat tot 4, en dat de
gedetailleerdheid t) in
horizontale
richting
evengroot is als die in
verticale richting. Bij
deze laatste veronder
Vfceeld gedurende een fijn
stelling zijn de kleinste
over te seinen details
b
in verticale zowel als
in horizontale richting
net aanwezig als er
V£)ecld gedurvndc een lijn
een dambordpatroon
wordt overgezonden,
c
waarvan de zwarte en
de witte vierkante
Fig. 5.11. a. Het fijnst gedetailleerde patroon dat men met
een televisiezender kan overseinen, is een dambord patroon
blokjes een breedte
waarvan de blokjes de breedte en de hoogte van een
hebben, die gelijk is
„lijndikte” hebben.
b. De kanteelspanning die één lijn van het gegeven dam
aan de dikte van één
bord patroon vertegenwoordigt.
lijn (fig. 5.11a). De
c. De benadering van de genoemde kanteelspanning
over te seinen wissel
door middel van zijn (sinusoïdale) le harmonische.

w•
■ kwwwwwwww-

i) De gedetailleerdheid duidt men gewoonlijk aan met de uitdrukking „definitie”.
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spanning gedurende het schrijven van een lijn wordt dan voorgesteld door de
in fig. 5.116 aangegeven kanteelspanning die wij redelijk kunnen benaderen
door de in fig. 5.1 1c aangegeven le harmonische van die kanteelspanning. De
hoogste frequentie in het videosignaal wordt nu bepaald door de frequentie
van de wisselspanning volgens fig. 5.11c, die beantwoordt aan de kleinste
over te seinen details.
Tijdens de lijn- en de rasterterugslag onderdrukt men de elektronenstraal
ten einde de terugslag onzichtbaar te doen geschieden. Men zorgt ervoor, dat
de lijnonderdrukking iets langer duurt dan de lijnterugslag en dat de raster
onderdrukking iets langer duurt dan de rasterterugslag.
Bij benadering veronderstellen wij, dat de lijnonderdrukkingen een cvengroot breukdeel van de lijntijd in beslag neemt als de rasteronderdrukking
van de rastertijd, d.w.z., dat de lijnonderdrukking relatief net zo lang duurt,
als de rasteronderdrukking J). In dat geval blijft de uitkomst van de komende
afleiding hetzelfde, indien wij de raster- en de lijnterugslag oneindig kort
veronderstellen. Dit alles vereenvoudigt de afleiding aanmerkelijk.
Als men de genoemde vereenvoudiging invoert, bedraagt het aantal over te
seinen blokjes per sec:
aantal beelden per sec X aantal blokjes per lijn x aantal lijnen —
= nb.tni.ni = %nb.nf.

Aangezien een zwart en een daaropvolgens wit blokje tezamen één periode
van de wisselspanning uit fig. 5.11c voorstellen, bedraagt de frequentie van
die over te seinen spanning:

lmax — KJm&.m,2) = rsnb.ni, of
imax — 3^0-tij*

(5.06a)

Wij zien, dat de hoogste over te seinen frequentie, en daarmee ook de bandbreedte, recht evenredig is met de beeldfrequentie en recht evenredig met het kwadraat
van het lijnenaantal.
Als men in het oog houdt, dat nb — 25, en dat ni voor de televisiezenders
globaal ligt tussen 400 en 800, dan volgt uit formule (5.06a), dat fmax ligt
tussen 2.1 MHz en I I MHz.
De bandbreedte is dus zeer groot. Om deze reden zenden de meeste televisiebeeldzenders dan ook slechts één zijband volledig uit.
Het lijnenaantal

Tenslotte zullen wij nagaan, welke factoren er een rol spelen bij de keuze
van het lijnenaantal.

J) De lijnonderdrukking duurt in werkelijkheid relatief ca. driemaal zo lang als de
rasteronderdrukking.
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De bandbreedte van de beeldzender is evenredig met het kwadraat van het
aantal lijnen r). Dit hebben wij boven reeds gezien.
Verder kan men opmerken, dat de keuze van een hoger lijnenaantal eveneens
veel meer moeilijkheden meebrengt wat betreft de apparatuur, zoals het
maken van videoversterkers met een aanzienlijk grotere bandbreedte
en lijntijdbases voor hogere frequenties.
Uit hoe meer lijnen men het beeld- opbouwt, des te kleinere details men kan
overseinen.
Het heeft geen zin, de definitie in horizontale richting groter te maken dan
die in verticale richting. Men zorgt daarom voor een definitie, die in de
horizontale richting evengroot is als in de verticale richting.
Het heeft geen zin, méér details weer te geven dan hel gemiddelde menselijke
oog op de gunstigste kijkajstand van het beeld kan onderscheiden.
In verband hiermee merken wij op, dat de genoemde gunstigste kijkafstand
die is, waarbij men geheel het beeld nog net in één oogopslag kan overzien.
Dit blijkt op een afstand van ca. 5 x de beeldhoogte te zijn; het aantal
dan nog te onderscheiden lijnen bedraagt gemiddeld ongeveer 700. Wil
de definitie van het beeld bij normaal gebruik dus aan de hoogste eisen
voldoen, dan dient het zichtbare beeld uit ca. 700 lijnen te zijn opgebouwd 2).
Het lijnenaantal behoort een gedurig produkt te zijn van een aantal niet al te
grote oneven getallen.
In de eerste plaats moeten deze getallen oneven zijn om een oneven lijnen
aantal te verkrijgen in verband met de interliniëring.
In de tweede plaats moeten deze getallen betrekkelijk klein zijn ten einde
in de zender beter en gemakkelijker te kunnen zorgen voor een vaste ver
houding tussen de lijnfrequentie en de beeldfrequentie. Deze verhouding
is nl. gelijk aan het lijnenaantal; men moet steeds precies hetzelfde
aantal lijnen per beeld hebben, zodat de genoemde verhouding niet in het
minst mag veranderen! In verband met de interliniëring wekt men in de
zender met de z.g. hoofdoscillator een signaal op, dat de dubbele lijnfre
quentie heeft. Van dit signaal leidt men door frequentiedeling een signaal
met de lijnfrequentie af. Bovendien leidt men van het „dubbele-lijnfrequentiesignaal”, door verscheidene malen de frequentie te delen, een
signaal met de rasterfrequentie af. Aldus bereikt men, dat via de frequentiedelers „het signaal met de beeldfrequentie’’ is gekoppeld met „het signaal
met de lijnfrequentie’’; daardoor verkrijgt men een vaste frequentieverhouding. Hoe kleiner het getal is, waardoor de frequentiedelers de
frequentie moet delen, des te stabieler en gemakkelijker werken deze

1) Dit geldt helemaal juist voor een zender die beide zijbanden uitzendt. Voor een zender
die slechts één zijband volledig uitzendt, geldt het bij benadering ook.
2) Het „zichtbare" aantal lijnen bedraagt : het lijnenaantal minus de lijnenaantallen
van de twee rasteronderdrukkingen.
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frequentiedelers. Vandaar de noodzaak, niet te delen door al te grote
getallen. Enkele gebruikelijke lijnenaantallen zijn:
5 x 5 x 5 x 5 =
3 x 5 x 5 x 7 =
3 x 3 x 7 x 13 =
3x3x3x3x 5 =

625
525
819
405

(West-Europa)
(U.S.A.)
(Frankrijk)
(Engeland)

Het zal duidelijk zijn, dat men in de praktijk gewoonlijk een compromis
kiest, waarbij men aan de ene kant niet de allerhoogste eisen stelt en aan de
andere kant toch voor een beeld met een behoorlijke definitie zorgdraagt.
De meeste landen in West-Europa, waaronder ook Nederland, hebben
een televisiestandaard die beantwoordt aan een lijnenaantal van 625, d.w.z.,
van 5 x 5 X 5 x 5. In de U.S.A., waar de rasterfrequentie in verband met
de netfrequentie van 60 Hz ook op 60 Hz is gehouden, heeft men een lijnen
aantal van 525. Diverse televisienormen zijn vastgelegd door een internationale
commissie, de C.C.I.R. x).
)l« lijn

i
I

) 2'lijn
} 3'lijn
enz.

I

a

B
3
b

I
I
I
i
I
I
I
i
-L
I
I
I
I
I
I
I
I

1

I
I
het scherm van de I
opn ee m bu i s|

het scherm vc
van de
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iis

De Kellfactor

Het televisiesignaal in Neder
land heeft 625 lijnen en de
becldzender zendt slechts één zijband volledig uit. Volgens for
mule (5.05) komen wij dan ten
minste op een bandbreedte van:
Hz = g.25.625- Hz,
of ruim 6-J MHz.

Praktisch blijkt de grootte van
het gemiddelde kleinste detail in
verticale richting, dat men kan
overseinen, iets groter te zijn dan
de dikte van één lijn. Dit zal dui
delijk zijn als men fig. 5.12 be
kijkt, waar naast het geval dat
een aantal verticaal opgestelde blok
jes elk juist op een lijn vallen, ook
nog het geval is getekend, dat
elk blokje voor de helft op een even
en voor de andere helft op een oneven
lijn ligt in de opneembuis. Hier
door zullen in de ontvanger

Fig. 5.12. a. Liggen de boven elkaar gelegen
blokjes elk juist op één lijn van het opneembuisraster in de televisiecamera, dan zal het
weergeefbuisscherm van de ontvanger deze
blokjes nog net gescheiden kunnen weergeven,
b. Liggen de boven elkaar gelegen blokjes
telkens voor de helft op één lijn en voor de
andere helft op een aangrenzende lijn van het
opneembuisraster in de televisiecamera, dan
zullen zij op het weergeefbuisscherm van de
ontvanger niet meer gescheiden kunnen wor
den weergegeven.
') Comité Consultatif International des Radiocommunications te Genève.
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de in fig. 5.\2a aangeduide blokjes nog juist wèl elk apart kunnen worden
weergegeven; de in fig. 5.126 getekende blokjes echter niet. Gemiddeld blijkt
de definitie in verticale richting J te bedragen van de met het toegepaste
lijnenaantal maximaal te bereiken definitie. Men noemt de breuk J wel de
Kellfactor. We hebben in de afleiding van formule (5.06n) in horizontale
richting dus niet met Jn, blokjes rekening te houden, maar slechts met
blokjes of »i blokjes.
We krijgen dan voor fmaxmax = | X totaal aantal blokjes

— •!(aantal beelden per sec X aantal blokjes op één lijn x aantal lijnen)
—
of:
| fmax = I?1t

~|

(5.066)

De vereiste bandbreedte van de draaggolf tot aan het einde van de zijband
voor een beeldzender met 625 lijnen wordt nu:
lnb.nj Hz == J.25.6252 Hz % 4,9 MHz.
Tot slot maken wij de opmerking, dat een lijnenaantal van 625 dus niet
wil zeggen, dat men in verticale richting steeds details kan onderscheiden
die -6-.',5-ste van de zichtbare beeldhoogte bedragen.
In de eerste plaats bestaat het zichtbare beeld slechts uit ca. 585 lijnen, omdat
de twee rasteronderdrukkingen per twee rasters gezamenlijk ca. 40 lijnen in
beslag nemen.
In de tweede plaats heeft men nog rekening te houden met de Kellfactor,
zodat het gemiddelde kleinste waar te nemen detail in verticale richting
s x sis
TTö van de beeldhoogte bedraagt!

§ 4.

HET VIDEOSIGNAAL

Het videosignaal per lijn

We zullen nu het uit 625 lijnen opgebouwde televisiesignaal behandelen,
dat aan de C.C.I.R.-normen voldoet.
Het videosignaal voert men uiteindelijk aan een elektronenstraalbuis toe
tussen de wehneltcilinder en de katode: aldus regelt men de straalstroom Ia
en daarmee de helderheid van de op het scherm geschreven lijnen. In fig. 5.13
hebben wij het verloop van het videosignaal gedurende het schrijven van ruim
1 lijn weergegeven, en tevens de ƒ„—I^-karakteristiek van de elektronen
straalbuis. We hebben daarbij verondersteld, dat de elektronenstraal eerst
„wit”, vervolgens „zwart” ') en tenslotte „grijs” schrijft.
‘) Eigenlijk „schrijft” men dan niet, aangezien de elektronenstraal dan juist wordt
onderdrukt.
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"'-wit
maximale
straalstroom

i

t

♦—gemiddeld grijs
j~ zwart

onderdruk kingsniveau

------------------ ••—„zwarter dan zwart”

m—achterstoep

(0,09 t|jjn)

( - lijnsynchronisatie-impuls (0,075 t|ijn)

V&h

-f—voorstoep (0,025 t|jjn)

terugslag
—■
zichtbare heenslag
(binnen
innen 0,165 t|jj
t|ijn)
n)
(0,81 t|ijn)

Fig. 5.13. De wijze waarop een televisieweergeefbuis het
licht met behulp van de /„—Fffl-karakteristiek.

ideosignaal verwerkt, toege-

Als er „zwart” wordt geschreven, dient de elektronenstraalbuis net te zijn
afgeknepen (ƒ„ — 0); bij het schrijven van „wit” moet de straalstroom maxi
maal zijn. De grootte van de momentele waarde van het videosignaal als er
„zwart” wordt geschreven, noemt men het zwartniveau.
Tijdens de terugslag dient de straalstroom te worden onderdrukt om het
teruggaan onzichtbaar te doen geschieden. Bovendien moet elke lijn telkens
op het juiste moment beginnen en eindigen. Daartoe zijn in het videosignaal
de z.g. lijnsynchronisatie-impulsen aanwezig. Deze impulsen synchroni
seren de lijntijdbasis; d.w.z., ze zorgen ervoor, dat de terugslag telkens op
het juiste moment inzet. Zoals men in fig. 5.13 ziet, bestaat de lijnsynchroni
satie-impuls daarin, dat het videosignaal telkens even aanzienlijk negatiever
wordt dan overeenkomt met het zwartniveau. Men zegt wel, dat men dan op
zwarter dan zwart” komt. De impuls duurt ca. 7-J-% van de lijntijd.
Ten einde de synchronisatie-impulsen telkens op dezelfde manier te doen
beginnen ]), hetgeen voor een goede lijnsynchronisatie nodig is, onderdrukt
men de straalstroom reeds voordat de lijnsynchronisatie-impuls begint,
gedurende 2J% van de lijntijd. Men noemt deze tijd de voorstoep. Vervol
gens komt de lijnsynchronisatie-impuls die 7-J% van de lijntijd duurt en die
de terugslag inleidt. Tenslotte komt de z.g. achterstoep. Daarbij wordt het
videosignaal evenals bij de voorstoep op het z.g. onderdrukkingsniveau ge
houden, en wel gedurende 9% van de lijntijd. Pas daarna wordt er weer
begonnen met het schrijven van een zichtbare lijn. De achterstoep dient om
1) NI. met een potentiaalsprong van het onderdrukkingsniveau naar het niveau „zwarter
dan zwart” (tig. 5.13).
■
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het laatste deel van de terugslag te onderdrukken. Gedurende 74% + 9% =
— 164% van de lijntijd kunnen de terugslag en het allereerste begin van de
heenslag (die gedurende de achterstoep nog niet direct lineair verloopt en die
daarom in het begin moet worden onderdrukt) onzichtbaar plaats vinden.
De grootte van de momentele waarde van het videosignaal tijdens de vooren de achterstoep noemt men, zoals wij reeds eerder vermeldden, het onderdrukkmgsniveau (in het Engels: "blanking"). Dit niveau ligt meestal iets beneden
het zwartniveau.
Stelt men het videosignaal-niveau „zwarter dan zwart" op 100, en het
niveau „wil" op 10, dan moet het onderdrukkingsniveau op 75 liggen. Alle
tinten tussen zwart en wit liggen dan tussen 10 en 75 in (zie ook fig. 5.186).

Hiermee is bet verloop van het videosignaal gedurende het schrijven van
„ruim één lijn" beschreven. Wel merken wij nog op, dat de Ia—Vgkarakteristiek van de elektronenstraalbuis niet recht is, maar dat zij in prin
cipe volgens een f <>e machts-kromme 2) verloopt:
% =
(5.07)
Door de kromming van de /„—V^-karakteristiek van de elektronenstraalbuis
treeil er niet-lineaire vervorming op, die zich op de volgende wijze merkbaar
maakt:
V9)
Stel, dat de televisie
zender een beeld over
seint, dat uit 10 verticale
zwart
stroken met regelmatig
onderdrukkingsniveau
„zwarter dan zwart”
oplopende
grijstinten
(van wit tot zwart) is
samengesteld, zodat het
videosignaal er per lijn
uitziet zoals in fig. 5.14
is weergegeven. Indien
men dat signaal aan de
elektronenstraalbuis toe
voert, zullen de donker l ig. 5.14. De aangeduide spanning K?l vertegenwoordigt
een lijn ran een televisiebeeld, dat is samengesteld uit
grijze tinten minder ver verticale stroken van regelmatig oplopende grijstinten.
Door de kromming van de Ia—k'yi-karakteristiek van
uit elkaar liggen en de
de weergeefbuis zullen de diverse grijstinten niet juist op
lichtgrijze tinten zullen het weergeefbuisscherm worden weergegeven; er is een
veel verder uit elkaar z.g. gummucorrectie van het videosignaal nodig om tot
een juist weergeven van de diverse grijstinten te komen.
liggen. Het overgeseinde
beeld is dan dus onjuist weergegeven.
i) Bij een normale radiobuis heeft de /«—I’,/-karakteristiek in principe de vorm van
een |de machts-kromme. Bij de elektronenstraalbuis is dit anders, omdat het rooster
hier ïs uitgevoerd in de vorm van een kapje dat de katode omsluit.
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Men spreekt hier wel over de z.g. gamma van het weergegeven beeld; als
de gamma goed is, worden de diverse grijstinten op de juiste wijze weer
gegeven i). In de televisiezender vervormt men het uit te zenden televisiesig
naal dusdanig, dat deze vervorming later juist weer wordt opgeheven door de
elektronenstraalbuis van de ontvanger; dit is de z.g. „gammacorrectie” in de
zender.

Het rastersynchronisatiesignaal

Telkens als er een „half beeld” of „raster” is geschreven, moet er een z.g.
rastersynchronisatiesignaal komen ten einde de rastertijdbasis te synchroniseren,
waardoor de rasterterugslag op het juiste moment begint.
Aan de lijnsynchronisatic-impulsen gaat telkens de voorstoep vooraf om
ervoor te zorgen, dat elke lijnsynchronisatie-impuls op dezelfde wijze wordt
begonnen. Om dezelfde reden laat men aan het rastersynchronisatiesignaal
een signaal voorafgaan, dat uit 5 z.g. vooregalisatie-impulsen is samen
gesteld (zie de fig. 5.15« en 5.156). Wat de voorstoep voor de lijnsynchronisatie
betekent, betekenen de aan het rastersynchronisatiesignaal voorafgaande
5 egalisatie-impulsen voor de rastersynchronisatie. De 5 egalisatie-impulsen
hebben elk de halve breedte van een lijnsynchronisatie-impuls (3,75% van
de lijntijd) en ze treden op gedurende 5 halve lijntijden. De egalisatie-impulsen
hebben bovendien nog de taak om de lijntijdbasis te synchroniseren 2).
Daarna treedt het eigenlijke rastersynchronisatiesignaal op, dat uit
5 zeer brede impulsen is samengesteld, die gezamenlijk weer 5 halve lijntijden
in beslag nemen. Elke rastersynchronisatie-impuls duurt 421% van de lijntijd;
tussen de rasterimpulsen treden er a.h.w. omgekeerde lijnimpulsen op, die elk
7|% van de lijntijd in beslag nemen. De rastersynchronisatie-impulsen doen
in de eerste plaats dienst om de rastertijdbasis te synchroniseren; de omge
keerde lijnimpulsen zijn bovendien nuttig om de lijntijdbasis te synchroniseren.
Tenslotte treden er na het eigenlijke rastersynchronisatiesignaal 5 naegalisatie-impulsen op, die 5 halve lijntijden in beslag nemen; zij worden
gevolgd door 12,5 lijnsignalen zonder video-modulatie op onderdrukkingsniveau
(waarbij het scherm dus niet oplicht!). De na-egalisatie-impulsen tezamen met
de 12,5 onzichtbare lijnsignalen zijn nodig om aan de rasterterugslag gelegen
heid te geven, onzichtbaar plaats te vinden; zij doen dan dus dezelfde dienst
als de achterstoep bij de lijnterugslag. Bovendien zijn de na-egalisatie-impulsen
nog van nut om een goede synchronisatie van de lijntijdbasis in stand te houden 2).

1) De stroom van een elektronenbuis kan men in het algemeen voorstellen met de
formule 1 — /e(Iz„)>' Daarin is de exponent y per definitie de gamma [zie b.v. formule
(5.07)]. Een ..goede" gamma houdt dus in: y = 1.
2) N B.: Slechts 2 of 3 van de 5 egalisatie-impulsen leiden telkens een lijnterugslag in
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Dit staat in verband met de omstandigheid, dat het zichtbaar geschreven
beeld, ten einde een goede interliniëring te garanderen, nu weer bovenaan
wordt begonnen aan het begin van een lijn, en dan weer bovenaan in het mid
den van een lijn (zie de fig. 5.15n en 5.156).
Het totale videosignaal

Nadat er een ,.raster” of „half beeld” zichtbaar is geschreven, volgen er
dus 2,5 + 2,5 4- 2,5 + 12,5 = 20 onzichtbaar geschreven lijnen. Gedurende
de laatste 2,5 + 2,5 -j- 12,5 = 17,5 onzichtbare lijnen kan de rasterterugslag
i

■

i

v

•

17'5

plaatsvinden; dit is---100% «s 5}% van de ,.halve beeldtijd”.
1
312,5
Relatief genomen, vindt de rasterterugslag dus driemaal zo snel plaats als
de lijnterugslag. Een eis waaraan de rastertijdbasis (resp. de lijntijdbasis)
moet voldoen, is volgens het bovenstaande dus, dat de rasterterugslag (r«-sp.
de lijnterugslag) binnen 5.1% van de rastertijd (resp. 16-}% van de lijntijd)
moet plaatsvinden.
In totaal worden er van de 625 lijnen 2 x 20
40 lijnen onzichtbaar geschreven, zodat wij een beeld van slechts 625
40 = 585 lijnen kunnen
zien.
Bekijken wij tenslotte nogmaals, hoe een volledig uit twee rasters samen
gesteld beeld wordt geschreven, dan geschiedt dit als volgt:
Wc beginnen links bovenaan de tweede zichtbare lijn te schrijven; we
schrijven aldus een zichtbaar raster van 1.585 = 2921 lijn aan even lijnen,
waarbij de laatste lijn (586) slechts voor de eerste helft zichtbaar is. Daarna
treden er gedurende 5 onzichtbare halve lijnen de 5 egalisatie-impulsen op.
Vervolgens treden er gedurende 5 onzichtbare halve lijnen de 5 rastersynchronisatie-impulsen op, waardoor de rastertijdbasis wordt gesynchroniseerd en
aldus de rasterterugslag wordt ingeleid. Daarna treden er gedurende 5 on
zichtbare halve lijnen weer 5 egalisatie-impulsen op; het begin van de raster
terugslag neemt dan volgens een zig-zagweg naar boven een aanvang. Daarna
wordt gedurende 12,5 onzichtbare lijnen op onderdrukkingsniveau de raster
terugslag naar boven toe voltooid. Vervolgens neemt het schrijven van het
volgende zichtbare raster van 2921 lijn aan oneven lijnen een aanvang, en wel
in het midden van de 1ste zichtbare lijn. De lijnen van dit raster komen aldus
precies tussen de lijnen van het vorige raster in en de laatste zichtbare lijn
(585) wordt tot aan haar einde toe zichtbaar geschreven.
Dan komen er 5 onzichtbare halve lijnen met 5 egalisatie-impulsen. Daarna
komt het rastersynchronisatiesignaal gedurende 5 halve lijntijden, waardoor
de rasterterugslag naar boven weer begint. Vervolgens komen er gedurende
2,5 + 12,5 lijntijden de 5 egalisatie-impulsen en de 12,5 lijnsignalen op onder-
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drukkingsniveau. Tegelijkertijd vindt de rasterterugslag naar boven onzicht
baar plaats.
Tenslotte neemt het volgende zichtbare raster weer links bovenaan een aan
vang met de tweede zichtbare lijn; enz.

§ 5. HET HF-TELEVISIESIGNAAL

De draaggolffrequenties van de televisiezenders moet men om twee redenen
betrekkelijk hoog kiezen:
In de eerste plaats nemen de televisiesignalen een zeer grote bandbreedte in,
zodat er in „lage'' frequentiebanden niet genoeg plaats is voor televisiezenders.
In de tweede plaats worden radiogolven met „lage” frequenties gereflecteerd
door geïoniseerde luchtlagen (de z.g. ionosfeer), waardoor één ontvanger
dan langs verschillende wegen het signaal van één televisiezender zou kunnen
ontvangen. Het tegelijkertijd ontvangen van in fase verschoven signalen
geeft ernstige storing in het op de weergeefbuis gevormde beeld, doordat er
dan twee nietsamenvallende beelden worden gevormd.
Men is internationaal overeengekomen vier frequentiebanden voor de
televisieomroejr aan te houden, en wel een lage band van 47 MHz tot 68 MHz,
een middenband van 174 MHz tot 216 MHz en tivee hoge banden (één van
490 MHz tot 585 MHz en één van 610 MHz tot 960 MHz). Men noemt deze
banden achtereenvolgens de banden I, III, IV en V x). In de lage band is
plaats voor drie televisiezenders met een bandbreedte van 7 MHz volgens
de C.C.I.R.-normen; in de middenband voor zes televisiezenders van 7 MHz.
Aangezien de televisiesignalen dus in het algemeen niet worden gereflec
teerd door de ionosfeer, bestrijken de televisiezenders aardrijkskundig een
beperkt gebied. De ontvanganteiine moet de zendantenne als het ware kunnen
„zien", omdat de televisiegolven slechts in geringe mate met het aardoppervlak
mee buigen. Hiermede zal het duidelijk zijn dat het van groot belang is, de
zendantenne zo hoog mogelijk te plaatsen om een zo groot mogelijk gebied te
bestrijken. Bovendien is er voor het bestrijken van een groot land een netwerk
van televisiezenders nodig, die elk hun eigen omgeving bestrijken.
De televisiebeeldzenders zenden volgens de „625 lijnen” C.C.I.R.-normen
een asymmetrisch zijband-si gnaal uit, dat m amplitude gemoduleerd is. Ten
einde een niet al te grote bandbreedte in te nemen, zendt men in de eerste
plaats geen in frequentie gemoduleerd beeldsignaal, doch een in amplitude
gemoduleerd beeldsignaal uit. Bovendien zendt men van dit signaal slechts één
zijband volledig uit.
De televisiegeluidszenders die voldoen aan de ,,625 lijnen” C.C.I.R.-normen,

1) Band II van 87,5 MHz tot 100 MHz is de band voor FM-omroepzenders (geluidszenders).

■
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zenden een in frequentie gemoduleerd signaal uit, waarvan de frequentiezwaai
50 kHz bedraagt. De bandbreedte van de geluidszender is daarbij 2 x 50 kHz
= 100 kHz. Zoals we reeds hebben vermeld, heeft het in frequentie moduleren
van de geluidsdraaggolf o.a. als voordeel, dat men interdraaggolfontvangst
kan toepassen.
De geluidsdraaggolf ligt volgens de ,,625 lijnen” C.C.1 .R.-normen 51 MHz
boven de beelddraaggolf.
Het asymmetrisch zijband-systeem

We hebben reeds gezien, dat de hoogste frequenties in het videosignaal
5 MHz bedragen. Aangezien er 50 „halve beelden” per sec worden gesclu» ven,
bevinden er zich zeker ook componenten van 50 Hz in het videosignaal.
D.w.z., nagenoeg heel het frequentiegebied van 0 Hz tot 5 MHz wordt do r het
videosignaal bestreken.
In een zender die een éénzijband-signaal uitzendt, wordt bij de modulatie
van de eindtrap een dubbelzijband-signaal opgewekt. Van dit signaal wordt
één van de zijbanden voor het grootste deel onderdrukt met behulp van een
filter tussen de eindtrap en de zendantenne, zodat er uiteindelijk globaal een
éénzijband-signaal wordt uitgezonden.
Zou de beeldzender precies één enkele zijband willen uitzenden, en de
andere in ’t geheel niet, dan zou men hiertoe een filter met een doorlaatkromme
volgens fig. 5.16a moeten hebben. De linkerflank van de kromme vlak bij de
beelddraaggolf, zou dan uitzonderlijk steil moeten zijn en een breedte van
ca. 25 Hz moeten hebben. Dit is praktisch echter zeer moeilijk te verwezen
lijken, zodat men het op een andere manier heeft aangepakt.
Men voert het antennefilter van de beeldzender dusdanig uit, dat er een doorlaat
kromme volgens fig. 5.166 wordt verkregen. Men laat hierbij de gehele hoge
5,5MHz

5,5MHz

5MHz

5MHz

beelddraaggolf—ƒ------ f»—flar >nk van de
i...--doorlaatkrc
■omme
in een ontvang
jtoestel
-

I ------ beelddraaggolf

f
geluidsdraaggolf-

4/<5OHz

U'

\
\

------------------ ƒ—f
geluidsdraaggolf
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<3

Fig. 5.16a. De vereiste doorlaat
kromme van het antennefilter van
een beeldzender die één zijband van
het AM-beeldsignaal volledig zou
onderdrukken. Dit is praktisch zeer
moeilijk te verwezenlijken.

b
Fig. 5.166. De doorlaatkromme van het antenncfilter van een beeldzender die het grootste deel
van een zijband onderdrukt. Dit is het in de
praktijk toegepaste asymmetrisch zijbandsysteem.
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zij band door, terwijl men de lage zijband over een breedte van J MHz vlak naast
de beelddraaggolf ook volledig doorlaat, om tenslotte het overige deel van de laatst
genoemde zijband zo goed mogelijk te onderdrukken.
Men heeft aldus nog een belangrijk kleinere bandbreedte verkregen dan
met een dubbelzijband-signaal het geval zou zijn.
Hoe wordt het in de televisie-ontvangers opgevangen signaal nu verder
verwerkt ?
Televisie-ontvangers zijn superheterodyne toestellen. Men versterkt in een
televisie-ontvanger eerst het ontvangen signaal volledig in een HF-versterkgedeelte. Daarna vindt er in een mengbuis menging plaats met een oscillatorsignaal dat een hogere frequentie heeft dan de beelddraaggolf van de ontvangen
zender. Hierdoor ontstaat o.a. het gewenste MF-signaal, dat een beelddraaggolffrequentie
heeft, die het verschil is tussen de oscillatorfrequentie fOsc
en de zenderbeclddraaggolffrequentie /(, (fig. 5.17a).
We merken hierbij op, dat in het HF-signaal de geluidsdraaggolffrequentie
boven de beelddraaggolffrequentie ligt; in het MF-signaal ligt de geluidsdraaggolffrequentie echter onder de MF-beelddraaggolffreque>itie\ (fig. 5.17a).
Men zorgt nu ervoor, dat de MF-doorlaatkromme de vorm heeft van fig. 5.176,
waarbij de MF-draaggolffrequentie
juist midden in het midden van de rechter
^osc

fb

aan de mengbuis
toe te voeren
wisselspanningen

l l

I
I anode wisselstroom componenten van
dc mengbuis

ƒ

y — HF-doorlaatkromme

L

I

= 33,4MHz

t

■f

'osc'^b

MF-doorlaatkromme

fMg 4db

4

TT.

38.9 MHz __ _

I

a

5 MHz
beeld
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HF-doorlaat
kromme

MF-doorlaatkromme

-f
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J

JT

■f

1OOkHz
geluid

b
C
Fig. 5.17. De toepassing van het superheterodyneprincipe in een televisie-ontvanger.
a. De ligging in het frequentiespectrum van de aan de mengbuis toegevoerde wissel
spanningen en van diverse hierdoor in de anodestroom van de mengbuis ontstane
componenten.
b. De na te streven MF-doorlaatkromme. Het verloop van de HF-doorlaatkromme is
met streeplijnen aangegeven.
c. Een ideale MF-doorlaatkromme, die nagenoeg hetzelfde resultaat zou geven als de
in fig. 5.176 aangeduide praktisch na te streven kromme.
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zijflank valt. Deze zijflank verloopt symmetrisch. Zij loopt van jyib — 0,75 MHz
tot /mó + 0,75 MHz.
Door aan de MF-doorlaatkromme deze vorm te geven, bereikt men hetzelfde
als met een MF-doorlaatkromme volgens fig. 5.17c, waarbij de hoge MFzijband totaal wordt onderdrukt en de lage MF-zijband geheel wordt door
gelaten. Immers:
De detector levert het gedetecteerde MF-signaal in de vorm van het video
signaal, dat is opgebouwd uit componenten van ca. 25 Hz tot 5 MHz. Moor
zover de genoemde componenten boven 0,75 MHz liggen, worden zij geheel
geleverd door de lage MF-zijband. Voor zover de genoemd, componenten
zeer laag zijn, worden zij voor 50% geleverd door de lage MF-zijband vlak bij
/m, C'1 voor de overige 50% door de hoge MF-zijband vlak bij /.iz., ■ I
zover
de genoemde componenten frequenties hebben, die liggen tussen de .eer lage fre
quenties en 0,15 MHz, worden zij voor meer dan 50% geleverd door de lage
MF-zijband, en voor evenredig minder dan 50% door de hoge MF-zijband.
Voor het televisiesignaal blijkt er geen noemenswaardige vervorming van
het te reproduceren beeld op te treden door toepassing van het bovenbeschreven
asymmetrisch zijband-systeem 1). Verder kan men met een TV-ontvanger voor
asymmetrische zijbandontvangst ook goed een signaal ontvangen van een
zender die twee volledige zijbanden uitzendt.

Positieve en negatieve modulatie
De amplitude-modulatie van de beekldraaggolf met het videosignaal kan
op twee manieren geschieden. In de eerste plaats kan men de synchronisatieimpulsen aan de binnenzijde van het gemoduleerde HF-signaal houden, en
de video-modulatie aan de buitenzijde (fig. 5.18a). Men noemt dit positieve
Vhf

%
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30-
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30
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W

Fig. 5.18a. Een HF-televisiesignaal met
positieve modulatie gedurende het schrij
ven van ruim 3 lijnen.

Fig. 5.186. Een HF-televisiesignaal met
negatieve modulatie gedurende het schrij
ven van ruim 3 lijnen.

i) In het Engels: “vestigial sideband system”.
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modulatie ', daarbij zal de momentele amplitude van het HF-signaal groter zijn,
naarmate er op dat ogenblik een „witter” signaal wordt overgeseind.
In de tweede plaats kan men de synchronisatie-impulsen aan de buitenzijde
van het gemoduleerde HF-signaal houden, en de video-modulatie aan de
binnenkant (fig. 5.186). Dit noemt men negatieve modulatie', daarbij zal de
momentele amplitude van het HF-signaal juist kleiner zijn, naarmate er op
dat ogenblik een „witter” signaal wordt overgeseind.
Beide modulatiemethoden vinden toepassing, aangezien zij elk hun vóóren nadelen hebben. Het 625 lijnen-signaal dat aan de C.C.I.R.-normen voldoet,
is negatief gemoduleerd (fig. 5.186).
Voordelen van negatieve modulatie zijn o.a.:
le. gemakkelijker toepassen van automatische sterkteregeling;
2e. storingen door vonkende apparaten zijn minder zichtbaar, omdat er
„donkere” storingen optreden en deze minder hinderlijk zijn dan „witte”
storingen die bij positieve modulatie in het beeld komen.
Een nadeel van negatieve modulatie is o.a., dat de synchronisatie door storin
gen sneller in de war wordt gebracht.
Voor het „625 lijnen” C.C.I.R.-signaal mag de momentele topwaarde van
het HF-televisiebeeklsignaal nooit kleiner worden dan 10% van de maximale
momentele topwaarde, die optreedt tijdens de synchronisatie-impulsen, om
dat men de (later te bespreken) interdraaggolfontvangst van geluid toepast.
Bovendien nemen de synchronisatie-impulsen 25% van de maximale HFamplitude in beslag.
We krijgen dus:
a. het „zwarter dan zwart "-niveau ligt op 100% draaggolf;
b. het onderdrukkingsniveau ligt op 75% draaggolf;
c. het „maximaal wit”-niveau ligt op 10% draaggolf.
C.C.I.R.-normen voor het 625 lijnen-signaal met negatieve modulatie
Tenslotte geven wij nog een algemeen overzicht van de vorm en de eigen
schappen van het 625 lijnen-televisiesignaal dat aan de C.C.I.R.-normen
voldoet. De C.C.I.R. geeft daarbij vaak twee grenzen waarbinnen een norm
moet liggen. In die gevallen geven wij, zoals wij tot nu toe meestal hebben
gedaan, de gemiddelde norm.

Het HF-signaal:

Asymmetrisch zijbancl-systeem.
Totale bandbreedte 7 MHz.
De gehiidsdraaggolf ligt 51- MHz. boven de beelddraaggolf.
De gehiidsdraaggolf ligt | MHz van de zijkant van het kanaal.

408

V - TELEVISIE - § 5
7MHz

tb
a
r*---0,75 MHz

’g
*

5MHz

a
ƒ

■I

WkHz

VMF
^MFmax
OdB

’/2------------

’/s----------

-—14
—20dB
-26

’/»--------- --’/20--------------

y50------- -

—34
-—40dB
—46

’/lOO-----------i—

7200---------1—
1/soo- —
Viooo- —
30
31

—

------ -54

t

33 t 34

35

;36

geluidsdraaggolf
(33,4 MHz)

583 585

p

37

38

I

beelddrooggolf

41

42

------------ f
43MHz

|

______ (38,9MHz) J j

bandbreedte TV-zender
(7MHz)
geluidsdraaggolf
van een naburige zender
(40,4 MHz)

beelddraaggolf
van een naburige zender
(31,9MHz)

Vhf 7

b

------- 20 lijnen rasteronderdrukking2,5 f|jjn
2,5 t|ijn
«

2,5 tlijn »

5587 589 591

593

-12,5 t|ijn—►]

595* 597 599 601

625

595

n h nnnnns h h

d

lijnonder
drukking
2

Wfc
! !4

-----------------------1
--------------------------------- <-wlt

m
16

8

'i h i;
584

586 588

W AA
IWW

Vhf

h

i T! 11 '

590 592 594 596 598 600

i i nnnnni 111

in/W"’1
c
624

m

o

i

.I

i i [ ii i i i i ir

o

3

5

AA/

w\

t

Fig. 5 19. a. De door een aan de ,,625 lijnen’-C.C.I .R.-nonnen beantwoordende televisie
zender met negatieve modulatie te bestrijken frequentieband.
b. Een praktische MF-doorlaatkromme van een televisie-ontvanger, die het ,,625
lijnen "-signaal moet verwerken.
c. Het HF-,,625 lijnen"-televisiesignaal gedurende de twee rasterterugslagen.
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Negative modulatie.
AM-beeldmodulatie: minimale momentele draaggolfamplitude 10% a 124%.
FM-geluidsmodulatie: max. mom. frequentie-afwijking 50 kHz.
41-68 MHz of 7,3 —4,4 meter
174- 223 MHz. of 1,725 — 1,345 meter
TV-omroepbanden:
470 -585 MHz. of ca. 64 — 51 cm
610—960 MHz of ca. 49—31 cm.

liet MF-signaal in de ontvanger: ')
De geluid sdraaggolf ligt beneden de beelddraaggolf.
Dip bij 40 4 MHz ter onderdrukking van de naburige geluidsdraaggolf.
Dip bij 33,-1 MHz. ter onderdrukking van de eigen geluidsdraaggolf.
Dip bij 31,9 MHz ter onderdrukking van de naburige beelddraaggolf.
Beelddraaggolf op 38,9 MHz.
Geluidsdraaggolf op 33,4 MHz.

Het videosignaal

Geïnterlinieerd beeld van 2 x 3124 = 625 lijnen en 2 x 25 „rasters” of
„halve beelden” per sec.
De rasteronderdrukking duurt 20 lijnen:
2,5 lijntijden met 5 voor-egalisatie-impulsen.
2,5 lijntijden met 5 becldsynchronisatie-impulsen.
2,5 lijntijden met 5 na-egalisatie-impulsen.
12,5 lijntijden op onderdrukkingsniveau.

Beeldbreedte
J X beeldhoogte, terwijl er 625 — 40 = 585 lijnen zicht
baar worden geschreven.
De lijnonderdrukking duurt 19% van de lijntijd:

24% voor de voorstoep.
7|% voor de lijnsynchronisatie-impuls.
9 % voor de achterstocp.
De
De
De
De

rasterfrequentie van de rastertijdbasis bedraagt 50 Hz.
lijnfrequentie van de lijntijdbasis bedraagt 15625 Hz.
rasterterugslag moet vallen binnen 54% van de beeldtijd.
lijnterugslag moet vallen binnen 164% van de lijntijd.

Hier is een voorbeeld gegeven: de C.C.I.R. geeft geen MF-normcn aan.
1
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HET VIDEO-DEEL VAN DE TELEVISIEZENDER

In de eerste deel van de televisiezender wordt het complete videosignaal
opgewekt, waarmede men naderhand de HF-draaggolf moet moduleren.
Hiertoe heeft men de volgende onderdelen nodig:
A. De impulsgenerator', dit is de installatie die de synchronisatiesignalen
opwekt.
B. De televisiecamera', hierin wordt de wisselspanning opgewekt, die het beeldsignaal vertegenwoordigt.
C. De correctie- en mengversterkers', in deze versterkers wordt hi t beeld ignaal
gecorrigeerd en voegt men het gecorrigeerde beeldsignaal er. de syi iironisatie-impulsen bij elkaar, aldus het complete videosignaal samens
nd.

In fig. 5.20 is een en ander in de vorm van een blokschema voorgesteld.
We gaan nu in het kort de diverse onderdelen bespreken.
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Fig. 5.20. Het blokschema van een televisie-beeldzender.
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De algemene opbouw

A. Men wekt met de z.g. hoojdoscillator impulsen op met de dubbele lijn
frequentie van 50 x 625 = 31250 Hz. Deze zijn o.a. nodig om de egalisatieimpulsen en de dubbele lijn-impulsen te verkrijgen.
Door middel van een Irequentiedeler 2 : 1 verkrijgt men uit de impulsen
met de dubbele lijnfrequentie nieuwe impulsen met de lijnfrequentie (15625 Hz)
Deze zijn o.a. nodig om de lijnsynchronisatie-impulsen, de voorstoep en de
achterstoep te verkrijgen.
Door midd< 1 van vier frequentiedelers 5 : 1 verkrijgt men uit de impulsen
met de dubbele lijnfrequentic weer andere impulsen, die de rasterfrequentie
van !- x , ., i. x i X 31250 — 50 Hz hebben. Deze zijn o.a. nodig om de
■ istersynchr misatie-impulsen te verkrijgen.
Xadat men de benodigde impulsen heeft verkregen, voegt men ze in z.g.
„mengtrappen” bij elkaar T), waardoor de gehele reeks van raster- 'en lijnsynchronisatiesignalen ontstaat.
B. In de televisiecamera zet men met behulp van de opneembuis (deze
zullen wij verderop apart bespreken) een optisch beeld om in een ladingsbeeld.
Als men het laatste door een elektronenbundel laat aftasten, levert de opneem
buis een wisselstroom van 0,1 a 0,15 pA aan een belastingsweerstand, zodat er
over deze weerstand een kleine wisselspanning ontstaat, die de beeldinhoud
vertegenwoordigt.
Parallel aan de belastingsweerstand van de opneembuis staat een betrekkelijk
grote lekcapaciteit. De genoemde capaciteit maakt dat, als men de belastingsweerstand groot kiest, de componenten met hoge frequenties aanzienlijk
minder sterk in de af te nemen wisselspanning zijn vertegenwoordigd dan de
componenten met lage frequenties. Om deze reden is het wenselijk, de weerstand
niet al te groot te kiezen. Aan de andere kant zal de signaal-ruis-verhouding
voor componenten met lage frequenties des te ongunstiger worden, naarmate
men de belastingsweerstand kleiner kiest. Om deze reden kiest men de be
lastingsweerstand liefst toch nog behoorlijk groot.
In de praktijk komt men uiteindelijk tot het volgende compromis: Men
zorgt ervoor, dat de belastingsweerstand zó groot is dat er in het lage frequentiegebied 2) nagenoeg geen afval plaatsvindt door de lekcapaciteit. Hier
door heeft men aan de ene kant een behoorlijke signaal-ruis-verhouding 3) voor

t) Er is hier géén sprake van menging, zoals dit o.a. in de mengtrap van een superheterodyne-ontvangcr plaatsvindt, waarbij nieuw. som- en verschilfrequenties ontstaan;
mengen betekent hier de verschillende signalen bij elkaar optellen!
2) Het gebied tot ca. 100 kHz.
8) N.B. De groet- ruis die te wijten is aan ruiscomponentcn met lage frequenties, is
veel hinderlijker in het beeld dan fijne ruis die is te wijten aan ruiscomponenten met
hoge frequenties.
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de componenten met lage frequenties, terwijl men aan de andere kant
minder sterk behoeft te corrigeren.
Het kleine wisselspanningssignaal wordt in de camera zelf direct ca. 100 x
versterkt door een cameraversterker. Deze bestaat uit enkele versterktrappen
die een weerstand als anode-impedantie hebben en die een zeer brede band
goed doorlaten. Daarbij is het van belang, dat de eerste versterktrappen slechts
een minimum aan ruis veroorzaken. Het aldus verkregen signaal van ongeveer
1 V top tot top spanning zendt men via een coaxiale kabel van de camera naar
het correctie- en menggedeelte van de zender.
De camerakabel bevat, behalve genoemde coaxiale ader, ook nog andere
aders. Deze doen o.a. dienst om de voedingsspanningen voor de camera
versterker en de opneembuis aan de camera toe te voeren. Bovendien zijn er
voor de afbuiging van de elektronenbundel van de opneembuis nog . terzaagtand- en lijnzaagtandstromen nodig. De zender levert deze strom . via
de camerakabel of ze worden geleverd door in de camera zelf opgestelde tijdbases. Verder wordt de straalstroom van de opneembuis tijdens het schrijven
van het raster telkens gedurende de rasterterugslag en gedurende de lijn
terugslag onderdrukt; hiertoe zendt men via de camerakabel onderdrukkingsimpulsen naar de camera toe. Tenslotte bevindt er zich in de camera
in de regel een kleine elektronenstraalbuis, de z.g. "viewer”. Deze geeft de op
te nemen scène door middel van het opgewekte videosignaal weer, ten einde
de cameraman te laten controleren, wat hij opneemt. Ook deze elektroncnstraalbuis moet van de zender uit worden voorzien van de nodige voedingsstromen en voedingsspanningen; twee tijdbases zorgen voor het schrijven
van de rasters.
C. De camera levert via de coaxiale kabel een wisselspanningssignaal zonder
synchronisatie-impulsen aan de zender. Daar wordt dit signaal allereerst
gecorrigeerd in een versterker, ten einde de te zwak vertegenwoordigde componenten
met hoge frequenties op te halen. Dit geschiedt b.v. door middel van frequentieafhankelijke tegenkoppeling, waarbij de katodeweerstanden van enkele ver
sterktrappen voor hoge frequenties wèl, doch voor lage frequenties niet zijn
ontkoppeld.
Verder vindt er zo nodig gamma-correctie plaats. Daarbij wordt het signaal
dusdanig vervormd, dat het beeld door een elektronenstraalbuis goed zal
worden weergegeven x).

1) Zie fig. 5.14. Dank zij de gammacorrectie wordt de fout, die wordt veroorzaakt door
de kromming van de /a — iz?i-karakteristiek van de elektronenstraalbuizen, van tevoren
in de zender gecorrigeerd. Sommige opneembuizen (zoals de iconoscoop en de beeldiconoscoop) geven zelf een dusdanig ,,vervormd” signaal, dat er in de zender geen extra
gammacorrectie nodig is; dit werk doet de desbetreffende opneembuis zelf. Bij andere
opneembuizen is dit niet het geval; dan is er extra gammacorrectie nodig, waardoor o.a.
de signaal-ruis verhouding slechter wordt.
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Vervolgens voegt men de "blanking" en de synchronisatie-impulsen bij het
camerasignaal, zodat het complete videosignaal ontstaat.
Men zorgt tevens ervoor, de grootte van het camerasignaal te kunnen regelen.
Dit is nodig, omdat de over te seinen scènes niet altijd dezelfde lichtsterkte
hebben; daardoor is het van de camera afkomende signaal niet altijd even
sterk.
Het complete videosignaal controleert men door het over te seinen beeld
eerst nog op een elektronenstraalbuis (de z.g. monitor) weer te geven. Aan de
hand van het controlebeeld stelt men het videosignaal goed in. De controlebuis met toebehoren vormt (evenals de controlebuis van de camera) als het
ware een compleet videogedeelte zoals in een televisie-ontvanger na de detector
komt en waai toe o.a. een stel afbuiggeneratoren behoort.
Tenslotte zendt men het complete videosignaal via een coaxiale kabel naar
het HF-deel van de zender, de eigenlijke beeldzender.
Tegelijkertijd heeft men behalve het beeld ook het geluid opgenomen en
versterkt, om het daarna over te zenden naar het HF-deel van de geluidszender.
De diverse opneembuizen x)

We komen nu terug op de opneeinbuis. Men heeft diverse soorten opneem
buizen, die elk haar voor- en nadelen hebben. De voornaamste opneembuizen
zij n:

de beeldontleder van Farnsworth (oudste type);
de iconoscoop,
de beeldiconoscoop,
het orthicon,
het beeldorthicon,
f. het vidicon.
g- het plumbicon.

a.
b.
c.
d.

De beeldontleder is het oudste type. Dit type is tegenwoordig niet meer in
gebruik voor het overseinen van levende beelden, omdat de gevoeligheid
véél minder is dan die van de andere typen. Bij deze buis beweegt men het
geprojecteerde beeld van de scène a.h.w. over een puntvormige fotocel heen
en weer.
De iconoscoop is de voorloper van de moderne opneembuizen. De uitvinding
van deze opneembuis door Zworykin schiep pas goed de mogelijkheid om tot
de ontwikkeling van de moderne televisietechniek te komen. De iconoscoop
bracht o.a. een zeer grote verbetering van de gevoeligheid. Haar werking zullen
wij in het volgende beschrijven.
ij Belangstellenden, die meer dan in dit boek wordt gegeven wensen te vernemen
omtrent de diverse televisieopneembuizcn, is aan te bevelen „Televisie zonder formules"
van W. A. Holm (Philips Technische Bibliotheek).
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De later ontstane typen
brachten echter een nog
opneemlens
veel grotere winst aan ge
-{
voeligheid, zodat zij de ico
noscoop hebben verdrongen.
De moderne opneembuizen
eindanode—
zijn o.a. de beeldiconoscoop
af buigspoelen —
en het beeldorthicon. Deze
collector
'u
elektronenkanon
typen zijn tegenwoordig' het
meest in gebruik. Het idis
con en het plnnibicon be
:>?u
horen tot de allerlaatste
typen; zij hebben als bijzon
derheden kleine afmetingen
Fig. 5.21. Een iconoscoop.
en een eenvoudige opbouw.
De werking van de opneembuizen is over het algemeen zeer gecompliceerd.
Het zou ons veel te ver voeren om daarop uitgebreid in te gaan. We volstaan
hier met een korte beschrijving van de werking van de iconoscoop ten einde
enige kijk te verschaffen op de omzetting van een optisch beeld in een ladingsbeeld.
mozaïek

4

signaalplaat

--"r

De iconoscoop

In fig. 5.21 is de iconoscoop geschetst. Het optische beeld van de op te
nemen scène wordt door de glaswand van de iconoscoop heen geprojecteerd
op het mozaïek. Dit mozaïek bestaat uit een isolerende micaplaat waarop
zeer vele zeer kleine zilverkorreltjes zijn aangebracht, die zijn bedekt met
caesium, een foto-emitterend materiaal. Aan de andere kant is er één geleidende
plaat aangebracht, de signaalplaat. Aldus hebben wij a.h.w. zeer vele kleine
condensatorplaatjes tegenover één grote gemeenschappelijke condensator- plaat.
Even voor het mozaïek is er op de binnenzijde van de glaswand een gelei
dende laag aangebracht, de collector. Deze laag bestaat uit enkele evenwijdige,
onderling doorverbonden banden.
Het kanon is uitgevoerd als dat van een elektronenstraalbuis. De laatste
anode heeft men tezamen met de bovengenoemde collector aan aarde gelegd;
aan de katode heeft men een gelijkspanning van ca. — 1000 V t.o.v. aarde
gegeven. De elektronenstraal wordt elektrostatisch gefocusseerd en magnetisch
afgebogen met behulp van twee paar afbuigspoelen. Aldus laat men de elek
tronenbundel het tevoren besproken geïnterlinieerde raster schrijven op het
mozaïek.
Het kanon zit scheef aan het grote deel van de buis, ten einde het optische
beeld op het mozaïek te kunnen projecteren.
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a. Wordt er geen optisch beeld op het mozaïek geprojecteerd, dan is
de werking van het geheel als volgt:
De elektronenbundel komt met grote snelheid op het mozaïek terecht;
daardoor treedt er secundaire emissie van de fotogevoelige deeltjes op. Daarbij
worden meer elektronen geëmitteerd dan erop vallen, zodat de plaats waarop
de bundel terecht komt, positief wordt geladen (tot ca. + 3 V). De geëmit
teerde elektronen gaan voor een deel naar de collector; ze vallen voor een ander
deel terug op de omliggende delen van het mozaïek en maken deze delen aldus
negatiever. Gedurende de aftastingen ontstaat er een evenwichtstoestand.
Daarbij heeft het deel van het mozaïek, waar de bundel net is geweest, een
potentiaal van -|- 3 V; de andere delen gaan, dank zij het terugregenen van
secundair geëmitteerde elektronen, naar een uiteindelijke potentiaal van
ca. - 1 V toe. J.ager kan de potentiaal van de delen van het mozaïek niet komen,
omdat de secundair geëmitteerde elektronen door de afstotende werking dan
niet meer op die delen kunnen terugvallen.
Over het geheel genomen, zal in de uiteindelijke evenwichtstoestand de
potentiaal van een bepaald punt van het mozaïek dus verlopen zoals in fig. 5.22
is aangeduid. Daarbij is de straalstroom Is gelijk aan de stroom van het
mozaïek naar de collector en is de momentele totale lading van de gezamen
lijke mozaïekdeeltjes constant. De inductielading van de collectorplaat is
dus ook constant, zodat er geen stroom door de belastingsweerstand Ru loopt.

b. Wordt er wèl een optisch beeld
is de toestand als volgt:
Indien er licht op de mozaïekdeeltjes
valt, treedt er foto-emissie op. Daar
door zullen de deeltjes waarop licht
valt, positiever worden dan de deeltjes
waarop géén licht valt. We krijgen op
die wijze, dat er op het mozaïek a.h.w.
een potentiaalbeeld wordt gevormd.
Wordt het mozaïek nu afgetast, dan zal
er op de plaats waar de bundel tcrechl,
,
, .. i
komt, een potentiaalsprong van - naar
4- plaatsvinden, die bij de aftasting
van een lichte plek kleiner is dan bij de
aftasting van een donkere plek. Aldus
zal tijdens de aftasting van lichte en
mindér lichte plekken de straalstroom
in sterkte variëren en er zal een momen
tele variatie van de totale lading van
de gezamenlijke mozaïekdeeltjes op-

op het mozaïek geprojecteerd, dan
V
+3
O-

Lig. 5.22. Het verloop van de potentiaal
V van een punt van het iconoscoopmozaïek als func‘tjc van de tijd als„guflicM
op het mozaïek valt.
A7'i = de aftasttijd
•'
de tijd waarin het ladingsbeeld
wordt opgebouwd.
de beelddtijd.
T
Valt er wel licht op het mozaïek, dan ver
loopt de potentiaal gedurende de tijd A7'->
b.v. volgens de aangegeven streeplijn,
waardoor „het
,het mozaïek ter plaatse’” min
der negatief zal zijn aan het einde van de
genoemde'atT'secü'ndê.'
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treden. Hierdoor zal de inductielading op de signaalplaat ook variëren en dit
zal een wisselstroom iu door de belastingsweerstand Ru veroorzaken. Aldus
ontstaat er over Ru een wisselspanning iu.Ru, die aan de camcraversterker
wordt toegevoerd.
De gevoeligheid van de iconoscoop is niet al te groot om de volgende redenen:
In de eerste plaats is het foto-emitterende oppervlak opgebouwd uit een aantal
afzonderlijke eilandjes, zodat er slechts een deel van het geprojecteerde licht
beeld wordt benut.
In de tweede plaats vindt de foto-emissie niet voortdurend plaats, maar
slechts gedurende een betrekkelijk klein deel 1\T2 van de beeldtijd T (fig. 5.22).
De foto-emissie kan nl. pas optreden, als de potentiaal van de mozaïek 1 'eitjes
is gedaald tot beneden ca. — J V. Het duurt dus een groot deel T
t\T 1 — AT2
van de beeldtijd T, voordat vlak na een aftasting de potentiaal is gedaald
van 4- 3 V tot — J V; slechts gedurende de tamelijk korte tijd AT2, die nog
overschiet, kan de foto-emissie plaatsvinden.
Andere nadelen van de iconoscoop zijn nog de betrekkelijk grote afmetingen
en het feit dat men de opneemlens niet dicht bij het mozaïek kan opstellen,
d.w.z., bij de plaats waar de lens het beeld moet projecteren. Het laatste punt
houdt in, dat men geen lenzen met een kleine brandpuntsafstand kan ge
bruiken J).
De beeld-iconoscoop

In het geval van de beeldiconoscoop is de gevoeligheid veel beter. Dit heeft
men op de volgende wijze bereikt:
In de eerste plaats projecteert men het optische beeld niet op een uit eilandjes
samengesteld mozaïek, doch op één aaneengesloten foto-emitterend oppervlak,
de fotokatode.
In de tweede plaats wordt een langere tijd benut om het ladingsbecld te vormen.
In de derde plaats heeft door middel van secundaire emissie een versterking
van het effect van de foto-emissie plaats.
Verdere voordelen zijn de kleinere afmetingen en het feit dat men de
opneemlens vlak bij haar beeld op de fotokatode kan opstellen.
Wij besluiten met de opmerking, dat de iconoscoop en de beeldiconoscoop
tot de opneembuizen behoren, waarbij de doorgaande elektronen een zeer
grote snelheid bereiken. Het orthicon en het beeldorthicon behoren tot een
geheel ander type opneembuizen, waarbij de doorgaande elektronen een aan
zienlijk lagere snelheid hebben.

‘) Een kleine brandpuntsafstand heeft als voordelen o.a. een grote scherptediepte en
een grote opneemhoek.

-
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§ 7. HET HF-DEEL VAN DE TELEVISIEZENDER
In het HF-deel van de televisiezender worden de beeld- en de geluidsdraaggolf afzonderlijk opgewekt en versterkt. Het is daarbij van het grootste belang,
dat men de verschilfrequentie tussen de genoemde draaggolven (5,5 MHz)
zéér constant houdt. In den regel treft men extra maatregelen die ervoor
zorgen, dat het genoemde frequentieverschil automatisch constant blijft.
De beeldzender

Wat de beeldzender betreft, kan men de draaggolf zowel in frequentie- als
in amplitude moduleren met het videosignaal.
Freqiienliemodulatie heeft als voordelen, dat het rendement van de zender
veel gunstiger ligt, dat men minder last heeft van storingen en vooral, dat de
signaal-ruis-verhouding in de ontvangers gunstiger uitvalt. In het geval van
frequentiemodulatie moet men echter beide zijbanden uitzenden; dit vereist
een bandbreedte van minstens 2x6% 12 MHz.
Amj>litudemodulatie heeft als voordeel, dat men een asymmetrisch zijbandsignaal kan uitzenden; dat brengt een extra besparing van ca. 4| MHz aan
bandbreedte mee. Bovendien zijn de ontvangers minder gecompliceerd dan
in het geval van frequentiemodulatie. Omdat er in de aangewezen frequentiebanden betrekkelijk weinig ruimte aanwezig is voor televisiezenders, geeft
het voordeel van een kleinere bandbreedte de doorslag, en past men amplitudemodulatie toe bij de omroepbeeldzenders.
Vergeleken met een AM-geluidszender, levert de modulatie met het video
signaal extra moeilijkheden op in verband met de zeer brede frequentieband
van het videosignaal, tiet is nl. moeilijk, een groot wisselstroomvermogen te
leveren, dal een dergelijke brede Irequentieband van verscheidene megahertz
inneemt} Om deze reden in hoofdzaak past men nooit anodemodulatie toe,
indien de eindtrap van de televisiebeeldzender moet worden gemoduleerd.
Immers, juist in het geval van anodemodulatie moet de modulator een zeer
groot wisselstroomvermogen leveren. Trouwens, de eindzendbuis wordt be
dreven met een zeer hoge anodegelijkspanning van enkele kV; deze hoge
spanning brengt in het geval van anodemodulatie ook nog de nodige complica
ties mee.
Men past steeds stuurroostermodulatie toe bij het moduleren van de
beelddraaggolf in de eindtrap. De modulator moet dan veel minder wissel
stroomvermogen leveren; bovendien heeft men niet met een hoge gelijk
spanning te doen. De laatste trap van de modulator is b.v. een in anodebasisschakeling geschakelde zendbuis die het videosignaal tussen het stuurrooster
van de beeldeindtrap en aarde toevoert. Ook de beelddraaggolf wordt tussen
het stuurrooster en aarde toegevoerd. Bij deze stuurroostermodulatie moet
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de modulator nog een tamelijk groot vermogen leveren aan de in roosterstroom gestuurde eindtrap van de beeldzender. Met een anodebasisschakeling
kan men dit goed bereiken.
Men zou kunnen overwegen, de modulatie reeds enkele trappen vóór de
eindtrap te doen geschieden om aldus te bereiken, dat de modulator niet zulk
een groot vermogen behoeft te leveren. Een enkele keer wordt dit wel gedaan,
doch men heeft dan het nadeel, dat de trappen die na de gemoduleerde trap
komen, hoogstens in klasse B kunnen worden ingesteld; men moet dan op
passen, de modulatie van het AM-beeldsignaal niet te vervormen bij het
versterken van dat signaal. Het is daarom regel, dat men in de eindtrap moduleert.
De modulatiekarakteristiek in het geval van stuurroostermodulatie is niet
recht, maar zij heeft a.h.w. een onder- en een bovenbocht. Men zorgt nu ervoor,
dat de eigenlijke beeldmodulatie in het nagenoeg rechte stuk valt en dat de
synchronisatic-impulsen in de bovenbocht vallen (fig. 5.23). Bovendien zorgt
men ervoor, dat de synchronisatie-impulsen in het door de modulator ge-

■^mom

*o
stuur roostermodulatie karakteristiek

^Imm

-Vg,

11L

•t

Knod

t
Fig. 5.23. De modulatiekarakterisliek en de AM-spanning die over de anode-bnpedantic staat van de eindtrap van een televisiebeeldzender, waarin stuurroostermodulatie plaats vindt.
In de figuur is de draaggolffrequentie véél te laag aangehouden ten einde het
HF-signaal te kunnen schetsen.
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leverde videosignaal a.h.w. iets te groot zijn, zodat zij in net gemoduleerde
HF-signaal juist weer de goede grootte hebben.
De onderbocht van de modulatiekarakteristiek veroorzaakt bijna geen ver
vorming, omdat men de momentele draaggolfamplitude niet beneden 10%
van de maximale amplitude laat komen in verband met de interdraaggolfontvangst.
De geluidszender

Wat de geluidszender betreft, hebben we reeds vermeld, dat men meestal
jrequentiemodulatie toepast. Behalve dat dit de normale voordelen oplevert,
die een FM-zi-nder heeft boven een AM-zender, komt er in het geval van een
televisiezender nog het extra voordeel, dat men dan interdraaggoljontvangst
kan toepassen. Wat dit inhoudt, zal bij de behandeling van de televisieontvanger nog ter sprake komen. Zoals we eerder hebben vermeld, schrijft de
C.C.I.R. voor het ,,625 lijnen”-TV-signaal een maximale frequentiezwaai van
50 kHz voor; de geluidszender mag daarbij een bandbreedte van 100 kHz
innemen. De geluidsdraaggolf ligt 5,5 MHz boven de beelddraaggolf, en het
vermogen van het geluids FM-signaal moet vijf maal zo klein zijn als dat van
de beelddraaggolf.
De zendantenne

Het is mogelijk, dat men in eenzelfde eindtrap de geluids- zowel als de beeldmodulatie aanbrengt. Tot nu toe heeft men echter een aparte beeldeindtrap en
een aparte geluidseindtrap aangehouden, die hun signalen in de meeste gevallen
aan een gemeenschappelijke zendantenne toevoeren. Men gebruikt een gemeen
schappelijke zendantenne, omdat men op die wijze de kosten van een zend
antenne en haar voedingslijn bespaart. Dit loont de moeite, aangezien de
antenne zowel als de voedingslijn kostbare onderdelen van de zender vormen.
De zendantenne voert men dusdanig uit, dat zij slechts in het horizontale
vlak uitzendt, doch niet omhoog. Immers, de ontvangers moeten het signaal
direct van de zendantenne krijgen, doch niet indirect via de ionosfeer.
Door deze gerichte straling in het horizontale vlak bereikt men met eenzelfde
zendvermogen een ca. 10 maal zo sterk signaal op een bepaalde afstand van
de zender als dat met een dipool-zendantenne het geval zou zijn. Men stelt
de zendantenne liefst zo hoog mogelijk op, om met één zender een zo groot
mogelijk gebied te kunnen bestrijken.
Tussen de beeldeindtrap en de zendantenne heeft men verder nog een filter
aangebracht, ten einde een asymmetrisch zijbandsignaal uit te zenden.
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Verbindingszenders

Om een groter gebied te bestrijken stelt men verschillende zenders ver
spreid op, die alle hetzelfde televisiesignaal uitzenden. Hiertoe moet men het
signaal van de oorspronkelijke zender overbrengen naar de diverse neven
zenders. Men kan dit doen via coaxiale kabels, of door middel van kleine ver
bindingszenders (z.g. straalzenders). De verbindingszenders zenden uitsluitend
het beeldsignaal over. Het geluid brengt men dan apart (in den regel per kabel)
over. Is de afstand van zender A naar zender B zeer groot, dan zijn er vele
verbindingszenders nodig om het televisiesignaal van A naar B over te sturen.
Wat de verbindingszenders betreft, is het van het grootste belang, dat
tijdens het doorzenden van het TV-signaal de signaal-ruis-verhouding niet
merkbaar slechter wordt, dat men zo weinig mogelijk last ondervindt van
storingen en dat het overzenden zo min mogelijk energie kost. Ten einde dit
te kunnen verwezenlijken, neemt men de draaggolffrequentie van de straal
zenders zéér hoog (ca. 9000 MHz) en moduleert men de beelddraaggolf in jrequenlie. Bij zulke hoge frequenties is de vereiste bandbreedte van 12 MHz
voor het 625 lijnen-signaal klein in verhouding tot de draaggolffrequentie /o,
zodat FM hier geen bezwaar is. De voordelen zijn de gewenste gunstige signaalruis-verhouding en een minimale last van storingen. Verder zenden de ver
bindingszenders niet slechts in het horizontale vlak, maar tevens binnen een
betrekkelijk kleine hoek (ca. 3°) in één richting x). Hierdoor is de veldsterkte
in de zendrichting niet 10 x, maar wel 5000 x zo sterk als het geval zou
zijn met een dipool-zendantenne. De benodigde zendenergie van een verbin
dingszender bedraagt dan ook slechts ca. 0,2 W.
De zend- en ontvangbuizen, die men in een verbindingszender kan ge
bruiken, zijn o.a. schijjtrioden, klystrons, multireflectiebuizen, en lopcnde-golfbuizen. De drie laatstgenoemde typen zijn geen normale radiobuizen, doch
elcktronenbuizcn die op geheel andere principes berusten opdat zij met succes
zullen kunnen werken bij buitengewoon hoge frequenties 2). Moet een ver
bindingszender een televisiesignaal ontvangen en dat verder doorgeven, dan
kan men het ontvangen signaal niet zo maar ontvangen, versterken en op
nieuw uitzenden. De frequenties liggen nl. te hoog om het ontvangen signaal
direct te kunnen versterken.
Om te beginnen, past men daarom frequentietransformatie toe, waardoor
men een MF-signaal van b.v. 100 MHz verkrijgt. Vervolgens kan men dit sig
naal óf versterken en daarna in het weer uit te zenden HF-signaal omzetten;
óf detecteren, versterken en daarna de in de verbindingszender opgewekte
HF-draaggolf ermee moduleren.
>) De zendantenne zowel als de ontvangantenne hebben een paraboolvormige reflector
om de straling (resp. de ontvangst) zo goed mogelijk te doen geschieden.
2) Diverse principes zullen wij in hoofdstuk VI over radar en microgolfbuizen behan
delen.
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§ 8.

i

EEN TELEVISIEONTVANGER VOOR GESCHEIDEN DRAAGGOLF-ONTVANGST

Er zijn diverse mogelijkheden om een televisieontvanger uit te voeren,
In fig. 5.24 is het blokschema gegeven van een mogelijke ontvanger voor
gescheiden draaggolf-ont vangst x).
Wc zullen nu in grote lijn nagaan, hoe het ontvangen signaal wordt ver
werkt tot het gewenste beeld en het gewenste geluid.
De kanalenkiezer

Om te beginnen, voert men het antennesignaal toe aan het HF-versterkgedeelte, dat tezamen met de daaropvolgende mengtrap en de oscillator de
z.g. kanalenkiezer vormt.
Men heelt in den regel één HF-versterktrap, die is samengesteld uit twee
in cascodeschakeling opgestclde trioden; daarbij wordt er een band van
ca. 10 MHz doorgelaten, waarbinnen het 7 MHz in beslag nemende televisie
signaal valt (fig. 5.176).
De mengbuis en de oscillator zijn meestal in één ballon ondergebracht.
De oscillator is een triode; de mcngbuis kan een triode of een pentode zijn.
Men past nl. de z.g. additieve mengschakeling toe, waarbij het HF-signaal van de
voorgaande HF-versterktrap en het oscillatorsignaal beiden aan het stuurrooster van de mengbuis worden toegevoerd.
In de kanalenkiezer bevinden zich aldus de HF- en de oscillatorkringen,
die bepalen, welk televisiesignaal men ontvangt. Voor elk televisiestation
(kanaal) zijn er aparte HF-kringen en oscillatorkringen aanwezig, zodat af' Kanalenkiezer
I
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Fig. 5.24. Het blokschema van een televisieontvanger voor gescheiden draaggolf-ontvangst.
i) In het Engels duidt men dit systeem aan met “split-carrier sound”.
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stemmen op een ander kanaal geschiedt door met een schakelaar op een ander
stel afstemkringen over te schakelen. Hier verstemt men de kringen dus
niet met behulp van variabele condensatoren, zoals dat bij geluidsontvangst
gebruikelijk is.
De MF-versterking

Het na de menging verkregen MF-beeldsignaal en MF-geluidssignaal ver
sterkt men in geval van gescheiden draaggolf-ontvangst meestal eerst ge
meenschappelijk in een of twee MF-versterktrappen, en vervolgens elk apart
in een bceld-MF-versterker en in een geluids-MF-versterker. Het is beter
om het geluidssignaal reeds direct na de mengtrap van het beeldsignaal af
te scheiden met het oog op het vermijden van kruismodulatie. Men heeft dan
echter meer MF-geluidsversterktrappen nodig om voldoende aan de geluidsdetector voorafgaande versterking te verkrijgen.
De gemeenschappelijke MF-versterktrappen zowel als de aparte beeldMF-trappen hebben als anode-impedantie enkelvoudige kringen of bandfilters.
De geluids-MF-trappen hebben uitsluitend bandfilters, zoals dit bij normale
FM-geluidsont vangst gebruikelijk is.
Bij de versterking van het MF-beeldsignaal onderdrukt men in het bij
zonder de volgende componenten van het wisselspanningssignaal extra goed
(fig. 5.19*):

a. de component die is te wijten aan de geluidsdraaggolf van het naburige
TV-station aan de hoge frequentiekant x);
b. de component die is te wijten aan de beelddraaggolf van het naburige
TV-station aan de lage frequentiekant;
c. de componenten, die het geluid van het te ontvangen TV-signaal vertegen
woordigen.
In verband met punt c merken wij op, dat de C.C.I.R.-normen voor het
HF-televisiesignaal voorschrijven dat de energie van de beelddraaggolf 5 maal
zo groot moet zijn als de energie van het FM-geluidssignaal. In de MF-versterker
van de ontvanger moet men de geluidsdraaggolf nog meer verzwakken t.o.v.
de beelddraaggolf.
Dit laatste zal duidelijk worden bij de behandeling van de interdraaggolfontvangst in § 10.

i) Bedenk, dat als bij het HF-signaal een naburig kanaal aan de lage frequentiekant
ligt, ditzelfde kanaal bij het Ml'-signaal daarentegen aan de hoge frequentiekant ligt.
(We veronderstellen hier, dat de oscillatorfrequentie boven de draaggolf-frequentie van
de te ontvangen zender ligt).

!
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De videodetectie en de videoversterking

Het van de laatste beeld-MF-versterktrap afkomstige signaal wordt meestal
gedetecteerd met een diodedetector. Aangezien het videosignaal een véél
grotere bandbreedte heeft dan een normaal geluidssignaal, dient men het RCprodukt van de detector veel kleiner te kiezen dan bij een geluidsdetector
het geval is.
Het van de detector afkomstige videosignaal versterkt men in een of twee
versterktrappen met weerstandkoppeling alvorens men het aan de elektronenstraalbuis toevoert. Men moet daarbij voor drie punten zorgdragen:

le.

De polariteit van het videosignaal moet dusdanig zijn, dat tijdens de
synchronisatie-impulsen de elektronenstraalbuis inderdaad wordt af
geknepen.
2e. De grootte van het videosignaal moet kunnen worden geregeld; hoe
groter videosignaal, des te groter straalstroomvariaties van de weergeefbuis, des te meer contrast in het beeld.
3e. De nulcomponent moet eventueel worden hersteld; d.w.z., het onderdruk
kingsniveau moet steeds op dezelfde potentiaal blijven liggen, ongeacht
de aard van de beeldinhoud.
Het herstellen van de nulcomponent

Op het laatstgenoemde 3e punt gaan we nog iets nader in. In het algemeen
is de beeldinhoud van het televisiesignaal aan verandering onderhevig; ook
de inhoud van de verschillende delen van het beeld kunnen sterk uiteenlopen.
Hierdoor is de gemiddelde potentiaal van het video-wisselspanningssignaal
(de z.g. nulcomponent) aan verandering onderhevig. Geeft men het video
signaal nu via een koppelcondensator Cj-en een lekweerstand Ri van de ene
versterktrap naar de andere door, dan zal de nulcomponent niet tegelijker
tijd worden doorgegeven; d.w.z.., de toppen van de lijnsynchronisatie-impulsen
tvideo

n
u

4:Ck
|
j

AM

video
*’ signaal

ïWWWV
donkere plek
van beeld

lichte plek
van beeld

Fig. 5.25. Indien men een videosignaal dat een beeld met donkere en lichte banen ver
tegenwoordigt, aan een bormale versterktrap met weerstandkoppeling toevoert, zal
het onderdrukkingsniveau van het uitgangssignaal niet steeds op dezelfde hoogte liggen
omdat de gelijkspanningscomponent niet wordt doorgegeven.
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(en tevens het onderdrukkingsniveau) blijven
niet op eenzelfde niveau
(fig. 5.25). Dit is echter
V&Ck
wel een vereiste.
VkoHF
Bi
Men kan de nulcom
ponent weer■ herstellen
met behulp van een
R\.
o Bn
rdiode. Men laat deze
diode a.h.w. ;als detector
dienst doen, waarbij men
de toppen van de syn
chronisatie-impulsen te
gen de tijdas aan laat
lopen (fig. 5.26). De ('t,
t
de /?/ en de diode (de z.g.
Fig. 5.26. Met behulp van een z.g. niveau—diode kan men
dat het onderdrukkingsniveau van het uit „niveau diode”) vormen
ervoor zorgen,
~
gangssignaal van een videoversterktrap
. steeds nagenoeg
~
v tezamen een diodedetecop dezelfde hoogte ligt; het is dan, alsof de gelijkspanningstorschakeling x).
component wel wordt doorgegeven.

Ia

liodt

-x

5

AAA

I

We besluiten met te
vermelden, dat men tegenwoordig de noodzaak om de nulcomponent te her
stellen in den regel vermijdt door het toepassen van gelijkstroomkoppeling.
De detectie van het geluids MF-signaal en de LF-versterking

Dit geschiedt op dezelfde wijze als in een geluids-FM-ontvanger. De FMdetector wordt in den regel gevolgd door een normale LF-versterker en een
eindtrap. We merken hierbij op. dat het FM-signaal van de televisiegeluidszender niet aan dezelfde eisen voldoet als het signaal van een FM-geluidsomroepzender. Immers, bij de laatste bedraagt de bestreken bandbreedte
3 X 75 = 225 kHz; bij televisie daarentegen 2 x 50 = 100 kHz.
De synchronisatiescheider

Het verkregen videosignaal voert men, behalve naar de elektronenstraalbuis,
ook nog naar een buis met een kleine roosterruimte toe, ten einde afzonder
lijke synchronisatie-impulsen te verkrijgen. De buis die als synchronisatie
scheider moet dienstdoen, is b.v. een „als roosterstroomdetector geschakelde”
pentode waaraan men een betrekkelijk lage schermroosterspanning heeft
gegeven, ter verkrijging van de gewenste kleine roosterruimte (fig. 5.27).
i) In fig. 5.26 is een mogelijk voorbeeld van het herstellen van de nulcomponent
gegeven. Het kan ook nog op andere wijze. Bovendien kan de polariteit van het te ver
werken videosignaal andersom zijn.
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big. 5.27. !)c synchronisatiescheider. Deze dient om de synchronisatie-impulsen van het videosignaal af te scheiden. Om mooie impulsen te verkrijgen
voorziet men de buis van een grote anodeweerstand, waardoor de dyna
mische I a- Vpx-karakteristiek een bovenbocht verkrijgt en de buis als
anodestroombegrenzer gaat dienstdoen.

Bovendien geeft men de pentode een zeer grote anode-weerstand, waardoor
de dynamische I n—Fyi-karakteristiek een bovenbocht verkrijgt en de pentode
als anodestroombegrenzer dienst doet. Men zorgt ervoor, dat de synchronisatieimpulsen juist binnen de roosterruimte vallen met de toppen nagenoeg tegen
de t-as aan; het overige videosignaal valt buiten de roosterruimte en wordt
aldus afgesneden. De verkregen synchronisatie-impulsen dienen in de eerste
plaats om de lijntijdbasis te synchroniseren.
In de tweede plaats draait men de synchronisatie-impulsen in fase en ver
volgens voert men ze aan een z.g. integrator toe, die dient om de rastersynchronisatie-impulsreeks telkens om te zetten in één rastersynchronisatiesignaal.
Dit laatste signaal gebruikt men om de rastertijdbasis te synchroniseren.
De werking van de integrator is als volgt:
Voert men aan de serieschakeling van een weerstand en een condensator
de synchronisatie-impulsen toe, dan zal de condensator worden geladen tot
de gemiddelde waarde van de toegevoerde spanning. Deze gemiddelde waarde
is ten tijde van de betrekkelijk smalle lijnsynchronisatie-impulsen tamelijk
klein. Zodra de veel bredere rastersynchronisatie-impulsen optreden, neemt de
gemiddelde waarde van de spanning echter aanzienlijk toe, zodat de condensa
tor tot een hogere spanning wordt geladen (fig. 5.28). Deze tijdelijke spanningstoeneming over de condensator vormt het gewenste rastersynchronisatiesignaal
dat in staat is de rastertijdbasis te synchroniseren. De vooregalisatie-impulsen
dienen hierbij om de vorming van de rastersynchronisatie-impuls telkens op
dezelfde wijze te doen beginnen, ongeacht of de laatste geschreven lijn van het
zichtbare raster geheel of voor de helft zichtbaar is geschreven. De rastersynchronisatie moet namelijk telkens precies op het juiste tijdstip inzetten,
ten einde óf „in de linkerbovenhoek” óf „midden boven” opnieuw met het
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[het einde van het zichtbaar geschreven raster en
ihet begin van de rastersynchronisatie-impulsreeks
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Fig. 5.28. Indien men de rastersynchronisatie-impulsreeks aan
de sevieschakeling van een weerstand en een condensator toe
voert (een z.g. ,,integrator”, of integrerend filter), ontstaat er
over de condensator één impuls; deze kan dienstdoen om de
oscillator van de rastertijdbasis te synchroniseren. Dank zij
de aanwezigheid van de vooregalisatie-impulsen ontstaat er na het schrijven van de
oneven lijnen (a) precies dezelfde impuls als na het schrijven van de even lijnen (b).
Met kleine pijlen zijn de
d~ tijdstippen
—aangegeven,
---- ----------- waarop
----- - de lijnoscillator telkens
"
wordt gesynchroniseerd.

r

4

zichtbare schrijven te beginnen. Alleen dan zullen de geschreven even en oneven
lijnen precies tussen elkaar in vallen, en alleen dan vindt er juiste interliniëring
plaats.
Het na de integrator verkregen signaal verwerkt men tot het gewenste uit
eindelijke rastersynchronisatiesignaal en met behulp daarvan synchroniseert
men de rastertijdbasis.

De lijntijdbasis, de HS-generator en de rastertijdbasis

Tegenwoordig past men bij de televisieweergeefbuizen steeds magnetische
afbuiging toe. Deze afbuiging geschiedt, doordat men een zaagtandvormige

stroom door de lijn- zowel als door de rasterafbuigspoelen stuurt. Daarover
valt in de eerste plaats op te merken, dat de frequentie van de lijnzaagtandstroom

1
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veel hoger is dan die van de rasterzaagtandslroom. Dit brengt mee, dat het op
wekken van de genoemde zaagtandstromen ons voor twee verschillende
opgaven stelt. Voor de lijnzaagtandgenerator met zijn hoge frequentie vormen de
lijnafbuigspoelen in hoofdzaak een inductieve belasting. Voor de rasterzaagtandgenerator met zijn lage frequentie vormen de rasterafbuigspoelen daarentegen
nagenoeg uitsluitend een weerstandsbelasting.
Bij de lijntijdbasis ontstaan er tijdens elke lijnterugslag hoge spannings
pieken. omdat de stroom dan plotseling van richting omkeert. Men benut
deze spanningspieken voor het opwekken van de voor de elektronenstraalbuis
benodigde hoogspanning. Dit geschiedt door enkelfasige gelijkrichting.
Slechts zover gaan wij met de algemene bespreking van de ontvanger.
In de volgende paragraaf gaan wij nader in op de werking van de tijdbases,
aangezien dit bijzondere onderdelen zijn die men in geluidsontvangers niet
zal aantreffen.

§ 9. DE TIJDBASES
De lijntijdbasis

De lijntijdbasis is meestal opgebouwd uit een door de lijn-synchronisatieimpulsen gesynchroniseerde oscillator, de lijnoscillator, en een lijneindtrap.
De lijnoscillator wekt een zaagtandvormige spanning op, die hij toevoert
aan de lijneindtrap '). Hiertoe kan een multivibrator dienen.
De lijneindtrap zorgt voor de afbuigstroom in de lijnafbuigspoelen. Dit kan
op diverse manieren geschieden.
In de eerste plaats kan men de
lijnafbuigspoelen in het anodecircuit van een pentode plaatsen
O,
deze pentode wordt gestuurd door
de zaagtandspanning van de lijnos
cillator (fig. 5.29). De pentode zal
ff:
dan een zaagtandvormige stroom
leveren aan de inductieve belasting.
T
De te leveren topstroom is echter
zeer groot, zodat een normale pen
tode deze stroom moeilijk direct kan Fig. 5.29. De eindtrap van een lijntijdbasisgenerator, waarbij de energie van hel tijdens
leveren. Men moet de afbuigspoelen de heenslag aangroeiende magnetische veld
daarom aanpassen met behulp van telkens gedurende de terugslag verloren
gaat in de dempingsweerstand 7? ten einde
een transformator.
ongewenste uitslingeringen te voorkomen.
>) Deze zaagtandspanning heeft eigenlijk het aan de linkerzijde in fig. 5.29 aangegeven
verloop. Daarbij zijn de extra impulsen nodig om de buis afgeknepen te houden tijdens
de lijnterugslagtijd.
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Verder zal de stroom door de afbuigspoelen niet zo gemakkelijk tegelijkertijd
met de pentodestroom zo maar tot nul afnemen. Dit komt, doordat de afbuig
spoelen en de transformator tezamen met hun lekcapaciteit C een resonantiekring vormen die eerst zal gaan uitslingeren, en dit uitslingeren langer
zal duren dan de terugslagtijd. Gedurende deze uitslingering wordt de aan
het eind van de heenslag aanwezige veldenergie \LI2 in warmte omgezet 1);
pas als alle energie in warmte is omgezet, is de uitslingering afgelopen. In het
begin van de volgende heenslag zal de besproken uitslingering daarom een
storing in het beeld geven, die bestaat uit een aantal verticale banden aan
de uiterste linkerzijde van het beeld.
Ten einde het uitslingeren snel te onderdrukken, schakelt men een serieschakcling van een diode D en een weerstand R over de primaire van de trans
formator; daarbij kan de diode zó zijn geschakeld, dat zij alleen geleidt als
de stroom in de primaire tegengesteld is aan de stroomrichting tijdens de
heenslag (fig. 5.29). Hierdoor zal de diode slechts tijdens de terugslag geleidend
worden; de weerstand R zal dan de bovengenoemde resonantiekring sterk
dempen.
De besproken schakeling heeft een zeer slecht rendement, doordat er telkens
een grote energie aan de lijnafbuigspoelen wordt toegevoerd, die voor het
grootste deel verloren gaat, doordat zij tijdens de terugslag wordt omgezet
in warmte. Men heeft daarom naar schakelingen met een beter rendement
gezocht. Deze heeft men gevonden in de schakeling met de spaardiode (in het
Engels: “efficiency diode’’) en in de schakeling met de addeerdiode of
boosterdiode.
\'an de twee genoemde schakelingen past men tegenwoordig nog slechts de
schakeling met de boosterdiode toe. Dit om de volgende redenen:
De schakeling met de spaardiode vereist een tamelijk hoge voedingsspanning
ten einde de lijneindtrap goed te laten werken, en de pentode behoeft daarbij
geen grote stroom te leveren.
De schakeling met de boosterdiode vereist daarentegen geen hoge voedings
spanning om de lijneindtrap naar behoren te laten werken, maar de pentode
moet daarbij wel een grote stroom leveren.
Nu is men er al spoedig toe overgegaan in televisieont vangers een voedingstransformator te vermijden en de netspanning direct gelijk te richten. Men kan
dan slechts een betrekkelijk lage voedingsspanning van 170a 230 V verkrijgen 2).
Bij deze lage voedingsspanning kan men de schakeling met de spaardiode
niet goed toepassen, zodat men dus is aangewezen op de schakeling met een

1) O.a. in de vorm van koperverliczen en ij zetverliezen van de lijntransformator.
2) Met behulp van gelijkrichtbuizen verkrijgt men ca. 170 V, met behulp van seleencellen ca. 200 V en met behulp van siliciumdioden ca. 230 V.
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boosterdiode. Om deze reden zullen wij de schakeling met de spaardiode hier
dan ook niet bespreken.

De lijntijdbasis met een boosterdiode

De schakeling met de boosterdiode is in fig. 5.31 weergegeven 1). Hierbij
maakt men gebruik van de volgende principes:
Ie. Men zorgt gedurende de heenslag voor een constante spanning over de pri
maire van de belaste lijntransformator, zodat er een lineair veranderende
stroom wordt veroorzaakt.

2e. Na het volbrengen van de heenslag gebruikt men een halve periode van de
uitslingering van de kring die wordt gevormd door de belaste lijntrans
formator en zijn lekcapaciteit, om de stroom van ,,maximaal de ene kant op”
te wijzigen in ,,maximaal de andere kant op”.

3e. De energie \LI-, die gedurende de tweede helft van de heenslag aan de
belaste lijntransformator wordt toegevoerd, wordt gedurende de eerste
helft van de daaropvolgende heenslag teruggevoerd aan een in serie met
voedingsbron geschakelde condensator, de z.g. addeer- of boostercondensator.
Gedurende de daarna volgende tweede helft van de heenslag is de in de
boostercondensator teruggevoerde energie ter beschikking voor de nieuwe
stroom toeneming.
De werking van de schakeling is als volgt:
Men zorgt ervoor, dat de lijnoscillator aan de pentode van de lijneindtrap
een zaagtandspanning toevoert (zie fig. 5.30<?), waarvan de top tot top-waarde
ca. tweemaal de roostcrruimte bedraagt. Hierdoor zal de voedingsbron na
inschakeling van de tijdbasis gedurende de tweede helft van de heenslag
(A7'i) een toenemende stroom door deel NE van de lijntransformator heen
sturen via de pentode. en de diode.
Vervolgens wordt tijdens XT* de pentode afgeknepen; daarbij neemt de
stroom niet zo maar af tot nul, doch hij blijft even doorlopen en hij laadt de
lekcapaciteit tot een zeer hoge spanning op, waarbij E sterk in potentiaal stijgt.
Tijdens
is de stroom van richting omgekeerd en ontlaadt de lekcapa
citeit ; daarbij neemt de stroom toe. Onderwijl daalt E in potentiaal, totdat
de diode weer gaat geleiden.
Als de diode weer geleidt, laadt de afnemende stroom gedurende Aï'i de
boostercondensator C via de diode. De condensator C heeft een zeer grote

>) Er zijn nog verschillende andere schakelingen met een boosterdiode mogelijk.
Die kan men echter alle terugbrengen tot het principe dat hierboven is aangegeven.
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capaciteit, zodat zijn spanning tijdens een lading niet zeer sterk toeneemt
en de spanning over deel MN van de primaire nagenoeg constant blijft; aldus
veroorzaakt zij een lineair afnemende stroom.
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Fig. 5.30. Het verloop van de stroom in en de spanning over de primaire wikkeling
van de lijnuilgangstransforniator met boosterdiode (zie fig. 5.31).
a. De door de eindpentode van de tijdbasis geleverde anodestroom.
b. De primaire ampèrewindingen, die voor een deel via de diode en voor een
deel via de pentode worden geleverd.
c. De spanning over de gehele primaire wikkeling.
Opmerking: in de praktijk laat men de pentode reeds enigszins stroom geleiden
voordat de tijd AT'.j is beëindigd, ten einde het overnemen van de stroom van de
diode door de pentode geleidelijk te doen geschieden en de instelling minder kritisch
te doen zijn.
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lijntijdbasisgenerator met boosterdiode.
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Is de stroom door MN tot nul afgenomen, dan is de eerste helft van de
heenslag beëindigd; dan begint de pentode weer stroom te trekken. De voeding
van de pentode geschiedt nu tezamen door Vt> en door de spanning die C
gekregen heeft! Daarbij wordt C dus weer enigszins ontladen, doch niet veel,
dank zij zijn grote capaciteit; de spanning Vb + Vc over MNE is nagenoeg
constant, zodat de stroom lineair toeneemt.
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In het begin na de inschakeling wordt C tijdens AT3 telkens meer geladen
dan dat hij daarna tijdens AT4 wordt ontladen, zodat gedurende de eerste
tijd C langzamerhand tot een steeds hogere spanning wordt geladen. Op den
duur verkrijgt C zelfs een aanzienlijk hogere spanning dan Vt>; deze spanning
voegt aan de voedingsspanning Vb als het ware een extra bedrag toe ter voeding
van de pentode ten tijde ATj. Tenslotte wordt er een evenwichtstoestand
bereikt, waaibij de C ten tijde t\T 1 evenveel wordt ontladen als hij daarna
ten tijde AT4 wordt bijgeladen.
In de 4 schema’s van fig. 5.31 is de stroomloop gedurende de tijden ATi,
AT2, AT3 en AT4 gegeven; in fig. 5.30b is het verloop van de grootte van
de ampèrewindingen in de tijd weergegeven. Tevens is in fig. 5.30c het verloop
van de spanning over de primaire geschetst. Aan de hand van fig. 5.31 kan
men de werking in het kort als volgt formuleren:
Ten tijde i\Ti leveren de voedingsbron en de boostercondensator tezamen
een lineair toenemende stroom aan de gehele primaire, via de pentode.
Ten tijde A7'o wordt de pentode afgeknepen; dan slingert de resonantiekring
I periode uit, zodat hij de lekcapaciteit aldus tot een hoge spanning laadt.
Ten tijde AT3 slingert de resonantiekring gedurende ] periode verder uit,
waarbij de lekcapaciteit ontlaadt door een toenemende stroom in andere
richting; daarbij daalt de potentiaal van punt N totdat de diode gaat geleiden.
Ten tijde AT4 wordt de boostercondensator bijgeladen via de diode door
de nu lineair afnemende stroom die tegen de reeds verkregen spanning over C
in is gericht.

Het is van belang erop te wijzen, dat de stroom gedurende de heenslag
lineair verandert omdat de grote boostercondensator voor een nagenoeg con
stante spanning over de tussen M en N gelegen
windingen zorgt (zie le punt
op blz. 429). De vorm van de door de lijnoscillator aan de lijneindtrap te
leveren spanning is daarom niet van groot belang.
Verder valt op te merken, dat men in de praktische schakeling om het
overnemen van de stroom van de diode door de pentode niet al te kritisch
te maken, steeds ervoor zorgt dat de pentode voor het eind van de tijd AT.,
reeds enige stroom trekt.
Tot slot merken we op, dat er over de lijntransformator buitengewoon
hoge piekspanningen ontstaan; daarmee moet men bij zijn constructie terdege
rekening houden met het oog op de isolatie. Ook bij de boosterdiode en de lijneindpentode moet men bijzondere maatregelen nemen wat de isolatie betreft,
aangezien er aan deze buizen zeer hoge piekspanningen ontstaan.
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De hoogspanningsgenerator

In den regel verkrijgt men de voor de elektronenstraalbuis benodigde hoog
spanning door de in de lijntijdbasis ontstane, zeer hoge piekspanningen gelijk
te richten. In fig. 5.32 hebben wij
hiervan een voorbeeld gegeven met
een lijntijdbasis die is uitgevoerd
met een boosterdiode. De beschik
booster
bare piekspanningen zijn nog ex
diode
tra vergroot door de transformatorwikkeling verder dóór te wik
kelen.
annings- I
Het zal duidelijk zijn, dat de iso
Ie
I
latie van de HS-gelijkrichtdioden
moet voldoen aan bijzonder hoge
eisen; men heeft daartoe speciale
HS
dioden ontwikkeld. De gloeidraad
■oO
van de HS-diode wordt door een
Fig. 5.32. De wijze waarop mén de hoog
aparte wikkeling van de lijntrans spanning
voor de televisieweergeefbuis met
formator gevoed, opdat men iso- behulp van de lijntijdbasis met boosterdiode
kan verkrijgen. De zeer hoge spanningspie
latie-moeilijkheden kan vermijden. ken over de primaire van de lijntransforma
Bij de bespreking van de elek tor (zie fig. 5.30c) richt men gelijk met be
hulp van een speciale hoogspanningsdiode.
tronenstraalbuis hebben wij reeds De buffercondensator van het „enkelvoudige
eerder vermeld, dat de twee ge hoogspannings-PSA” wordt meestal gevormd
door de geleidende lagen aan weerszijden
leidende lagen aan weerszijden van van het conische glas van de elektronenstraalhet conische deel van de glaswand buis.
een condensator vormen, die vaak
dienst doet als buffercondensator van de hoogspanningsgenerator.

inm

De rastertijdbasis
Deze tijdbasis is opgebouwd uit een zaagtandoscillator die een zaagtandspanning met de rasterfrequentie van 50 Hz levert, een RC-filter dat de
zaagtandspanning op de vereiste manier vervormt, en een rastereindtrap die
de rasterafbuigspoelen voedt met de gewenste, zaagtandvormig verlopende
afbuigstroom.
Als zaagtandgenerator gebruikt men vaak een multivibrator of een hikoscillator, die wordt gesynchroniseerd door het rastersynchronisatiesignaal.
De rastereindtrap moet via de rasteruitgangstransformator een zaagtand
vormig verlopende stroom aan de rasterdeflectiespoelen leveren. Dit betekent,
dat de anode-impedantie van de rastereindbuis bestaat uit een ohms belaste
transformator x) die de parallelschakeling van een spoel S en een weerstand R

q Immers, de rasterafbuigspoelen vormen bij de lage rasterfrequentie een nagenoeg
ohmse belasting (zie ook blz. 427).
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als vervangingsimpedantie
heeft
(fig.
1(L ’<R
5.33«). Als er aan de
weerstand een zaag
tandvormig verlopen
de stroom in moet
#C3
a
worden geleverd (fig.
5.336), moet er een
zaagtandvormig verlo
pende spanning over
de weerstand /?, en
dus ook over de spoel
S komen te staan.
Deze zaagtandvormig
verlopende spanning
over S gaat volgens
A/
V = L. —samenmet
Af
een
paraboolvormig
verlopende stroom z/,
door S (fig. 5.336). De
resulterende
stroom
iioi, die de rastereindbuis moet leveren, is
1'ig. 5.33«. Dc eintltrap van een rastertijdbasis. De pen samengesteld uit i[, en
tode moet de paraboolvonnig verlopende nnllaststroom it
van de roostertransformator en de zaagtandvonmg verlopende in', hij heeft de in
stroom in voor de rasterafbuigspoelen leveren.
fig. 5.336 aangegeven
I-'ig. 5.336. De door dc rastereindpentode aan de rastervorm. Ten einde deze
transformator te leveren wisselstroom als functie van de tijd.
stroom
te leveren,
moet men de rastereind/zeuZozZr J) dus met een op dezelfde wijze verlopende
spanning
sturen. De laatstgenoemde spanning
kan men uit de door
de oscillator geleverde zaagtandspanning verkrijgen met het in fig. 5.33« ge
tekende aan de pentode voorafgaand 7?C-filter.
C,

HF

*

'tot

J) Bedenk hier dat een pentode een zeer grote Ri heeft.

I
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§ 10. HET PRINCIPE VAN DE INTERDRAAGGOLF-ONTVANGST1)
De nadelen van gescheiden draaggolf-ontvangst

De in § 8 besproken gescheiden draaggolf-ontvangst brengt enkele bezwaren
mee.
Ie. Het televisiesignaal neemt een zeer grote bandbreedte in, zodat men
genoodzaakt is, een tamelijk hoge draaggolffrequentie te kiezen (praktisch b.v.
in de gebieden van 47 MHz tot 68 MHz of van 174 MHz tot 216 MHz).
Hierdoor ligt ook de oscillatorfrequentie zeer hoog, aangezien deze de middenfrequentie hoger ligt dan de draaggolffrequentie van het te ontvangen zendersignaal. fijdens de ontvangst zal de oscillatorfrequentie enigszins kunnen ver
lopen. Door temperatuurwisselingen van de oscillatorbuis zijn b.v. de buiscapaciteiten aan verandering onderhevig en dit is van invloed op de oscilleerfrequentie. Het verloop van de frequentie zal al spoedig 100 tot 200 kHz
kunnen bedragen. Voor de beeldontvangst heeft dit geen ernstige gevolgen,
aangezien de bandbreedte van de beeldzender in de orde van grootte van 5 MHz
ligt. Voor de geluidsontvangst heeft het echter grote bezwaren, aangezien een
frequentievariatie van ruim 100 kHz voldoende is om in het geheel geen
geluid meer te ontvangen. Immers, de geluidszender neemt een bandbreedte
in van ca. 100 kHz en de MI'-geluidsbandfilters die vlak aan de geluidsdetectie
voorafgaan, hebben gezamenlijk een bandbreedte van ca. 100 kHz (zie de
fig. 5.19a, 5.346 en 5.356).
Het fs nu zeer moeilijk, aan de eis te voldoen, dat de tamelijk hoge oscillator
frequentie zó constant is dat het geluid voortdurend behoorlijk wordt ontvangen.
Hiertoe zou de maximale jrequenliedrifl van de oscillator niet meer dan enkele
tientallen kHz mogen bedragen.
Tijdens de gescheiden draaggolfontvangst is men dan ook nogal eens ge
dwongen, de afstemming bij te regelen ingeval door een verlopen van de
oscillatorfrequentie het geluid langzaam aan steeds zachter wordt
Dit is
het belangrijkste bezwaar van gescheiden draaggolf-ontvangst.

2e. Men kan de ontvangst van een zwak beeldsignaal, dat niet al teveel boven
het aanwezige ruissignaal uitkomt, soms aanzienlijk verbeteren door de oscillator
op een te lage frequentie af te stemmen. Dit gaat echter ten koste van de geluidsontvangst I
1) Voor een uitvoeriger bespreking van een interdraaggolfontvanger is aan te bevelen
..Inleiding tot TV-Service” van II. I.. Swaluw en J. van der Woerd (Philips Technische
Bibliotheek).
2) Men stemt bij de gescheiden draaggolfontvangst het toestel dus blijkbaar „op het
geluid” af. Hieraan kan men een gescheiden draaggolf-ontvanger dan ook onmiddellijk
onderscheiden van een interdraaggolf-ontvanger.
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Een en ander is toegelicht met behulp van de fig. 5.34a, 5.346, 5.35a en 5.356.
Zn /tg. 5.34a is boven de as weergegeven, welke signalen normaal aan de
mengbuis worden toegevoerd (het zender- en het oscillatorsignaal); tevens is
de HF-doorlaatkromme getekend. Onder de as is het door de mengbuis gele
verde MF-signaal weergegeven met de doorlaatkromme van de MF-versterker.
Het gedeelte onder de as is bovendien in fig. 5.34a' vergroot getekend. Aldaar
geeft I de doorlaatkromme voor de ene zijband van de beeldzender; II geeft
de doorlaatkromme voor de andere zijband van de beeldzender. De laatste
bestrijkt slechts het gebied van de videocomponenten met lage frequenties.
Een en ander zou op hetzelfde neerkomen, als zijband II geheel niet zou
worden doorgelaten en als van zijband I het gebied van de videocomponenten
met lage frequenties een bedrag III sterker zou worden doorgelaten. Tenslotte
is in fig. 5.346 de MF-geluidsdraaggolf onder de as getekend, met de doorlaat
kromme van de geluids-MF-versterker. Hiermee is in principe het gehele
proces van de normale superheterodyne-ontvangst in een „gescheiden draaggolf-ontvanger” geschetst.
hi fig. 5.35a is hetzelfde geschetst als in fig. 5.34a, alleen nu voor de ont
vangst van een zeer zwak TV-signaal. Daartoe heeft men de oscillator afge
stemd op een te lage frequentie, zodat de verschilfrequentie A/ tussen de
oscillatorfrèquentie en de bcekldraaggolffrequentie niet meer gelijk is aan de
beeldmiddenfrequentie van de ontvanger, doch kleiner. En wel zóveel kleiner,
dat de beelddraaggolf in de middenfrequentieversterker niet halverwege de
schuine zijflank ligt, doch juist daar waar genoemde zijflank overgaat in het
gebied van maximale doorlating. Het gevolg is, dat de doorlaatkromme voor het
gebied van de componenten van de lage video-frequenties nu veel meer doorlaat.
Een en ander is in fig. 5.35a' extra vergroot getekend. Men heeft aan video
componenten met lage frequenties a.h.w. het bedrag III gewonnen. Wat de
videocomponenten met lage frequenties betreft, is de signaal-ruis-verhouding
hierdoor aanzienlijk verbeterd.
Daartegenover heeft men in de eerste plaats de video-componenten met de
hoogste /requenties ervoor moeten opgeven (bedrag IV in fig. 5.35a'). Dat is echter
niet zo erg; van een ontvangen, zeer zwak signaal kan men nu eenmaal geen
beeld met grote definitie verwachten en het is al mooi, dat men van de verre
weg het sterkst storende, zeer grove ruis aanzienlijk minder last heeft dan in
het geval van normale ontvangst.
In de tweede plaats ontvangt men nu echter in het geheel geen geluid meer',
dit is wèl een groot bezwaar. Dat er geen geluid meer wordt ontvangen, komt
doordat de verschilfrequentie A/ tussen de geluidsdraaggolf en de oscillator
niet meer gelijk is aan de geluidsmiddenfrequentie, doch aanzienlijk kleiner.
Hierdoor valt het geluids-middenfrequentiesignaal dat de mengbuis afgeeft,
geheel buiten de geluids-middenfrequent-doorlaatkromme (fig. 5.356) en
ontvangt de geluidsdetector in het geheel geen signaal.
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In de derde plaats merken wij op, dat de bovenvermelde methode tol het ver
krijgen van een betere beeldontvangst (door de oscillator te laag af te stemmen)
goed resultaat heeft, indien de fasekarakleristiek van de MF-versterker een goed
verloop heeft. Is dit laatste niet het geval, dan zal door het verstemmen van de
oscillator het videosignaal aan de lage frequentiekant wel toenemen, evenals
de beelddraaggolfsterkte, maar daar tegenover zal het beeld zeer ernstige
storing kunnen verkrijgen; het is mogelijk, dat men dan meer erop achteruit
dan erop vooruit gaat.
In verband met het laatste punt wijzen wij erop, dat voor een televisieverstcrker een goed verloop van de fase-frequentie-karakteristiek zeker zo
belangrijk is als (zo niet belangrijker is dan) een goed verloop van de amplitudefrequentie-karakteristiek. Het is zelfs beter (hoewel moeilijker), zulk een o er
sterker af te regelen door de fase-frequentie-karakteristiek in het oog te houden,
dan door op de amplitude-frequentie-karakteristiek te letten.
Interdraaggolf-ontvangst

De twee boven besproken bezwaren bij gescheiden draaggolf-ontvangst
heeft men bij interdraaggolf-ontvangst weten te vermijden.
In het geval van interdraaggolf-ontvangst scheidt men het geluidssignaal
niet van het beeldsignaal af, alvorens men hel MF-signaal aan de videodetector
toevoert. Men zorgt daarentegen ervoor, dat het door de videodetector te
detecteren MF-signaal niet slechts MF-beeld-zijbandcomponenten heeft, doch
ook nog als uiterste zijband-componenten de MF-geluidsdraaggolf met haar
zijbandcomponenten.
In de tweede plaats laat men de videodetector als tweede mengbuis voor de
geluidsontvangst dienstdoen. Daarbij doet de MF-beelddraaggolf als oscillatorsignaal dienst. In de videodetector wordt de MF-beelddraaggolf dus
gemengd met het MF-geluidssignaal, dat er gemiddeld 5,5 MHz vandaan ligt.
De videodetector geeft als detector het gewenste videosignaal aan de videoversterker; bovendien geeft hij als mengbuis een nieuw MF-geluidssignaal met
een centrale frequentie van 5,5 MHz aan de eigenlijke geluids-MF-versterker.
Een en ander kan men inzien met behulp van de fig. 5.34c en 5.35c. In elk
van deze figuren zijn boven de frequentieas het aan de videodetector toegevoerde
MF-signaal en de MF-doorlaatkromme getekend; onder de frequentieas vindt
men de draaggolf van het aan de eigenlijke geluids-MF-versterker geleverde
signaal met de doorlaatkromme van de eigenlijke geluids-MF-versterker. We
zien verder in fig. 5.35c dat, ondanks het te laag afstemmen van de oscillator,
er toch steeds geluid wordt ontvangen; de verschilfrequentie tussen de beeld
en de geluidsdraaggolf blijft immers constant, en daarmee ook de centrale
frequentie van het aan de eigenlijke geluids-MF-versterker toegevoerde signaal.
Het zal tevens duidelijk zijn, dat het verlopen van de oscillatorfrequentie
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tijdens de normale ontvangst nu ook geen kwaad meer kan omdat het geluid
daardoor niet zal wegvallen. Wel is het voor dit alles nodig dat de MF-doorlaatkromme aan de geluidsfrequentiekant verder moet doorlopen dan voor normale
ontvangst nodig zou zijn. Dit is in de fig. 5.196, 5.34«' en 5.35a' dan ook dui
delijk te zien. Bovendien moet de fasekarakteristiek goed zijn (zie 3de opmer
king op blz. 438).

Wij wijzen erop, dat het voor het verwezenlijken van interdraaggolfontvangst
noodzakelijk is, indien men een AM-beeldsignaal uitzendt, om een FMgeluidssignaal uit te zenden.

Immers:
Als 2de oscillatorsignaal voor het geluid doet hier de beelddraaggolf dienst.
Deze is „in amplitude gemoduleerd met een aantal videosignaal-componenten
met (hoorbare) lage frequenties”. Zou men nu een AM-geluidssignaal hebben,
dan zou men de hoorbare videocomponenten als storing door de geluidsontvangst heen krijgen; heeft men echter een FM-geluidssignaal, dan zal ,,de
AM-storing door hoorbare videocomponenten” kunnen worden onderdrukt
door de aan de FM-detector voorafgaande begrenzing.
Verder wijzen wij erop, dat de als oscillatorsignaal dienstdoende MF-beelddraaggolfcomponent steeds groter moet blijven dan de MF-geluidsdraaggolj en
haar zijbanden, waarmede de genoemde MF-draaggolfcomponent in de videodeteclor wordt gemengd. Hiertoe zorgt men ervoor, dat enerzijds de minimum
amplitude van de gemoduleerde beelddraaggolf nooit beneden 10% van de
maximale amplitude komt (fig. 5.19c): anderzijds verzwakt men in de gemeen
schappelijke MF-versterker het MF-geluidssignaal ca. 20 maal t.o.v. het MFbeeldsignaal (fig. 5.196).
De volgende overwegingen lichten nader toe, dat het MF-beeldsignaal niet
tijdelijk te klein mag worden t.o.v. het MF-geluidssignaal.
De schadelijke gevolgen voor de geluidsontvangst door enige amplitudemodulatie van de MF-beelddraaggolf kunnen worden voorkomen door de aan
de geluidsdetector voorafgaande begrenzing. De begrenzers zijn echter niet
in staat om een ongelimiteerd grote amplitudemodulatie te onderdrukken
ten einde de schadelijke gevolgen voor de geluidsontvangst *j te voorkomen.
Het spreekt in verband hiermede vanzelf, dat een tijdelijk geheel wegvallen
van de beelddraaggolf (dit zou optreden bij 100% modulatiediepte) helemaal
ontoelaatbaar is.
Tevens zal het duidelijk zijn, dat men bij het toepassen van interdraaggolfontvangst bij voorkeur een systeem met negatieve modulatie kiest, waarbij de
synchronisatie-impulsen zich „aan de buitenzijde” van het AM-signaal bei) Het schadelijke gevolg treedt op in de vorm van een zeer hinderlijke „ratel-toon"
in het geluid.
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vinden. Immers, als de betrekkelijk grote impulsvormige synchronisatiesignalen
zich „aan de binnenzijde” van het AM-signaal bevinden, zal een goede be
grenzing van het voor het geluid benodigde oscillatorsignaal in de vorm van
de beelddraaggolf aanzienlijk moeilijker, zo niet praktisch onmogelijk, worden.

Aangezien het geluidssignaal in het totale gemoduleerde televisiesignaal
een extra aantal zijbandcomponentcn voor het beeldsignaal vertegenwoordigt,
kan dit, als het zowel door de videodetector als door de videoversterker wordt
doorgegeven, een fijne storing in het beeld veroorzaken („fijn”, omdat na de
videodetector het geluidssignaal videocomponenten met zeer hoge frequenties,
in de buurt van 5,5 MHz, vertegenwoordigt). Men dient daarom in het aan de
elektronenstraalbuis toe te voeren videosignaal geen componenten meer over te
houden, die eigenlijk het geluid vertegenwoordigen.
Opdat men dit zal kunnen verwezenlijken, is in de eerste plaats liet feit -lat
de gemeenschappelijke MF-versterker het beeldsignaal beter doorlaat dan het
geluidssignaal, al van groot nut.
In de tweede plaats kan men de na de videodetector komende video-versterktrap tegenkoppelen voor frequenties die in de buurt van 5,5 MHz. liggen, door
in de katodeleiding van de pentode een parallelkring 7.\ aan te brengen die is
afgestemd op 5,5 MHz (fig. 5.36).
Het geluids-MF-signaal
+ neemt men in het voor
beeld volgens fig. 5.36
video
af, door tussen
het
stuurrooster en de aarde
een op 5,5 M Hz afgestem
de seriekring (L3 en C3)
aan te brengen, die is ge
c=$=
koppeld met de eveneens
:=C,
ojr 5,5 MHz afgestemde
ingangsparallelkring 7>
I
van de geluids-MF-versterker. De kleine con
c3=r
MF
geluid
jr
densator Ci vormt teza
men met de spoel Li en
de ingangscapaciteit C2
van de pentode een fil
t_~
Fig. 5.36. De als tweede mengbuis voor het geluidssignaal ter, dat in het bijzonder
dienst doende videodetector levert over de op 5,5 MHz de componenten met de
afgestemde kring Zo het aan de geluids-MF-versterker
videofrequenties
door te geven FM-signaal. De eveneens op 5,5 MHz af hoge
gestemde kring Zi zorgt ervoor, dat het MF-geluids- goed doorgeeft naar de
signaal niet wordt doorgegeven in de video Versterker
pentode. Het spoeltje Li
(frequentie-afhankelijke tegenkoppeling).

1 f*
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vormt een grote reactantie voor de beeld-middenfrequentie, zodat de MF-rimpel van het gedetecteerde MF-signaal voor het grootste deel over Li komt te
staan en er nagenoeg geen rimpelspanning meer naar de videoversterker
wordt doorgegeven.

Een nadeel van de interdraaggolfontvangst is, dat als de beeldzender uilvalt,
doch de geluidszender niet, men toch geen geluid meer kan ontvangen. Immers,
als de beeldzender uitvalt, vervalt daarmee tevens de als geluidsoscillatorsignaal dienstdoende MF-beelddraaggolf-component.
|

n

Kanalenkiezer
HF-versterktrap]
Mengtrap
Qsciilator

iLF-versterkerlnd
'
geluid
|L\j

|
Diodetrap
"j MF--versterker
““ Zvideodctector
ƒ video
S geluid
^2e mcngtrop geluid

H MF-^terkCrHFM-drt,Ct°r|—f
—| Video verster ker|

Fig. 5.37. Het blokschema van een televisie-ontvanger voor interdraaggolf-ontvangt.
Wij hebben in fig. 5.37 een interdraaggolf-ontvanger weergegeven in een
blokschema. Tenslotte geeft fig. 5.38 een voorbeeld van het schema van een
interdraaggolf-ontvanger, waarin de meeste van de door ons besproken
principes zijn toegepast.

REPETITIEVRAGEN
1. Behandel de constructie en de werking van een elektronenstraalbuis.
2. Waar hangt de helderheid van de op het scherm geschreven lijnen
van af?
3. Bespreek het principe van elektrostatische focussering.
4. Bespreek het principe van magnetische focussering.
5. Behandel de elektrostatische deflectie.
6. Bespreek de magnetische deflectie.
Welke factoren zijn bepalend voor de keuze van de beeldfrequentie?
8. Welke factoren zijn bepalend voor de keuze van de lijnfrequentie?
9. Waarvan hangt de bandbreedte van het televisiesignaal af?
Licht dit toe.
10. Wat verstaat men onder geïnterlinieerde aftasting en waarom past men
dit toe?
11. Welke synchronisatie-signalen zijn er en waartoe dienen zij ?
12. Geef een globale beschrijving van het videosignaal.
13. Wat verstaat men onder negative modulatie, wat onder positieve mo
dulatie ?
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14. Wat is een asymmetrisch zijbandsysteem ?
15. Geef aan de hand van een blokschema een kort overzicht van een tele
visiezender met bijbehorende studio-apparaten.
16. Wat geschiedt er in principe in een iconoscoop?
17. Welke amplitudemodulatie past men in de regel toe in een televisiebeeldzender ?
18. Is de toepassing van frequentiemodulatie ook mogelijk bij een televisiebeeldzender ?
19. Geef aan de hand van een blokschema een koite beschrijving van een
televisie-ontvanger voor gescheiden draaggolf-ontvangst.
20. Welke principes past men in het algemeen toe bij de lijnzaagtandgenerator ?
21. Bespreek globaal de werking van een rastertijdbasis.
22. Waarvan maakt men in de regel gebruik bij de opwekking van de hoog
spanning ?
23. Behandel het principe van de interdraaggolf-ontvangst.
24. Op hoe grote afstand van een televisiezender is er nog een behoorlijke
ontvangst van het televisiesignaal te verwachten ?
25. Hoeveel lijnen worden er zichtbaar geschreven?
26. Welke bedieningsknoppen kan men aan een normale televisie-ontvanger
aantreffen? Waartoe dienen de verschillende knoppen? (De beantwoor
ding van deze vraag is niet mogelijk met behulp van het voorafgaande
hoofdstuk over televisie, maar wel door in de praktijk een televisieontvanger nader te bekijken).

HOOFDSTUK
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RADAR EN MICROGOLFBUIZEN
§ 1-

HET PRINCIPE VAN RADAR

Inleiding

Onder radar x) verstaat men het bepalen van de richting van en de afstand tot
een bepaald doel met behulp van radiogolven. Daartoe maakt men gebruik
van het verschijnsel dat radiogolven worden teruggekaatst door voorwerpen,
waarvan de afmetingen niet te klein zijn t.o.v. de golflengte van de genoemde
golven.
Men gaat hierbij als volgt tewerk:
Een zender zendt een gerichte smalle bundel signalen uit. Hij tast daarbij met
deze bundel de omgeving regelmatig af. De signalen bestaan uit impulsen van
kortstondige golftreintjes ongedempt HF-signaal. Een golftreintje beweegt
zich eerst eenparig rechtlijnig naar het doel toe; daarna wordt het gereflecteerd
en beweegt het zich eenparig rechtlijnig terug naar de radarinstallatie; aldaar
wordt het opgevangen door het ontvangerdeel van de radarinstallatie; enige
tijd nadat het gereflecteerde signaal is opgevangen, wordt het volgende golf
treintje uitgezonden; enz., enz.
Bij dit proces gaat het om de twee volgende hoofdpunten:
Uit het feit dat de impulsen zich op de heen- en de terugweg rechtlijnig voort
planten, volgt dat het doel zich in de zendrichting bevindt
Gebruik makend van de omstandigheid, dat de impulsen zich met een con
stante snelheid van ca. 3.108 m/sec = 300 m//.i sec voortplanten langs de heenen de terugweg, kan men de afstand tot het doel bepalen door de tijd te
meten, die verloopt tussen het uitzenden van een impuls en het opvangen
van de reflectie van dezelfde impuls.
Hiermede is het principe, waarop radar berust, kort samengevat.
De bundelbreedte

Hoe smaller de bundel is, die een radarzender uitzendt, des te minder ver men
„qua richting uit elkaar gelegen” doelen nog juist kan onderscheiden.

]) D.i. een afkorting van "RAdio Detection And Ranging”.
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Fig. 6.01. Indien men twee evenver verwijderde voorwerpen A en B onder een
hoek a ziet die kleiner is dan de hoek (i van de radarbundef, kan de radarinstallatic
van deze voorwerpen geen afzonderlijke echosignalen ontvangen.
Immers, als de richtingen naar twee (zich op evengrote afstand van de
radarzender bevindende) doelen een hoek a met elkaar maken, die kleiner is
dan de bundelhoek fi van het uitgezonden radarsignaal, dan kan men van
deze twee doelen geen afzonderlijke signalen meer ontvangen. Dit blijkt uit
fig. 6.01.
Tast men met de radarbundel de omgeving af door de zendantenne eenparig
te laten ronddraaien, dan zal b.v. eerst doel A een signaal terugzenden (zie
fig. 6.01 a en b); vervolgens zal doel B reeds een signaal gaan terugzenden voordat
het terugontvangen van signaal van doel A reeds is beëindigd (fig. 6.01c);
daarna zal men van doel A niets meer terugkrijgen en van doel B nog wel iets
(fig. 6.01 d), om tenslotte van deze beide doelen niets meer terug te ontvangen
als de bundel zowel A als B is gepasseerd (fig. 6.01c). Dit voorbijgaan van
twee afzonderlijke doelen heeft aldus slechts één terugontvangen signaal
opgeleverd!

Er is nog een tweede belangrijke reden waarom het zin heeft, de radar
bundel zo smal mogelijk te houden.
De totaal door de radarzender uit te zenden energie (bundel ARB in fig. 6.02)
wordt in de regel slechts
M
voor een klein deel gere
flecteerd door een doel.
Van de gereflecteerde
energie (bundel MDN in
fig. 6.02) wordt weer
slechts een klein deel
door de radarinstallatie
N
terugontvangen [zie ook
Fig.
6.02.
Hoe
smaller
de
bundelboek
ARB
te
formule (6.01)]. Het is groter deel van de uitgezonden energie dooris,eendesdoel
daarom van belang de uit
zal worden gereflecteerd.
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te zenden energie zo goed mogelijk te benutten ten einde een zo groot mogelijk
signaal te kunnen terugontvangen:
Hoe smaller de bundel is, die een radarzender uitzendt, des te groter percentage
zal er van de totaal uitgezonden energie door een doel worden gereflecteerd en des
te meer energie zal de radarinstallatie tenslotte weer terugontvangen.
Ten einde de bundel zeer smal te houden, bestaat de antenne vaak uit een
parabolische reflector die vanuit zijn brandpunt wordt gevoed. Men zou nu
verwachten dat de gereflecteerde bundel cilindrisch is. Door het optreden van
interferentieverschijnselen zal de bundel zich echter, van de antenne afgaande,
verbreden; zij zal kegelvormig zijn. Men kan de bundelbreedte daarom aan
duiden met de grootte van de bundelboek in radialen. Bij benadering blijkt te
gelden, dat de bundelboek /? gelijk is aan het quotiënt van de golflengte /. van
de uitgezonden draaggolftreintjes en de lineaire antenne-afmeting lanl lood
recht op de stralingsrichting:

p

2
lant

■

. (rad)

Hieruit zal het duidelijk zijn, dat men met behoud van dezelfde lineaire
antenne-afmetingen een des te smallere bundel zal kunnen verkrijgen, naarmate
het uitgezonden radarsignaal een geringere golflengte heeft. Dit is een van
de redenen, waarom men de draaggolffrequentie van radarinstallaties zeer
hoog kiest.
In geval van normale scheepsradar ligt de draaggolffrequentie in de orde
van grootte van 10000 MHz (A «s 3 cm) en heeft men een horizontale bundelhoek van I° a 2,5°.
In geval van vliegveldradar en havenradar kan de draaggolffrequentie ca.
35000 MHz bedragen (A
8 mm); de horizontale bundelboek kan dan gelijk
zijn aan 0,3°.
Hierbij valt op te merken, dat men de verticale bundelboek gewoonlijk
veel groter neemt dan de horizontale bundelboek. In de bovengenoemde
gevallen kunnen de verticale bundelboeken 25° a 15° bedragen.
De radarvergelijking

Voor de hoeveelheid terug te ontvangen energie kan men een formule af
leiden, de z.g. radarvergelijking. Alvorens de vergelijking af te leiden, geven
we eerst enige daarbij te gebruiken begrippen.
Dank zij het richteffect van de radarzendantenne is de energiedichtheid
in de richting van het doel Gt maal zo groot als in het geval, dat een evensterke
radarzender zijn energie gelijkmatig in alle richtingen zou uitzenden.
Het doel heeft een reflecterend oppervlak 0 en het bevindt zich op een
afstand r van de radarinstallatie.

1

447

RADAR EN MICROGOLFBUIZEN - § 1

Het doel heeft een z.g. reflectiefactor r/, die het quotiënt aangeeft van de
werkelijk naar de radarontvanger teruggekaatste energie en de energie die
zou worden teruggekaatst, indien de door het doel opgevangen energie gelijk
matig in alle richtingen zou worden verspreid.
Tenslotte veronderstellen we, dat de radarantenne voor de ontvangst van
gereflecteerde signalen een effectief oppervlak A heeft.

Wij laten nu de afleiding volgen.

De totaal uitgezonden energie bedraagt:
Pu
De per m2 doorgaande energie op een afstand van r meter,
Pu
indien de zender naar alle kanten gelijkmatig zendt, bedraagt:
4.-rr2
Dank zij het l ichteffect van de zendantenne wordt de energie per m2 op een afstand van r meter gelijk aan:

Gt

■P»
4jtr2

De door het doel op een afstand van r meter opgevangen

energie bedraagt:

Gt

4nrQ-

O

De door het doel schijnbaar naar alle kanten gelijkmatig

P,.

Gt* —
—A----- 9
4,-rr
2

gereflecteerde energie is:

'

De door de antenne per m2 terugontvangen energie be-

Pu

draagt:

4jir2

4td-2

De totaal door de antenne terugontvangen energie Pi is
Gt

tenslotte:

_P„_
4
4?rr2 4?rr2

Uiteindelijk luidt de radarvergelijking dus:
Pt = Gt.>].

P„.0.A
16zt2r*

(6.01)

De gevonden vergelijking geeft een overzicht over de factoren, waarvan
de grootte van de terug te ontvangen energie afhangt. Zo blijkt o.a., dat de
sterkte van het terug te ontvangen signaal ajneemt met de vierdemacht van de
afstand van de radarinstallatie tot het doel\
De afstand tot het doel

Uit de tijd t die verloopt tussen het uitzenden van een impuls en het terug
ontvangen van dezelfde impuls, valt als volgt de afstand r van het doel tot
de radarinstallatie te berekenen:
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In t microsecunde legt de impuls de afstand 2r van radarinstallatie naar
doel en terug af.
In U microsecunde legt de impuls de te berekenen afstand r af en dit
geschiedt met een snelheid van 3.108 km per sec of 300 meter per p sec. De
afstand r van installatie tot doel bedraagt dus r — 300. JZ — 150/, of

| r = 150/ . . . (m) I

(6.02)

In deze formule is t in p sec uitgedrukt!

§ 2.

DE INDICATIEMETHODEN

De gegevens betreffende de richting van en de afstand tot diverse doelen kan
men met behulp van een elektronenstraalbuis zichtbaar maken. Dit kan men
op vele manieren doen. Wij zullen hier slechts enkele van deze manieren
bespreken.

Type A
In de eerste plaats kan men de richting bepalen door na te gaan, in welke
richting de antenne wijst, en verder slechts de afstand tot een of meer in
dezelfde richting gelegen doelen op het scherm van een elektronenstraalbuis
zichtbaar maken. Dit laatste geschiedt in het geval van elektrostatische deflectie door aan de platen voor hori
zontale afbuiging van de elektronen
straalbuis een lineaire zaagtandspanning toe te voeren, die als frequen
tie de z.g. herhalingsfrequentie of
-A— pips,
repeteerfrequentie fr heeft; verder
veroorzaakt bij het
veroorzaakt door
voert men aan de platen voor verti
uit zenden van de impulsen
reflecties
cale afbuiging impulsen toe, die wor
Fig. 6.03. Indicatietype A. Bij dit type
geeft het beeld slechts de afstanden tot den opgewekt door de terug ontvan
diverse in één zelfde richting gelegen doelen gen impulsen, de z.g. echoïmpulsen
weer.
(zie de afbeelding van het scherm in
fig. 6.03). Onder de herhalingsfrequentie verstaat men het aantal per secunde
uitgezonden impulsen.
Telkens als er een impuls wordt uitgezonden, begint de elektronenstraal
op het scherm met een constante snelheid van links naar rechts een zichtbare
lijn te schrijven om, nadat hij aan het rechter uiteinde is gekomen, weer snel
naar het begin terug te gaan.
Telkens als er een impuls wordt uitgezonden, veroorzaakt deze impuls
een aan de platen voor verticale deflectie toegevoerde spanningsimpuls die
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aan de schrijvende elektronenstraal in zijn beginpunt een verticale afwij
king (een z.g. pip) geeft; aldus geeft deze pip het begin aan.
Telkens als de radarinstallatic een echoïmpuls terugontvangt, veroorzaakt ook
deze impuls een aan de platen voor verticale deflectie toegevoerde spanningsimpuls, die aan de elektronenstraal op dat moment een verticale afwijking
geeft. Deze afwijking zal des te sterker zijn, naarmate de terugontvangen
impuls sterker is. Een groter doel zal in het algemeen dus een grotere afwijking
geven !). Hoe verder het doel weg is, des te meer tijd verloopt er tussen het
uitzenden en het terugontvangen van een impuls, en des te verder zal de door
de reflectie veroorzaakte pip van het beginpunt afliggen. Is dus de schrijf
snelheid van de elektronenstraal bekend, dan kan men de afstand tot het doel
bepalen door de afstand van het beginpunt tot aan de pip op te meten. Meestal
brengt men een horizontale schaalverdeling aan, waarop de afstand tot de
diverse doelen direct is af te lezen.
Bij deze methode A wordt in horizontale richting dus de afstand tot het
doel gegeven en in verticale richting de sterkte van het terugontvangen
signaal; dit laatste gegeven vertelt iets omtrent de grootte van het doel.

Type B
Volgens een andere methode kan men „de richting in het horizontale
vlak” zowel als „de afstand tot het doel” op het scherm van de elektronenstraalbuis zichtbaar maken (fig. 6.04n).
Daarbij voert men in de eerste plaats de door de uitgezonden en terug
ontvangen impulsen opgewekte positieve spanningsimpulsen tussen de wehneltcylinder en de katode van de elektronenstraalbuis toe. Hierdoor zal het
scherm extra oplichten als er een impuls wordt uitgezonden of wordt terug
ontvangen.
In de tweede plaats voert men aan de platen voor verticale deflectie een
zaagtandspanning met de herhalingsfrequentie toe. Hierdoor begint de
elektronenstraal telkens als er een impuls wordt uitgezonden, van onder
naar boven met een constante snelheid een lijn te schrijven.
In de derde plaats voert men aan de platen voor horizontale deflectie een
zaagtandspanning toe, die de draai frequentie van de eenparig roterende antenne
als frequentie heeft 2). Aldus wordt er een raster van een groot aantal verticale
lijntjes geschreven, en wel net zoveel lijntjes als er impulsen worden uit
gezonden per omwenteling van de antenne (fig. 6.04«). Per omwenteling van
de antenne wordt er telkens één compleet raster geschreven. Op deze wijze
geeft het rechthoekige raster (fig. 6.04«) een beeld van de aanwezige doelen

1) Mits de doelen niet groter zijn, dan nodig is om de gehele bundel te reflecteren.
2) We veronderstellen hier, dat de radarbundel in een horizontaal vlak de omgeving
aftast, evenals de lichtbundel van een vuurtoren.
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Fig. 6.04. Indicatietype B. Bij dit type geeft een raster in de vorm van een rechthoek
(fig. «) een beeld van de omgeving binnen een cirkelvormig gebied (fig. b).
De weergeefbuizen voor dit indicatietype voorziet men wel van twee paar afbuigplatcn. De afbuigplaten voor de verticale afbuiging krijgen de afbuigspanning Vdvtn toe
gevoerd, die voor de horizontale afbuiging de spanning Jzf/,I0r (fig. c). De van een zuivere
zaagtandspanning afwijkende vorm van
is toegepast om te voorkomen, dat echosignalen van doelen die iets verderaf liggen dan de straal van het bestreken gebied, een
storing in het gewenste beeld zullen veroorzaken (zie ook de fig. 6.12 en 6.13).

binnen een cirkelvormig gebied met de radarinstallatie in het middelpunt
(fig. 6.046). De aanwezigheid van een doel wordt daarbij weergegeven door het
oplichten van het scherm in een bepaald punt. De verticale afstand van het
oplichtende punt tot de onderzijde van het raster geeft de afstand tot het doel
aan; de horizontale afstand van het oplichtende punt tot de linkerzijde van
het raster geeft de richting van het doel in het horizontale vlak aan. Dank zij
de eigenschap van het scherm om gedurende enige tijd te blijven nalichten, ziet
men alle doelen tegelijkertijd in één beeld op het scherm.
Type P
Bij het vorige type verkreeg men op het scherm met een rechthoekig raster
een beeld van de doelen binnen de cirkelvormige omgeving van de radarinstallatie.
Men kan echter ook met een cirkelvormig raster een beeld vormen van de
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doelen binnen het cirkelvormige gebied
om de radarinstallatie. Hiertoe schrijft
men een radiaal raster op het scherm,
waarbij de elektronenstraal telkens van het
middelpunt van het cirkelvormige raster
naar de cirkelomtrek toe eenparig een
lijn schrijft, om van de omtrek weer
snel naar het middelpunt terug te keren
(fig. 6.05). Zo worden achtereenvolgens een
aantal stralen van de cirkel geschreven,
die regelmatig over het cirkeloppervlak
verdeeld liggen. Het aantal stralen is ge Fig. 6.05. Indicatietype P. Bij het
hier gegeven voorbeeld, het z.g. panolijk aan het aantal impulsen, dat per om ramascherm, geeft de cirkelvormige
afbeelding
op het scherm een beeld van
wenteling van de antenne wordt uitge
het bestreken cirkelvonnige gebied in de
zonden. De genoemde radiale afbuiging omgeving van de radarinstallatie. De
kan men op twee manieren verkrijgen met afbuiging geschiedt nu niet elektro
statisch, doch elektromagnetisch met
behulp van magnetische afbuiging (zie ook behulp van afbuigspoelen.
het hoofdstuk over televisie: magnetische
afbuiging).
In de eerste plaats kan men aan één stel afbuigspoelen een deflectiestroom
toevoeren, die de herhalingsfrequentie als grondfrequentie heeft, en deze
afbuigspoelen synchroon met de antenne laten ronddraaien. In de tweede
plaats kan men twee stel afbuigspoelen vast opstellen, waarbij de twee afbuigvelden loodrecht op elkaar staan, en aan deze spoelen de afbuigstromen x)
volgens fig. 6.06 toevoeren: het resulterende afbuigveld zal dan op dezelfde
wijze verlopen als dat van het bovengenoemde enkele stel roterende afbuig
spoelen.
Verder voert men de door de uitgezonden en terugontvangen impulsen ver
oorzaakte spanningsimpulsen toe tussen de wehneltcilinder en de katode van
de elektronenstraalbuis, evenals bij methode B. Op deze wijze verkrijgt men
als het ware een cirkelvormige plattegrond van de omgeving van de radar
installatie. Men spreekt wel van een panoramascherm (in het Engels: PPI,
of „Plan Position Indicator”). Ook nu maakt men gebruik van het nalichten
van het scherm, waardoor alle doelen tegelijkertijd zichtbaar zijn, hoewel de
terugontvangen signalen uit diverse richtingen na elkaar binnenkomen (zie
fig. 5.09rf).

Algemene beschouwing
In het voorgaande hebben wij gezien, dat de doelen door middel van de
i) Met de herhalingsfrequentie als afbuigfrequentie.
Zie ook de toelichting bij fig. 6.12 en 6.13.
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Fig. 6.06. De afbuigstromen die men aan twee paar vast opgestelde afbuigspoelen
moet toevoeren, om een radiale aftasting van het scherm te verkrijgen. De spoelparen
zijn dusdanig opgesteld, dat hun magneetvelden loodrecht op elkaar staan.

terugontvangen impulsen op twee manieren zichtbaar kunnen worden ge
maakt op het scherm van een elektronenstraalbuis. In de eerste plaats kunnen
de veroorzaakte spanningsimpulsen aan afbuigplaten (of afbuigspoelen) wor
den toegevoerd; in dit geval hebben wij met z.g. ajbnigmodulatie te doen
(type A).
In de tweede plaats kan men de veroorzaakte spanningsimpulsen tussen
de wehneltcilinder en de katode van de elektronenstraalbuis toevoeren, waar
door de grootte van de straalstroom en dus de sterkte van het oplichten van
het scherm wordt beïnvloed (type B en type P); in dat geval spreekt men
van inlensiteilsmodulatie.

Bovendien merken wij op, dat een doel in de regel door drie gegevens geheel
vastligt:
le. de afstand;
2e. de richting in het horizontale vlak;
3e. de hoogte.
Van deze drie gegevens kunnen in het algemeen slechts twee op een vlak
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scherm goed worden weergegeven, aangezien het scherm twee dimensies
heeft. De verschillende typen van indicatie lopen o.a. daarin uiteen, dat men
niet steeds dezelfde twee gegevens van de doelen zichtbaar maakt. Zo kan men
niet alleen de richting en de afstand van het doel weergeven (type B en type P),
doch ook de richting en de hoogte, of de hoogte en de afstand.

§ 3.

DE IMPULSDUUR EN DE HERHALINGSFREQUENTIE

De bandbreedte

Het uitgezonden radarsignaal is in het algemeen een voor 100% in amplitude
gemoduleerd signaal, waarbij de modulerende spanning een impulsspanning is.
In de fig. 6.07n en 6.076 zijn het radarsignaal zowel als de modulerende impuls-

VfcF

■t

Fig. 6.07a. De HF-spanning, die overeenkomt met de door een radarzender uitgezonden
impulsen. Dit radarsignaal vormt een voor 100% in amplitude gemoduleerd signaal.
Vmod

AU

-t
7r =2.7cl_______________ r |

Fig. 6.076. De modulerende impulsspanning. Deze spanning komt overeen met een
omhullende van het in fig. 6.07a voorgestclde radarsignaal.
Ten einde duidelijke figuren te verkrijgen is enerzijds de impulsduur T, in deze en in
de volgende figuren veel te groot genomen t.o.v. de tijd Tr, die verloopt tussen de aanvangstijdstippen van twee op elkaar volgende impulsen; anderzijds is het aantal ,,HFperioden” per impuls veel kleiner genomen dan het in werkelijkheid is.
Onder Ta of de deflectietijd verstaan wij de tijd, die nodig is om een lijn op het scherm
te schrijven (zie ook de fig. 6.06 en 6.13).
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spanning (die evenzo verloopt als een omhullende van het AM-signaal) als
functie van de tijd uitgezet.
Het AM-signaal is samengesteld uit de draaggolfcomponent en een aantal
HF-zijbandcomponenten. Deze laatste hebben frequenties, die gelijk zijn aan
de som- en de verschilfrequenties van de draaggolfcomponent en elk van de
harmonischen van een omhullende; verder is de amplitude van de zijbandcomponenten evenredig met de grootte van de amplitude van de desbetreffende
harmonischen van de omhullende. De bandbreedte van het AM-signaal wordt
dus bepaald door de grootte van het frequentiegebied dat de harmonischen
van een omhullende innemen; ze is gelijk aan tweemaal de grootte van het
frequentiegebied van deze harmonischen.
Het uit impulsen samengestelde radarsignaal vormt aldus, zoals wij in het
begin reeds hebben vermeld, een voor 100% in amplitude gemoduleerd signaal
waarvan de omhullende de vorm heeft van een impulsreeks. Ter einde na te
gaan, welke bandbreedte een radarsignaal inneemt, moeten wij dus onder
zoeken, uit welke harmonischen de impulsspanning, die een omhullende van
het radarsignaal vertegenwoordigt, is samengesteld. Dit kan men met behulp
van hogere wiskunde berekenen. Het resultaat van deze berekening hebben
wij, wat de voornaamste componenten van een rechthoekige impuls betreft,
in fig. 6.08 weergegeven in de vorm van het amplitude-frequentiediagram
van de genoemde impuls.
Hierbij vallen de volgende punten op:

a. De samenstellende componenten hebben frequenties, die gelijk zijn aan
d.w.z., het
1r
zijn de le harmonischen en de hogere harmonischen van de impulsspanning.
b. Bekijkt men, terwijl men achtereenvolgens het frequentiespectrum van
laag naar hoog doorloopt, de amplitude van de samenstellende componen
ten, dan blijkt deze amplitude periodiek tot nul af te nemen, weer toe te
nemen, weer tot nul af te nemen, in geringere mate weer toe te nemen, enz.
of een veelvoud zijn van de herhalingsfrequentie fr =

amplitude

Il.fi
fr-

T^

II II II I 1 I I I I . ■ 3/i

............................ “fi

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

■f

A

Fig. 6.08. Het amplitude-frequentie diagram van dc harmonischen, waaruit de
impulsreeks van fig. 6.07b is samengesteld. Deze harmonischen-reeks loopt tot in
het oneindige door als men ideale rechthoekige impulsen zou hebben. De frequentie
ft is gelijk aan de reciproke waarde van de impulsduur Ti.
De z.g. herhalingsfrcquentie fr is gelijk aan het aantal impulsen per secunde.
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Fig. 6.09. Diverse benaderingen van de impulsreeks van fig. 6.076. Elke benadering is
verkregen door het aangeduide beperkte aantal harmonischen van de impulsreeks
samen te stellen.

1
of een
Tt
veelvoud van /; bedragen. Hierin is Tt de impulsduur (fig. 6.076).
c. De amplitude van de componenten tussen 0 en ft zijn positief getekend,
die tussen ft en 2/i negatief, die tussen 2fi en 3/i weer positief, enz. Dit
betekent, dat als op een zeker tijdstip t, waarvoor het amplitude-frequentiediagram is getekend, de momentele spanningswaarde van de componenten
tussen 0 en /, b.v. maximaal positief is, die van de componenten tussen
ft en 2/j maximaal negatief is, enz.
d. De componenten met frequenties tussen 0 en ft vormen de voornaamste componenten', de overige componenten zijn van veel minder belang.
Daarbij is de amplitude steeds nul bij frequenties die ft =

Uit punt d volgt, dat de impulsduur Ti bepalend is voor de vereiste band
breedte van het radarsignaal.
Hoe kleiner de impulsdmir Tt is, des te groter is de benodigde bandbreedte van het
radarsignaal. Deze bandbreedte bedraagt tweemaal de breedte van het frequentiegebied, dat de voornaamste componenten van de omhullende impuls
spanning innemen.
Ter illustratie hebben wij in fig. 6.09 geschetst hoe het radarsignaal eruit
ziet als het wordt benaderd door componenten die een bandbreedte J/i, ft
en 2/i innemen. Zoals men ziet, is de benadering in het tweede geval, waarbij
de componenten met frequenties tot de frequentie ft worden genomen, redelijk
goed. Praktisch blijkt een benadering volgens het eerste geval, waarbij men
de componenten met frequenties boven }ft verwaarloost, ook nog toelaatbaar
te zijn.
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Aldus is de bandbreedte van een radarsignaal minimaal gelijk aan:
1
B
(6.03)

t7

De impulsduur

De impulsduur wil men om de volgende twee redenen liefst zo kort mogelijk
houden.
In de eerste plaats is de impulsduur bepalend voor de kleinste afstand
tussen twee in één richting gelegen doelen, waarbij men deze doelen nog net
als twee afzonderlijke doelen kan waarnemen.
Ten einde dit toe te lichten hebben wij in fig. 6.10 het geval geschetst , dat
twee achterelkaar gelegen doelen elk een signaal terugkaatsen naar de radarinstallatie. Wil men de twee terugkomende signalen elk afzonderlijk opvangen,
dan moet het van doel B terugkomende signaal bij de radarinstaliatie l? .men
enige tijd nadat het terugkomen van het van doel A afkomstige signaal is
2d
beëindigd. De tijd ---- , die het begin van het radar-golftrcintje nodig heeft
c
radar
antenne

7j.c

doelt

~11

d

1
TL,

Ti.c
doel,

I i

A

jdoel

i

i

É
I _
I

i
i
a

i

i
b

i

Fig. 6.10. De reflectie van een radarimpuls door twee op een onderlinge afstand d achter
elkaar gelegen doelen A en B. Het gereflecteerde signaal is grijs getekend.
a. In dit geval zijn de doelen ver genoeg uit elkaar gelegen om gescheiden te kunnen
worden waargenomen: d >
b. Nu zijn de doelen te dicht bij elkaar gelegen om nog gescheiden te kunnen worden
waargenomen: d < %Ti.c.
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b
Fig. 6. i i. De reflectie van een radarimpuls door een vlak bij de radarantenne
gelegen 't el. Het teruggaande signaal is weer grijs getekend.
a. In dii geval is het doel nog ver genoeg verwijderd om „de door de echoirnpuls veroorzaakte pip” te kunnen onderscheiden van „de door de zendimpnls veroorzaakte pip”: d >
b. Nu bet doel zó dichtbij gelegen, dat de „door de echo-impuls veroorzaakte
I-ip" samenvalt met „de door de zend impuls veroorzaakte pip”: d <\Ti.c.

om van A naar B en terug te gaan, moet dus iets groter zijn dan de impuls
duur Ti, waarin doel A signaal reflecteert f):
Ti

c

(6.04)

2d
Hoe korter de impulsduur nu is, des te kleiner kan ---- ■ (en dus ook de
c
afstand d) zijn.
Hoe kortere impulsen men uilzendt, des te dichter bij elkaar gelegen (zich in
eenzelfde richting bevindende') doelen men nog kan onderscheiden.

In de tweede plaats is de impulsduur bepalend voor de kortste afstand
waarop men een doel nog kan onderscheiden.
Dit hebben wij toegelicht met behulp van fig. 6.1 1. Daarin is weergegeven,
dat de radarantenne een golftrcintje uitzendt, en dat dit treintje door een doel
voor een deel wordt teruggekaatst en door de antenne weer wordt opgevangen.
Wil men het door de uitgezonden impuls op de elektronenstraalbuis veroor
zaakte signaal nog kunnen onderscheiden van het door de terugkomende
2d
, die verloopt tussen ,,het
impuls veroorzaakte signaal, dan zal de tijd
c
begin van het uitzenden van de impuls ”en
cn „het terugkomen van het golftreintje”, groter moeten zijn dan de impulsduur
Ook hier geldt for
mule (6.04) 2).
t) d is de afstand tussen A en B; c is de voortplantingssnelheid van de impulsen
(3.108 m/sec).
2) Nu is d de afstand van de radarantenne tot het doel.
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Hoe kortere impulsen, des te dichter bij de radarinstallatie gelegen doelen men
kan waarnemen.
De minimale afstand tot een nog juist waar te nemen dichtbijgelegen doel
en tussen twee in dezelfde richting gelegen nog juist van elkaar te onder
scheiden doelen kan men als volgt afleiden:

Ti

mln

C

k-c.Tt
dmtn
i.300. Tl
dmln
dmtn > 150.Tr ... (m)

(6.05)

In deze formule is Ti in p sec uitgedrukt! De minimale afstand wordt voor
Tt = 0,1 p sec dus gelijk aan:
dmtn

150.0,1 = 15 m.

In de praktijk blijkt dmin voor deze impulsduur ca. 25 meter te bedragen.
Bij de afleiding van de radarvcrgclijking hebben wij reeds ingezien, dat men
in het algemeen van het uitgezonden vermogen slechts een zeer klein deel
terugontvangt. Ten einde een behoorlijk signaal terug te krijgen is het daarom
een eerste vereiste, een zeer groot vermogen uit te zenden.
Wij wijzen erop, dat het uitzenden van een zeer groot piekverniogen tijdens
het optreden van de impulsen niet inhoudt dat het uitgezonden gemiddelde
vermogen zeer groot is, aangezien de impulsduur Ti slechts een zeer klein
deel beslaat van de tijdsduur Tr.

Men kan volgens het voorgaande stellen dat men de impulsduur om twee
redenen liefst zo kort mogelijk kiest.
I Men kan de impulsduur echter niet willekeurig klein kiezen. Een begrenzende
| factor kan hier o.a. de ruis vormen.
We hebben nl. reeds gezien, dat, naarmate men de impulsduur korter
neemt, de bandbreedte van het radarsignaal toeneemt. Hoe groter de band
breedte echter is, des te meer ruis zal er in de radarontvanger ontstaan;
daardoor wordt de signaal-ruisverhouding ongunstiger. Wordt de band
breedte té groot, dan wordt de ruis te sterk: dan kan men het signaal niet
meer van de ruis onderscheiden. Door het zendvermogen op te voeren kan
men ervoor zorgen, dat de ruis geen beperkende factor vormt voor de mini
male impulsbreedte.
Een factor die zeker een beperking van de impulsduur meebrengt, is de
omstandigheid dat de oscillator (die de HF-radarimpulsen opwekt) een aantal
perioden nodig heeft om op gang te komen. Hieruit volgt dat men bij kleinere
golflengten kortere impulsen kan kiezen.
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Een gebruikelijke impulsduur bij scheepsradar is 0,1 psec; dit houdt een
minimale bandbreedte in van:
B w ~ = 10 MHz.
Tt
In het geval van vliegveldradar met een golflengte van ca. 8 mm kan men
een impulsduur van 0,02 p sec kiezen; de benodigde bandbreedte is dan
minimaal gelijk aan:
1

B Ka----- = 50 MHz.
Ti

We hebben er reeds op gewezen (blz. 446), dat men de draaggolffrequentie
-ee;; een radarsignaal hoog kiest vanwege het verband tussen deze draaggolffrequentie en de bundelboek van de radarbundel.
Een tweede reden om de draaggolffrequentie hoog te nemen vormt de
zojuist besproken eis tot het kiezen van een zeer korte impulsduur, die mee
brengt dat de bandbreedte zeer groot is (b.v. 50 MHz). Hoe groter de band
breedte van een AM-signaal is, hoe groter de draaggolffrequentie moet zijn.
'Tenslotte kan men, zoals we zojuist naar voren hebben gebracht, de impuls
duur des te korter nemen, naarmate men de draaggolffrequentie hoger kiest;
dit in verband met het telkens aanlopen van de HF-oscillator.
De herhalingsfrequentie

De nalichttijd Tna van het scherm van de elektronenstraalbuis is vele malen

groter dan T = —, d.w.z. vele malen groter dan de tijd die verloopt tussen

fr

het uitzenden van twee opeenvolgende impulsen (fig. 5.09<Z). Aldus zorgt een
aantal na elkaar van hetzelfde doel terugkomende impulsen gezamenlijk er
voor, dat het scherm oplicht ter indicatie van het genoemde doel.
Hoe meer impulsen per nalichttijd worden uitgezonden (d.w.z. per Tna sec),
des te sterker zal het scherm oplichten. M.a.w.:
Hoe groter de herhalingsfrequentie fr is, des te sterker zal het scherm oplichten.
Dit is een reden om fr zo hoog mogelijk te kiezen.

Heeft men een impuls uitgezonden, dan mag men de volgende impuls pas
weer uitzenden nadat alle reflecties van de genoemde impuls, afkomstig
van het met de radarinstallatie te bestrijken gebied, zijn ontvangen. Hoe
groter het door de radarinstallatie te bestrijken gebied is, van hoe verderaf
gelegen doelen de reflecties moeten terugkomen, en des te langer het telkens
duurt totdat alle te ontvangen reflecties terug zijn; d.w.z., des te kleiner
zal de herhalingsfrequentie moeten zijn:
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7d
7d=7r

doel Dg
(zichtbaar)

f

e

doel
Dl

doel
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I

t

30 km

3
doel D’

60 km

a

b

Fig. 6.12. Indien men direct na het binnenkomen van de echo-impulsen van het te
bestrijken gebied de volgende impuls uitzendt, kan men op het radarscherm mige storing
verkrijgen van nakomende echo-impulsen. Deze nakomende impulsen ,
afkomstig
van doelen, die even buiten het te bestrijken gebied zijn gelegen (b.v. doei Dj.
Hoe verder afgelegen doelen de radarinstallatie moet kunnen waarnemen, des
te lager moet de herhalingsfrequentie zijn.
Daarbij komt nog het volgende:
Stel, dat men een gebied met een straal van 30 km moet bestrijken, en dat
men hiertoe een impuls A heeft uitgezonden. Stel verder, dat men na
ld
2 X 30000
= 200 !± sec de laatste gewenste reflecties van doelen
ld —----- =-------------------c
300
op 30 km afstand heeft terugontvangen, en dat men vlak daarna de eerst
volgende impuls B uitzendt. In dat geval kan men vlak na het uitzenden
van impuls B niet alleen ,,B reflecties” van de dichtbij gelegen doelen terug
ontvangen, maar ook ,,A reflecties' van doelen, die op een grotere afstand dan
30 km zijn gelegen. De laatstgenoemde ongewenste reflecties zullen het radar
beeld van de omgeving binnen een straal van 30 km verstoren (zie de
fig. 6.12« en b).

7a
27<j = 7r

doel Ü3
(nagenoeg onzichtbaar)

t

(■

doel
Dl

!

doel

P2|

P3

doel

i
5

30km zichtbaar

30km onzichtbaar

»j
doel Di

a

b

Fig. 6.13. Indien men de eerste tijd na het binnenkomen van de echo-impulsen van het
te bestrijken gebied de elektronenstraal van de weergeefbuis onderdrukt en men daarna
pas de volgende impuls uitzendt, zal de storing door eventuele nakomende echo-impulsen
worden vermeden. Het doel D2 geeft geen storing meer; het nog verder verwijderde doel
D3 geeft een dermate zwakke echo-impuls terug, dat men deze nagenoeg niet meer op
het radarscherm zal waarnemen.
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Ten einde het laatstgenoemde euvel te vermijden, voert men aan de elektronenstraalbuis met radarscherm niet een zaagtandsignaal toe met de grondfrequentie 1 /T</, zoals in fig. 6.12a is verondersteld, doch het in fig. 6.13a

getekende signaal met de grondfrequentie fr = —-—. Daarbij wordt er dus
2Tti
telkens gedurende Ta p. sec na het uitzenden van een impuls op het scherm ge
schreven, waardoor terugkomende reflecties van doelen binnen een straal van
30 km zichtbaar worden gemaakt, en wordt er gedurende minstens de volgende
l\i u sec niet op hel scherm geschreven, zodat reflecties van doelen op afstanden
van 30 tot 60 km niet zichtbaar worden gemaakt. Aldus storen zij het radar
beeld niet t .. Reflecties van op meer dan 60 km afstand gelegen doelen, die
nu nog zichtbaar kunnen worden, zijn dermate zwak dat zij het radarbeeld niet
belangrijk kunnen storen (zie o.a. de radarvergelijking, waaruit blijkt dat de
sterkte van i:et terugkomende signaal omgekeerd evenredig is met de vierde
macht van de afstand tot het doel).
; hierin is Te. de afbuig2T(2
tijd of dcflectietijd, waarin een lijn op het radarscherm wordt geschreven 1).
De herhalingsfrequentie bedraagt dus fr —

Samenvattend kunnen we nu zeggen, dat men enerzijds de herhalings
frequentie fr zo hoog mogelijk wil kiezen ten einde het scherm zo sterk mogelijk
te doen oplichten, en dat anderzijds de grootte van het door de radarinstallatie
te bestrijken gebied bepalend is voor de maximale grootte van /r.

Gegevens uit de praktijk
We laten hieronder eerst een aantal gegevens volgen, die enig denkbeeld
geven omtrent het signaal van praktische 3 cm-radarinstallaties voor de
scheepvaart:
Zendvermogen tijdens de impulsen
Bundelbreedte horizontaal
Bundelbreedte verticaal
Minimale waarneemafstand tot een doel
Reikwijdte
Draaggolf frequentie
Middenfrequentie van de ontvanger

7 a 1000 kW
l°a2,5°
15° a 25°
ca. 25 m
maximaal ca. 50 km
9350 a 9500 MHz
30 a 60 MHz

i) In tig. 6.13a hebben wij verondersteld, dat er gedurende Ta /i sec niet wordt geschre
ven; dit kan ook een langere tijd zijn. In het geval van verschillende reikwijdten houdt
men nl. voor de eenvoud meestal één frequentie fr aan; verder wijzigt men de amplitude
van de deflecticstroom als men op een andere reikwijdte overgaat, aldus de schrijf
snelheid veranderend.
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MF-bandbreedte

I

5 MHz a 20 MHz

van de ontvanger

x i

10 a 40 omw/min
750 a 4000 Hz
0,4 a 0,1 (x sec

Draaifrequentie /<xr van de antenne
Herhalingsfrequentie /r
Impulsduur Ti

Tenslotte geven wij een aantal gegevens, die kunnen gelden voor een
8 mm-havenradarinstallatie:

25 kW
0,3°
15°
0,1 tot 10 km
ca. 35000 MHz
90 MHz
50 MHz
40 omw/min
5000 Hz
0,02 ix sec.

Zend vermogen tijdens de impulsen
Bundelbreedte horizontaal
Bundelbreedte verticaal
Reikwijdte
Draaggolffrequentie
Middenfrequentie van de ontvanger
MF-bandbreedte van de ontvanger
Draaifrequentie van de antenne
Herhalingsfrequentie
Impulsduur

§ 4.

DE RADARINSTALLATIE

In fig. 6.14 hebben wij een voorbeeld gegeven van een blokschema van een
3 cm-radarinstallatie.
De antenne

De antenne dient voor het uitzenden zowel als voor het ontvangen van
signalen. Hiertoe wordt zij gedurende het zenden automatisch gekoppeld met
de zender, doch niet met de ontvanger, en gedurende het ontvangen automatisch
Zend-ontvangantenne

..t

jouplexer^-

_________
-* Modulator

______________

r—'Zender

Synchronisator —►—
i

Ontvanger

Mengtrap
(kristral)

Zaagtondgenerator

Oscillator
(reflexklystron)

f
MF
voorversterker

MF
versterker

Detector
diode

Echo
voorversterker

Echo
versterker

Eindtrap
Indicator

Fig. 6.14. Het blokschema van een radarinstallatie.
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Bi

Ai________
Antenne

Pi
Zender

Ontvanger

Fig. 6,15. De schakeling van een duplexer.
Tijdens het uitzenden vormen de met gas gevulde buizen Bi en B2 een kortsluiting.
Daardoor komt er dan nagenoeg geen signaal naar de ontvanger. PiP2 en A1A2 zijn
echter niet
.gesloten, omdat de afstand van Bi en B2 tot deze punten |z bedraagt.
J ijdens hei >nteangen zijn Bi en B2 gedoofd. Dan vormt de leiding tussen PiP2
en Bi een open Lechcrleiding van
lengte; dit betekent een kortsluiting ter plaatse
van I I ’ . 1 evens vormt de leiding tussen AiA2 en Bi een open Lecherleiding van -1,/.
lengte; d.v.. ter plaatse van AiA2 treedt er geen kortsluiting op. Opgevangen echoimpulsen gaan daarom niet door naar de zender, maar wel naar de ontvanger.

met de ontvanger, doch niet met de zender. Het genoemde automatische
koppelen geschiedt met behulp van een zend-ontvang-schakelinrichting,
de z.g. duplexer. Deze kan men op verschillende manieren uitvoeren, waarbij
men gebruik maakt van de eigenschappen van Lecher-leidingen. Fig. 6.15 geeft
hiervan een voorbeeld.
De werking is als volgt:
Als de zender zendt, zal er een hoge spanning ontstaan tussen de aders van
de toevoer van de zender naar de antenne. Ook tussen de-aders van de van
A1A2 naar de ontvanger toe lopende leiding zal een hoge spanning ontstaan,
die de met gas gevulde buis Ba doet doorslaan, zodat de buis als het ware een
kortsluiting gaat vormen en de ontvanger nagenoeg geen signaal van de zender
doorkrijgt. De buis B2 sluit de punten A1A2 echter niet kort, aangezien er
tussen B2 en A1A2 een leidingstuk van JA aanwezig is, dat ervoor zorgt, dat de
impedantie tussen Ai en A> (gezien in de ontvangerrichting) zeer groot is.
De met gas gevulde buis Bi, die eveneens via een kabelstuk van JA op de
zender-antenneleiding is aangesloten, is eveneens doorgeslagen; zij vormt
evenmin een kortsluiting tussen Pi en P2.
Als de zender niet zendt, doven de buizen Ba en Bi. Nu kan de ontvanger
een echosignaal van de antenne binnenkrijgen. De terugontvangen echosignalen zijn echter véél zwakker dan het zendersignaal; daardoor zullen zij
niet in staat zijn om Ba te ontsteken. De zender kan nu géén signaal van de
antenne terugontvangen, omdat de zwakke echosignalen evenmin in staat zijn
om Bi te ontsteken en „het open stuk leiding van JA tussen P1P2 en de niet
ontstoken buis Bi” in P1P2 een kortsluiting vormt. Men kan beter nog een
extra stuk kortgesloten kabel van JA lengte op Bi aansluiten. Dit kabelstuk
kan men nl. idealer „kortsluiten” dan men het met Bi eindigende stuk (vol
gens fig. 6.15) kan „openhouden”. Aldus kan er van de antenne af niets
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doorgaan naar de zender. Verder betekent de kortsluiting in P1P2, gezien
vanuit A1A2, een grote impedantie, omdat tussen A1A2 en P1P2 een stuk
leiding van JA aanwezig is; hierdoor zullen de ontvangen echo-impulsen wel
steeds kunnen doorgaan naar de ontvanger. We merken op, dat men niet altijd
één antenne gebruikt voor het uitzenden en het opvangen van radarsignalen.
In het geval van een radarinstallatie die de diverse voorwerpen op zeer korte
afstand, goed moet kunnen weergeven, gebruikt men twee aparte vlak bij elkaar
opgestelde en gezamenlijk ronddraaiende antennes, ten einde de duplexer
met zijn met gas gevulde buizen te kunnen vermijden. Deze buizen zijn nl.
niet snel genoeg gedoofd om een ongestoorde ontvangst van de echosignalen
van vlakbijgelegen voorwerpen te kunnen doen plaatsvinden.
De eigenlijke zender

De zender bestaat in de eerste plaats uit een osciliator. G'-z.wn de n> ;,dzaak om bij zeer hoge frequenties zeer grote vermogens te moeten uitzenden,
ten einde genoeg gereflecteerd signaal te kunnen terugontvangen, is het
toepassen van aan hoge eisen beantwoordende radar voor het eerst mogelijk
geworden door de praktische verwezenlijking van een osciliator die het vereiste
grote HF-vermogen kan opwekken. Met behulp van de gebruikelijke radio
buizen is dit nl. niet mogelijk, echter wel met behulp van een magnetron. Het
principe van het magnetron heeft men omstreeks 1924 reeds gevonden, doch
in de jaren vlak voor de 2e wereldoorlog vorderde de ontwikkeling pas zo ver,
dat er sprake kon zijn van een behoorlijke toepassing van radar. Een magnetron
is in staat, periodiek gedurende een zeer korte tijd een buitengewoon groot
HF-vermogen te leveren. Het vormt als het ware een gestuurde osciliator,
die telkens gedurende korte tijd door van de z.g. modulator afkomstige
impulsen in werking wordt gezet. Ook met een (in de loop van de tweede
wereldoorlog tot ontwikkeling gekomen) inhaalbuis of klystron is men in staat
de gewenste radarimpulsen op te wekken. De principes van het magnetron
en van het klystron zullen wij in de laatste paragrafen uiteenzetten. In de
bovengenoemde modulator wordt de modulerende impulsspanning opgewekt
met behulp van impulsen, die afkomstig zijn van de synchronisator. De
synchronisator is als het ware ,,de centrale impulsgenerator” die, behalve
aan de modulator, ook nog signalen toevoert aan de zaagtandgenerator voor
de indicator.
De ontvanger

De radarontvanger is een supcrheterodyne-ontvanger, aangezien de ontvangen echo-signalen een dermate hoge frequentie hebben, dat men ze zeer
moeilijk direkt kan versterken ten einde ze daarna aan een detector toe te
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voeren. De ontvangen signalen voert men daarom toe aan een mengtrap,
waarbij een mengkristal als niet-lineair element dienstdoet. Tevens voert
men een van een oscillator afkomstig signaal aan de mengtrap toe; dit
signaal heeft een frequentie die de middenfrequentie verschilt van het
ontvangen HF-signaal. Het mengkristal stelt men vaak op in een trilholte,
zodat er een z.g. trilholtemenger ontstaat. Op de trilholten komen wij in de
volgende paragraaf nog terug. Voor zeer korte golflengten (beneden 5 cm)
is men zelfs uitsluitend op trilholtemengers aangewezen.
De oscillatorfrequentie kan boven zowel als onder de draaggolffrequentie
van de opgevangen echosignalen liggen; ook de oscillatorfrequentie is dus
zeer hoog. Tot ca. 7000 MHz kan men als oscillator nog een z.g. schijftriode
gebruiken, doch daarboven is men genoodzaakt b.v. een reflexklystron als
oscillato! :<>e te passen. Een schijftriode is een concentrisch opgebouwde triode
van kleine afmetingen. De schijftriode en het reflexklystron zullen in de vol
gende paragrafen nader worden besproken.
Het verkregen MF-signaal versterkt men vervolgens in een MF-vóórversterktrap, en men brengt het dan via een coaxiale kabel naar het volgende
ontvangerdeel over. We merken nog op, dat bij de antenne, de duplexer, het
magnetron en de mengtrap de verbindingen door middel van z.g. golfgeleiders
of goljpijpen1) geschieden met het oog op de zeer hoge frequenties van de te
verwerken signalen. Een golfpijp is een verbinding in de vorm van een holle
geleider, waarin signalen met zeer hoge frequenties zich kunnen verplaatsen
in de vorm van in de binnenwanden optredende kringstromen en de daarbij
behorende elektro-magnetische golven binnen de golfpijp. Het zal duidelijk
zijn, dat de afmetingen van de golfpijpen, uitgedrukt in golflengten van het
te verwerken signaal, hierbij van groot belang zijn.
Het MF-signaal wordt vervolgens versterkt in een MF-versterker, die in
de regel onderling versteurde enkele kringen als anode-impedanties heeft;
daarna wordt het MF-signaal gedetecteerd met behulp van een diode detector.
Het gedetecteerde echosignaal versterkt men in een echo versterker. Deze
versterker heeft veel overeenkomst met de video versterker van een televisieontvanger. Daarna voert men het impulssignaal toe aan de eindtrap. De
eindtrap geeft het tenslotte door aan de elektronenstraalbuis, die als indicator
dienstdoet. Op het indicatorscherm schrijft de elektronenstraal de gewenste
lijn of het gewenste raster met behulp van de afbuigspoelen. Een zaagtandgenerator levert de vereiste zaagtandstromen aan de afbuigspoelen (zie de
fig. 6.13a en 6.06). De zaagtandgenerator krijgt de hiertoe benodigde impulsen
(de z.g. poortimpulsen) van de reeds eerder genoemde synchronisator; hij
zet de impulsreeks als het ware om in de gewenste afbuigstromen.
Ten einde op de elektronenstraalbuis een egaler beeld te verkrijgen, ver
sterkt men in de ontvanger de reflecties van dichtbijgelegen doelen minder

l) In het Engels: "waveguide”.
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dan de reflecties van de verderafgelegen doelen. Dit kan men o.a. bewerken
door van de zaagtandvormige afbuigstroom een spanning af te leiden, die
wordt gevoegd bij de negatieve voorspanning van enige versterkbuizen.
Aldus varieert men de versterking van deze buizen periodiek op het juiste
moment en op de juiste wijze. Dit is als het ware een soort automatische slerkteregeling.
Hiermede hebben wij in het kort een radarinstallatie beschreven. Vervol
gens gaan wij in dit hoofdstuk nog in op de werking van diverse elektronen
buizen voor het versterken en opwekken van signalen met zeer hoge frequenties.

LITERATUUR (omtrent radar):

Philips’ Technisch Tijdschrift - 1959 - nr. 3.
Handboek van Rens en Rens - deel 6.
Principles of radar - M.I.T. Radar School Staff.
Radar Systems and components - Bell Laboratories Staff.

§ 5.

ELEKTRONENBUIZEN VOOR ZEER HOGE FREQUENTIES

Normale radiobuizen zijn niet geschikt om signalen met zeer hoge frequenties,
zoals de in de radartechniek toegepaste HF-signalen, te verwerken of op te
wekken. Met normale buizen kan men namelijk nog signalen met frequenties
van maximaal ca. 300 MHz (dit houdt in een golflengte 2 van ca. 1 m) ver
sterken. Voor het verwerken van signalen met hogere frequenties moet men
echter speciaal daartoe ontworpen elektroncnbuizen gebruiken. Een aantal
redenen, waarom men een normale buis (we houden hierbij, voor zover niet
extra anders is vermeld, een triode in gedachten) niet voor het verwerken
van signalen met zeer hoge frequenties boven ca. 300 MHz kan gebruiken,
zijn o.a.:

1. Ongewenste terugkoppeling van het uitgangscirciiit naar het ingangscircuit. Deze kunnen o.a. optreden door capaciteiten tussen de diverse elektroden
enerzijds en door de zelfinductie (resp. wederzijdse inductie) van doorvoerpennen
en contactpennen anderzijds. Zo kan in het geval van de katodebasisschakeling
de zelfinductie van de katodeleiding een terugkoppeling van het anodecircuit
naar het roostercircuit veroorzaken; in het geval van een roosterbasisschakeling
kan de zelfinductie van de roosterleiding een koppeling van het anodecircuit
naar het roostercircuit teweegbrengen. Bij zeer hoge frequenties blijken de
HF-stromen in de roosterdraden eveneens terugkoppeling te kunnen ver
oorzaken.
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2. Verliezen in de vorm van diëlektrische verliezen en van J oitle-verliezen.
De eerstgenoemde verliezen treden op in het isolatiemateriaal (glas, keramisch
materiaal); de Joule-verliezen ontstaan in de verbindingen van de elektroden
met de aansluitpunten van de buis. Aangezien de diëlektrische verliezen onge
veer evenredig met de frequentie / toenemen, maar de Joule-verliezen even
redig met /!(huideffect), zullen bij zeer hoge frequenties de Joule-verliezen
al spoedig van overwegende betekenis zijn. Zij kunnen dan een aanzienlijke
demping van dc aangesloten resonantiekringen veroorzaken.
3. De z.g. looptijdeffecten. Deze zijn daaraan te wijten, dat de tijd, die
de elektronen nodig hebben om van de katode via het rooster naar de anode

1 van het te verwerken
te gaan, niet meer klein is t.o.v. de trillingstijd T — ~
wisselspanningssignaal. Over het algemeen mag de looptijd van de katode
naar het rooster niet groter zijn dan de helft van dc trillingstijd T van de te
verwerken wisselspanning.
De looptijdeffecten houden o.a. het volgende in:
Door de buis zal een katodestroom ƒ* lopen, die is samengesteld uit „een
deel ia, dat naar de anode gaat” en „een deel ig, dat naar het rooster gaat”.
Aangezien het een niet te verwaarlozen tijd duurt dat de elektronen door de
buis bewegen, zal de veroorzaakte katodewisselstroom n- enigszins naijlen op
de roosterwisselspanning va', bovendien zal
het (grootste) deel ia van de katodewissel
VS
stroom, dat de langste weg in de buis moet
doorlopen, nog iets sterker naijlen op vg dan
de totale wisselstroom u- dat doet (fig. 6.16);
tenslotte kan men ia vinden door te be(p
denken, dat deze wisselstroom tezamen
|
vormt.
met ia de totale wisselstroom
ig.COS <p
We zien aldus, dat men bij zeer hoge frcquen- Fig.6.16.Ten gevolge van dc looptijd
van de elektronen zal bij zéér hoge
lies krijgt te doen met een complexe steilfrequenties de katodewisselstroonr
ft
naijlen op de roosterwisselspanheid S —
ning v,,. Aangezien de looptijd voor
het bereiken van de anode langer is
Indien de frequentie nu sterk toeneemt, dan die voor het bereiken van het
zal in de eerste plaats ia sterker gaan na roostervlak, zal de anodewisselstroom ia sterker op vlt naijlen dan
ijlen op va; bovendien zal het reëcle deel van dc katodewisselstroonr
De roosde complexe steilheid daarbij afnemen, terwisselstroom i9 is gelijk aan het
verschil van ik en i„.
omdat ia meer naijlt op va. Het laatste kan
Uit het vectordiagram blijkt te
vens,
dat de roosterwisselstroom i9
men ook als volgt inzien. Stel dat Vg een
een component q,.cosg’ heeft, die
kleine tijd AZ iets positiever is en daarna op in fase is met de roosterwisselspanDeze component vertegen
zijn oude waarde terugvalt. In het begin van ning
woordigt de demping op de inde korte tijd AZ start een extra stel van gangskring.
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elektronen, om van de katode via het roostervlak naar de anode te gaan.
Gedurende de gehele tijd AZ blijven er extra elektronen vanuit de katode weg
gaan en aan het eind van de AZ secunde stopt dit proces. Een deel van de
gedurende AZ extra gestarte elektronen zal na afloop van deze tijd het rooster
vlak reeds zijn gepasseerd en inderdaad doorgaan naar de anode. Het ’t laatst
gestarte deel zal echter nog niet door het roostervlak heen zijn gekomen;
dit deel zal door het weer negatiever wordende rooster worden teruggestuurd.
Aldus zullen niet al de gedurende de tijd AZ vanaf de katode extra gestarte
elektronen de anode bereiken en de elektronenleverantie wordt voor een deel
teniet gedaan. Hieruit zal duidelijk zijn, dat de effectieve steilheid af neemt naar
mate de frequentie van het te verwerken signaal toeneemt.
Uit fig. 6.16 volgt nog een ander punt van belang.
De roosterstroom ia, die moet worden geleverd door een resonantiekring in
het ingangscircuit, heeft een component Zj.cosip die in fase is met
Dit
betekent, dat de kring energie moet leveren en aldus door het optreden van de
roosterstroom extra wordt gedempt. Dat de ingangskring energie moet leveren
komt, omdat er telkens een niet te verwaarlozen aantal elektronen dat reeds
op weg is naar de anode, door het weer negatiever wordende rooster wordt
teruggestuurd. Zo neemt door de niet te verwaarlozen looptijd van de elektronen
de demping op de ingangskring toe naarmate de frequentie van het te verwerken
signaal hoger wordt. Dit is de z.g. ,.totale emissie-demping”.

4. Tenslotte zijn de ruiseigenschappen van belang bij het verwerken van
signalen met zeer hoge frequenties. Indien de frequentie van het te verwerken
signaal zo hoog is, dat het in de orde van grootte van de reciproke waarde van
de elektronenlooptijden komt te liggen, zal de versterkbuis een belangrijke
extra bijdrage gaan leveren tot het geruis. Hierdoor zal bij toeneming van de
frequentie op den duur de toestand ontstaan, dat door het gebruik van de
versterktrap de geloenste signaalsterkte minder zal toenemen dan het geruis. De
genoemde extra bijdrage tot het geruis bestaat o.a. in het optreden van een
aanzienlijk z.g. totale emissie-geruis. Dit geruis ontstaat door inductie-effecten
van geëmitteerde elektronen, die niet naar de anode doorgaan, maar naar de
katode terugkeren.
Men heeft enerzijds naar middelen gezocht, om de normale radiobuis (in het
bijzonder: de triode) dusdanig te verbeteren, dat hij geschikt wordt om signalen
met zeer hoge frequenties te verwerken of op te wekken. Anderzijds is men tot
geheel andere elektronenbuistypen gekomen (o.a. klystrons, lopende golfbuizen en magnetrons), waarbij men juist gebruik maakt van looptijdeffecten.
Met de nieuwe typen heeft men uiteindelijk signalen met véél hogere frequenties
kunnen opwekken en verwerken dan met een triode mogelijk is. Dit neemt
niet weg, dat men met speciale kortegolftrioden nog signalen kan opwekken
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met frequenties van ruim 7000 MHz. Dit komt overeen met een golflengte van
4 cm. Het laat zich aanzien, dat men in de naaste toekomst zelfs nog verder
zal komen. Vergeleken bij de klystrons en de magnetrons hebben trioden altijd
nog als voordelen, dat zij minder hoge voedingsspanningen vereisen, dat zij
geen focussering vereisen en dat men met trioden een groter frequentiegebied
kan bestrijken.
De normale HF-triode

De normale triode heeft men op de volgende wijze geschikt kunnen maken
voor het opwekken van (resp. versterken van) signalen met frequenties tot
ca. 1500 MHz (resp. 500 MHz).
De
eerking heeft men tot een minimum weten te beperken door de
capaciteiten klein te houden. Men zou verder op het eerste gezicht kunnen
denken, dat een tetrode of ecu pentode gunstiger zal uitvallen dan een triode
met het oog op de aanwezigheid van het schermrooster. Door een triode in
roosterbasisschakeling te gebruiken vervalt dit specifieke voordeel echter,
terwijl de triode bovendien als voordelen heeft, dat zij minder verdelingsgeruis
heeft en de looptijden korter kunnen worden gehouden. De zelfinductie van
de roosterleiding, die in de roosterbasisschakeling een ongewenste terugwer
king kan geven, heeft men weten te beperken door meer dan één contactpen
op het rooster aan te sluiten, zodat men een aantal roosterverbindingen
parallel kan schakelen. Verder zijn alle verbindingen kort gehouden.
De Joule-verliezen in de verbindingen heeft men weten te beperken door de
verbindingen te verkoperen, waardoor de weerstand bij zeer hoge frequenties
tot op ca.
kan worden teruggebracht (bedenk dat bij de zeer hoge frequenties
de stroom slechts door het oppervlaktelaagje van de verbindingen loopt,
omdat het huideffect optreedt). Diëlektrische verliezen worden eveneens tot
een minimum beperkt door slechts glas van goede kwaliteit voor isolatie te
gebruiken.
Door de afmetingen klein te houden heeft men de looptijdcflecten weten te
beperken. Daarbij is het van belang de rooster-katodeafstand klein te houden.
Hierdoor verkrijgt men tevens een grote steilheid.
Tenslotte heeft men het geruis tot een minimum weten te beperken door
als buis een triode te kiezen, en geen tetrode of pentode. Met een triodeversterktrajr kan men bij 300 MHz b.v. een ruisgetal F = 5 bereiken 1).

*) Onder het ruisgetal F van een versterktrap verstaat men het quotiënt van de signaalruis verhouding aan de ingang en de signaal-ruisverhouding aan de uitgang wat betreft
de vermogens van het signaal en van het geruis. Het ruisgetal is dus gelijk aan 1 als de
trap de relatieve hoeveelheid geruis niet vergroot, maar zal meestal groter zijn dan 1
omdat de trap de relatieve hoeveelheid geruis wel doet toenemen. Men gelieve het hier
genoemde ruisgetal van een versterktrap niet te verwarren met de ruisfactor van een
versterkbuis, die geen betrekking heeft op vermogens, die steeds kleiner is dan 1 en die
gelijk is aan de verhouding van de ruiss/room van de buis tot de ruiss/room van een ver
zadigde diode (die evenveel gelijkstroom voert).
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De schijftriode

Men heeft het frequentiebereik van een triode nog aanzienlijk weten te
verhogen door de elektroden en vooral de aansluitingen een bijzondere vorm
en opstelling te geven. Dit is verwezenlijkt indez.g.
schijftriode1). Bij deze triode-uitvoering (fig. 6.17)
valt het in de eerste plaats op, dat de verbindingen
met de diverse elektroden bestaan uit ronde schijven.
De schijfuitvoering heeft een zeer geringe weer
stand, waardoor de J oule-verliezen klein worden ge
houden; ter vermindering van deze verliezen worden
de schijven bovendien verzilverd. Voor d dank zij
het beperken van deze verliezen kan m -n de .schijf
triode nog bij zeer hoge frequenties (b.v. tot a.
Fig. 6.17. De doorsnede 7000 MHz) gebruiken.
van een schijftriode niet
De schijfuitvoering geeft verder een <eer goede af
naleveringskatode.
scherming tussen het anode- en het roostercircuit. Bo
vendien is de zelfinductie van de toevoerleidingen door deze uitvoering
zeer klein, zodat de terugkoppeling van het anode naar het roostercircuit tot
een minimum blijft beperkt.
Bij zeer hoge frequenties maakt men voor de geleiding van de Hl-'-cnergie
bij voorkeur gebruik van golfgeleiders of golfpijpen, omdat deze over het
algemeen nagenoeg geen stralingsverliezen en weinig Joule-verliezen geven.
De HF-elektrische stromen vloeien door de binnenwand van de golfpijp,
terwijl het elektromagnetische veld van deze stromen zich uitsluitend binnen
de pijp bevindt. Doordat bij de golfpijpen geen isolatiemateriaal aanwezig is,
zullen er bovendien geen diëlektrische verliezen kunnen optreden. De schijftrioden lenen zich uitstekend ertoe om in combinatie met coaxiale geleiders te
worden toegepast, aangezien men deze geleiders met cirkelvormige doorsneden
prachtig op de hiertoe ontworpen schijven kan aansluiten.
Men heeft bij de schijftrioden de looptijden van de elektronen zeer klein weten
te houden. Hiertoe heeft men de elektroden zeer dicht bij elkaar opgesteld
en bovendien de stroomdichtheid zeer groot gehouden. Een grote stroom
dichtheid houdt namelijk in, dat men de elektronen een grotere gemiddelde
snelheid geeft, zodat de weg van de katode naar het roostervlak sneller wordt
doorlopen. Een grote stroomdichtheid biedt bovendien nog als voordeel, dat
de buiscapaciteiten er kleiner door uitvallen. Van belang voor het dichtbij
opstellen van de elektroden is in de eerste plaats het uitvoeren van het rooster
in de vorm van een aantal in één plat vlak opgestelde evenwijdige roosterdraden. Verder is voor het verkrijgen van een grote stroomdichtheid en boven
dien voor het dicht bij elkaar opstellen van de elektroden het toepassen van
l) In het Engels: "disc-seal triode”.
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een z.g. L-katode van belang (zie
fig. 6.18). Deze katode is onder leiding
van H. J. temmens ontwikkeld inliet
Natuurkundig Laboratorium van de
Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eind
hoven ').
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féénatomige laag borium (strontium)
z------------ boriumoxyde.die van binnen uit
■T
(voortdurend wordt ververst
-Ff —poreus wolfraam
borium-strontium carbonaat

“Tï

^5

molybdeen

— —gloeidraad

Een L-katode bestaat uit een huis van
molybdeen, dat twee kamers bevat. In de
grootste kamer is de gloeidraad onderge
bracht; in de kleinste kamer is een hoeveel
5
heid bariumstrontiumoxyde aangebracht,
terwijl deze kamer is afgesloten met een po
reuze wand van wolfraam. Op de buitenzijde
Fig. 6.18. De doorsnede van een nalevevan de poreuze wolfraamwand bevindt zich
ringskatode.
een éénatomige laag barium (strontium) en
bariumoxyde, die dienst doet voor het emit
teren v..n elektronen door de verhitte katode. Bij afbraak van de éénatomige laag zal
deze \ .in binnenuit via de poreuze wolfraamwand worden hersteld. Men noemt de Lkatodc daarom ook wel een „nalevcringskatode”.

ïii
II

Enkele voordelen van de L-katode zijn:
zij is een metalen katode, die men binnen nauwe toleranties zeer vlak kan maken;
zij is mechanisch zeer sterk (dit punt is voor de fabrikage o.a. van groot belang);
zij kan een zeer grote stroomdichtheid verzorgen en daarbij continu een grote stroom
leveren;
4. zij is goed bestand tegen bombardementen van elektronen of ionen (dit punt is o.a.
van belang bij de toepassing in de later te bespreken magnetrons);
5. zij herstelt zich goed en snel na een eventuele „vergiftiging” door zuurstof of zuurstofverbindingen.
1.
2.
3.

Voor de schijftriode zijn vooral de eerste drie punten van belang.
Een L-katode heeft verder o.a. de volgende nadelen:
1. zij vereist een hogere temperatuur dan een oxyde-katode;
2. zij vereist een groter gloei vermogen.
Tenslotte kan men opmerken dat de schijftriode gunstige ruiseigenschappen
heeft. Men heeft bij het versterken van signalen met een frequentie van
500 MHz (2 = 60 cm) een ruisgetal van ruim 3 weten te bereiken; bij signalen
met een frequentie van 4000 MHz (2 = 7\ cm) kan men een ruisgetal van

ca. 50 verkrijgen.
Zoals eerder vermeld, kan men met behulp van schijftrioden wisselspanningen

met frequenties van ca. 7000 MHz opwekken.
Voor het opwekken van spanningen niet veel hogere frequenties is men
aangewezen op geheel andere typen van elektronenbuizen, zoals klystrons.

Uitvoeriger gegevens over de L-katode kan men o.a. vinden in:
Philips Technisch Tijdschrift - 1949 - nr. 12;
Philips Technisch Tijdschrift - 1957 - nr. 7/8.
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lopende golf-buizen en magnetrons. Deze buizen zullen wij in de volgende
paragrafen bespreken.

LITERATUUR:

Philips’ Technisch Tijdschrift - 1949 - nr. 3.
Philips’ Technisch Tijdschrift - 1956 - nr. 11.

§ 6.

KLYSTRONS EN LOPENDEGOLFBUIZEN

Alvorens over te gaan tot de bespreking van de diverse typen klystrons,
zullen wij eerst iets nader moeten ingaan op de in deze buizen toegepaste
trilholten x).

Trilholten
Bij zeer hoge frequenties (het gebied van de z.g. microgolven) kan men
geen gebruik meer maken van resonantiekringen die uit normale spoelen en
condensatoren zijn samengesteld. Dit is niet daaraan te wijten, dat men de
L- en de C-waarden niet laag genoeg kan maken, doch aan de omstandigheid
dat de verliezen dan te hoog zijn (elektromagnetische straling), zodat de te
verwezenlijken impedantiewaarden te laag zijn om nog tot versterking te

O

ci

Cz

b
Fig. 6.19. Een wijze, waarop men zich een trilholte ontstaan kan denken.
a. Een éénwindingspoel met een kleine condensator.
b. De parallelschakeling van een aantal éénwindingsspoelen, gecombineerd met een
kleine condensator.
c. De tot één doos samengevloeide windingen, gecombineerd met een kleine condensator.
gewoonlijk aanduidt
met de
Tesamen vormt dit geheel een z.g. dooskring, die men g~
----- .i.
benaming trilholte.
De wisselstroom loopt bij een trilholte slechts aan de binnenzijde van de holtewand,
terwijl het elektromagnetische wisselveld zich uitsluitend binnen de holte bevindt:
aldus treedt er geen slralingsverlies op, waardoor de Q van een trilholte zeer hoog kan zijn.

1) In het Jengels “cavity resonators" genoemd.
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kunnen komen. Bij de microgolven gebruikt men z.g. trilholten. Men kan zich
deze trilholten ontstaan denken volgens de schetsen van fig 6.19.
In fig. 6.19<i is een kring getekend, die is samengesteld uit één winding
en een kleine condensator.
In fig. 6.196 zijn een aantal parallelgeschakelde windingen op dezelfde
condensator aangesloten.
Vervolgens zijn in fig. 6.19c zovele windingen parallelgeschakeld, dat zij
als het ware zijn samengevloeid tot één doosvormige winding, die is aan
gesloten op de centraal opgestelde kleine condensator. De zelfinductie van
de door de doos gevormde winding is zeer klein en men kan de capaciteit van
de condensator eveneens klein houden. Indien er in de binnenwand van de
doos een wisselstroom ontstaat, heeft dit een rotatiesymmetrisch magnetisch
wisselw.M in de ruimte binnen de doos tot gevolg en kan er geen elektro
magnetische straling plaatsvinden. In fig. 6.19c hebben wij de elkander af
wisselende momentele stroomrichtingen in de binnenwanden en de momentele
lichtingen van de bijbehorende magnetische velden aangeduid.
Men kan de aldus gevormde dooskring of trilholte met een ander circuit
koppelen door middel van een z.g. koppellus, die via een in de dooswand
aangebrachte opening naar binnen is gevoerd. Het magnetische wisselveld
binnen de trilholte is voor een deel gekoppeld met deze koppellus en zal in de
koppellus een wissel-e.m.k. induceren, zodat men aldus een wisselspanning
kan af nemen.
Men kan de capaciteit van de condensator kleiner maken door de condensatorplaten verder van elkaar op te stellen. Zelfs kan men, ten einde een
minimale capaciteit te verkrijgen, de bovenwand en de onderwand van de
doos als condensatorplaten laten dienstdoen (fig. 6.20).
Over het algemeen kunnen trilholten vele uiteenlopende vormen hebben.
Trilholten zullen wij o.a. aantreffen in de naderhand ter sprake komende
klystrons en magnetrons. Verder is er bij de bespreking van de radarontvanger reeds sprake geweest van z.g. trilholtemengers, waarbij men het
mengkristal in een trilholte heeft opge
steld.
a
O
0
Het aanbrengen van een koppellus vertegen
. . ///\
woordigt niet de enige wijze van koppeling
met ,.kringen voor zeer hoge frequenties” in
b
de vorm van trilholten. De aan elkaar gren
O
zende ruimten van trilholten en golfpijpen
—=□
kan men b.v. ook koppelen door een gat (een
koppelspleet) aan te brengen in de gemeen Fig. 6.20. In dit voorbeeld van een
trilholte treedt de ,,condensator”
schappelijke scheidingswand; de grootte van van de trilholte niet meer zo sterk
de koppelspleet is dan bepalend voor de begrensd naar voren: de middens
van de boven- en de onderwand
sterkte van de koppeling.
doen nu als zodanig dienst.
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Tenslotte wijzen wij erop, dat er b.v.
bij de trilholten in klystrons nog een
bijzondere koppeling optreedt tussen
een (eventueel in dichtheid variërende)
7/SS///'\
elektronenbundel en de in het klystron
toegepaste trilholten. In de fig. 6.21
hebben wij een trilholte getekend, zoals
Fig. 6.21. Behalve d or middel van een
koppellus, kan men een koppeling met men die in een klystron kan aantreffen.
een trilholte ook tot stand brengen door
een bundel elektronen door een paar In de boven- en in de onderwand
in de Irilholtewanden aangebrachte gaten heeft men gaten aangebracht. waar
te schieten.
door zich een elektronenbvndel be
weegt. Het geheel is vacuüm gehouden.

W

Enerzijds kan men nu de dooskring in trilling brengen (b.v. do. : via een
koppellus een wisselspanning aan de kring toe te voeren) en mei de resonerende
trilholte de elektronenbundel beïnvloeden. Door het resoneren van de trilholte
worden de randen van de gaten, die hier als het ware de platen van de trilholtecondensator vormen, namelijk afwisselend positief en negatief. Hierdoor
zullen de elektronen afwisselend worden versneld en vertraagd tijdens het
passeren van de trilholtespleet (fig. 6.22a en b).
Anderzijds kan men door de gaten een in dichtheid gemoduleerde bundel
elektronen schieten (in dichtheid gemoduleerd met een frequentie, die ongeveer
gelijk is aan de resonantiefrequentie van de trilholte), waardoor in de randen
van de gaten elektrische ladingen worden geïnduceerd en de trilholte in het juiste
ritme wordt aangestoten. Aldus staat de variërende elektronenbundel dan
energie af aan de met hem gekoppelde trilholte.
Ter illustratie van het laatste hebben wij in fig. 6.23a een trilholte getekend,
waarbij twee elektronen ei en e2 door de gaten gA en gB worden geschoten.
Als de elektronen van buiten de trilholte naderen, worden in de toitenwand
bij gA kleine positieve ladingen geïnduceerd. Dit heeft op de trilholte als
resonator of trillingskring echter geen invloed, omdat de kringwisselstroom

t
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(ÏhüTh)
de elektronen worden versneld

a

w
\W77777S.\

+w+

de elektronen worden vertroogd

b

Fig. 6.22. De invloed van de resonerende trilholte op een door de trilholte heengeschoten
elektronenbundel: de bundel wordt hierbij „in snelheid gemoduleerd”.
Bedenk hierbij, dat de elektronen negatieve deeltjes zijn, terwijl de elektrische veld
sterkte gericht is volgens de op een positieve elektrische lading uitgeoefende kracht.
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a
Fig. 6.23. De invloed van het doorschieten van elektronen op de trilholte: de trilholte
wordt hierdoor ,,in trilling gebracht”.
a. Voor elk paar elektronen, dat zich van opening gA naar opening gB beweegt, bewegen
door de trilholtewanden twee elektronen van gB naar gA.
b. Als de doorgeschoten elektronenbundel behalve uit een gelijkstroomcomponent ook
nog uit ecu wisselstroomcomponent ie is samengesteld, zal hierdoor een op dezelfde
wijze vc rlopende wisselstroom ia in de binnenwand van de trilholte optreden.
van zeer Ie , ■ frequentie dank zij het huideffect slechts in de örnnenwand
van de trilholte zal lopen.
Zodra d-- elektronen net in de binnenruimte van de trilholte komen (dit
moment is in lig. 6.23« getekend) zullen zij in de binnenwand van gA kleine
positieve ladingen induceren. Bij het oversteken van de binnenruimte van
gA naar gn zullen de zich aanvankelijk in de binnenwand bij gA bevindende
inductieladinkjes zich langs de binnenwand naar gB begeven, zodat zij zich
tenslotte in de binnenwand bij gB bevinden als ei en e2 vlak voor gB zijn
gekomen. Het bewegen van de kleine positieve inductieladingen van gA naar
gB is in feite eigenlijk een bewegen van kleine negatieve ladingen van gB naar
gA, omdat de stroomgeleiding in de metalen binnenwand van de trilholte door
elektronen geschiedt. Aldus heeft het bewegen van (negatieve) elektronen van gA
naar gB in de binnenruimte een gelijktijdig bewegen van elektronen van gB naar gA
in de binnenwand van de trilholte tot gevolg.
Vervolgens treden de elektronen ei en c2 door het gat gB naar buiten en
induceren zij een kleine positieve lading in de buitenwand bij gB- Naarmate
de elektronen zich verder van de trilholte verwijderen zullen de inductie
ladinkjes in de buitenwand afnemen. Evenals bij het naderen van de trilholte
zullen de elektronen ei en e2 bij het zich verwijderen van de trilholte echter
geen invloed hebben op het proces in de binnenwand.
Beweegt een gelijkstroom aan elektronen continu door de trilholtegaten
heen van gA naar gB, dan bevinden zich ter plaatse van de binnenwand bij
gA en gB twee even grote constante positieve inductieladingen, zodat er in de
binnenwand geen stroom loopt.
Beweegt daarentegen een variërende elektronenstroom ie door de trilholtegaten
heen van gA naar gB, dan zullen de inductieladingen in hetzelfde ritme (na
elkaar!) gaan variëren, waardoor er in de binnenwand van de trilholte van
gB naar gA een wisselstroom ia gaat lopen die overeenkomt met de wisselstroomcomponent van de door de gaten heengeschoten elektronenstroom.
We hebben dit in fig. 6.23ft geschetst.
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Fig. 6.24. Hoe korter de looptijd van de elektronen binnen het elektrische wisseiveld
van de trilholte is. hoe groter de energie-overdracht zal zijn. Men kan de in het elektrische
wisseiveld doorlopen weglengte s, en daarmee tevens de looptijd, verkorten door het aan
brengen van roosters. Deze roosters leggen als het ware de equipotentiaalvlakken vast.

Om een maximale energieoverdracht van de in dichtheid gemoduleerde
elektronenbundel aan de trilholte te verkrijgen is het van belang, dat de looptijd
van de elektronen binnen de trilholte zo klein mogelijk wordt gehouden', d.w.z.,
dat men de afstand tussen gA en gB klein houdt. Dit kan men als volgt inzien.
De sterkte van het door de elektronen te doorlopen remveld tussen gA en gB
is recht evenredig met de momentele waarde Vmom van de wisselspanning vab
tussen gA en gB, aangezien de veldsterkte gelijk is aan Vmom gedeeld door de
afstand s van gA tot gB- De waarde van Vmom varieert sinusvormig als functie
van de tijd, zodat de gemiddelde waarde van Vmom over de tijd Ai, die de
elektronen nodig hebben om de afstand s te doorlopen, kleiner is dan de topwaarde vab van de wisselspanning (fig. 6.24a). Hoe kleiner echter Ai wordt,
des te dichter Vmama,„ de waarde vab zal benaderen, des te sterker het rem
veld gemiddeld zal zijn en des te meer energie de elektronenbundel aan de
trilholte zal afgeven. Men zou nu misschien denken, dat door een verminderen
van de tijd Ai de elektronen minder energie aan de trilholte gaan afgeven omdat
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zij gedurende een kortere
tijd energie overdragen. Dit
is echter niet het geval,
aangezien een verminde
ring van iXt door gA en gu
dichter bij elkaar te bren
gen. tegelijkertijd een toe
neming van de veldsterkte
Vmom

meebrengt,
s
Fig. 6.25. Enkele voorbeelden van trilholteroosters.
zodat de energie des te in
tensiever wordt overgedragen gedurende deze kortere tijd. Vergelijk in ver
band hiermee de fig. 6.246 met de fig. 6.24a, waarin is verondersteld dat so
tweemaal zo klein is als si, terwijl v..\n in beide gevallen even groot is.
Heeft men in de dooskring slechts gaten aangebracht, zoals wij dit in de
fig. 6.236 en 6.24c hebben getekend, dan is de door de elektronen te door
lopen weglengte s in het remveld niet voor alle elektronen evengroot (fig. 6.24c).
Door de kromming van de equipotentiaalvlakken moeten de elektronen in het
midden van de bundel een aanzienlijke langere weg s in het remveld afleggen
dan de elektronen aan de buitenkant van de bundel, en zij zullen daardoor
minder energie aan de trilholte afgeven. Men kan hierin verbetering brengen
door het aanbrengen van z.g. roosters, die ervoor zorgen dat de equipotentiaal
vlakken nagenoeg evenwijdige vlakken worden (fig. 6.24rf). In de fig. 6.25a
en 6 hebben wij enkele gebruikelijke roosteruitvoeringen getekend.
Bij het verwerken van zeer grote vermogens zowel als bij het verwerken van
signalen met zeer hoge frequenties kan men praktisch geen roosters toepassen,
aangezien deze in die gevallen veel te heet zouden worden.

Eab =

Hetjklystron als wisselspanningsversterker

1

Het principe van de inhaalbuis of het klystron is voor het eerst in 1935 in
Duitsland gevonden door A. Heil en O. Heil. Onafhankelijk daarvan zijn om
streeks 1938 de eerste praktische klystrons op de Stanford Universiteit in de
U.S.A. ontwikkeld door de gebroeders Varian, en bij General Electric door
W. C. Hahn en G. M» Metcalf.
Terwijl bij normale radiobuizen de looptijd van de elektronen een moeilijk
heid vormt om deze buizen bij zeer hoge frequenties toe te passen, heeft men
bij de inhaalbuizen juist gebruik gemaakt van de omstandigheid, dat de
elektronen zich met een eindige snelheid door de buis bewegen. In fig. 6.26
is het principe van een klystron geschetst, dat kan dienen om een wisselstroomvermogen te versterken. Het klystron is een vacuümbuis. die is voorzien
van een indirekt verhitte, elektronen emitterende katode. De geëmitteerde
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elektronen versnelt men met be
hulp van een gelijkspanning t),
1'i®
die men aansluit tussen de katode
k en de eerstevolgende elektrode
gi (de versnellingselektrode).
De elektronenbundel schiet ver
volgens door de met gi doorver
|
Y
inductorspleet
bonden z.g. modulatorspleet g2gs
inhaalruimte
van de modulatortrilholte. Aan
t—modulatorspleet
— versnellingsruimte
deze trilholte voert men de inFig.[6.26. De principetekening van een klystron
gangswisselspanning
toe, waar
met^twee trilholten.
door gg beurtelings positief en
negatief wordt t.o.v. g2 en de elektronen afwisselend worden versneld
en vertraagd (zie fig. 6.22<t en 6). Aldus zullen de elektron i dan weer
met een grotere, dan weer met een minder grote snelheid dan zij ter plaatse
van go hadden, de elektrode ga passeren. Zij komen vervolgens in de inhaalruimte, een veldvrije ruimte tussen de modulatorspleet gaga en de z.g. inductorspleet g4gs van de inductortrilholte. Zoals de naam reeds aangeeft, zullen
in de inhaalruimte de langzame elektronen worden ingehaald door de vlak
daarna komende snellere elektronen. De door de modulatorkring 2) ter plaatse
van g2g3 veroorzaakte snelheidsmodulalie van de elektronenbundel heeft tijdens
het doorlopen van de inhaalruimte 3) bovendien een dichtheidsmodulatie tot ge
volg. Dit is in fig. 6.27 verduidelijkt met behulp van een afstand-tijd-diagram 4).
Men kan in de figuur zien, dat er na verloop van tijd als het ware elektronen
pakketten 5) worden gevormd. Men zorgt nu ervoor, dat de inductorspleet
g-igö van de inductortrilholte zich juist bevindt op de plaats waar de pakkctvorming optimaal is. De door de inductorspleet schietende elektronenpakketten
zullen dan de inductorkring 6) aanstoten (fig. 6.26) en de inductorkring zal een
versterkt wisselstroomvermogen kunnen leveren.
Tenslotte komen de door de inductorspleet heengeschoten elektronen op
de collector c terecht. De modulatortrilholte, de versnellingselektrode, de
inductortrilholte en de collector zijn {voor gelijkstroom') doorverbonden.
Wat betreft de overdracht van energie van de elektronenbundel aan de inductor
kring merken we nog het volgende op. Als de voortbewegende elektronen in
een trilholtespleet worden afgeremd door het in de trillende trilholte opgewekte
elektrische veld (fig. 6.22Ó), dan zullen de elektronen arbeidsvermogen van
*) Deze kan voor klystrons van uiteenlopende grootte een waarde hebben van 100 V
tot 300 kV.
2) In het Engels: “buncher”.
3) In het Engels: "driftspace".
4) Dit diagram noemt men wel een "Applegate-diagram”.
5) In het Engels: "bunches”.
6) In het Engels: "catcher".
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-^7 = relatieve afstand tot de modulatorspleet

inhaal- J
ruimte

<j>t

VversnJ^

7

—0.5

"S"

T

Fig. 6.27. Het afstand-tijd-diagram van een klystron met twee trilholten.
Tijdens het doorlopen van de inhaalruimte zal er gaandeweg naast de aanwezige
snelheidsmodulatie tevens een dichtheidsmodulatie optreden: er worden z.g. elektronen
pakketten gevormd.
is de gemiddeld in een trillingstijd T door de elektronen in de inhaalruimte door
lopen afstand. In dit voorbeeld is er voor het eerste sprake van, dat snelle elektronen

langzame elektronen inhalen, bij -4— = 1,5. Verder is de eerste harmonische van de elek-

TT

tronenbundel maximaal bij -r— = 2,75; vandaar dat men op die plaats de inductorXi

spleten heeft aangebracht.
De elektronen met de gemiddelde snelheid, waaromheen naderhand a.h.w. de pakketten
worden gevormd, passeren de modulatorspleten als de modzilatorwisselspanning overgaat
van ,.vertragen” naar ,.versnellen” (punt A).
De elektronenpakketten zullen telkens de inductorspleten passeren op een tijdstip,
dat het elektrische inductorwisselveld. de elektronenbundel maximaal vertraagt (punt B).
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beweging verliezen en zullen zij deze energie daarbij overdragen aan de tril
holte. Worden de voortbewegende elektronen echter in een trilholtespleet
versneld door het elektrische veld van de trillende trilholte (fig. 6.22«), dan zal
het arbeidsvermogen van beweging van de elektronen toenemen en deze
energie zullen zij daartoe ontvangen van de trilholte. Tijdens het werken van
een klystron zullen er afwisselend elektronenverdichtingen en elektronen
verdunningen de inductorspleet passeren, waarbij de inductorkring afwisselend
energie zal opnemen en energie zal afstaan. Als de elektronenverdichtingen en
verdunningen de inductorspleet passeren zal de inductorkring daarbij in een
dusdanige fase trillen, dat er tijdens het passeren van de verdichtingen inist een
maximaal elektrisch remveld in de spleet optreedt en de inducto; kring du- een
maximale energie ontvangt van de elektronenbundel: tijdens het pas ren
van de sterkste verdunningen zal er juist een maximaal elektr ■< .• ■.•ersnehuigsveld in de spleet optreden en zal de inductorkring energie aai.
elektionenbundel afgeven. Aangezien er echter veel meer elektronen telkens energie af
geven aan de trilholte dan dat er even later energie van de trilholte ontvangen,
zal de trilholte gemiddeld meer energie ontvangen dan afslaan. Hierdoor is
het versterken van wisselstroomvermogens met behulp van een klystron
mogelijk. In fig. 6.27 is de fase van de in de inductorspleet optredende ver
dichtingen en verdunningen t.o.v. de inductorspleetspanning vt„a duidelijk
aangeduid. Tijdens het passeren van het elektronenpakket B is er een maxi
maal elektrisch remveld aanwezig.
In de praktische uitvoering van een klystron is er geen aparte versnellingselektrode gi nodig, doch kan het eerste rooster van de modulatorspleet tevens
als versnellingselektrode dienst doen. Dit is het geval in ons eerste voorbeeld
van een klystron (fig. 6.28).
Ten einde tot een redelijk goed rendement te komen is het nodig, dat de
elektronenbundel enigszins wordt gefocusseerd om te voorkomen dat er
[—inhaalruimte
elektronen op de trilholtewanden te
ingang
uitgang
recht komen. In het geval van z.g.
4
elektrostatische jocussering voorziet men
de katode van een hol emitterend op
pervlak en brengt men om de katode
heen een scherm van een geschikte
k
31» 92
vorm aan (fig. 6.28), zodat er een con
=>
vergerende bundel elektronen wordt
L inductor holte
geëmitteerd. In het geval van z.g. mag
— modulatorholte
netische jocussering zorgt men er ook
doorsnede loodrecht
de har*,Ün ter
voor, dat de katode een convergerende
^QizZy plaatse van g^resp. 92>93»94)
bundel elektronen emitteert, en brengt
Fig. 6.28. Een voorbeeld van een klystron
men bovendien door middel van gelijkmet twee trilholten (principetekening).
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stroom voerende spoelen (of permanente magneten) een constant magnetisch
veld in de langsrichting van de elektronenbundel aan. Men kan met een klystron
een rendement van b.v. 25% verkrijgen.

Om tot een veel grotere versterking en een beter rendement te komen is
men ertoe overgegaan klystrons met meer dan twee trilholten te vervaardigen,
die daarbij bovendien in staat zijn buitengewoon grote vermogens bij zeer
hoge frequenties te leveren. Bij deze klystrons *) doet de eerste trilholte als
modulatorkring dienst en de laatste trilholte als inductorkring voor het
afgeven van de energie; de een of meer tussenliggende trilholten doen tege
lijkertijd als inductorkring en als modulatorkring dienst. Men heeft aldus
een cascadeschakeling van twee of meer klystrons binnen één buis ver
kregen. l.en voorbeeld van zulk een ktystron (met drie trilholten) is in fig. 6.29
getekend.
ingangsaansluiting

urtgangs□ansluiting

1 : modulatorhotte
tweede trilholte
inductorhotte

'collector

4; koel watermontels

[«■888ëK|
- focusseerspoelen

Fig. 6.29. Een voorbeeld van een klystron met drie trilholten. Voor de
focussering van de elektronenbundel maakt men hier tevens gebruik
van focusseerspoelen.
Het klystron in dit voorbeeld is voorzien van koelwatermantels en van
spoelen voor magnetische focussering.
Door de cascadeschakeling van zes trilholten is men erin geslaagd een
versterking van 10s te bereiken voor een signaal met een golflengte van 3 cm.
Met andere klystrons van dit type met meer dan twee trilholten heeft men
korte radarimpulsen (Tt = 1 usec) weten op te wekken met een piekvermogen
van 30.106 W en een golflengte van 10 cm.
Een klystron met meer dan twee trilholten biedt tevens de mogelijkheid
om een bredere frequentieband te versterken door de diverse trilholten enigs
zins onderling te verstemmen.

i) In het Engels: “multicavity klystrons” genoemd.
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Het klystron als frequentie-vermenigvuldiger

Men kan met behulp van een klystron tevens tot frequentievermenigvuldiging komen. Hiertoe voorziet men het klystron van een inductorkring, die is
afgestemd op een hogere harmonische van de modulatorkring. Een voorbeeld
van een klystron, waarmede men frequentievermenigvuldigt, is in fig. 6.30
getekend. De frequentievermeafsteminrichting
uitgongsnigvuldiging met behulp van
van de modulatorholte aansluiting
ingangs-^____^
X.
een klystron is in het bijzon
aanslurting~~~|].
.
der van nut als men een wis
inhaal ruimte
I I]
Hj al
Ir
selspanning moet verkrijgen
katode
inductorholte
collector
met ,,een buitengewoon hoge
frequentie, die zeer con.tant
moet zijn". De diverse tril
— afsteminrichting
van de inductorholte
holten
van cei idystror kan
■ zzzzzzzzzzz .
modulatorholte
J/' Ui
men meestal mechanisch af
afstemnrichtmg Bi
van de modulator holte
stemmen. Hiertoe voorziet men
Fig. 6.30. Een voorbeeld van een klystron met de trilholten b.v. van een flexi
twee trilholten dat dienst kan doen voor frequentie- bele wand, die men enigszins
vermenigvuldiging. Hiertoe zijn de afmetingen van
de inductorholte dusdanig kleiner dan die van de kan uittrekken of indrukken
modulatorholte, dat de inductorholte is afgestemd
(fig. 6.28 en 6.29). Enkele an
op een frequentie, die een geheel veelvoud is van
dere manieren zijn toegepast
de afstem frequentie van de modulatorholte.
lm geval van frequentieverdrievoudiging zal de
inductorholte aldus eenmaal per drie perioden wor in het voorbeeld van fig. 6.30.
den aangestoten door de in dichtheid gemoduleerde Men kan de resonantiefrequenelektronenbundel.
tie van een van de trilholten
variëren door een schroef verder naar binnen of naar buiten te draaien; tevens
kan men in elk van de trilholten de stand van een binnen de desbetreffende
trilholte draaibaar opgesteld plaatje veranderen en daardoor de resonantiefrequentie wijzigen.

Het klystron als oscillator

Men kan een klystron laten oscilleren door de inductorkring terug te koppelen
naar de modulatorkring. Dit kan men op verschillende wijzen verwezenlijken.
In het voorbeeld volgens fig. 6.31 is de terugkoppeling tot stand gebracht
met behulp van een koppellus. Evenals bij een (radio)buis-oscillator behoort
het signaal van de inductorkring in de juiste fase terug te komen naar de
modulatorkring; verder moet de rondgaande versterking bij het aanlopen
groter zijn dan 1, om in de uiteindelijke toestand van stabiel oscilleren juist
tot 1 te zullen afnemen door het optreden van een zekere begrenzing. De
begrenzing komt tot stand doordat de dichtheidsmodulatie niet onbeperkt
kan toenemen, aangezien deze nooit boven 100% kan uitkomen.
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Wij zullen nu nader op het
uitgangsoansiuiting
oscilleerproces ingaan. Hierbij zijn
in het bijzonder de volgende pun
X inductor holte
ten van belang:
modulatorholte 4
J-inhaalruimte
gi
De elektronen die noch wor
8-93 "94den versneld, noch worden ver
traagd, en die naderhand tot één
8
J fe.
k
4
92 |
pakket zullen behoren, zullen de
95
koe I wa te rma n te I
terugkoppellus
modulatorspleet passeren op hel
1
moment dat de modulatorspanning
I >:••«< |
focusseerspoelen
van d - vertragende toestand door
Fig. 6.31. Een oscillatorklystron, waarbij de
nul naar de versnellende toestand terugkoppeling
w geschiedt via een koppellus.
overgaat (fig. 6.27); deze elektro
Indien er geen faseverschil is tussen de wissel
spanningen
van
de modulator- en de inductornen h. '>ben globaal de gemiddel
holte, dient de looptijd binnen de inhaalde snelheid, waarmede al de elek ruimte (n + |)T • • • (sec) te zijn, waarin n een
tronen die later één pakket zullen geheel getal is (zie ook fig. 6.27).
vormen, voortbewegen.
Verder treedt er in de inhaalruimte een fase-draaiing op, omdat de elek
tronen een niet te verwaarlozen tijd (2 a 10 perioden van de voortgebrachte
trilling) nodig hebben om van de modulatorspleet naar de inductorspleet te
bewegen. Vervolgens moet het pakket de inductorspleet bij voorkeur juist
passeren als de pakketvorming optimaal is; dit passeren van de inductorspleet
gebeurt op het moment, dat de spanning over de inductorspleet een maximaal
remveld geeft. Tenslotte kan er bij het teruggaan van het signaal van de
inductorkring naar de modulatorkring nog sprake zijn van enige fasedraaiing.
Wat de fase betreft, moet de som van de fasedraaiingen een geheel aantal
malen 2n radialen bedragen opdat oscilleren mogelijk zal zijn. Hoe het is
gesteld met deze vereiste fasedraaiing kan men goed overzien aan de hand
van een afstand-tijd-diagram (fig. 6.27). Het is van belang hier op te merken,
dat de vereiste fasedraaiing in de inhaalruimte volgens het voorgaande <p =
= (n -f- :j)2n radialen bedraagt indien de modulatorspanning en de inductorspanning in fase zijn ', d.w.z., als er geen extra fasedraaiing optreedt bij het terug
voeren van signaal van de inductorkring naar de modulatorkring. Men kan dit
nagaan met behulp van bovengenoemde fig. 6.27. In de vermelde formule
van cp is n gelijk aan nul of een geheel getal.
Door de versnellingsspanning groter of kleiner te maken kan men de gemid
delde snelheid van de elektronen in de inhaalruimte groter of kleiner maken.
Aldus kan men het aantal malen 2n, dat de fase tijdens een rondgang van het
signaal draait, kleiner of groter maken. Dit houdt in, dat er verschillende moge
lijkheden zijn (in het Engels “modes” genoemd}, om het klystron te laten oscilleren.
Het oscilleren geschiedt daarbij steeds globaal in dezelfde frequentie. Men geeft
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voor een klystron gewoonlijk op, in welke mode hij het beste oscilleert. In deze
mode zal hij dan het grootste vermogen kunnen leveren. Verder kan men, in
dien het klystron oscilleert, de oscilleerfrequentie relatief een klein bedrag
wijzigen door de versnellingsspanning iets te veranderen (dit is de
z.g. elektronische afstemming). Bij de gemiddelde oscilleerfrequentie is het af
te geven vermogen echter maximaal en het vermindert bij een verstemming

JA

-2OW

JA

-25W

-2MHz

' -Ja
Ja
(/=ofstond van aansluitvlok tot 1? spanningsminimum

Fig. 6.32. Het z.g. Rieke-diagram van een oscillatorklystron.
Het afgegeven vermogen en de oscilleerfrequentie van een klystron
zijn afhankelijk van de grootte en van de aard van de belasting. De be
lasting zal nl. over het algemeen een deel van de via een transmissieleiding
toegevoerde HF-golven naar het klystron terugzenden (,,reflecteren”).
Dit is van invloed op de werking. De beïnvloeding hangt af van de sterkte
van de reflectie; d.w.z., van de grootte van de z.g. reflectiecoëfficiënt.
Het Rieke-diagram is een polair diagram, waarin men de (over het
algemeen complexe) spanningsreflectiecoëfficiënt fr„ vanuit het midden
uitzet. Men kan de combinatie van de transmissieleiding en de op deze
leiding aangesloten belasting als „de totale belasting” van het klystron
beschouwen. Een wijziging van de lengte van de transmissieleiding zal de
modulus van de reflectiecoëfficiënt van de „totale belasting” niet ver
anderen, echter wel de fasehoek van deze reflectiecoëfficiënt; vandaar dat
men langs de omtrek van het diagram in plaats van de fasehoek, ook wel
uitzet de lengte d van de transmissieleiding, tussen het aansluit- of referentievlak van het klystron en het eerste spanningsmininmm in de leiding. Bovendien
geeft men in plaats van de spanningsreflectiecoëfficiënt, die men praktisch
niet direct opmeet, vaak de staande golf-verhouding aan, die men wel
direct opmeet; de concentrische cirkels liggen dan niet meer lineair ver
deeld over het diagram (het diagram blijft nl. een lineair polair diagram
voor /ry).
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al gauw tamelijk sterk. De gemiddelde oscilleerfrequentie zelf kan men ge
woonlijk binnen meer uiteenliggende grenzen wijzigen door de dooskringen
mechanisch te verstemmen (dit is de z.g. mechanische afstemming).
Tenslotte is ook de aard en de grootte van de belasting van invloed op de
oscilleerfrequentie. De invloed van de belasting brengt men in de regel in
beeld met behulp van een polair diagram, het z.g. Rieke-diagram. In dit
diagram heeft men de (complexe) reflectiecoëfficiënt van de op het klystron
aangesloten belaste golfgeleider uitgezet (fig. 6.32). In het diagram heeft men
lijnen van constante frequentie-afwijking van de gemiddelde oscilleerfrequentie,
en lijnen van constant afgegeven vermogen getekend.

[

Men kan de terugkoppeling, in plaats van met behulp van een koppellus,
ook tot stand brengen met be
uitgangsaansluitpen
hulp van een koppelspleet tus
sen de modulator en de inductortrilholte. Dit heeft men
■focusseerscherm
flexibele wand
toegepast in het klystron vol
/ collector
naleverings— \
[
gens fig. 6.33. Tevens heeft
katode
j
J
men hier gezorgd voor een
(r _ \ T°R )
I \z
(
elektrostatische
focussering
door in de buurt van de katode het reeds eerder genoemde
focusseerscherm van de juiste
modulatc
koelwatervorm aan te brengen. Hier
holte
mantels
inductordoor convergeert de elektro
holte
nenbundel bij het doorlopen Eig. 6.33. Een oscillatorklystron, waarbij de terug
geschiedt via een koppelspleet. Hier is
van het eerste deel van zijn koppeling
uitsluitend sprake van elektrostatische focussering.
baan, om later weer te diverge
ren. Ten einde de elektrische inductie in de spleetranden zo sterk mogelijk te
houden, moet de elektronenbundel tot vlak langs de spleetranden bewegen
zonder dat er elektronen op deze randen terecht komen; immers, de elektronen
die dichter langs de spleetranden bewegen dragen meer energie af, omdat hun
looptijd in het remveld korter is (zie fig. 6.24c). Dit klystron is ontworpen
om continu een groot vermogen te leveren. Om deze reden heeft men de spleten
niet van roosters voorzien; eventueel aan te brengen roosters zouden nl. te
heet worden.
Tenslotte is het ook mogelijk om een klystronoscillator te vervaardigen,
waarbij de modulatortrilholte en de inductortrilholte zijn samengevallen tot
één trilholte, die is voorzien van twee spleten: de modulatorspleet en de
inductorspleet. Hiervan hebben we in fig. 6.34 een voorbeeld gegeven.
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modulatorspleet

I I

£
katode

inductorspleet

~r

collector

------ ri—
ii

bevestiging van de
binnencilinder

Fig, 6.34. Een schets van een oscillatorklystron, waarbij de mochilatorholte en de indnctorholte zijn samengevallen tot één trilholte.
De (metalen) bevestiging van de binnencilinder is ter plaats.: v.m
een spanningsknoop aangebracht.
Het reflexklystron

In een superheterodyne omroepontvanger heeft men een osciliator nodig,
die een wisselspanning moet leveren zonder dat het daarbij van belang is om
vermogen te leveren. Ook in de superheterodyne ontvanger van een radarinstallatie heeft men een lokale osciliator nodig die slechts een klein vermogen
behoeft te leveren (ca. 10 mW). Het rendement van deze osciliator is daarom
slechts van ondergeschikt belang. Voor dit doel kan men een bijzondere uit
voering van een klystronoscillator, het z.g. reflexklystron of reflectieklystron,
gebruiken. Een reflexklystron heeft nl. kleine afmetingen en een klein gewicht,
is betrekkelijk eenvoudig van constructie, behoeft niet te zijn voorzien van
magnetische focussering en is vanwege de aanwezigheid van slechts één tril
holte gemakkelijk op de gewenste frequentie af te stemmen. Daarbij is het
reflexklystron slechts in staat een klein vermogen te leveren bij een rendement
van 0,1 a 5%; voor een lokale osciliator is dit laatste, zoals eerder vermeld,
echter geen bezwaar.
We hebben in fig. 6.35 een principe-tekening van een reflexklystron ge
schetst en in fig. 6.36 een voorbeeld van een reflexklystron uit de praktijk
gegeven.
Een reflexklystron kan uitsluitend als osciliator dienst doen. Evenals een
normaal klystron heeft een reflexklystron een katode, een versnellings
elektrode gi die een positieve spanning heeft t.o.v. de katode x), een modulatortrilholte met de roosters ga en ga, en daarachter een inhaalruimte, de
z.g. reflectieruimte. Deze inhaalruimte is nu echter geen veldloze ruimte,
aangezien in de inhaalruimte een reflector 2) is opgesteld, die men een nega
tieve spanning geeft t.o.v. de katode. Hierdoor zullen de elektronen die de

Vaak doet het eerste rooster van de trilholte als versnellingselektrode dienst, zodat
er zich dan geen elektrode tussen de katode en de trilholte in bevindt (fig. 6.35).
2) In het Engels: “repeller” genoemd.
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Fig. 6.35. Doorsnedeschets van
een reflexklystron, dat is voor
zien van een aparte focusseerelektrode.

Fig. 6.36. Doorsnede van een
reflexklystron, dat is voorzien
van een apart versnellingsrooster.

reflectieruimte via gs binnenkomen, eerst in deze ruimte worden afgeremd;
daarna zullen zij naar g3 terugbewegen. Vervolgens zal een deel van deze
gereflecteerde elektronen door g3 en g2 heenschieten, daarbij energie afstaand
aan de trilholte. De eerder genoemde modulatortrilholte doet dan dienst als
inductortrilholte. Aldus heeft een reflexklystron slechts één trilholte, die tege
lijkertijd als modulatorkring en als indiictorkring dienst doet. Op de heenweg
tussen g£ en g3 worden de elektronen in snelheid gemoduleerd. Tijdens het heen
en weer gaan in de reflectieruimte ontstaat er tevens een dichtheidsmodulatie.
Vanwege de aanwezigheid van het elektrische remveld tussen gs en de reflector
ligt het hier nu echter anders dan bij het klystron met twee trilholten.

i

Bij een klystron halen de snelle elektronen de langzame elektronen in, waarbij
de snelle elektronen korter onderweg zijn dan de langzame elektronen, aan
gezien zij dezelfde weglengte moeten doorlopen. Bij een reflexklystron daaren
tegen is het proces te vergelijken met het opgooien van ballen, waarbij deze
ballen worden omhooggegooid met een beginsnelheid, die periodiek varieert
t.o.v. de gemiddelde opgooisnelheid. De met een grote beginsnelheid opgegooide
ballen komen hoger dan de met een kleine beginsnelheid opgeworpen ballen;
zij moeten daarom een langere baan doorlopen en zijn daardoor langer onderweg.
De in de reflectieruimte schietende elektronen zullen, evenals loodrecht om
hooggeworpen ballen, eerst eenparig vertraagd en vervolgens eenparig versneld
bewegen. Zij zullen daarbij des te langer onderweg zijn, naarmate hun aanvangssnelheid groter is. Hier halen als het ware de langzame elektronen de snelle
elektronen in omdat zij een veel kortere weg moeten doorlopen, ondanks het feit
dat hun gemiddelde snelheid kleiner is. Wij hebben dit in de vorm van een
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5i
Fig. 6.37. Het afstand-tijd-diagram van een reflexklystron. Op
dat de pakketten op het juiste moment door de trilholtespleet terug
komen, dient de looptijd in de reflectieruimte (n +
te bedragen; in
deze formule is n een geheel getal, dat praktisch meestal in de orde
van grootte van 2 tot 7 ligt.

afstand-tijd-diagram in fig. 6.37 getekend. Ook nu vindt er weer ,,pakketvorming” plaats.

Wil een reflexklystron kunnen oscilleren, dan moeten de elektronenpak
ketten in de eerste plaats in de goede fase bij de trilholte terugkomen. We
hebben op blz. 483 gezien, dat in het geval van een klystronoscillator bij het
gaan van de modulatorspleet naar de inductorspleet een fasedraaiing van
(n + |)2?r radialen moet plaatsvinden, indien de modulator- en de inductorspanning met elkaar in fase zijn 1). In het geval van het reflexklystron zijn
de modulator- en de inductorkring een en dezelfde trilholte, zodat de modulatori) D.w.z., als er bij het terugvoeren van signaal van inductorkring naar de modulatorkring geen fasedraaiing optreedt.
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en de inductorspanningen ook een en dezelfde spanning vormen. M.a.w.: „de
modulator- en de inductorspanning zijn hier altijd met elkaar in fase". Op het
eerste gezicht zou men denken, da't hier bij het doorlopen van de reflectie
ruimte niet een fasedraaiing van (n + J)2ïi radialen, doch een van (n + l)2n
radialen zal moeten optreden, aangezien niet de snelle elektronen de langzame
inhalen, maar omgekeerd ,,de langzame de snelle inhalen”. Bij een reflex
klystron komt echter nog als extra punt, dat de gereflecteerde elektronen de
trilholtespleet na de reflectie in tegenovergestelde richting doorlopen. Dit houdt
een extra fasedraaiing in van n radialen. Aldus zal de vereiste fasedraaiing in de
reflectieruinite van een reflexklystron (n 4- J)2n radialen bedragen (fig. 6.37).
In deze uitdrukking is n weer gelijk aan nul of een geheel getal.
Uit hel voorgaande volgt, dat er ook voor een reflexklystron verschillende
mogelijkheden („modes”) zijn om te oscilleren. Men kan de gemiddelde tijd,'
die de elektronen in de reflectieruinite verblijven, variëren door de reflectorspanning te wijzigen. Daardoor varieert men dan tevens de fasedraaiing
tijdens liet verblijf in de reflectieruimte. Hoe negatiever men de reflectorspanning maakt, des te dichter het nulpotentiaalvlak bij de trilholte zal komen
te liggen, des te korter de elektronen in de reflectieruimte zullen verblijven
en in des te lager „mode" het reflexklystron zal oscilleren. Bij het praktische
gebruik van een reflexklystron komt men meestal nog niet aan de eerste
optimale pakketvorming toe: er vindt een begin van pakketvorming plaats,
dat genoeg is om het reflexklystron te laten oscilleren. Verder bedraagt de
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Fig. 6.38. Grafieken, waarin het afgegeven wisselstroomvermogen
en de oscilleerrequentie van een reflexklystron als functie van de reflectorspanning zijn uitgezet.
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fasedraaiing in de reflectieruimte in de praktijk meestal 2-J x 2a a 7J X
radialen.
Men geeft voor een reflexklystron gewoonlijk een grafiek op (fig. 6.38),
waaruit blijkt bij welke reflectorspanningen het kan oscilleren en hoe groot
het daarbij af te geven wisselstroomvermogen Pw bedraagt. Tevens geeft
men aan, hoe groot de oscilleerfrequentie is bij de diverse reflectorspanningen
en in welke mode het reflexklystron het beste oscilleert. De gemiddelde oscilleerfrequentie is in alle ,,modes” even groot. Men kan deze frequentie echter een
relatief klein bedrag wijzigen (z.g. elektronische afstemming') door de reflectorspanning iets te veranderen; daardoor is b.v. een variatie ï) van
20 MHz
mogelijk bij een gemiddelde oscilleerfrequentie van 10.000 MH .
Bovendien kan men de gemiddelde oscilleerfrequentie zelf een croter bedrag
wijzigen door de trilholte mechanisch op een andere frequentie af te stemmen
(z.g. mechanische afstemming) ', daardoor kan men b.v. een frequentiegebied
van 8700 MHz tot 9500 MHz bestrijken.
Lopende-golf buizen

We besluiten deze paragraaf met enkele opmerkingen omtrent een andere
soort looptijdbuizen, de z.g. lopende-golfbuizen 2). Met deze buizen kan men
microgolven opwekken zowel als versterken. Zij bestrijken als versterkbuizen
(in tegenstelling tot de klystrons) een zeer brede jrequentieband'. de bandbreedte
kan ! deel (of nog meer) van de gemiddelde frequentie van dit gebied bedragen!
Lopende-golfbuizen komen in diverse uitvoeringen voor. Bij een gebruikelijke
uitvoering schiet men met behulp van een elektronenkanon een elektronenbundel
door een in vacuüm opgestelde spiraal heen (fig. 6.39); de spiraal heeft hiertoe
een positieve gelijkspanning van b.v. 5 kV t.o.v. de katode. Het te versterken
microgolfsignaal voert men toe aan het begin van de spiraal. Hierdoor zal zich
een elektromagnetische golf langs de windingen van de spiraal voortplanten.
Deze golf plant zich met de lichtsnelheid langs de windingen van de spiraal
voort, zodat het binnen de spiraalwindingen aanwezige elektromagnetische
veld zich met een veel kleinere snelheid (b.v. ~ van de lichtsnelheid) langs de
as van de spiraal voortplant.
Het zich binnen de spiraal voortplantende wisselveld versnelt op een ge
geven moment op bepaalde plaatsen de elektronen van de door de spiraal
geschoten elektronenbundel, op de midden daartussenin gelegen plaatsen
worden de elektronen op hetzelfde moment vertraagd. Aldus vindt er een
snelheidsmodulatie plaats door de invloed van de stroomvoerende spiraal op
de elektronenbundel. Tijdens de voortbeweging van de elektronen zal deze

*) D.w.z., een niet al te grote variatie, •aarbij het reflexklystron nog behoorlijk blijft
oscilleren.
2) In het Engels: “travelling wave tubes”.
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snelheidsmoclulatie een dichtheidsmodulatie van de elektronenbundel veroorzaken,
zodat de elektronenstroom een wisselstroomcomponent gaat bevatten. De wisselstroomcomponent van de elektronen
bundel zal op zijn beurt de lopende golf
in de spiraalwindingen beïnvloeden en
hem versterken tijdens de beweging van
de bundel door het inwendige van de
spiraal. Daardoor neemt van het begin
naar het einde de sterkte van de lopende
golf in de spiraal toe. Hierdoor zal de
snelheidsmodulerende uitwerking van de
stroomvoi rende spiraal op de elektronen
bundel e\- neens toenemen; d.w.z,. op zijn
beurt zal de elektronenbundel meer naar
het einde toe in toenemende mate in
dichtheid worden gemoduleerd. Alles bij
elkaar heeft de wederzijdse beïnvloeding
van de lopende golf en de gemoduleerde
elektronenbundel een exponentiëel toene
men van de lopende golf tijdens zijn
voortbeweging langs de spiraal tot gevolg:
er vindt vermogensversterking plaats en
aan het einde van de spiraal zal men een
versterkt signaal kunnen afnemen. De ge
hele lopende-golfbuis is verder omsloten
door een gelijkstroom voerende spoel voor
de magnetische foeussering van de elek
tronenbundel.
Door het uiteinde van de spiraal terug
te koppelen naar de ingang kan men
een microgolfoscillator verkrijgen.
Lopende-golfbuizen past men o.a. toe
in straalzenders voor communicatiedoel
einden, zoals televisiestraalzenders.

1

O
5

..
Fig. 6.39. De doorsnede van een lopendegolfbuis. Om een duidelijke tekening te ver
krijgen, is de verhouding van de lengte tot de
diameter kleiner gehouden dan praktisch
meestal het geval is.
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§ 7.

MAGNETRONS

Inleiding
Een magnetron is een oscillator, die men in principe kan omschrijven als
een diode, waarin een statisch magnetisch veld is aangebracht. Men past
hem toe in het gebied van de dm-,,de cm- en de mm-golven. Evenals bij de
diverse klystrons maakt men daarbij gebruik van het feit, dat de voort
beweging van de elektronen een zekere looptijd vereist, die in de orde van
grootte ligt van de trillingstijd van de opgewekte wisselspanning.
De grondslag van de theorie, die de werking van een magnetron verklaart,
is voor het eerst in 1921 gegeven door A. W. Huil. Daarbij was er nog niet
sprake van oscilleren zoals dit in de moderne magnetrons plaats vindt. De
mogelijkheid tot deze wijze van oscilleren bleek pas naderhand; tot de ver
klaring hiervan heeft het in de jaren 1934-1935 door K. Posthumus verrichte
onderzoekingswerk veel bijgedragen. Omstreeks deze tijd werd ook voor het
eerst het principe van de trilholte toegepast bij elektronenbuizen. Dit alles
voerde vlak voor 1940 in Engeland tot de ontwikkeling van de eerste goed
bruikbare magnetrons met trilholten door H. A. H. Boot en J. T. Randall.
De van trilholten voorziene magnetrons bleken in staat te zijn de voor de
radartechniek benodigde HF-impulsen van zeer groot vermogen te leveren.
De oorlogsjaren daarna stimuleerden tot een snelle verdere ontwikkeling van
deze oscillatorbuizen, die in verband met het tot stand komen van radar
in oorlogstijd zo uitermate belangrijk bleken te zijn. Wij zullen het uitslui
tend hebben over magnetrons met trilholten.
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Fig. 6.40. Twee doorsneden van een magnetron.

In de fig. 6.40« en b hebben wij twee (loodrecht op elkaar staande) door
sneden van een magnetron getekend. In fig. 6.53 is een schets van een ander
(gedeeltelijk doorgesneden) magnetron te zien. Het eigenlijke magnetron is
samengesteld uit een cilindrische katode en een concentrisch om de katode
heen opgesteld koperen anodeblok. Het anodeblok kan op de weergegeven
wijze zijn voorzien van een aantal trilholten. Men sluit het blok af met twee
metalen deksels alvorens het tussen de polen van de permanente magneet
op te stellen.
Men geeft de katode een grote negatieve spanning t.o.v. de geaarde anode.
Aldus zal er een radiaal elektrisch veld in de cilindrische binnenruimte tussen
de katode en de anode ontstaan. Dit veld staat loodrecht op het homogene
magnetische veld van de permanente magneet. De door de indirect verhitte
katode geëmitteerde elektronen zullen in de cilindrische binnenruimte onder
de invloed van deze velden gaan bewegen. Verder zullen er tijdens het oscilleren
van het magnetron nog elektrische wisselgelden aanwezig zijn tussen de anodesegmenten x). Tijdens het oscilleren treden er nl. wisselstromen op in de wanden
van de trilholten (fig. 6.45«, b, c cn <Z). Tenslotte zal de ruimtelading van de
i) Deze segmenten begrenzen de in de cilindrische binnenruimte uitkomende trilholtespleten.
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zich in de binnenruimte bewegende elektronen zelf ook nog van invloed zijn
op de elektronenbeweging.
De beweging van de elektronen in de cilindrische binnenruimte wordt aldus
bepaald door de vier bovengenoemde invloeden: het permanente magneet
veld, het radiale elektrische veld, de elektrische wisselvelden en de elektrische
ruimtelading van de elektronen zelf. Het gehele proces is zeer gecompliceerd,
en daarom moeilijk te berekenen. Wij zullen trachten met een sterk vereen
voudigde bespreking een globaal inzicht in de werking van een magnetron
te verkrijgen. Allereerst zullen wij hiertoe de beweging van een elektron in een
magnetisch veld en een loodrecht daarop staand elektrisch veld nagaan.
De beweging van elektronen in de combinatie van een m; :.’:etisch en een loodrecht daarop staand elektrisch veld

In een homogeen elektrisch veld zal een aanvankelijk stilstaand elektron
zich eenparig versneld rechtlijnig gaan voortbewegen (fig. 6.41«). Indien men
een elektron in een homogeen magnetisch veld schiet in een richting, die
loodrecht staat op de magnetische krachtstroomdichtheid of magnetische
inductie 13, dan zal dit elektron eenparig een deel van een cirkelbaan gaan
doorlopen (fig. 6.41&). Dit komt, omdat er een constante Lorentzkracht van
K = B.v.e ... (N) loodrecht op de voortbewegingsrichting werkzaam is
zolang het elektron zich in het magnetische veld bevindt (zie ook de behandeling
van magnetische lenzen in § 2 van hoofdstuk V over televisie).
Zou het elektron zich voortdurend in het magnetische veld blijven bevinden,
dan zou het een cirkelbaan gaan doorlopen. Het aantal malen, dat het elektron
deze cirkel per sec zou doorlopen, noemt men wel de cyclotronfreqnentie fc.
Men kan de cyclotron(hoek)frequentie coc als volgt afleiden:

coc — 2ti . jc — 2tz .

1
v
= 2tc. ———
1
2ttk

v

B

eenparig
versnelde
rechtlijnige
beweging

\E
Ml _

i
D»

eenparige
cirkel
beweging

Pi

Ni

m2

M_3

P2___________ RS
cycloïdale beweging

Fig. 6.41. a. De eenparig versnelde rechtlijnige beweging van een elektron in een
homogeen elektrisch veld.
b. De eenparige 'cirkelbeweging van een elektron loodrecht op de krachtlijnen van een
homogeen magnetisch veld.
c. De cycloïdale beweging van een elektron in de combinatie van een homogeen elek
trisch veld en een loodrecht daarop staand magnetisch veld.
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waarin R gelijk is aan de straal van de doorlopen cirkelbaan en v gelijk is
aan de snelheid van het elektron. Verder is de straal R afhankelijk van de
snelheid v van het elektron en van de op het elektron uitgeoefende kracht K
v2
m.v2
volgens
volgens K
K=
= m.a
m.a =
=m
m.. —
— of
of R
R=
=-------- .
R
K
Uiteindelijk wordt de cj'clotron(hoek)frequentie dus gelijk aan:

v
K
B .v.e
e
o>c — -=~ = v.-------- = v.-------- — = — B, of
R
m. v2
m. v2
m
e
a>c — — B
m

t

9

(6.06)

Bevindt een stilstaand elektron zich in de combinatie van een homogeen
elektrisch veld en een loodrecht daarop staand homogeen magnetisch veld,
dan zal om te beginnen het elektron zich met toenemende snelheid willen
gaan voortbewegen in een richting die samenvalt met de B-richting ’). Naar
mate de snelheid toeneemt, zal de Lorentz-dwarskracht tengevolge van het
magnetische veld echter eveneens gaan toenemen, waardoor de voortbewegingsrichting steeds sterker gaat afwijken van de oorspronkelijke richting (fig. 6.41c:
de baan van Pj naar Mi). Tijdens de beweging van het elektron is het verkregen
arbeidsvermogen van beweging \mv2 voortdurend gelijk aan de van het
elektrische veld verkregen energie; deze laatste bedraagt het produkt van de
lading e en de doorlopen elektrische spanning. Van het magnetische veld ver
krijgt het elektron nl. géén energie, omdat de Lorentzkracht steeds loodrecht
op de voortbewegingsrichting staat. Op de duur staat de voortbewegingsrichting loodrecht op de oorspronkelijke richting (nl. in Mi); dan is het arbeids
vermogen van beweging maximaal en gelijk aan de van het elektrische veld
verkregen energie Hz = c.ZTfMiNi). Vervolgens gaat het elektron dank zij
de Lorentzkracht terugbewegen langs de baan MiP-j, waardoor het elektron
steeds sterker tegen het elektrische veld ingaat en in zijn beweging wordt
afgeremd. Tenslotte moet het elektron tot stilstand komen in een punt Po,
dat dezelfde potentiaal heeft als het startpunt Pi; vlak voor Po zal het zich
daarbij juist in de richting van E voortbewegen.
Daarna zal de gehele beschreven beweging zich van voren af aan herhalen,
waarbij het elektron de baan P0M0P3 doorloopt, enz. De baan die het elektron
aldus gaat doorlopen, is een z.g. cycloïde. Dit is de baan die een vast punt

i) Het elektron zal precies tegen de richting van de positieve elektrische veldsterkte E
in willen gaan bewegen: bedenk hierbij, dat de lading van een elektron negatief is en dat
de elektrische veldsterkte gedefinieerd is als de elektrische veldkracht per positieve
eenheidslading.
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Vgem='^'

cycloïde

Fig. 6.42. De constructie van een cycloïde.
aan de omtrek van een cirkel doorloopt, indien deze cirkel zonder glijden over een
rechte lijn rolt (fig. 6.42).
Wij zullen hier niet volledig afleiden, dat het elektron precies een cycloïde
zal doorlopen, maar er ons toe beperken op eenvoudige wijze tot enkele for
mules te komen, die de belangrijkste punten naar voren brengen.
In de eerste plaats kan men opmerken, dat enerzijds de elektrische veldkracht e.E de elektronen tegen de £-richting in wil voortdrijven en dat ander
zijds de variërende Lorentzkracht ervoor zorgt dat de elektronen telkens weer
met de Z;-richting mee worden teruggedreven. Gemiddeld vindt er aldus geen
voortbeweging in de £-richting plaats, omdat de veldkracht e.E en de ge
middelde Lorentzkracht B.e.vgcm juist in evenwicht met elkaar zijn (vgem
staat hierbij loodrecht op de E-richting, en vormt de snelheid waarmede het
middelpunt van de „rollende cirkel” uit fig. 6.42 voortbeweegt). We vinden
hieruit:
B .e.Vgem = e.E, of
Vgem =

E

(m/S)

(6.07<i)

In de tweede plaats kan men de beweging van het elektron zien als een
superpositie van twee bewegingen: een eenparige beweging met de snelheid
vgem loodrecht op de E-richting, en de beweging in een homogeen magnetisch
veld die (zoals wij eerder hebben gezien) een cirkelbeweging is. De frequentie
van deze cirkelbeweging hangt af van de sterkte van het magneetveld [zie
formule (6.06)] en is hier hetzelfde als het aantal doorlopen cycloïdeboogjes
persecunde. De frequentie van de cycloïde is daarom gelijk aan de „cyclotronfrequentie”:

1
e
fc = —-------- B . . . (Hz)
2.a m

(6.07&)

Tenslotte kan men opmerken, dat de straal van de laatstgenoemde cirkelbeweging afhangt van de gemiddelde snelheid vgem van het elektron en de
sterkte van het magneetveld. Bij de afleiding van de cyclotron(hoek)frequentie
v
e
[formule (6.06)1 vonden wij reeds: —- = —B.
R
m
Dit hier toepassend vinden wij als waarde van de straal van de voortrollende cirkel (fig. 6.42):
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EjB
B

m
e

E

°f

E
. . . (m)
B2

(6.07c)

De gemiddelde bewegingssnelheid hangt volgens de eerstgevonden formule
(6.07a) blijkbaar af van de verhouding van de sterkte van het elektrische veld
E
E
tot die van het magnetische veld, nl. van — =-------- . Verder geldt: hoe
B
/iq.H
sterker men het magnetische veld maakt t.o.v. het elektrische veld, des te
sterker zal de invloed van de Lorentzkracht zijn, des te kleiner wordt de
straal van de voortrollende cirkel en uit des te kleinere boogjes zal de cycloïdale
baan zijn samengesteld [formule (6.07c)]. In verband met het laatste kan men
nog het volgende opmerken. Veronderstel, dat men een homogeen elektrisch
veld heeft tussen een vlakke katode en een evenwijdig daaraan opgestelde
vlakke anode, en dat zich loodrecht op het elektrische veld een homogeen
magnetisch veld bevindt. De door de katode geëmitteerde elektronen zullen
dan cycloïdale banen gaan beschrijven in de ruimte tussen de katode en de
anode (fig. 6.43).
Indien de elektrische veldsterkte E — —— een gegeven constante waarde heeft,
d
is er een bepaalde magnetische inductie, de z.g. kritische magnetische inductie B kr, waarbij de cycloïden juist aan de anode zullen raken (fig. 6.43Ö).
Dan zullen de geëmitteerde elektronen nog net op de anode terecht komen.
I' anode

!

anode

®s=ekr
katode

katode

a

b

]

□

anode

katode

c
Fig. 6.43. De beweging van een elektron binnen het homo
gene elektrische veld en een loodrecht daarop staand homo
geen magnetisch veld tussen een vlakke katode en een
vlakke anode.
a. In geval van een zwak magnetisch veld zal de Lorentz
kracht klein zijn en het elektron niet sterk worden
afgebogen, zodat het op de anode terecht komt.
b. Bij een gegeven elektrische veldsterkte E = —zal een
d
bepaalde z.g. kritische magnetische inductie Bkr juist
voldoende zijn om de cycloïdale baan aan het anodeoppervlak te doen raken; dan komt het elektron nog
net op de anode terecht.
c. Is de magnetische inductie sterker dan Bkr, dan komt
het elektron niet op de anode terecht omdat de afbuigende
Lorentzkracht groot is.
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De kritische magnetische inductie volgt uit formule (6.07c):
wt
E
,,
2>n
d = 27? = 2 — —of Bkr2 = —
£ Bkr
Bkr2 ’
6

1
#A.-r = -y
d

E

2m

d

e

Va

d2

, of

m

2 — Va . . . (Wb/m2)

(6.08)

e

Is de magnetische inductie kleiner dan Bkr, dan zullen alle elektronen op
de anode terecht komen; is de magnetische inductie daarentegen groter dan
Bkr, dan zullen zij in het geheel niet op de anode terecht komen. Wij hebben

deze gevallen in de fig. 6.43a en c getekend.
Heeft men te doen met een cilindrische katode en een concentrisch om deze
katode heen opgestelde cilindrische anode, zoals het geval zou zijn met een
magnetron zonder onderbrekingen in het anode-oppervlak, dan .■uilen d<
B<B\.r

B=Bkr

6>Bx-

Fig. 6.44. De diverse mogelijkheden van de beweging van een elektron in de cilindrische
binnenruimte tussen een katode en een anode, waarbij een homogeen magnetisch veld
loodrecht op het radiale elektrische veld staat.
geëmitteerde elektronen door de aanwezigheid van het elektrische veld en
het loodrecht daarop staande magnetische veld banen gaan beschrijven die
E
lijken op cycloïden (fig. 6.44). Ook dan is de verhouding
bepalend voor de
~B

gemiddelde snelheid van de elektronen bij hun beweging „om de cilindrische
E
bepalend voor de grootte van de
katode heen” en is de verhouding van
te doorlopen boogjes. Uit het laatste punt volgt weer, dat er bij een gegeven
constante anodespanning J) een bepaalde kritische magnetische inductie Bkr
is: beneden Bkr bereiken de elektronen de anode, boven Bkr zullen de elek
tronen de anode niet meer kunnen bereiken.
lZa

J) D.w.z., bij een gegeven constante gemiddelde elektrische veldsterkte E = ------,
d
waarin d de afstand van de katode tot de anode is. Merk op, dat in de cilindrische binnen
ruimte de elektrische veldsterkte niet overal evengroot is, doch afneemt als men van de
katode naar de anode gaat.
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De beweging van de elektronen binnen een oscillerend magnetron

In een oscillerend magnetron treden er, zoals reeds eerder werd vermeld,
wisselstromen op in de wanden van de trilholten. In de fig. 6.45a, b, c en d
zijn vier op elkaar volgende toestanden getekend van een op de normale
gewenste wijze oscillerend magnetron. Zoals men uit de tekening ziet, treden
er tussen de in de cilindrische binnenruimte uitkomende spleten van de tril-

Fig. 6.45. Vier opeenvolgende toestanden van een oscillerend magnetron met vier paar
trilholten. Het magnetron oscilleert hier op de gewenste wijze, in de z.g. ,,^-mode”.
Andere mogelijke trillingswijzen zijn in de fig. 6.47a, b en c getekend.
In al de vier fig. 6.45a, b, c en d is de roterende elektronenwolk grijs weergegeven.
In fig. d is tevens de draairichting van de elektronen wolk aangeduid.
In fig. b hebben wij voor drie elektronen de banen getekend, die zij binnen de elek
tronenwolk doorlopen tijdens het vonddvaaien van deze wolk. Ten opzichte van het
stilstaande magnetron gezien, zijn dit cycloïdale banen, zoals in de volgende fig. 6.46
is getekend!
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holten elektrische wisselvelden op,
die zijn gesuperponeerd op het reeds
besproken constante elektrische veld
tussen de katode en de anode.
Een wisselveld zal bepaalde mo
menten zó zijn gericht, dat het dan
de in dit wisselveld aanwezige elek
tronen in hun gedeeltelijke rondgang
om de katode extra versnelt. Dan zal
op deze elektronen een extra grote
Lorentzkracht werken, waardoor zij
met een kleinere boog en sneller op
de katode worden teruggeworpen
dan zonder de aanwezigheid van liet
Fig. 6.46. Een veldtoestand van een magne wisselveld het geval zou zijn L). De
tron (tijdens het oscilleren in de rr-mode)
trilholte staat op deze momenten
en de banen van twee elektronen.
Op het hier veronderstelde tijdstip bevindt door middel van zijn wisselveld ener
het elektron dat op de katode zal terugvallen,
zich in punt A; het elektron dat naar de gie af aan de bewegende elektronen
anode zal doorgaan, bevindt zich dan in (fig. 6.46, elektron A).
punt B.
Een wisselveld zal op andere mo
De plaatsen op de katode, vanwaar elek
troden weggaan om uiteindelijk op de anode menten zó zijn gericht, dat het de
terecht te komen, zijn extra dik getekend;
de van de tussenliggende gedeelten uit zich in dit wisselveld bevindende
gaande elektronen zullen spoedig op de elektronen in hun gedeeltelijke rond
katode terugvallen. Bedenk wel, dat deze
plaatsen voor de getekende oscilleertoestand gang om de katode heen extra afremt.
gelden, d.w.z., voor één moment: even later Dan zal op deze elektronen een min
is de oscilleertoestand iets gewijzigd en zijn
der grote Lorentzkracht werken,
de plaatsen iets opgeschoven 1
waardoor zij een grotere boog gaan
beschrijven en daarbij niet op de
katode terugkomen. De trilholte krijgt op de momenten dat het elektronen
afremt, energie toegevoerd van deze elektronen (fig. 6.46, elektron B). Tijdens
het oscilleren blijven de laatstgenoemde afgeremde elektronen voortdurend
in een remveld, dat zich a.h.w. in de cilindrische binnenruimte voortplant.
Zij bewegen daardoor al rondgaande van de katode naar de anode. Aangezien
de op de katode terugvallende elektronen veel korter in de cilindrische binnen
ruimte verblijven dan de naar de anode toe bewegende elektronen, zullen de
trilholten meer energie opnemen dan afgeven en is oscilleren mogelijk. Overziet

t) Bovendien is de snelheid waarmede de elektronen bij de katode terugkomen, niet
gelijk aan de beginsnelheid nul; er vindt een „terugbombardement” op de katode plaats,
waarvan een extra verhitting van de katode het gevolg is. In vele gevallen is het daarom
noodzakelijk na het aanlopen van het magnetron de verhitting met behulp van de gloeidraad te verminderen of zelf geheel te doen ophouden.
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men nu de toestand tijdens het oscilleren op één zelfde moment, dan wisselen
plaatsen vanwaar elektronen op weg zijn van de katode naar de anode, en plaatsen
•waar de elektronen vlak nadat zij de katode hebben verlaten weer op de katode
worden leritggeworpen, elkaar regelmatig af. Overziet men de toestand tijdens
het oscilleren over een langere tijd, dan bevinden er zich in de binnen
ruimte tussen de katode en de anode een viertal ') ruimteladingen, die bestaan
uit naar de anode bewegende elektronen; deze ruimteladingen bewegen een
parig in het rond.
Er treedt bij de naar de anode toe bewegende elektronen een zekere focuss.-rende werking op (de z.g. fasefocussering). Deze bestaat daarin, dat de
elektronen door de optredende radiale wisselveldcomponenten in samen
werking met bet radiale hoofdveld bij hun beweging naar de anode extra opeen
worden gedrongen. Evenals in een klystron vindt er in een magnetron een
,, pakket vorming” plaats. De naar de anode toe bewegende elektronenbundels
vormen als het ware de betrekkelijk smalle spaken van een ronddraaiend wiel.
Deze elektronenbundels zijn in de fig. 6.43«, b, c en d grijs aangegeven voor
een magnetron met 4 paar trilholten. Tijdens het oscilleren draait elke bundel
per trillingsperiode voorbij twee trilholtespleten en telkens als een bundel
een spleet passeert wordt daardoor HF-energie aan de bijbehorende trilholte
afgegeven, d.w.z., wordt deze trilholte aangestoten 2).
De elektronen moeten verder bij hun (rondgaande) beweging van de katode
naar de anode een zeer bepaalde gemiddelde rondgangssnelheid hebben, die
E
men door een juiste keuze van de verhouding —- kan verkrijgen [formule

(6.07«)'. Deze gemiddelde snelheid moet men juist zó groot maken, dat een elek
tron een halve trillingstijd nodig heeft om van de ene trilholtespleet naar de vol
gende spleet te bewegen. In dat geval zullen de naar de anode toe bewegende
elektronen nl. steeds in een afremmend veld verblijven, zodat zij achtereen
volgens twee of meer trilholten gunstig (d.w.z., synchroon) zullen aanstoten.
Verder moet de cycloïdale beweging van de elektronen liefst niet met grote
bogen, maar met vele kleine boogjes geschieden. Hoe kleiner nl. de te doorlopen
boogjes zijn, des te kleiner zal de maximale snelheid zijn die de elektronen
telkens tijdens het doorlopen van een boogje zullen verkrijgen, met des te
kleinere snelheid zullen de elektronen tenslotte op de anode terechtkomen en
des te kleiner zal de hierdoor in de vorm van warmte verlorengaande energie

1) Let wel, in ons voorbeeld van een magnetron met 4 paar trilholten bedraagt dit
aantal 4.
2) Denk hierbij aan het bij de behandeling van de trilholten ter sprake gebrachte
analoge geval, dat men elektronenpakketten door de gaten van een klystron-trilholte
schiet (hg. 6.23a en b).
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E
zijn. Dit komt ten goede aan het rendement *). Door de verhouding ---- klein
Bte kiezen (d.w.z., door B groot te houden) kan men ervoor zorgen dat de elek
tronen kleine boogjes doorlopen [formule (6.07c)L

We wijzen verder op het belangrijke punt, dat de elektronen bij hun be
weging van de katode naar de anode een constante gemiddelde rondgangssnelheid behouden, zodat de overdracht van energie aan de trilholten beslist niet
geschiedt doordat de elektronen in een elektrisch veld worden afgeremd
:erdoor
arbeidsvermogen van beweging verliezen, waarbij de verloren kinetische > nergic
ten goede komt aan de uitslingering van de trilholten. Een magnetron
,1 inder
daad wel dusdanig oscilleren, dat de kinetische energie van de elcktro’ - : wordt
omgezet in HF-energie voor de trilholten (de oscilleerfrequentie is da.i gelijk
1
e
aan de cyclotronfrequentie fc =
B). Het daarbij verkregen ren.lemen'
2rt m
is echter laag (10 a 15%). Daarom maakt men bij dc huidige magnetrons niet
gebruik van dit principe.
De energieoverdracht aan de trilholten geschiedt echter wel doordat de elek
tronenwolken met een constante snelheid in het rond bewegen en daarbij langs
de trilholtesplelen ,,zwiepen”, aldus wisselstromen in de trilholten veroorzakend.

Hoe een niet oscillerend magnetron na het inschakelen van de tot oscilleren
benodigde spanningen op gang komt met oscilleren is een buitengewoon
moeilijk probleem, waarop momenteel nog geen bevredigend antwoord is
gegeven. Wij volstaan daarom met de gegeven beschrijving van de toestand
tijdens het oscilleren.
Van het oscillerende magnetron kan men HF-energie afnemen door in een
van de trilholten een koppellus aan te brengen, die is gekoppeld met het
magnetische wisselveld van de desbetreffende trilholte. Een andere manier
om HF-energie af te nemen is, dat men een trilholte via een in de trilholte-

*) Het rendement kan men globaal gelijk stellen aan:
aan de trilholten afgegeven HF-energie
100% =
’) =
toegevoerde gelijkstroomenergie
A.v.P. van de elektronen bij de katode - A.v.B. van de elektronen bij dc anode |qqO.
A.v.P. van de elektronen bij de katode
A.v.P. per elektron bij de katode - gemiddeld A.v.B. per elektron bij de anode
A.v.P. per elektron bij de katode
— eVa ~

' v2,J‘"‘

100%.
e. Va
Hoe kleiner vaem is, hoe groter de teller van de breuk wordt, d.w.z., hoe groter het
rendement is.
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wand aangebrachte opening, de z.g. koppelspleet, koppelt met een golfgeleider;
deze methode past men vooral toe bij zeer hoge frequenties (mm-golven).

Het oscilleren in andere trillingswijzen of „modes”
Bij de behandeling van een oscillatorklystron hebben wij besproken, dat dit
klystron op verschillende wijzen in dezelfde frequentie kan oscilleren. Het
is daarbij niet mogelijk, dat het klystron in een sterk afwijkende frequentie
(d.w.z., een frequentie die sterk afwijkt van de „enige” resonantiefrequentie
van de klystrontrilholten) gaat oscilleren. In een andere „mode" oscilleren wil
hier zeggen, lat de elektronen in de inhaalruimte een andere looptijd hebben,
waarbij de oscilleerfrequentie echter globaal dezelfde is.
Een m.n i: iron kan eveneens op verschillende wijzen oscilleren, maar het
ligt daarbij heel anders dan bij een
klystron. In het geval van een magne
tron heeft men te maken met een
groot aantal trilholten, die tesamen
met de cilindrische binnenruimte „één
grote trilholte” vormen. Deze grote
trilholte kan in een aantal verschillende
frequenties trillen, zodat het magnetron
in staat is in een aantal uiteenlopende
frequenties te oscilleren. Voor een
magnetron met 4 paar trilholten hebben
wij in de fig. 6.45, 6.47a, 6.476 en 6.47c
vier mogelijke toestanden van oscilleren
uiteenlopende frequenties getekend.

Fig. 6.47. Diverse gedegenereerde trillingswijzen, waarin een magnetron met acht tril
holten (zonder doorverbindingen tussen de anodesegmenten) kan oscilleren.

504

VI - RADAR EN MICROGOLFBUIZEN - § 7

Men kan een en ander ook als volgt zien. Indien een magnetron oscilleert,
zal er tussen de wisselstromen in twee opeenvolgende trilholten een zeer
bepaald faseverschil cp optreden. Als men nl. het anodeblok met 2n trilholten
éénmaal rond gaat, zal de fase daarbij in totaal 2n maal cp radialen of 2n.cp
radialen veranderen; omdat men na een rondgang bij de aanvangstrilholte
is teruggekomen, moeten de 2n.cp radialen juist een geheel aantal malen
2ji radialen bedragen:
2n.cp = k.2n, of
cp = k — . . . (rad)
n

(6.08)

Er zijn diverse faseverschillen tussen twee opeenvolgende trilholten mogelijk,
waarbij de totale fasedraaiing (als men éénmaal rondgaat) een geheel aantal
malen 2ti radialen bedraagt; m.a.w., er zijn verschillende oscilleertocstanden
mogelijk. Het geval, dat het faseverschil tussen twee opeenvolgende trilholten
180° of 7t radialen bedraagt (zie de fig. 6.45a, b, c en d), de
rr-trillingswijze of ,,'r-mode”, onderscheidt zich gunstig van de andere gevallen waarbij
cp niet gelijk is aan ti radialen. In de ,,n-mode” kan het magnetron nl. slechts
op één wijze in één frequentie oscilleren. In de andere gevallen kan het magnetron
daarentegen op twee verschillende (z.g. gedegenereerde) wijzen in eenzelfde
frequentie oscilleren. Voor een gedegenereerde trillingswijze zal de juiste
rotatie van de elektronenwolk in de cilindrische binnenruimte juist andersom
zijn als voor de andere bijbehorende gedegenereerde trillingswijze. Bij oscillatie
in een gedegenereerde trillingswijze kan de bijbehorende gedegenereerde
trillingswijze gemakkelijk ook worden aangestoten, aangezien zij dezelfde
frequentie heeft. In verband met de gewenste stabiliteit streeft men er daarom
naar om het magnetron in de ,,n-mode" te laten oscilleren.
De eerste magnetrons met trilholten vertoonden de eigenschap niet altijd
in dezelfde trillingswijze te oscilleren en het kwam voor, dat het magnetron
tijdens het oscilleren van de ene trillingswijze op een andere trillingswijze
met een slechts weinig afwijkende frequentie overging; de diverse resonantiefrequenties van het trilholte-systeem blijken nl. in de buurt van de gewenste
sr-trilling tamelijk dicht bij elkaar te liggen. Men heeft dan ook naar middelen
gezocht om het magnetron te dwingen steeds in de rr-trilling te oscilleren.
Het eerste systeem om dit te bereiken vormt het aanbrengen van gelei
dende verbindingen 1 tussen anodesegmenten, die in het geval van het
optreden van de jr-trilling gelijke potentiaal hebben. Door het aanbrengen
van deze verbindingen bereikt men, dat de frequenties van de gedegenereerde
trillingswijzen verder van de frequentie van de jr-trilling af komen te liggen.

l) In het Engels "straps” genoemd.
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Een aanstoten van een andere trillingswijze zal dan niet zo gemakkelijk meer
plaats vinden als het magnetron in de gewenste jr-trilling oscilleert.
Het effect van het aanbrengen van de doorverbindingen kan men als volgt
verklaren:
Door deze verbindingen vergroot men enerzijds voor de ^-trilling de capa
citeit t) van de resonantiekringen; deze kringen worden voor de ^-trilling door
elke trilholte op zichzelf gevormd. Tegelijkertijd vergroot men anderzijds de
capaciteit voor de overige trillingswijzen minder sterk, omdat de spanning
per trilholte voor die trillingswijzen minder groot is, zodat de door de door
verbindingen opgeëiste extra laadstromen minder groot zijn. Verder ver
mindert men voor de andere trillingswijzen de zelfinductie in sterkere mate
dan voor de .-r-trilling, omdat er bij het optreden van deze trillingen doorgaande
wisselstromen in de verbindingen gaan lopen; dit betekent, dat er een extra
zelfinductie parallel komt te staan aan de resonantiekringen. Vergeleken bij
de ^-trilling is de capaciteit zowel als de zelfinductie van de resonantiekringen
voor de andere trillingswijzen dus kleiner geworden; d.w.z., hun frequenties
zijn toegenomen.
In de fig. 6.48« en b hebben wij twee manieren getekend, waarop men de
doorverbindingen kan aanbrengen. De wijze volgens fig. 6.486 blijkt de fre
quenties sterker te doen uiteenlopen.
Het is bovendien van belang op te merken, dat men het effect van het
aanbrengen van de doorverbindingen kan verhogen door deze verbindingen
met opzet asymmetrisch uit te voeren. De asymmetrie bestaat dan daarin,

Fig. 6.48. Twee manieren om doorverbindingen aan te brengen ter voorkoming van het
oscilleren in andere trillingswijzen dan de „n-mode”.
1) Men heeft hier uitsluitend met laadstromen te doen, aangezien de uiteinden van de
doorverbindingen dezelfde potentiaal hebben.
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Fig. 6.49. Diverse voorbeelden van anodeblokken. Voorbeeld d is een z.g. “ rising-suii’
type, dat men vooral bij zéér hoge frequenties toepast (b.v. mm-golven) om oscilleren
in ongewenste trillingswijzen tegen te gaan.

dat men enkele onderbrekingen aanbrengt. Deze onderbrekingen <!• ■•-•t aan de
rt-trilling geen afbreuk, omdat er bij deze trilling geen doorgaande wissel
stromen in de verbindingen lopen (de onderbreking is dan a.h.w. ter plaatse
van een stroomknoop aangebracht). De onderbrekingen werken echter wel
het optreden van andere trillingswijzen tegen, aangezien er bij die trillingen
wel doorgaande stromen in de verbindingen lopen.
Een tweede manier om een magnetron te dwingen uitsluitend in de 7r-mode
te oscilleren vormt het toepassen van een anodeblok met uiteenlopende tril
holten (het z.g. „rising sun-type”). Een voorbeeld van dit anodeblok is in
fig. 6.49rf getekend.
In het geval van een „rising sun-type” blijken er twee reeksen van trillingen
te kunnen optreden, een reeks van trillingen die behoort bij de grote tril
holten en een reeks van trillingen die behoort bij de kleine trilholten. De
^-trilling is dan een van de trillingen die behoort bij de reeks van de kleine
trilholten en hij heeft een frequentie die tamelijk ver van de overige frequenties
afligt.
Het „rising sun-type” past men in het bijzonder toe bij het opwekken van
trillingen met zeer kleine golflengten. De afmetingen van de trilholten zijn
dan zo klein geworden, dat het aanbrengen van doorverbindingen niet goed
mogelijk is.
De diverse diagrammen van een magnetron

Men kan in de eerste plaats in een grafiek, waarin men langs de verticale
as de anodespanning en langs de horizontale as de magnetische inductie B
uitzet, aangeven in welke toestand een magnetron zal verkeren bij de diverse
waarden van Iza en B. Deze grafiek is in fig. 6.50 getekend. Wij hebben reeds
besproken, dat een magnetron in een van de drie volgende toestanden kan
verkeren:
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1 • Bij een gegeven grote mag
Va
cl
netische inductie B kan de ano
despanning Va zó laag zijn, dat
de door de katode geëmitteerde
gebied waarin
elektronen steeds snel met kleine
m
n
boogjes op de katode zullen blij
ven terugkomen zonder dat syn
chronisme mogelijk is. Dan blijft
'Lijn 1van optimale
syn<
ichronisatie
het magnetron afgeknepen zonder
c2.
te oscilleren en ligt het instelpunt
afknijpgebied
in het gebied I tussen de B-as
I
b2
en de lijn bibaO. De lijn bib2 is
door Hartree berekend; men
o------------------------------------- —B
noemt hem daarom wel de ,,Har- Fig. 6.50. Het Hartree-diagram van een
magnetron, waaruit blijkt voor welke tegelijker
tree-lijn”.
tijd optredende waarden van de anodespanning
2. Bij een grotere anodespan en de magnetische inductie oscilleren moge
ning en dezelfde magnetische in lijkDeis.punten van optimale synchronisatie lig
ductie B zullen de door de katode gen op de lijn C1C2.
geëmitteerde elektronen grotere
boogjes gaan beschrijven en zal er synchronisme optreden. De elektronen
zullen dan niet meer op de katode terugkomen, maar in een aantal boogjes
naar de anode toegaan. Dan zal het magnetron oscilleren en ligt het instel
punt in gebied II (tussen de lijn bib? en de parabool bgCoa) in de buurt van
de Hartreelijn.
3. Bij een verder toenemen van de anodespanning zullen de door de katode
geëmitteerde elektronen nog grotere bogen gaan beschrijven. Dan zal steeds
moeilijker aan de synchronisatievoorwaarde worden voldaan. Tenslotte gaan
zij alleen direkt naar de anode toe en houdt het magnetron op met oscilleren.
Het instelpunt is dan in het gebied III gekomen, dat ligt tussen de parabool
ObaCga en de lz«-as. In dit gebied trekt het magnetron dus wel gelijkstroom,
maar oscilleert het niet.
Bij een bepaalde waarde (die voldoende groot is!) van B behoort altijd een
zeer bepaalde Ka-waarde, waarbij de synchronisatie tussen de rondgaande
elektronen en het elektrische wisselveld optimaal is. De instelpunten van
optimale synchronisatie blijken op een rechte lijn te liggen, die evenwijdig
loopt aan de Hartree-lijn, nl. de lijn C1C2 in fig. 6.50. Verder zal het rendement
toenemen naarmate men (bij optimale synchronisatie; d.w.z., de lijn C2C1
volgend) de magnetische inductie sterker maakt: immers dan beschrijft men
kleinere boogjes, waardoor de elektronen gemiddeld met een kleinere snelheid
op de anode terecht zullen komen (zie ook de blz. 501 en 502).
Met een magnetron kan men over het algemeen een zeer goed rendement
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uitgangsvermogen (Pw) en lij
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509

VI - RADAR EN MICROGOLFBUIZEN - § 7

halen; bij 3 cm magnetrons kan rj ca. 50% bedragen, bij magnetrons voor klei
nere golflengten neemt het rendement af.
In de tweede plaats geeft men voor een magnetron (evenals voor een oscillatorklystron) een z.g. vverkingsdiagram x) op. Hierin zet men langs de
verticale as de anodespanning Va uit en langs de horizontale as de anodestroom Ia. Verder brengt men lijnen van constante magnetische inductie, lijnen
van constant vermogen en lijnen van constant rendement aan (fig. 6.51). Ge
woonlijk zijn magnetrons voorzien van een permanente (niet instelbare)
magneet, zodat men ze dus slechts kan instellen in de diverse punten die op
een lijn van de desbetreffende magnetische inductie liggen.
Tenslotte verstrekt men voor een magnetron nog een Rieke diagram,
waarin men de invloed van de belasting op de oscilleerfrequentie en het
afgegeven vermogen weergeeft (fig. 6.52). De complexe reflectiecoëfficiënt
van de aangesloten golfgeleider naar de belasting is hier in een polair diagram
uitgezet, zoals wij dit reeds eerder voor een oscillatorklystron hebben gezien.
Een variatie van de belasting zal van invloed zijn op de oscilleerfrequentie
en op de grootte van het afgegeven vermogen. Door de koppeling van de
belasting met het magnetron niet al te sterk te maken kan men de invloed
van belastingvariaties binnen bepaalde grenzen houden.

lagneet

anodeblok

aansluit-o+
referentievlak
stalen paalschoen

koelribben

Fig. 6.53. Een voorbeeld van een magnetron (type 4J6).
t) In het Engels: "performance chart”.
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REPETITIEVRAGEN
1. Zet in het kort het principe van Radar uiteen.
2. Waarom tracht men de radarbundel zo smal mogelijk te houden ?
3. Hoe hangt de sterkte van een terugontvangen echo-signaal af van de
afstand tot het doel ?
4. Leid af, hoever het doel van de radarinstallatie is verwijderd indien er
t /i sec. verloopt tussen het uitzenden en het ontvangen van een impuls.
5. Beschrijf de P.P.I.-indicatie-methode.
6. Waarvan is de bandbreedte van het radarsignaal afhankelijk? Hoe groot
is de vereiste bandbreedte van een echo-versterker ?
Om welke redenen kiest men de impulsduur zo kort mogelijk? Waarom
kan men de impulsduur niet willekeurig kort kiezen ?
8. Waarom kiest men de draaggolffrequentie zeer hoog?
9. Hoe verloopt het afbuigsignaal van een indicator?
10. Waardoor wordt de keuze van de herhalingsfrequentie bepaald?
11. Geef aan de hand van een blokschema een korte beschrijving van een
radarinstallatie.
12. Behandel een voorbeeld van een zend-ontvang-schakelaar.
13. Waarom kan een normale triode bij zéér hoge frequenties niet meer dienst
doen als versterkbuis? Hoe kan men het te bestrijken frequentiegebied
van een triode vergroten?
14. Beschrijf de opbouw en de eigenschappen van een schijftriode.
15. Beschrijf de samenstelling en enkele eigenschappen van een naleveringskatode.
16. Wat verstaat men onder het ruisgetal van een versterktrap ?
17. Hoe kan men een trilholte uit een normale resonantiekering ontstaan
denken? Waarom is de toepassing van trilholten bij microgolven nood
zakelijk ? Hoe kan men energie aan trilholten toevoeren (resp. van een
trilholte afnemen) ?
Welke nut heeft het aanbrengen van roosters in trilholten?
18. Waarom past men bij microgolven z.g. golfgeleiders toe?
19. Behandel de werking van een klystron met twee trilholten, dat als ver
sterker dienst doet.
20. Behandel de werking van een klystron-oscillator.
21. Welke gegevens verstrekt het z.g. liieke-diagram van een oscillatorklystron ?
22. Behandel de werking van een reflexklystron.
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23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
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Wat wil het zeggen, dat een reflexklystron in verschillende ,,modes” kan oscilleren?
Bespreek het principe van een lopende-golfbuis.
Wat is cycloïde ?
Bespreek welke baan een elektron doorloopt in de combinatie van een homogeen
elektrisch veld en een loodrecht daarop staand homogeen magnetisch veld.
Behandel de samenstelling en de werking van een magnetron.
Wat wil het zeggen, dat een magnetron de neiging vertoont in verschillende ,,modes”
te oscilleren ? Hoe dwingt men een magnetron om slechts in de z.g. yr-mode te oscil
leren ?
Welke gegevens verstrekt het z.g. Rieke-diagram van een magnetron ?
Waarvan geeft het z.g. Hartree-diagram een oberzicht ?
Welke gegevens verstrekt het werkingsdiagrani van een magnetron ?
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VII

BEGRIPPEN, GROOTHEDEN EN WETTEN
UIT DE ELEKTRICITEITSLEER
§ 1-

DIVERSE BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Symbool

Omschrijving

Q

Elektrische lading: de materie is opgebouv l uit e'omen; elk atoom is samengesteld uit een atoomkern en een
of meer elektronen; atoomkernen en elekti ■ • blijken
kracht op elkaar uit te oefenen (d.w.z., atoomkernen st
elkaar af, elektronen stoten elkaar af, atoomkernen trekken
elektronen aan en omgekeerd); men spreekt hierbij van een
z.g. elektrische krachtwerking en men zegt, dat een atoom
kern een positieve en een elektron een negatieve elektrische
lading heeft; men gebruikt de uitdrukkingen „positief" en
„negatief", omdat de krachtwerking naar buiten van een
positief geladen deeltje wordt opgeheven, indien men vlak
bij dit deeltje een ander even sterk negatief deeltje brengt
(en omgekeerd).
Een geleider voor elektrische stroom is een stuk materiaal,
waarbinnen ladingsdragers (meestal in de vorm van elek
tronen) zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.
Een isolator voor elektrische stroom is een stuk mate
riaal, waarbinnen ladingsdragers zich niet gemakkelijk
kunnen verplaatsen.

i

Elektrische stroom is een voortbeweging van elektrisch
geladen deeltjes. Gewoonlijk neemt men als positieve
stroomrichting de voortbewegingsrichting van positief
geladen deeltjes (resp. de richting, die tegengesteld is aan
de voortbewegingsrichting van negatief geladen deeltjes).
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Omschrijving

J

De elektrische stroomdichtheid is de elektrische
stroom per m2 doorsnede, waarbij men de doorsnede steeds
loodrecht op de stroomrichting veronderstelt.

VofU

Elektrische spanning of elektrisch potentiaalver
schil is elektrisch arbeidsvermogen van plaats per positieve
eenheidslading.
Het potentiaalverschil tussen A en B (of ook wel: „de
potentiaal van A ten opzichte van B”) bedraagt + VAB
volt, als het elektrische veld een arbeid van Vab wattsecunde
moet verrichten om een positieve lading van 1 coulomb
van A naar B te brengen L). Men kan ook stellen: het elek
trisch potentiaalverschil tussen A en B bedraagt + VAb
volt, indien er per coulomb een arbeid van Vab wattsecunde
nodig is om een positieve lading tegen het elektrische veld
in van B naar A te brengen 2).

EMK of I '

Een elektromotorische kracht is een drijvende elek
trische kracht, die de elektrische stroom in een circuit doet
lopen. Zij kan o.a. voorkomen in de vorm van potentiaalsprongen bij overgangscontacten (b.v. in galvanische ele
menten en in thermo-elementen) en als een, door een ver
anderend magnetisch veld in een stroomgeleider geïnduceer
de, spanning (b.v. in het geval van gelijkspanningsgeneratoren).

R

De elektrische weerstand van een stroomgeleider is
de verhouding tussen de op deze geleider aangesloten elek
trische spanning en de daardoor in de geleider lopende
elektrische stroom.

Q

De soortelijke weerstand of specifieke weerstand
van een materiaal is de weerstand van een stuk van dat
materiaal met een lengte van 1 m en een loodrechte door
snede van 1 m2.

!) We veronderstellen, dat men Vab gedurende dit proces constant houdt.
2) Ook hier veronderstellen we, dat men Vab gedurende het proces constant houdt.
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G

De elektrische geleiding van een stroomgeleider is de
verhouding tussen de in deze geleider lopende elektrische
stroom en de op deze geleider aangesloten elektrische
spanning die de stroom veroorzaakt.

7

De soortelijke geleiding of specifieke geleiding van
een materiaal is de geleiding van een stuk van dat materiaal
met een lengte van 1 m en een loodrechte doorsnede van
1 m2.

Hel elektrische veld van een lading is de ■
binnen deze lading kracht uitoefent op anck

E

ite waarladingen.

I

De elektrische veldsterkte in een punt is de elektrische
veldkracht per positieve eenheidslading in dat punt.

Elektrische krachtlijnen zijn lijnen, die de richting van de
elektrische veldsterkte in een elektrisch veld aangeven.
Elektrische equipotentiaalvlakken zijn verzamelingen van
punten met eenzelfde elektrische potentiaal.
Equipotentiaalvlakken staan altijd loodrecht op de
elektrische krachtlijnen.

Een voorwerp is positief elektrisch geladen als het een
tekort aan elektronen heeft.
Een voorwerp is negatief elektrisch geladen als het een
overmaat aan elektronen heeft.
Heeft een lichaam noch een tekort, noch een overmaat
aan elektronen, 'dan is het neutraal.
Elektrostatische inductie is het verschijnsel, dat een
elektrisch veld een verschuiving van de beweeglijke ladings
dragers veroorzaakt in een geleider, die zich in dat veld
bevindt. Er worden dan als het ware een positieve lading
en een evengrote negatieve lading in de geleider geïnduceerd
Elektrische flux of elektrische krachtstroom is de
elektrische krachtsinvloed die van elektrisch geladen
lichamen uitgaat.

1
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Men geeft de elektrische flux aan met z.g. fluxlijnen;
deze verlopen over het algemeen op dezelfde wijze als de
elektrische krachtlijnen. Men stelt de elektrische flux in
grootte gelijk aan de elektrische lading waarvan hij af
komstig is: XP = Q.
D

De elektrische krachtstroomdichtheid of diëlektri
sche verplaatsing is de elektrische flux per m2; hierbij
moet men het oppervlak loodrecht op de fluxlijnen nemen,
d.w.z., men moet het laten samenvallen met het elektrisch
equipotentiaalvlak ter plaatse.

Ge

De diëlektrische geleiding van een elektrische fluxgeleider is de verhouding tussen de in deze geleider aan
wezige elektrische flux en de elektrische spanning tussen
de uiteinden.

De specifieke diëlektrische geleiding of diëlektrische constante van een diëlektricum is de diëlektrische
geleiding van een stuk van dit diëlektricum met een lengte
van 1 m en met een loodrechte doorsnede van 1 m2.
er

De relatieve diëlektrische constante van een diëlek
tricum is de verhouding van de diëlektrische constante
van het desbetreffende diëlektricum tot de diëlektrische
constante co van vacuüm.

C

De capaciteit van een condensator is de diëlektrische
geleiding van het diëlektricum tussen de platen van de
condensator; of ook: de verhouding tussen de lading op
elk van de platen en de spanning tussen de platen.
Het magnetische veld van een magneet of van een elektrische
stroom is de ruimte, waarbinnen deze magneet of elektrische
stroom kracht uitoefent op andere magneten of elektrische
stromen.

H

De magnetische veldsterkte in een punt is de mag
netische veldkracht per eenheidsnoordpool in dat punt.
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Magnetische krachtlijnen zijn lijnen, die de richting van
de magnetische veldsterkte in een magnetisch veld aan
geven.

Magnetische eqnipotentiaalvlakken zijn verzamelingen van
punten met eenzelfde ,,magnetische potentiaal". De mag
netische eqnipotentiaalvlakken staan altijd loodrecht op
de magnetische krachtlijnen.
Een magnetische noordpool wordt door het ma.
(veld
van de aarde tennaastebij naar het geografisch n:.<,rden
getrokken.
Een magnetische zuidpool wordt dóór het magneetveld
van de aarde tennaastebij naar het geografische zuiden
getrokken.

Magnetische inductie is het verschijnsel, dat een stuk
ferromagnetisch materiaal in een magnetisch veld wordt
gemagnetiseerd. Het verkrijgt dan een „noordpool" en
een even sterke „zuidpool".

Hc

De coêrcitiefkracht, of beter de coërcitieve veldsterkte,
is de magnetische tegenveldsterkte die nodig is om het
remanente magnetische veld van een in verzadiging ge
bracht stuk ferromagnetisch materiaal weer tot nul terug
te brengen.

0

Magnetische flux of magnetische krachtstroom is
de magnetische krachtsinvloed die van een magneet of van
een elektrische stroom uitgaat. Men geeft de magnetische
flux aan met z.g. fluxlijnen; deze verlopen over het alge
meen op dezelfde wijze als de magnetische krachtlijnen.
Men stelt de grootte van de van een magneetpool afkom
stige magnetische flux gelijk aan de sterkte van deze
magneetpool.

B

De magnetische krachtstroomdichtheid of magne
tische inductie is de magnetische flux per m2; hierbij
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moet men het oppervlak loodrecht op de fluxlijnen nemen,
d.w.z., men moet het laten samenvallen met het magnetisch
equipotentiaalvlak ter plaatse.

Vm of U„,

De magnetische spanning langs een gegeven kromme
is de arbeid, die nodig is om een eenheidsnoordpool één
maal langs deze kromme te verplaatsen; m.a.w., Vm is
een magnetisch arbeidsvermogen van plaats per eenheids
noordpool.
Een (altijd in zichzelf gesloten) elektrisch stroomcircuit
heeft een met dit circuit gekoppeld in zichzelf gesloten
magnetisch veld tot gevolg; gaat men eenmaal rond in het
magnetische veld, dan doorloopt men daarbij een mag
netische spanning die gelijk is aan de gekoppelde ampèrewindingen ». I; d.w.z., men moet een arbeid van Vm = n.I
wattsecunde verrichten om een eenheidsnoordpool éénmaal
in het magnetische veld rond te brengen.

MMK

De magnetomotorische kracht van een (steeds in
zichzelf gesloten) magnetisch veld is het aantal ampèrewindingen van het (eveneens in zichzelf gesloten) elek
trische stroomcircuit, dat dit magnetische veld opwekt.

De specifieke magnetische geleiding of permeabili
teit van een magneticum is de magnetische geleiding van
een stuk van dit magneticum met een lengte van 1 m en
een loodrechte doorsnede van 1 m2.

Mr

De relatieve permeabiliteit van een magneticum is de
verhouding van de permeabiliteit van het desbetreffende
magneticum tot de permeabiliteit z<o van vacuüm.

Zelfinductie is het verschijnsel, dat een geleider die een
veranderende elektrische stroom voert zich in zijn eigen
veranderende magnetische veld bevindt, waardoor er een
z.g. E.M.K, van zelfinductie in hem wordt opgewekt.

L

De coëfficiënt van zelfinductie van een geleider is de
verhouding tussen de in de geleider geïnduceerde span-
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ningsstoot van zelfinductie en de stroomverandering die
deze spanningsstoot heeft veroorzaakt:
L =

AI

Wederzijdse inductie is het verschijnsel, dat het verande
rende magnetische veld van een geleider, die een ver
anderende elektrische stroom voert, in een and
gelei- I
der een z.g. E.M.K. van wederzijdse induct . • pw.-kt.

M

De coëfficiënt van wederzijdse induc
•an twee i
magnetisch gekoppelde stroomgeleiders is de
■houding
| tussen de in de ene geleider geïnduceerde S] mnmgsstoot ;
van wederzijdse inductie, en de stroomverandering in de
andere geleider die daar de oorzaak van is:
l\/f —__________ °'m

AI?

k

.1‘____
—_________gc,,
Ah

De koppelfactor tussen twee magnetisch gekoppelde
stroomgeleiders, resp. spoelen, is gelijk aan:
M
k =
= VAi.^2
VZ-i.Z-2

Hierin is k\ het breukdeel van het magnetische veld van de
ene geleider, dat is gekoppeld met de andere geleider;
verder is
het breukdeel van het magnetische veld van de
andere geleider, dat is gekoppeld met de ene geleider.
Diamagnetische stoffen hebben een relatieve permeabili
teit die iets kleiner is dan 1 (b.v. 0,9999912 voor koper),
en die onafhankelijk is van de aangebrachte magnetische
veldsterkte.

Paramagnetische sloffen, hebben een relatieve permeabili
teit die iets groter is dan 1 (b.v. 1,000023 voor aluminium),
en die onafhankelijk is van de aangebrachte magnetische
veldsterkte.

Ferromagnelische stoffen hebben een relatieve permeabiliteit die veel groter is dan 1 (b.v. 600 tot 14000 voor
elektrolytisch ijzer), en die zowel sterk afhankelijk is van

VII - ELEKTRICITEITSLEER - § 1

Symbool

519
Omschrijving

de aangebrachte magnetische veldsterkte als van de mag
netische voorgeschiedenis.
Remanent magnetisme is het verschijnsel, dat het mag
netische veld van een gemagnetiseerd stuk ferromagnetisch
materiaal niet geheel wegvalt, indien men het magneti
serende veld verwijdert.

Een ion is een elektrisch geladen deel van een molecule;
het is samengesteld uit een of meer atomen.
Een kation is een positief ion; dit heeft dus een tekort
van een of meer elektronen.
Een anion is een negatief ion; dit heeft dus een over
maat van een of meer elektronen.
Een elektrolyt is een stof die, in water opgelost, zich ge
deeltelijk of nagenoeg geheel in ionen splitst.
Elektrolyse is het proces, dat een elektrolyt zich verder in
ionen splitst als men er een elektrische stroom doorheen
stuurt.

c

De lichtsnelheid in vacuüm bedraagt 2,99793. 108 m/s.

e

De lading van een elektron bedraagt 16,021.10-20 C.

m

De massa van een elektron bedraagt 0,9108.10-30 kg.

t'o

4rr
De permeabiliteit van vacuüm bedraagt —Wb/A.m.

eo

De diëlektrische constante van vacuüm bedraagt
107
C/V.m.
4?rc2
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DE DEFINITIES VAN DE EENHEDEN

Begripssymbool

Naam van
de eenheid

Een
heids
symbool

Definitie van de eenheid

meter

m

de lengte van de standaardmeter te
Parijs (Sèvres) bij 0°C.

A

vierkante
meter

m2

het oppervlak van een vierkant met
zijden van I m lengte.

m

kilogram

kg

de massa van de standaardlalograi■
te Parijs (Sèvres).

t

secunde

s
sec

het 86400-ste gedeelte van een gemid
delde zonnedag aan tijdsduur.

K

newton

N

de kracht die aan 1 kg massa een ver
snelling geeft van 1 m/s2.

W

newtonmeter
joule
wattsecunde

s of Z

P

I

N.m per sec
joule per sec
watt

ampère

N.m

J
W.s

de arbeid J) die wordt verricht,
indien een kracht van 1 N haar aan
grijpingspunt over een afstand van
1 m in haar werkrichting verplaatst.

N.m/s

J/s
W

A

het (arbeids) vermogen, waarbij per
secunde een arbeid van 1 N.m wordt
verricht.

de stroom die, lopende in twee even
wijdige buitengewoon lange, in vacuüm
op een onderlinge afstand van 1 m op
gestelde, rechte geleiders, er de oorzaak
van is, dat deze geleiders per meter

1) Gewoonlijk noemt men de eenheid van arbeid in de mechanica newtonmeter, in de
calorimetrie joule en in de elektriciteitsleer wattsecunde.
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Naam van
de eenheid

Een; heids| symbool

Definitie van de eenheid

lengte een kracht van 2. 10-7 N op
elkaar uitoefenen *).

coulomb

C

De lading die per secunde door een
doorsnede van een geleider loopt, in
dien de stroomsterkte 1 A bedraagt.

volt

V

De spanning tussen de uiteinden
van een stroomvoerende geleider, in
dien men een elektrisch vermogen van
1 W aan deze geleider toevoert en de
stroomsterkte daarbij 1 A bedraagt.
Of ook: De spanning tussen twee
punten A en B bedraagt 1 V indien er
per coulomb een arbeid van 1 W.s nodig
is om een lading van B naar A te
brengen 2).

R

ohm

Q

De weerstand van een stroomgeleider indien een stroom van 1 A een
spanning van 1 V tussen de uiteinden
veroorzaakt.

G

Siemens

S

De geleiding van een stroomgeleider indien een stroom van 1 A een
■ spanning van 1 V tussen de uiteinden
veroorzaakt.

J

ampère perm2

A/m2

De elektrische stroomdichtheid
indien er per m2 van een loodrechte
doorsnede een stroom loopt van 1 A.

Q

I I' of U

4.1

11.1'2

i)' Bedenk, dat hier de formule K =
1)
— - 1 ■(j7
— lZ . . . (N) geldt.
7-rl/
'
10 7
2nr
2) Gedurende het overbrengen van de (positieve) lading wordt het spanningsverschil
tussen A en B constant verondersteld.
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Naam van
de eenheid
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Definitie van de eenheid

coulomb

C

De elektrische flux die afkomstig
is van een lading van 1 C.

D

coulomb
per m2

C/m2

De elektrische krachtstroomdichtheid indien er per m2 (loodrecht
op de fluxlijnen) een elekt: b'hc krach
stroom aanwezig is van i (. .

E

volt per m

V/m

De elektrische veldsterl ■ inch
er per coulomb positieve liding i.
kracht van 1 N wordt uiig eefend.
• Of ook: De elektrische veldsterkte in
dien er langs de elektrische krachtlijn
ter plaatse een spanningsval van 1 V
per meter plaats vindt.

Ge

coulomb
per volt

C/V

De diëlektrische geleiding van een
elektrische flux-geleider indien er een
spanning van 1 V tussen de uiteinden
staat bij een doorgaande elektrische
flux van 1 C.

c

farad

F

De capaciteit van een condensator
indien er een spanning van 1 V staat
tussen de platen als deze tegengestelde
ladingen hebben van 1 C.
Of ook: De capaciteit van een con
densator indien de diëlektrische ge
leiding van het diëlektricum tussen de
platen 1 C/V bedraagt.

0

weber

Wb

De magnetische flux die, als hij
met één winding wordt gekoppeld, in
deze winding een spanningsstoot op
wekt van 1 V.s.

'I'
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Naam van
de eenheid

0

weber

B

H

Dm of Upi

Gm
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Definitie van de eenheid

Wb

De magnetische poolsterkte in
dien er een magnetische flux van I Wb
van de desbetreffende magneetpool
uitgaat.

weber per m2

Wb/m2

De magnetische krachtstroomdichtheid indien er per m2 (loodrecht
op de fluxlijnen) een magnetische
krachtstroom aanwezig is van 1 Wb.

ampère per m

A/m

De magnetische veldsterkte in
dien er per eenheidsnoordpool (van
deze gaat uit een magnetische flux van
1 Wb) een kracht wordt uitgeoefend
van 1 N.
I Of ook:
De magnetische veldsterkte binnen
| een buitengewoon lange rechte stroomvoerende spoel indien het aantal am
pèrewindingen per m spoellengte 1 A
bedraagt.

A

De magnetische spanning langs
een kromme indien het een arbeid van
1 W.s kost om een eenheidsnoordpool
éénmaal langs deze kromme te ver
plaatsen.
Of ook:
Een gekoppeld aantal ampérewindingen n.I van 1 ampère(winding).

Wb/A

De magnetische geleiding van een
magnetische flux-geleider indien een
gekoppeld aantal ampèrewindingen n.I
van 1 A een magnetische flux van
1 Wb in deze fhixgeleider doet ontstaan.

ampère

weber per
ampère
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L

M

Naam van
de eenheid

Eensymbool
ehids-

Definitie van de eenheid

henry

H

De zelfinductie van een elektrische
stroomgeleider indien een stroomverandering van 1 A in deze geleider een
spanningsstoot van zelfinductie van
1 V.s veroorzaakt.

henry

H

De wederzijdse inductie tussen
twee elektrische stroomgeleirn 'S ind’j n
een stroomverandering van 1 A in de
ene een spanningsstoot var. ' • leizi;..
inductie van 1 V.s in de andere ver
oorzaakt.
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§ 3.
i

A.

WETTEN UIT DE ELEKTRICITEITSLEER
REGELS EN FORMULES BETREFFENDE NETWERKEN.

De weerstand van een geleider bedraagt:

l
R — p —— ■ ■ ■ (II) , waarin
A

p = soortelijke weerstand
l = lengte
A = loodrechte doorsnede

De weerstand van een geleider is afhankelijk van de temperatuur volgens:

7?15 = weerstand bij 15°C
Rt = Ri^ X -j- oc(t— 15)] . . . (Q), waarin ■ /
— temperatuur in graden Celsius
a
= temperatuurscoëfficiënt bij 15°C
De geleiding van een geleider bedraagt:

“
I y = soortelijke geleiding
. . . (S) , waarin ■] l = lengte
[ A = loodrechte doorsnede
De wet van Ohm

of

I1Z G.ul

Voor een geleider bestaat er over het algemeen bij een gegeven temperatuur
een constante verhouding tussen de aangesloten spanning en de hierdoor
in die geleider lopende stroom. Deze verhouding noemt men de weerstand;
de omgekeerde verhouding noemt men de geleiding.
Serie- en parallelschakeling van R’s en G’s
Gi
ffl

*3

R2

fftot=^1+ff2+ff3
of
Gtot

Gi

61+ö2 + ö3

Gz

Gtot=Gi+G2+G3
of
Rtot =^ï+52+ R3

Ga
Rz

r
gl-G2
cnot-^+Gg

p
"tot-

r}+r2

Fig. 7.01.
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Het vermogen in een stroomvoerende geleider bedraagt:
|/2

P = r-.R = V.I = ---- ... (Hz)
R
1
De wet van Joule:

W = r-.R.t . . . (PE.s)

0,24 I2.R.t . . . (g.cal)

De wetten van Kirchhoff

De le wet van Kirchhoff:

I

De algebraïsche som van de stromen die in één knoopp■
same
komen is nul.
Hierbij rekene men de stromen die naar het knooppunt toega;:u positie:
en de stromen die van het knooppunt afgaan negatief.

De 2e wet van Kirchhoff:

Indien men op een willekeurige manier in een netwerk rondgaat
en daarbij de doorlopen elektrische spanningen algebraïsch optelt,
dan zal deze som nul bedragen indien men tenslotte in het punt van
uitgang terugkomt.
Hierbij rekene men een E.M.K. positief als men hem van — naar -j- door
loopt ; men rekene de spanning R. I over een weerstand positief als men de
weerstand tegen de stroom ingaande doorloopt.
Aanbeveling: Geef bij netwerkberekeningen van elke ter sprake komende
stroom de positieve stroomrichting aan; geef van elke ter sprake komende
E.M.K. de + en de — zijde aan.
Moet men in een netwerk de spanning van punt A ten opzichte van punt B
bepalen, dan moet men van B naar A gaan en onderweg op de boven vermelde
wiijze de daarbij doorlopen deelspanningen algebraïsch optellen 1).

t) Analoog is het volgende:
Als wij in een bergachtig land de hoogte Iiab van A ten opzichte van B willen bepalen,
kunnen wij hiertoe van B naar A gaan en onderweg alle stijgingen positief cn 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 (dit is te vergelijken met het doorlopen van een stroomvoerende
weerstand in een netwerk); gaan wij met een lift omhoog, dan stijgen wij, terwijl wij met
een lift omlaaggaand dalen (dit is te vergelijken met het doorlopen van een E.M.K. in een
netwerk).
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Toepassingen van de wetten van Kirchhoff
Ie. De berekening van de takstromen van een netwerk met behulp van de beide
wetten van Kirchhoff (de takstroommethode).

Pas op een aantal knooppunten de \e wet van Kirchhoff toe', in elke op
te stellen vergelijking moet minstens één in de voorgaande formules
nog niet genoemde stroom voorkomen; men moet hiermede voortgaan
tot men elke takstroom minstens één keer heeft gehad.
b. Ga een aantal malen in het netwerk rond, daarbij telkens op het punt
litgang terugkomend en de 2e wet van Kirchhoff toepassend', in elke
op 'e stellen 2e wet’s vergelijking moet minstens één in de vorige 2e
■ .-.i’s vergelijkingen nog niet genoemde stroom voorkomen; men moet
hiermede voortgaan tot men elke takstroom minstens één keer heeft
gehad.
Aldus zal men dan de n vergelijkingen vinden, die nodig zijn om de
waarden van de n takstromen te vinden.

V oorbeeld 1.
R1
7i
--------V.WAM-

13

/?3
WA*-----

12

|/?2
- T

^V2

XJ

Ra
------- AA/AAV-*
Ia

I5

|+2i —Ia —73=0
7i~ I4—76=0

V3^

WA/Wv---- 1

7——
'HHH
—
1
_
y.
4.

-------AAAWV
ff6 Z6

Fig. 7.02a. De takstroommethode.

+■

{+23+75+/g=0
fV] -V2—#1 7] -/?2^2+ff4-^4 =0

< 12+X3+j£?2^2—ff3^3+^5-^5 = 0
V4— RaIa— R5I5+R&5 =0
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2e. De berekening van een netwerk met de 2e ivet van Kirchhofj (de maas
stroommethode).
a. Om al de ,.mazen” goed te zien denke men zich het netwerk (zonder
elkaar snijdende takken) op een boloppervlak getekend. Neem ver
volgens een aantal ,,maasstromen” aan, die alle dezelfde draairichting
hebben, d.w.z., alle rechtsom of alle linksom1); men moet zoveel
maasstromen opstellen, als er nodig zijn om elke tak te bestrijken 2).
b. Ga vervolgens een aantal malen in het netwerk rond, daarbij telkens op het
plint van uitgang terugkomend en de 2e wet van Kirchhofj toepassend',
bij elke rondgang moet men minstens één tak doorlopen, die men
nog niet eerder heeft gehad; men moet aldus voortgaan tot men elke
tak minstens éénmaal heeft doorlopen. Aldus zal men dan do n ver^c
lijkingen vinden, die nodig zijn om de waarden van de n maastron? a
te kunnen berekenen.

Voorbeeld 2.
Ry
----- WWW-

■WWW----

■------- WvWW
~l3

bI

| Vi-V2-(^1+^2+^4)^+/?2l2+ff473 = 0
\ ’V2+l/3-(/?2+/?3+/?5)^2+ff2^1 +^5^3=0
I — V4 - (/?4 +/?5+/?6) h+R4 h +R5 ^2= 0

—'HHH—1

---- WWW/—
ff6
- V4 +
Fig. 7.02Ó. De maasstroommethode.

x) Hierdoor bereikt men een systematische opzet, die het opstellen van de vergelij
kingen zonder fouten te maken vergemakkelijkt.
1 maasstromen
2) Indien het aantal mazen in bedraagt, moet men aldus n — m
aannemen.
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3e. De berekening van een netwerk met de \e wet van Kirchhoff (de knooppuntspanningsmethode).
a. Neem een aantal , ,knooppuntspanningen’' aan en breng dit duidelijk
met + en — tekens in het schema naar voren. Men moet hierbij, na
het vastleggen van de le knooppuntspanning, voor het vastleggen
van. de volgende knooppuntspanningen telkens één knooppunt, dat
men reeds eerder heeft gehad en één nieuw knooppunt nemen, net zo
lang tot men aldus de spanning van alle knooppunten heeft vast
gelegd t).
b. Pas vervolgens op een aantal knooppunten de \e wel van Kirchhoff toe,
ii:■ irtoe de in deze knooppunten samenkomende takstromen 2) uitd ukkend in de knooppuntspanningen en „de E.M.K.’s” en „de weer
standen van de desbetreffende takken". In elke op te stellen verge
lijking moet minstens één takstroom ter sprake komen die men nog
niet eerder heeft gehad; men moet aldus voortgaan totdat men elke
takstroom minstens éénmaal heeft gehad.
Aldus zal men dan de n vergelijkingen vinden, die nodig zijn om de
waarden van n knooppuntspanningen te kunnen berekenen.

Voorbeeld 3.
«1
--------WW

t

t yVi

Vi

»3

ïr

T+

Jlv2

—<—vWVWV-

"+

Vb

ff5

■,W#A-----

-Va+Vb+V! , -Va+V2 , -Va+Vc-X3_0
R\
R2
r3
-Vy-VB+VA
-VB ,-Vb+VC-V4_0
/?1
/?4
R&
-v2+Va
Vb .vt
=0
R2
r R4
r5

~w—-+

---- --------------- 1 pi pi [-11----

fl6
- Va +
Fig. 7.02c. De knooppuntspanningsmcthode.

1) Indien. het aantal knooppunten k bedraagt, moet men dus n = k — 1 knooppunt
spanningen aannemen.
2) In ons voorbeeld hebben we voor het gemak deze naar een knooppunt gaande tak
stromen aangegeven bij de knooppunten, waarvoor wij de vergelijkingen opstellen.
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4e. De aan te bevelen berekening van een netwerk.
Aangezien er in een netwerk altijd meer takstromen voorkomen dan maas
stromen of knooppuntspanningen, kan men het beste steeds de voorkeur geven
aan de maasstroommethode of aan de knooppuntspanningsmethode boven
de methode, waarbij men de takstromen als onbekenden heeft gesteld.
Heeft een netwerk minder mazen dan knooppunten, dan kan men het beste
de maasstroommethode kiezen (voorbeeld a).
Heeft een netwerk minder knooppunten dan mazen, dan kan men het beste
de knooppuntspanningsmethode aanhouden (voorbeeld 6). ,
-------- VWWA

4H—i

-<hh

•L

-AWMr—

Fig. 7.03. In voorbeeld a heeft het netwerk:
6 mazen
5 maasstromen
8 knooppunten
7 knooppuntspanningen
12 takstromen
In voorbeeld b heeft het netwerk:
3 knooppunten
2 knooppuntspanningen
5 mazen —> 4 maasstromen
6 takstromen

Is het aantal mazen evengroot als het aantal knooppunten, dan verdient
de maasstroommethode de voorkeur omdat het opstellen van de vergelijkingen
daarbij gemakkelijker uitvalt (vergelijk voorbeeld 2 met voorbeeld 3). Trou
wens: als men niet zeer veel aan netwerken moet rekenen en de te berekenen net
werken over het algemeen betrekkelijk eenvoudig zijn, is het aan te bevelen
uitsluitend de maasstroommethode toe te passen.
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De omzetting van een spanningsbron in een stroombron en omgekeerd

lu

lu
:«i Ru'.

K

Fig. 7.04a. De vervanging van een span
ningsbron door een stroombron.

■R\

Vo=
I.Ri
■R;

lu
ffu:

+

Fig. 7.04b. De vervanging van een stroom
bron door een spanningsbron.

Men kan een spanningsbron vervangen door een stroombron, en omgekeerd,
indien n
ervoor zorgt, dat de open klemspanning en de kortsluitstroom
evengrc'.v blijven (zie ook hierna: „Het theorema van Thévenin”).
De e ; ■;.. .’.ingsbron (resp. stroombron) levert een maximaal vermogen,
als Rt = Ru.
Het theorema van Thévenin
Ter berekening van de stroom in een tak van een lineair netwerk kan men
zich die tak aangesloten denken op een spanningsbron die een open klem
spanning x) heeft, die gelijk is aan de spanning tussen de aansluitpunten van
de tak als men de tak zelf wegneemt 2), en die een inwendige weerstand heeft,
die gelijk is aan de weerstand tussen de aansluitpunten van de tak als men de
tak zelf wegneemt.
Tevens kan men de tak aangesloten denken op een stroombron, die een
kortsluitstroom 3) heeft die gelijk is aan de stroom in een kortsluiting tussen de
aansluitpunten van de tak als men de tak zelf wegneemt
en die een in
wendige weerstand heeft, die gelijk is aan de weerstand tussen de aansluit
punten van de tak als men de tak zelf wegneemt.

Opmerking'. Tussen de drie vermelde grootheden (de open klemspanning
Vopen, de kortsluitstroom Ikort en de inwendige weerstand Rf)
bestaat het verband volgens de wet van Ohm:

— Ikort • RiHieruit volgt, dat men slechts twee van deze drie grootheden behoeft
te bepalen om het theorema van Thévenin toe te passen', men kieze
steeds die twee grootheden, die men met de minste moeite kan
berekenen!
1) Deze open klemspanning is de E.M.K. van de spanningsbron.
2) Het wegnemen van de tak is noodzakelijk voor de gevallen, dat de tak zelf een
stroombron of een spanningsbron bevat.
3) Deze kortsluitstroom is de constante stroom, die de stroombron levert aan de
parallelschakeling van haar Ri en de tak.
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Het superpositie theorema
Zijn in een lineair netwerk diverse spannings- en (of) stroombronnen aan
wezig, dan zal de stroom in een tak gelijk zijn aan de algebraïsche som van de
stromen, die na elkaar in deze tak zullen lopen, als de genoemde spanningsen stroombronnen achtereenvolgens elk alléén werkzaam zullen zijn.

Het reciprociteitstheorema

a. Indien in een lineair passief netwerk een in een punt A werkzame E.M.K. V
in een punt B een stroom IB doet lopen, zal deze E.M.K. als hij l ■ rr B wordt
verplaatst in A een stroom IA doen lopen, die evengroot is ai d< eerstge
noemde stroom IB t).
b. Indien men in een lineair passief netwerk bij de punten Aj en ., een stroom
1 toevoert en dit een spanning VB tussen de punten Bi en Be - eroorzaaki,
zal het toevoeren van dezelfde stroom I bij de punten Bi en B2 een span
ning VA tussen de punten Ai en A2 veroorzaken die evengroot is als de
eerstgenoemde spanning VB 2).
A

-lineair
--- -— ---------- nB
passief
T/b
netwerk --------- 1

r Ai

I
A2

A

lineair
passief
netwerk

B

Ai

_ V
-------- J

-- -----

-------- 02
lineair
passief
netwerk

A2

Fig. 7.05a. Het verplaatsen
van de (enige) E.M.K. naar
de tak, waarvan men de
stroom moet berekenen.

BJ

ïair
liner'
—------- ?■ —
pass
isief
1_Vb
.verk 4-----netwerk

Bi
_ I
02*

Fig. 7.056. Het verplaat
sen van de (enige) stroom
bron naar de twee pun
ten, waartussen men de
spanning moet berekenen

Driehoek-ster en ster-driehoek transformatie
^12-^31

Ri =

G12 =
R12 ■ R23

Rz =
R3 =

G23 =
^12

R23 • R3I

G2. G3
Gi + G2 + G3

+ R23 + R31

R\2 + R23 + ^31

G1 . G2
Gi + G2 + G3

R12 + R23 + R3I

G31 =

G3.G1
Gi + G2 + G3

1) In het netwerk mag buiten de genoemde E.M.K., geen enkele andere E.M.K. en
geen enkele stroombron werkzaam zijn (het moet passief zijn) I
2) In het netwerk mag buiten de genoemde stroombron die 1 levert, geen enkele andere
stroombron en geen enkele E.M.K. werkzaam zijn (het moet passief zijn)!
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STATISCHE VELDEN.

Het statische elektrische veld

Het statische magnetische veld

De elektrische flux is gelijk aan de
elektrische lading die hem veroor
zaakt :

De van een magneetpool afkomstige
magnetische flux is een maat voor de
sterkte van deze magneetpool.

I1’’ (?...(C)|
De elektrische krachtstroomdicht- j De magnetische krachtstroomdichtheid of de iektrische verplaatsing is heid of magnetische inductie is de
de elektrische flux per m2 (lood- ' magnetische flux per m2 (lood
rechte doorsnede):
rechte doorsnede):

. . . (C/m2)

B =

.4

. . . (Wb/m2)

Gelijknamige ladingen stoten elkaar
af, ongelijknamige ladingen trekken
elkaar aan.

Magneetvelden trachten qua rich
ting steeds zo goed mogelijk samen
te vallen.

De elektrische veldsterkte (
de
kracht op een positieve eenheids
lading) is gericht van + naar —.

De magnetische veldsterkte is buiten
een magneet (of buiten een solenoïde)
gericht van de noordpool naar de
zuidpool.
Indien de stroomrichting van een elek
trische stroom samenvalt met de voortbewegingsrichting van een (rechtse)
kurketrekker, valt de richting van het
door deze stroom opgewekte magneti
sche veld samen met de draairichting
van de kurketrekker.
( kurketrekker-regel).

De capaciteitswet of de diëlek
trische wet van Ohm:

De wet van Hopkinson of de mag
netische wet van Ohm:

C-V

Of

Ge = ^- . . . (C/V)

<D
<1’
Gm = —- of Gm = —...(Wb/A)
n. I
rm

De specifieke diëlektrische wet
van Ohm:

De specifieke magnetische wet
van Ohm:

D = er.eo.£ ••• (C/m2)|

B = fir. fi0. H ... (Wb/m2)|
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Het statische elektrische veld

Het statische magnetische veld

De diëlektrische geleiding bedraagt:

De magnetische geleiding bedraagt:
A
Gm = /-‘r-HO- t

Ge = er.eo^~ ... (C/V)

waarin

107
= ----- -

eq

De capaciteit van een condensator
bedraagt:

I C = Ge = er.eo—
A - - - (F)
De kracht die een elektrische lading
Q in een elektrisch veld ondervindt,
bedraagt:
|
■■■

(N) |

. . . (Wb/A)
4rr

waarin //o =

De coëfficiënt van zeil’
een spoel bedraagt:
L = n2.Gm-

ÏÖ7

hictie

i

H)|

De kracht die een magneetpool <I’ in
een magnetisch veld ondervindt,
bedraagt:
|/< = <!>.ƒƒ.. . (N)

----- 2
^QE-»|^Q.C—

Fig. 7.06.

Fig. 7.07.

De kracht die de evenwijdige (dicht
bij elkaar opgestelde) platen van een
geladen condensator op elkaar uit
oefenen, bedraagt:

De kracht die twee evenwijdig opge
stelde magneetpolen (op korte af
stand van elkaar verwijderd) OP
elkaar uitoefenen, bedraagt:

K = IQ.E ... (N)|

K=^.H ... (N)|

E~

+Q______ -Q

magnetische
noordpool

Fig. 7.08.

magnetische
zuidpool

Fig.
7.09.
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Hef statische elektrische veld

Wet van Coulomb.
Twee elektrische puntladingen oefe
nen een kracht op elkaar uit, die
recht evenredig is met de sterkte van
elke lading en omgekeerd evenredig
met het kwadraat van de onderlinge |
afstand:
1
K = —
s

47tr2

• • ■ (N)

De elektrische veldenergie per m3
van een homogeen elektrisch veld
bedraagt:

Wi = le.E9- . . . (W.s)
De elektrische veldenergie van een
geladen condensator bedraagt:

\W = |C.H2 = |Ge.F2 ... (W.s)l

Het statische magnetische veld

Wet van Coulomb.
Twee kleine magneetpolen oefenen
een kracht op elkaar uit, die recht
evenredig is met de sterkte van elke
pool en omgekeerd evenredig met het
kwadraat van de onderlinge afstand:

1 <t>i .o>2
K = —
■ • • (N)
4%r2
De magnetische veldenergie per m3
van een homogeen magnetisch veld
bedraagt:
lï-fi =

. . . (W.s)

De magnetische veldenergie van een
gelijkstroomvoerende spoel bedraagt:
| W = },L . I* = lGm. (n

(W.s) |
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SAMENHANG TUSSEN ELEKTRISCHE STROOM, ELEKTRISCH VELD
EN MAGNETISCH VELD.

De eerste wet van Maxwell:

Hffem ,s =

A'F
+ — ... (A)

De magnetische spanning Vm = H,jem.s langs een in zichzelf gesloten
kromme met een lengte s is gelijk aan de algebraïsche som van de met deze
kromme gekoppelde elektrische stromen en de gekoppelde ele!
he fh
verandering per secunde.

Of met andere woorden:

De arbeid die nodig is om een magnetische eenhcidsnoordpool eenmaal langs een in
| zichzelf gesloten baan (s) in het rond te bewegen, is evengroot als de algebraïsche som
i van de elektrische stromen en de elektrische fluxverandering per secunde waar mc.t de
; 'j pool omheen heeft bewogen.
De eerste wet van Maxwell brengt ook tot uitdrukking: een veranderend
1 ' elektrisch veld veroorzaakt een magnetisch veld, dat er in het geval van een toej I nemend elektrisch veld volgens de kurketrekkerregel mee is gekoppeld.
toenemende

toenemende

V
H

E

b
6genr

Fig. 7.10a. Een elektrische stroom
en een veranderend elektrisch veld
wekken beide een magnetisch veld
op (Maxwell I).

c

E

5 — ^4

Fig. 7.106. De bij elkander horen
de richtingen van een toenemend
elektrisch veld en het daardoor
opgewekte
magnetische
veld
(Maxwell I).
Fig. 7.10c. De bij elkander ho
rende richtingen van een toene
mend magnetisch veld en het
daardoor opgewekte elektrische
veld (Maxwell II).

I
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De tweede wet van Maxwell:

£.gem • S

A<I>
—

~KT

... (V)

Een veranderende magnetische flux heeft een in zichzelf gesloten elektrisch veld
tot gevolg, dat in het geval van een toenemend, magnetisch veld tegen de zin van de
I kurkctrekkerregel in met deze magnetische flux is gekoppeld. Daarbij is de elek
trische spanning V = Egem.s langs een in zichzelf gesloten kromme met een
lengte s gelijk aan de met deze kromme gekoppelde magnetische fluxverandering per secunde.
Of mei andere woorden:
De arbeid die nodig is om een elektrische eenheidslading eenmaal om een veranderende
i magnetische flux heen langs een in zichzelf gesloten baan s te bewegen, is gelijk aan de
, , met deze baan gekoppelde magnetische fluxverandering per secunde.

I

De inductiewet van Faraday (= bijzonder geval van de tweede wet van

Maxwell):

EMK =

A<I>

Ai

• • • (V)

Een veranderende magnetische flux induceert in een met hem gekoppelde
l | winding een E.M.K., die gelijk is aan de magnetische fluxverandering per
i I secunde. De richting van deze E.M.K. olgt uit de hierna volgende wet van

| I Lentz.

De wet van Lentz:

Een door een veranderende magnetische flux veroorzaakte inductiestroom
heeft een dusdanige richting, dat het magnetische veld van deze stroom
de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt (dit is een variant op: actie = reactie).

De formule van Laplace:

p

i.ei

HP = —— sin a . . . (A/m)
Hierin geldt: A Z

4^

r.
Fig. 7.11.
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De wet van Biot en Savart:
Het magnetische veld van een oneindig lange rechte gelijkstroomvoerende
geleider ligt vast volgens de formule:
I

7/p =

I
. . . (A/m)
Zrcr

Fig. 7.12.

Opmerking: dit is een directe toepassing van de le wet van Maxwell.

De magnetische veldsterkte in het middelpunt van een stroomvoerende
cirkelvormige winding bedraagt:

*9

= E ■ ■ ■ (A/m)
2r

Fig. 7.13.

Opmerking: dit rolgt direkt uit de formule van Laplace.

Indien een rechte geleider met een snelheid van v. . . (m/s) loodrecht op
de fluxlijnen door een homogeen magnetisch veld wordt voortbewogen, wordt
er in deze geleider een E.M.K. opgewekt die ge
r
lijk is aan:
i
"1

EMK = B.v.l . . . (V)
Opmerking: ter bepaling van de richting van de
E.M.K. kan men de geleider als een deel van een
winding beschouwen, die door de voortbeweging is
gekoppeld met een veranderende magnetische flux;
de grootte van de E.M.K. volgt uit de inductiewet.

i
i
i
i
i
i
i
i
i

1I

z
Fig. 7.14.

__ J

Een homogeen magnetisch veld oefent op een rechte stroomgeleider, die
zich loodrecht op de magnetische flux in dit
veld bevindt, een kracht uit die gelijk is aan:

[ƒ< = B.I.l ... (N)
Opmerking: de richting van de kracht volgt uit de
regel, dat het magnetische hoofdveld en het magne
tische veld van de stroomvoerende geleider zoveel
mogelijk zullen trachten samen te vallen.

- 05

l

—

Fig. 7.15.
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Twee evenwijdige oneindig lange stroomvoerende geleiders oefenen per
l . . . (m) leidinglengte een kracht op elkaar uit, die gelijk is aan:

K=

/i./2

Z...(N)

i
Ü.

Opmerking: deze wet gebruikt men om de een
heid van stroomsterkte vast te leggen.

LA. * ■

Fig. 7.16.

Een loodrecht op de fluxlijnen in een magnetisch veld voortbewegende

eleki ritche lading Q ondervindt een kracht
(de
. Lorentzkracht), die loodrecht op
de
,. chting en loodrecht op de voortbewegnig. ichting staat, en die gelijk is aan:

\K = B.v.Q ... (N)|

v

K

Fig. 7.17.

de lading Q is hier -positief
verondersteld!

Opmerkingen:

le. de richting van de kracht volgt uit de regel, dat het magnetische hoofd veld en het
magnetische veld van de bewegende lading ( = elektrische stroom) zoveel mogelijk
zullen trachten samen te vallen;
2e. de bewegende lading zal in een homogeen magnetisch veld een cirkelbaan be
schrijven.
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INSCHAKEL VERSCHIJNSELEN.

De condensator en de spoel zonder verliezen

De capaciteit van een condensator is de verhouding van de grootte van elk
van de evengrote tegengestelde ladingen op de platen en de spanning tussen
de platen:

Q

C = ~~ ■ • • (F)

De coëfficiënt van zelfinductie van een spoel is de verhouding tussen de in de
spoel opgewekte spanningsstoot van zelfinductie Vi .t en de stroomver
andering AZ in de spoel die er de oorzaak van is:

.t
KZ
- ... (H)
AZ

L =

jƒ

ó

T

sponning na Isec

2

-i------ 1
4 sec

3

Fig. 7.18a.

o

i

2

3

, -t

4 sec

Fig. 7.186.

Indien men een gelijks/zoom aan een
verliesvrije condensator toevoert,
neemt de spanning tussen de platen
lineair toe.

Indien men een gelijkspanning aan
aan verliesvrije spoel toevoert,
neemt de stroom door de spoel
lineair toe.

Men kan ook stellen:
De capaciteit van een verliesvrije condensator is de verhouding van een
stroomstoot Igem .t die men gedurende t secunde aan de condensator toevoert
en de spanningsverandering AF tussen de platen ten gevolge hiervan:
I gem • t
c = ~~\v~

AQ
. . . (F)
AF

De coëfficiënt van zelfinductie van een verliesvrije spoel is de verhouding
van een spanningsstoot Vgem.t die men gedurende t secunde aan de spoel
toevoert en de stroomverandering AZ ten gevolge hiervan:
,

L =

V gem . t

M

... (H)
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De condensator en de spoel met verliezen

De condensator

De spoel

vo-

ivo-

ih>e ■‘o'» i T

8-‘o~

t O;

o-tO
k

■t

T=R.C

half waarde tijd

■t

3 S'C

T=i

holfwaordetijd

Fig. 7.19«.

Fig. 7.1%.

Voor het ontladen van een condensator
met een capaciteit C via een weer
stand R geldt:

Voor het verminderen van de stroom
binnen een in zichzelf gesloten spoel
met een coëfficiënt van zelfinductie L
en een weerstand R geldt:

T is de tijd, waarbinnen de condensatorspanning tot nul zou afnemen
als de beginontlaadstroom behouden
zou blijven.
In werkelijkheid neemt de spanning
1
in T = R.C secunde tot op — van
e
de beginspanning af.

A)

~

Do
V, = —j-, waarin T = R.C
eCr

’

Z

It = — — , waarin T — —

R
T is de tijd, waarbinnen de spoelstroom tot nul zou afnemen als de
stroomvermindering per secunde con
stant zou blijven.
In werkelijkheid neemt de stroom
■

L

1

in T — — secunde tot op — van
R
e
de beginstroom af.
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De condensator

De spoel

Vc

II

4-4
Va

>Vb

—o-F

I

T

I.
3

t

T=R.C
Fig. 7.20a.

Bij het opladen van een condensator
kan men eveneens gebruik maken van
de formule:

Vo
Vi = —— , waarin T — R C
e^

Deze formule slaat nu echter op het
verschil van de maximaal te bereiken
condensatorspanning en de werkelijke
condensatorspanning (zie fig.)

I'S-

2o

i R

T

—o

—t

Fig. 7.20b.

Bij het toenemen van de stroom in ,< ■.
spoel die wordt aangesloten op een
gelijkspanning kan men eveneens ge
bruik maken van de formule:

e

L
waarin 1 = —
R

Deze formule slaat nu echter op het
verschil van de maximaal te bereiken
spoelstroom en de werkelijke spoelstroom (zie fig.)

■

>

>
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Dc condensator

De spoel

Ook in meer gecompliceerde gevallen
van laden of ontladen kan men steeds
de gegeven formule toepassen, indien
men eerst het verloop van de span
ning als functie van de tijd tekent.

Ook in meer gecompliceerde gevallen
van toenemen of afnemen van de
spoelstroom kan men steeds de gege
ven formule toepassen, indien men
eerst het verloop van de stroom als
functie van de tijd tekent.

Voorbeeld:

Voorbeeld:

1 v2

Vfc

-I

+ Vc„
---------

—
h’
________ i

'4

v=!

lo
-------- 1

■t

'vco
k*---------

Fig. 7.2la.

■

&

Vo

Vt,= e*

Fig. 7.216.
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WISSELSTROOMTHEORIE

§4.
A.

DIVERSE BEGRIPPEN.

Een periode van een periodieke wisselstroom is het kortste deel van het
stroomverloop, dat zich voortdurend herhaalt.
De trillingstijd (T) van een wisselstroom is de tijdsduur van een periode.

De frequentie (/) van een wisselstroom is het aantal perioden per sec.
De hoekfrequentie (w) van een sinusoïdale wisselstroom is • ■■ lelheid
van de vector, die deze wisselstroom voorstelt, t.o.v. de projectie
[zie blz. 57).
De momentele waarde (imom of I) van een wisselstroom is de waarde
op een bepaald ogenblik.

De amplitude (ï) van een sinusoïdale wisselstroom is de maximale momen
tele waarde; zij komt overeen met de lengte van de vector die deze wissel
stroom' vertegenwoordigt.
'mom

|\
i \
• \

7

[de momentele
waarde op het
I tijdstip fj
.

\

'ï

amplitude
of
topwaarde

;

/'

1 periode :
deze duurt 7=y-(sec)

top tot topwaarde

_1
1 periode

Fig. 7.22.
De gemiddelde waarde van een sinusoïdale wisselstroom is het gemiddelde
van de momentele waarde over een periode', deze is gelijk aan nul.
Meestal verstaat men onder ,,de gemiddelde waarde van een sinusoïdale
wisselstroom” echter: het gemiddelde van de absolute momentele waarde
over een gehele periode, daarbij dus niet lettend op de stroomrichting x).

]) Helaas heeft men geen verschillende uitdrukkingen voor „het gemiddelde van de
momentele waarde over één periode” en „gemiddelde van de absolute waarde over één periode”.
Wij zouden willen voorstellen de eerstgenoemde waarde „de gemiddelde waarde” te
noemen, en de laatstgenoemde waarde te omschrijven met de uitdrukking „middelbare
waarde”. Verder mag men de effectieve waarde dan niet middelbare waarde noemen,
zoals heden gebruikelijk is (zie blz. 545).

i
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'mom

Dan geldt:
2
igem — — i

Zgem=

—t

TC

?
Fig. 7.23.
7.' lieve waarde (ook wel middelbare waarde genoemd) van een
‘.‘ts'.room is de wortel uit het gemiddelde van ,,de kwadraten van de momentele
waa/dcX, gerekend over een gehele periode x):

ief! =

over één periode

Dit is gelijk aan de waarde van een gelijkstroom die, door eenzelfde weer
stand lopend, in deze weerstand evenveel warmte ontwikkelt als de des
betreffende wisselstroom zou doen.
De effectieve waarde van een sinusoïdale wisselstroom bedraagt —-— maal

V2

de amplitude:
'mom

i
'«ƒƒ =

7-

1L

7?'

Fig. 7.24.

De hoek van faseverschuiving tussen twee wisselstromen is de hoek, die
de deze stromen vertegenwoordigende vectoren met elkaar maken.

Een weerstand voor gelijkstroom is tevens een weerstand voor wisselstromen;
deze duiden wij hier aan met de uitdrukking resistantie.
Een geleiding voor gelijkstroom is tevens een geleiding voor wisselstroom;
deze duiden wij hier aan met de uitdrukking conductantie.
Een reactantie X is de wisselstroomweerstand van een spoel (resp. con
densator) zonder verliezen, of van een combinatie van deze netwerkelementen.
Een susceptantie B is de wisselstroomgeleiding van een spoel (resp. con
densator) zonder verliezen, of van een combinatie van deze netwerkelementen.

i) Wij bevelen aan uitsluitend de benaming „effectieve waarde” te gebruiken.
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De impedantie Z is de algemene benaming voor het begrip „wisselstroomweerstand”.
De admittantie Y is de algemene benaming voor het begrip „wisselstroomgeleiding”.

De reactantie van een spoel bedraagt:

— o>L.
1

De reactantie van een condensator bedraagt: Xc =
Bij de toepassing van de complexe rekenwijze geldt:

de impedantie van een geleider bedraagt 4- R.
1.

de impedantie van een spoel bedraagt + jwL.
de impedantie van een condensator bedraagt — ƒ

1

1

<»C

[ de admittantie van een geleider bedraagt + G.
Ii
.
■1
I
2. j de admittantie van een spoel bedraagt — /------= —l
a>L
coL
jtoL
| de admittantie van een condensator bedraagt + jioC.

Tengevolge van het z.g. skin-effect of huideffect zal de wisselstroom in
een geleider steeds meer in het buitenste gedeelte (de „huid”) van de geleider
gaan lopen, indien de frequentie toeneemt l); hierdoor neemt dan de voor
stroomgeleiding benutte doorsnede van de geleider af, zodat de resistantie
toeneemt.
Tengevolge van het z.g. proximity-effect zal de wisselstroom in een spoel
steeds meer aan de binnenzijde van de windingen gaan lopen, indien de fre
quentie toeneemt 2); hierdoor neemt de voor stroomgeleiding benutte door
snede van de geleider eveneens af, waardoor ook nu de resistantie toeneemt.
Door z.g. titzedraad te gebruiken kan men de frequenties, waarbij het skin-effect en
het proximity-effect van merkbare invloed gaan worden, verhogen. Litzedraad is draad,
dat uit een bundel van vele dunne, meestal t.o.v. elkaar geïsoleerde, draadjes is samen
gesteld; de bundel is dusdanig gevlochten, dat elk draadje zich dan weer in het midden
van de bundel, dan weer aan de buitenzijde van de bundel bevindt indien men langs de
bundel gaat.
t) Dit is een gevolg van het door de eigen stroom binnen de desbetreffende geleider
veroorzaakte magnetische veld.
2) Dit is een gevolg van het door de stroom in een naburige geleider veroorzaakte
magnetische veld.
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B.

VOORSTELLINGSWIJZEN VAN SINUSOÏDALE WISSELSPANNINGEN.

a.. Grafische voorstelling van de momentele waarde als functie van
de tijd.
^Tom of V

iWWWW
Fig. 7.25.

b.. Vact : 'voorstelling met still Litde projectieas en roterende vector.
projectie-as

b2. Vectorvoorstelling met rote
rende projectieas en stilstaan
de vector.

projectie-as

—

T
r
neg.

Fig. 7.26a.

momentele
waarde

momentele
waarde
pos.

neg.

Fig. 7.26b.

Men laat een vector steeds linksom draaien t.o.v. de projectie-as.

i

v
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Goniometrische voorstelling.
projectie-as

projectie-as

V= V. cos üjt

V=K sin cot

V= —V. sin (jijt

V= — V. cos

V=P.sin (fjüt+(f>)

V=v- cos

t.

1

V= 2.sin feut-<p)

V=u.cos (cut — (f>)

Fig. 7.27. Diverse voorbeelden van de goniometrische voorstelling met
de bijbehorende vectorvoorstellingen.

De vectoren zijn getekend voor het tijdstip t = 0.
Bedenk, dat de vectoren t.o.v. de projectie-as steeds linksom draaien!

d. Complexe voorstelling.

v = ü[cos (co/ + <p) + ƒ. sin (col + <p)] |
+j
v

>v. sin feu t+(p)

|<ut+^>

I

v. cos ~(a>t+(p)

+1
Fig. 7.28.
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DE BEGRIPPEN „POSITIEVE STROOMRICHTING” EN „POSITIEVE
SPANNINGSRICHTING”.

a. In geval van een gelijkstroomnetwerk.

Indien men een gelijkstroomnetwerk moet berekenen, weet men van te
voren vaak niet in welke richting de diverse stromen zullen lopen. Om toch
met de berekening te kunnen beginnen neemt men voor elke stroom een wille
keurig; stroomrichting aan ', men noemt dit „de positieve stroomrichting" van de
desbetrefffmde stroom.
Evenzo kan men een willekeurige spanningsrichting aannemen voor nog
onbekcr-de spanningsverschillen tussen diverse punten: men kan in dat geval
spn-k. ■; tui ,,d<’ positieve spanningsrichting".
.'■j de berekening blijkt pas in welke richting de stroom werkelijk loopt
en
Il-i met de spanning tussen twee punten, wat betreft de richting,
w:: k.-lijk is gesteld. Vindt men een positieve stroomwaarde, dan bewegen de
elektronen, daar zij negatief zijn, zich tegen de aangenomen positieve stroom
richting in; vindt men een negatieve stroomwaarde, dan bewegen de elektronen
met de aangenomen positieve stroomrichting mee. Is de uitkomst van de
spanningswaarde K.ib van een spanning van A t.o.v. B positiej, dan is A t.o.v. B
positief; is de gevonden getalwaarde voor Iz,ib echter negatief, dan is A t.o.v. B
negatief 1).
b. In geval van een wisselstroomnetwerk met uitsluitend reële impedanties.

In een wisselstroomnetwerk met uitsluitend weerstanden, reële impedanties
en in fase of in tegenfase verkerende spannings- en (of) stroombronnen, kunnen
de diverse wisselstromen en wisselspanningen uitsluitend in fase of in tegenfase
met elkaar zijn. Indien men zo een netwerk moet berekenen, weet men van
tevoren vaak niet hoe het met de fase van de diverse wisselstromen en wissel
spanningen is gesteld. Om toch met de berekening te kunnen beginnen, neemt
men voor elke stroom een willekeurige z.g. ,,positieve stroomrichting" aan en
voor elke ter sprake komende spanning een ivillekeurige z.g. ,,positieve span
ningsrichting' ’.
Bij het opstellen van de vergelijkingen die dienen om het netwerk te be
rekenen, kan men voor dit wisselstroomnetwerk op dezelfde wijze de diverse
regels gebruiken, die bij de toepassing van de wetten van Kirchhoff in gelijkslroomnetwerken reeds ter sprake zijn gekomen (blz. 526 t/m 530).
Na de berekening blijkt, hoe het met de onderlinge fase van de stromen

1) Opmerking: onverschillig of de uitkomsten voor de stroom- en spanningswaarden
al dan niet positief zijn, men blijve de eenmaal aangenomen positieve stroom- en spanningsrichtingen steeds aanhouden!
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en de spanningen is gesteld. Een positieve getalwaarde voor de wisselstromen
en wisselspanningen wil nu niet zeggen, dat de desbetreffende momentele
stromen en spanningen één bepaalde richting hebben: het zijn immers wissel
stromen en te'fsscZspanningen, die periodiek van richting veranderen. De ge
vonden positieve en negatieve getalwaarden willen echter wel zeggen, dat
de stromen en spanningen met positieve getalwaarden in tegenfase zijn met de
stromen en spanningen met negatieve getalwaarden ').

c. In geval van een wisselstroomnetwerk met willekeurige impedanties.

In een willekeurig wisselstroomnetwerk kunnen de diverse .
eistromen
en wisselspanningen niet slechts in fase of in tegenfase verk< '
maar kan
elke onderlinge faseverschuiving optreden. Ook nu kan men pas in ie berekening van het netwerk beginnen, nadat men voor elke stroom, eer -c-illekciirigc
z.g. ,.positieve stroomrichting” en voor elke ter sprake komende spanning een
willekeurige z.g. ,,positieve spanningsrichting” heeft vastgelegd.
Bij het opstellen van de (complexe) vergelijkingen die dienen om het net
werk te berekenen, kan men voor dit wisselstroomnetwerk op dezelfde wijze
de diverse regels toepassen, die bij het gebruik van de wetten van Kirehhoff
in gelijkstroomnetwerken eerder ter sprake zijn gekomen (blz. 526 t/m 530).
Evenals in het vorige geval b, heeft het aannemen van de „positieve stroom
richting" of „positieve spanningsrichting" niet de betekenis, dat de stroom
of spanning een bepaalde richting heeft, aangezien deze grootheden periodiek
van richting omkeren. Het aannemen van de ,,positieve richtingen” is hier nood
zakelijk om bij het opstellen van de complexe vergelijkingen tot het juiste plaatsen
van + en — tekens voor de diverse termen te komen.
Verder kan men de onderlinge fase tussen de stromen en spanningen vinden,
door de berekende complexe getalwaarden voor deze grootheden in „het
complexe getal-vlak" als vectoren uit te zetten; deze vectoren stellen dan de
wisselstromen en wisselspanningen voor in de juiste onderlinge fase en met de
juiste grootte-verhouding.
Tenslotte: zou men een positieve stroomrichting andersom hebben gekozen,
dan zou de berekende stroomwaarde tegengesteld van teken zijn, en zou de
gevonden vector even groot en in tegenfase zijn; zou men een positieve span
ningsrichting andersom hebben gekozen 2), dan zou de berekende spannings
waarde tegengesteld van teken zijn en zou de gevonden vector evengroot en
in tegenfase zijn.
r) Opmerking: onverschilig of de uitkomsten voor de stroom- en de spanningswaarden
al dan niet positief zijn, men blijve de eenmaal aangenomen positieve stroom- en spanningsrichtingen steeds aanhouden!
2) D.w.z., zou men ,,vab van A t.o.v. B” in plaats van ,,vBA van B t.o.v. A" hebben
genomen.
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DE BEREKENING VAN LINEAIRE WISSELSTROOMNETWERKEN.

I. Met behulp van een vectordiagram.
Alvorens met de opstelling van het vectordiagram te beginnen moet men het
volgende doen:

1. Men moet voor elke ter sprake komende stroom, d.w.z., ook voor de stromen
van eventueel aanwezige stroombronnen, de positieve stroomrichting aan
geven.
2. v -n moet voor elke ter sprake komende spanning, d.w.z., ook voor de
■ n.k.'s van eventueel aanwezige, spanningsbronnen, de positieve span>: n srichting aangeven.
3. ilel verdient aanbeveling elk knooppunt met een letter aan te geven ten einde
vergissingen bij het tekenen van het vectordiagram zoveel mogelijk te
voorkomen.
Vervolgens kan men overgaan tot het tekenen van het vectordiagram. Het is
aan te bevelen, dat men zich daarbij aan de volgende regels houdt:

1. Teken elke slroomvector en elke spanningsvector slechts éénmaalX
Stel dus niet (zoals ook wel gebruikelijk is) twee vectoren samen door ze
als de zijden van een parallelogram te schetsen en tenslotte de resultante
in de vorm van een diagonaal
n.
van dit parallelogram te teke
nen. Teken daarentegen de sa
men te stellen vectoren in de
juiste fase en in de juiste volg niet aan te bevelen
> velen
wel aan te bevelen
constructie
constructie
orde x) achter elkaar, om uitein
Fig. 7.29a.
Fig. 7.29b.
delijk de resultante te verkrijgen
door het achtereinde van de achterste vector door te verbinden met de
vectorpunt van de voorste vector.
2. Houd bij het uitzetten van de spanningsvectoren steeds de volgorde aan, die
overeenkomt met de volgorde van deze spanningen in het netwerk.
Heeft men de vector van de spanning vab van A t.o.v. B uitgezet, dan kan
men bij de vectorpunt de letter A en bij het achtereinde van de vector de
letter B zetten. Door dit voor elke spanningsvector telkens te doen, tekent
men de spanningsvectoren automatisch in de volgorde, die overeenkomt
met de volgorde in het netwerk, en zal men zich niet zo gauw vergissen.
Indien men zich aan deze twee eerste regels houdt, verkrijgt men in de
eerste plaats het eenvoudigste en meest overzichtelijke vectordiagram.
In de tweede plaats kan men een wisselspanning vPq tussen twee willekeurige
punten P en 0 van het netwerk direct met behulp van het vectordiagram
i) Zie volgende punt.
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bepalen, door deze punten P en O te verbinden door een rechte lijn; deze
lijn vertegenwoordigt dan de vector vPq en geeft direct de grootte en de
fase van de wisselspanning tussen P en Q.
Teken in het geval van een gecompliceerd netwerk de stroom- en de spanningsvectoren niet in één diagram bij elkaar, maar in twee aparte (los van
elkaar staande) diagrammen, een stroomdiagram en een spanningsdiagram.
Dit komt de overzichtelijkheid ten goede. De fase van de stromen t.o.v. de
spanningen moet echter juist blijven. Deze wijze van tekenen is toegepast
in de twee voorbeelden op de bladzijden 553 en 554.
Teken, indien enigszins mogelijk, de vectoren direct (wat '
t hun grcotte) in de juiste verhouding.
De eenmaal aangenomen stroomschaal moet men voor all< i: >.n<. anh< ;■
den. De onafhankelijk van de stroomschaal aan te nemen .,'w: >.i>igsscl:<>i4
moet men verder voor alle spanningen aanhouden.
In het geval van een sericschakeling van onderdelen kan men het beste
eerst de stroomvector en daarna de spanningsvector tekenen; in het geval
van een parallelschakeling van onderdelen kan men daarentegen het beste
eerst de spanningsvector en vervolgens de stroomvectoren tekenen. M.a.w.,
men moet over het algemeen met die grootheid beginnen, die voor alle onder
delen dezelfde is.
Indien een netwerk is samengesteld uit een ingewikkelde en een eenvoudige
schakeling, kan men het beste met het ingewikkelde deel beginnen.

Tenslotte kan men de grootte en de fase van de diverse stromen en spanningen
bepalen op de volgende twee manieren:
1. door ze in het nauwkeurig op schaal getekende vectordiagram te meten;
2. door ze met behulp van vlakke meetkunde (en eventueel goniometrie)
aan de hand van het vectordiagram te berekenen.

Opmerking: om het vectordiagram juist op schaal te tekenen zijn bij het schetsen
van dit diagram vaak reeds berekeningen nodig om tot de juiste spannings- en stroomverhoudingen te komen.

Ter illustratie van het voorgaande geven we nu een paar voorbeelden, die
de diverse regels en opmerkingen zullen toelichten.
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Voorbeeld 1.

A

-T

+

553

+
vi

'2

“ ““ uj c

loon.

7?=i6on.

'+
v2

coZ_= 2OO£i

ux

+A

2) =T=dcr320n-

-l

D

Omdat de 2‘1-tak ingewikkelder is dan de
ïo-tak, beginnen wij met de ii-tak.
Omdat de weerstand, de spoel en de con
densator Ci dezelfde stroom voeren, begin
nen wij met de vector ïi te tekenen.

Daarna tekenen wij achtereenvolgens vi,
V2, V3, vx, en Vk', dit kunnen wij direct goed
op schaal doen, aangezien de grootten van
deze spanningen zich verhouden als de gege
ven wisselstroom impedantie-waarden.
Ten einde tenslotte de grootte van ïz juist
te tekenen, moeten we eerst de impedantie
van de gehele 2'1-tak berekenen:

A'2 + 7?2 =

Z2

1

I

ojL----------

2

4- J?2 =

(i)Ci

= (200 - 320)2 + 1602

14400 -F 25600 =
= 40000 = 2002 of Z = 200 Q.

Verder geldt:
«2

ü3|

vk' u>C

Vk

Z

Vk!Z

1 joiC

vk

C*

Fig. 7.30.

~

Z
1 /wC
200) _ 2
"iöö) “ T

We kunnen nu ïz en i tekenen.
Indien wij het vectordiagram goed op schaal hebben getekend, kunnen we de lengte
van Vk meten: dit komt overeen met 100 V. Door de lengten van de overige spanningen
te meten, kunnen we hun grootte bepalen.
Vk

100

r

r

Tenslotte isis iziz gelijk
gelijk aan
aan-------------Tenslotte
*— = -------- = 1 A; door de lengten van ii, iz en ï te
1 /cdC
100
meten, kunnen wij ook de waarden van 2’1 en 2 bepalen.
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Voorbeeld 2.
Omdat de parallelschakeling tussen de
punten B en C het meest ingewikkelde deel
is, beginnen wij met het vectordiagram van
dit deel te tekenen.
Omdat over de weerstand 7?i, de spoel Li
en de condensator dezelfde spanning staat,
beginnen wij met de vector v2 te tekenen.
Daarna tekenen wij achtereenvolgens
Ï2, 13. ^23 en ï direct op de goede schaal.
Voor de parallelschakeling tussen B en C
geldt vervolgens:

A

+

■/?2=i20n

Ib
'j
‘'k

'2't

L
4+

'3'

ü?z-i=i-l-=75n.

:«i=
:
:200/1,

50£l

CU C
uj

+
[cuZ-2= 240X7.

4

r3

i--

D

,2 =

_L. i232: Of

2' |

1

1
1
~ X2= /?Ï2

+0-

41

1
, of ----- =
Z2

\<oLi

1

2
1

" Wc/

”

+
1
2002 +

1
1
1
2002 + 1502 ~ Ï2Ö2

Dus Z = 120 Q en
: V2 : V3 =
= J?2 : Z : a)L2 = 120 : 120 : 240 = 1 : 1 : 2.
We kunnen nu achtereenvolgens vi, v2
en Vk op schaal tekenen.
Fig. 7.31.
Indien het vectordiagram goed op schaal
is getekend, kan men de grootte van de
spanningen en stromen door het meten van de vectorlcngten bepalen. De lengte van
v2___ _________
ük komt overeen met 100V; de lengte van ii komt overeen met —— ampère, waarbij

de waarde van v2 van tevoren door meting is bepaald.
Uit het vectordiagram volgt nu ook direct de grootte en de fase van b.v. de spanning
van A t.o.v. C: deze spanning wordt immers voorgesteld door een vector vac, die van
C naar A is gericht.

I
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II. Met behulp van de complexe rekenwijze.
Bij de berekening van een lineair wisselstroomnelwerk kan men op dezelfde
wijze tewerk gaan als wij reeds voor de berekening van een gelijkstroomnetwerk
hebben aangegeven bij de bespreking van de wetten van Kirchhoff (blz. 525 t[m 529).
Men houde zich aldus aan de volgende regels:
1.

Van tevoren moet men de positieve stroom- en spanningsrichtingen van alle
ter sprake komende stromen en spanningen aangeven.

2.

Bij een toepassing van de le wet van Kirchhoff rekent men de naar een
knooppunt toegaande stromen positief en de van een knooppunt afgaande
stromen negatief.
Bij een toepassing van de Ie wet van Kirchhoff is de doorlopen spanning i.Z
positief te rekenen, indien men tegen de positieve stroomrichting ingaat,
en is een doorlopen e.m.k. v positief te rekenen als men van — naar 4“ gaat.

4. De wet van Ohm, de wetten van Kirchhoff, driehoek-ster en ster-driehoek
transformatie, het theorema van Thévenin, het superpositietheorema en
het reciprociteitstheorema zijn op dezelfde wijze van toepassing als bij een
gelijkstroomnetwerk, mits men de complexe rekenwijze aanwendt 1). Men
moet zich dan houden aan:

de impedantie of weerstand van een stroomgeleider bedraagt + R;
a.

de impedantie van een spoel bedraagt 4- je>L;

1
de impedantie van een condensator bedraagt 4—. ■
/toC

b.

de admittantie of geleiding van een stroomgeleider bedraagt 4- G;
1
de admittantie van een spoel bedraagt 4—:—r—i
jcoL
de admittantie van een condensator bedraagt 4- j<oC.

5. Bij de berekening kan men de het eerst besproken „takstroommethode"
toepassen, maar het is over het algemeen veel handiger de „maasstroommethode" of de ,,knooppuntspanningsmethode” (of een combinatie van de
beide laatsten) toe te passen, aangezien men dan minder vergelijkingen
heeft op te lossen. Indien men niet vaak deze berekeningen uitvoert en het
te berekenen netwerk niet al te ingewikkeld uitvalt, kan men zich het beste

*) Een samenvatting en een korte bespreking van de toepassing van de complexe reken
wijze kan men aan het einde van deel 1 van dit leerboek vinden.
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steeds aan de maasstroommethode houden, aangezien het opstellen van de
vergelijking(en) dan over het algemeen gemakkelijker is.

6. Indien er slechts één (gegeven) wisselspanningsbron (resp. wisselstroombron) aanwezig is, begint men in de regel de e.m.k. van de spanningsbron
(resp. de constante stroom van de stroombron) als een positieve reële groot
heid voor te stellen. Vervolgens berekent men de andere spanningen en
stromen. Men vindt dan in het algemeen complexe uitkomsten. De moe lus van een bepaalde uitkomst geeft dan de grootte van de desbetreffende
grootheid aan; het argument van een bepaalde uitkomst geef,r de
faseverschuiving van de desbetreffende grootheid t.o.v. de
e r rikelijk
gegeven reële grootheid aan.

7. Zijn er twee of meer spanningsbronnen (resp. stroombroi i
ranwezig,
: bronnen
dan moeten de grootten zowel als de fasen van al deze spa; ■
(resp. stroombronnen) zijn gegeven, wil men het netwerk kunnen > ■. . nen.
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HET VERMOGEN.

1. Algemeen.
De wattcomponent van de totale stroom i bedraagt i. cos cp.
De wattloze component van de totale stroom i bedraagt i. sin cp.

I—►
'ï.s\r (p

'/.COS <P

u'.sin (p

*

R

/.COS (p

Fig. 7.32.

Het vermogen bedraagt:

— v,.//cos y|
Het schijnbare vermogen bedraagt: veff.ieff.
Het z.g. blinde vermogen bedraagt veff.ieff.sin <p.
Een wisselspanningsbron met een inwendige impedantie R + jX zal een
maximaal vermogen afgeven, indien de belastende impedantie R — jX
bedraagt; d.w.z., als Z, en Zu toegevoegd complex zijn.

2. Het wisselstroomvermogen bij de aanwezigheid van in fase ver
schoven wisselspanningen of wisselstromen met dezelfde frequentie.
I--------------------------- O--------- 1

72

T. cos (ajt+(pp

.cos

>i'totCOS (uxt+(p)

?2-cos

'R

P3.C0S (<jüt+<P2)(X)

Fig. 7.33.

Indien de deelspanningen dezelfde frequentie hebben, moet men hen eerst
vectoriëel samenstellen tot vtoi\*l.cos (a/f+<Pi)

\

“j.COS

o

3

R

---------- \-------- ►------------ 'WWW—
(ajt+<p2) / ~tot.cos(a>t-Kp)

'tot

^lycos (ajt+ <pj)
P= 'toteff-^

Fig. 7.34.

Indien de deelstromen dezelfde frequentie hebben, moet men hen eerst
vectorieel samenstellen tot ïtot.
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3. Het wisselstroomvermogen bij de aanwezigheid van wisselspan
ningen of wisselstromen met uiteenlopende frequenties.

p = Vl"' + iL. 4. V*-''
R
R
R
P =

Pi .cos

, of:

P2.cos (to>2t+$>2)@

Vtol'tr

‘'tot

■R

P3.COS (a>3t+<p3)(yf)

R ’
Vo2eff 4vfieff
waarin vtoti,'eff = y/vfleff 41
I

|P = *L- R + 4i.„

R + il,r R ■ of:

0. COS

*2-0» (oJzt+^>2)
'3-c<|s (a>3t+<p3)

p=a

p
■WAW^-

'tot

______________
waarin itol<ll = Vi2lir/ + i2
2i/r + i|,„

Fig. 7.35.

4. Het vermogen bij de gelijktijdige aanwezigheid van wisselstroom
en gelijkstroom.
JZ2

R

p=

R

’
waarin

R

R

, of:

+

‘'tot

■/?

vl
= V'v\w + v\n + V2

Ï.„-R + ^.„R + 12-R
R,
waarin

Pj.cos

P2.cos fto>2t+ï>2)@

, of:

"l-cos (ajjt-Kpj)

*2.cqs f^>2^+y2)

I

'tot

R
■WMM—

= Vi{€// + i£m + ƒ2 Fig. 7.36.

5. Het door niet-sinusoïdale wisselstromen in een weerstand ont
wikkelde vermogen bedraagt:

p = il,R- waarin ieff = V (i2nom) ,,m |
De effectieve waarde van een niet-sinusoïdale wisselstroom (resp. wisselspan
ning) kan men grafisch bepalen door het kwadraat van de momentele
waarde als functie van de tijd uit te zetten, vervolgens de gemiddelde waarde
van dit kwadraat te bepalen, en tenslotte de wortel uit deze gemiddelde
waarde te berekenen.

VII
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I

i

'mom
'mom

+4-

'mom=f (O

+2('mom)gem

O

t

'mom=f (t)

big. 7.37. Met behulp van imom — f(0 is eerst ue
de graueK
grafiek iï2m
mom — f(0 bepaald;
vervolgens is de gemiddelde waarde van i2mi}m
1
mom bepaald;
tenslotte is ieff te bere■ekken.
kenen door de wortel uit (i2momb«m te trekken.

6. Volgens Fourier kan men een niet-sinusoïdale 'periodieke wisselstroom of
wisselspanning altijd samengesteld denken uit een aantal sinusoïdale compo
nenten met uiteenlopende frequenties, de z.g. harmonischen.
De harmonische met de laagste frequentie noemt men de le harmonische',
haar frequentie is gelijk aan het aantal perioden per sec van de totale
stroom of spanning. De overige (hogere) harmonischen hebben frequenties,
die een geheel veelvoud zijn van de frequentie van de le harmonische.
De effectieve waarde van een niet-sinusoïdale wisselstroom kan men nu ook
vinden door eerst de waarde van de diverse harmonischen te bepalen en
vervolgens de wortel uit de som der kwadraten te berekenen. Het bepalen
van de diverse harmonischen duidt men aan met de uitdrukking „Fourieranalyse”.
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F.

DE TRANSFORMATOR.

1.

De transformator zonder spreiding, zonder koperverliezen en
zonder ijzerverliezen.

0
de onbelaste verliesvrije
transformator zonder spreiding

"l'o ƒ
'k

Fig. 7.38a. Het vectordiagram van een onbelaste verliesvrije transformator
zonder spreiding.

0
de door een weerstand belaste
verliesvrije transformator zonder spreiding

nl<1

—-

nl'o f

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

__ ».
"2-'2
7, = -7k
*2.

Fig. 7.381?. Het vectordiagram van een door een weerstand belaste verliesvrije
transformator zonder spreiding.

, At
kk^^T

c

Bi
'2 |

~ A2

~tS
Fig. 7.38c. Hier zijn de spanningen en de stromen van het boven gegeven vectordiagram
nadrukkelijk aangeduid.
Merk op, dat het schakelen van de transformator tussen de belasting en de span
ningsbron geen fasewijziging van de aan de belasting geleverde wisselspanning en wissel
stroom tot gevolg heeft!

Voor de onbelaste verliesvrije transformator zonder spreiding geldt:
»1

nz

V2

en

i'o =

Vk

ja>Li

Voor de belaste verliesvrije transformator zonder spreiding geldt:
n2
V2

n2

«2

en

r’2

«2
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I

De met behulp van de inductiewet van Faraday te bepalen amplitude van
de in de primaire geïnduceerde sinusoïdale spanning vi bedraagt:

| vi = 2nf

. (V)

In deze formule is Atj de effectieve kerndoorsnede.
Voert men aan een transformator een constante ingangsspanning toe
dan zal, als de frequentie a maal zo klein wordt, volgens de inductiewet
de topivaarde van de magnetische inductie a maal zo groot worden. M.a.w., bij
een constante ingangsspanning is het product f.B constant.
Bij een té sterke daling van / zal de vereiste toeneming van B echter
niet meer kunnen plaats vinden omdat het ijzer dan verzadigd geraakt;
dan zal er sterke vervorming optreden.
Voert men aan een belaste transformator een constante ingangsstroom
toe, dan zal bij diverse frequenties de toegevoerde wisselspanning globaal
eveneens constant zijn; daarom zal ook nu een verlaging van de frequentie
een nagenoeg evenredige verhoging van B tot gevolg hebben, mits het
ijzer niet verzadigd geraakt.
Bovendien zal in dit geval van constante ingangsstroom door een sterke
daling van de frequentie de het wisselveld <I> veroorzakende magnetiseringssrtoom im toenemen ten koste van de secundair af te geven stroom iz.

2. De invloed van de spreiding.

Spreiding houdt in, dat enerzijds een breukdeel k± van het primaire wisselveld (d.w.z., niet het gehele primaire wisselveld) is gekoppeld met de
secundaire wikkeling; anderzijds is er een breukdeel k-z van het secundaire
wisselveld gekoppeld met de primaire wikkeling. De z.g. koppelfactor
k is dan gelijk aan Vkj.k2.
Omtrent de spreiding zijn de volgende punten van belang:

a. De wisselvelden van de primaire en de secundaire wikkeling bestaan elk
uit een nagenoeg geheel door het ijzer lopend deel, dat ook met de andere
wikkeling is gekoppeld, en een nagenoeg geheel buiten het ijzer lopend
deel, dat niet met de andere wikkeling is gekoppeld. Het gemeenschap
pelijke wisselveld. in het ijzer noemt men het hoofdveld. De aparte
wisselvelden buiten het ijzer noemt men de spreidingsvelden.
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b. De primaire inductieve reactantie bestaat uit de serieschakeling van de
spreidingsreactantie /co(l —h)Li en de hoofdveldreactantie ja>kL\.
De secundaire inductieve reactantie bestaat uit de serieschakeling van
de spreidingsreactantie /<o(l —kfli en de hoofdveldreactantie jcnkLvZie ook het verderop gegeven vervangingsschema. (blz. 569 fig 7.42)

c. Indien de frequentie van de aan een belaste transformator toegevoerde
constante spanning toeneemt, neemt de spanningsval over de spreidingsreactanties toe, zodat de verhouding van de secundair afgegeven span
ning V2 tot de toegevoerde spanning v* afneemt, fig 7.42

3. De invloed van de koperverliezen.

Onder koperverliezen verstaat men de verliezen die optreden, doordat de
wikkelingen elk enige weerstand hebben. Hierbij zijn de volgende punten
van belang:
a. Door het optreden van koperverliezen vermindert het rendement van
de transformator.
b. Door het optreden van de koperverliezen zal de spanningsverhouding
i

V2

afnemen naarmate de belasting toeneemt, aangezien de dan
! vu
tevens toenemende stromen i'i en i% een grotere spanningval over de
weerstanden n en ra van de wikkelingen zullen geven, fig. 742

De ingangsimpedantie bij nullast is niet zuiver inductief, maar is te zien
als de serieschakeling van de primaire weerstand ri en de primaire
reactantie fwL\.

d. Indien het ijzer telkens verzadigd geraakt, zal de magnetische wisselflux slechts een inductiespanning v\ kunnen opbrengen die kleiner is
dan de toegevoerde wisselspanning v*; hierdoor zal de stroom t'i dus
danig toenemen, dat het spanningstekort over de primaire weerstand
ri komt te staan, hetgeen (bij voedingstransformatoren) een sterke,
zo niet té sterke, stijging van de koperverliezen meebrengt.
De verzadiging van het ijzer kan zijn te wijten aan een te sterke stijging
van vt bij een bepaalde frequentie, of aan ee'n te sterke daling van de
frequentie bij een bepaalde v*.

1
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4. De invloed van de ijzerverliezen.

Onder de ijzerverliezen vat men de verliezen samen, die zijn te wijten aan
de aanwezigheid van de transformatorkern.
De ijzerverliezen zijn in hoofdzaak te onderscheiden in wervelstroom
verliezen en hysteresisverliezen i).
De grootte van de ijzerverliezen hangt voornamelijk af van de grootte en van
de frequentie van de toegevoerde wisselspanning. D.w.z., zij hangen
niet zozeer af van de grootten van
en »2. Over het algemeen zullen de
ijzerverliezen afnemen indien de frequentie toeneemt.

4a. De wervelstroomverliezen.
Wervelstroomverliezen treden op doordat het magnetische hoofdveld
wisselspanningen in de transformatorkern induceert, waardoor er z.g.
wervelstromen in de kern zullen gaan lopen. Hierbij zijn de volgende
punten van belang:

Men kan de wervelstroomverliezen beperken door:
le. de kern te lamelleren;
2e. de kern te vervaardigen van poederijzer;
3e. de kern te vervaardigen van ferromagnetisch materiaal met een
grote weerstand voor elektrische stroom, zoals b.v. ferroxcube.
b. Uit de inductiewet volgt, dat de in de kern geïnduceerde „wervelstroome.m.k.’s” recht evenredig zijn met het product van de magnetische
inductie-variatie en de frequentie, evenals dit het geval is met de inductiee.m.k.’s in de wikkelingen. Aangezien de wervelstroomverliezen even
redig zijn met het kwadraat van de „wervelstroom-e.m.k.’s” (immers:
v2 \
P = ir)’ kan men voor de wervelstroomverliezen stellen:

Ai-

p.B2

In deze formule is ki een evenredigheidsconstante en is Rijw evenredig
met de aan de wervelstromen geboden weerstand van het kernmateriaal.

c. Omdat volgens punt b de „wervelstroom-e.m.k.’s” recht evenredig zijn
met de spanning vi, schakelt men in het vervangingsschema een weer
stand Rij,, parallel aan de hoofdveldreactantie faikLj ter vertegen
woordiging van de wervelstroomverliezen. tig. 7.42
1) We gaan hier niet in op de z.g. „restverliezen”, die meestal van minder belang zijn.
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d. Indien de frequentie van w* toeneemt, zullen de wervelstromen een
toenemende magnetische tegenflux veroorzaken, waardoor de door een
bepaalde magnetiseringsstroom im veroorzaakte totale flux zal afnemen.
De frequentie waarbij dit van belang wordt, loopt voor de diverse
materialen sterk uiteen.
Het gevolg hiervan is in de eerste plaats, dat er een verdringing van de
wervelstromen naar de buitenkant van b.v. de lamellen plaatsvindt,
waardoor de materiaalweerstand voor de wervelstromen toeneemt en
de wervelstroomverliezen afnemen bij toenemende frequentie.
De weerstand Rtjw in het vervangingsschema (fig. 7.42) neemt dan dus
ook toe.
In de tweede plaats zal hierdoor bij toenemende frequentie de primaire
zelfindtictie afnemen.

4b. De hysteresisverliezen.

Hysteresisverliezen zijn te wijten aan de omstandigheid, dat het arbeid kost
om het kernmateriaal periodiek om te magnetiseren. Punten van belang zijn:
a. Tijdens het periodieke ommagnetiseren van het ferromagnetische kernB
materiaal is de permeabiliteit « = —- van dit materiaal niet constant.
H
Men kan dit verduidelijken met behulp van de z.g. hysteresislus. Dit
is een dynamische grafiek, die het verband tussen Bmom en Hmom
tijdens het periodiek variëren van Hmom weergeeft.
Enerzijds is de magnetische inductie recht evenredig met de magnetische
flux i) volgens Bmom = —mom ; aangezien volgens de le wet van
Maxwell geldt, dat Hmorn.ltj — n.imom, is anderzijds de magnetische
veldsterkte recht evenredig met aantal magnetiseringsampèrewindingen 2).

b. Tijdens het verstrijken van één periode wordt de hysteresislus éénmaal
doorlopen; dit kost een arbeid, die recht evenredig is met het oppervlak
van de hysteresislus.
Aangezien de lus / maal per sec wordt doorlopen, zijn de hysteresis
verliezen evenredig met / maal het oppervlak A hyst van de hysteresislus:
Pil„ ~ kz.f.Ahyst
x) Mits de effectieve kern doorsnede Aij constant is: bij hoge frequenties gaat dit niet
meer op, aangezien Ay dan aanzienlijk afneemt als de frequentie toeneemt.
2) We veronderstellen een magnetisch circuit zonder luchtspleet.
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^mom

^mom-

n1- zQmom

a

'm = 'o = '1 + ~nf '2

Fig. 7.39. Voert men aan een onbelaste transformator een sinusoïdale msseZspanning toe (fig. a), dan verloopt de primaire inductiespanning vy (= — vj,-) sinusoïdaal (fig. a), zodat de magnetische wisselflux
ook sinusoïdaal moet verlopen (fig. 6); door het optreden van hysteresis
{de hysteresislus van fig. c wordt periodiek doorlopen) zal een sterk ver
vormde niet-sinusoïdale nullaststroom io (fig. d) deze wisselflux moeten
hebben opgewekt; tenslotte zal de secundaire wisselspanning vo, evenals
vi, sinusoïdaal verlopen.
Voert men aan een flink belaste transformator een sinusoïdale

wzsseZspanning toe, dan zal de magnetiseringstroom lm — li -f—1%,
evenals de nullaststroom, sterk vervormd nict-sinusoïdaal verlopen;
verder zal de secundaire spanning vz weer sinusoïdaal verlopen; aan
gezien de secundaire stroom io evenals vo sinusoïdaal verloopt, zal de
totale aan de primaire toegevoerde stroom li — ïm-----ïo &----------?2

nu bij benadering sinusoïdaal verlopen.
D.w.z., hoe zwaarder men de transformator belast, des te kleiner
de sterk vervormde magnetiseringsstroom zal zijn t.o.v. de totale toe
gevoerde stroom l\, en des te meer deze totale toegevoerde stroom
een sinusoïdaal verloop zal benaderen.
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Fig. 7.40. Voert men aan een onbelaste transformator een sinusoïdale wisselstroom toe (fig. d), dan zal ten gevolge van hysteresis (de
hysteresislus van fig. b wordt periodiek doorlopen) een niet-sinusoïdale
magnetische wisselflux ontstaan (fig. c), die een sterk vervormde nietsinusoïdale secundaire wisselspanning V2 opwekt (fig. d); ook de primair
toegevoerde wisselspanning Vk- (= — V\) zal sterk vervormd niet-sinusoïdaal verlopen.
Voert men aan een flink belaste transformator een sinusoïdale
wisselstroom toe, dan zal de secundaire wisselstroom

Ï2 = —
~ ï,„)n 2 ~ - — h
n2
bij benadering sinusoïdaal verlopen; de secun-daire wisselspanning v2
zal daarom eveneens bij benadering sinusoïdaal verlopen en aldus wor
den opgewekt door een bij benaderingsinusoïdaal verlopende magnetische
wisselflux; tenslotte zal de magnetiseringsstroom im vanwege de hyste
resis sterk vervormd niet-sinusoïdaal verlopen.
Hier geldt: hoe zwaarder men de transformator belast, des te minder
sterk vervormd de opgewekte magnetische wisselflux zal verlopen, en
des te meer de secundair afgegeven wisselspanning een sinusoïdaal
verloop zal benaderen.
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In deze formule is A/lvst globaal evenredig met B1'6 voor waarden van
B tot ca. 1 Wb/m2, terwijl /e2 een evenredigheidsconstante is.

J

Globaal zijn de hysteresisverliezen (in tegenstelling tot de wervelstroomverliezen) niet evenredig met (f.B)2. Deze verliezen zullen, als
men de toegevoerde spanning constant houdt, niet onafhankelijk zijn
van de frequentie, doch afnemen als de frequentie toeneemt.
d. In een vervangingsschema van de transformator (fig. 7.42) kunnen de
hysteresisverliezen dus niet, zoals de wervelstroomverliezen, door een
..binnen een gebied van lage frequenties” van de frequentie onafhan
kelijke weerstand worden vertegenwoordigd. Meestal zet men in het
vervangingsschema een van de frequentie afhankelijke weerstand ry in
serie met de hoofdveldreactantie.

Als men een sinusoïdale spanning v^ toevoert aan een onbelaste trans
formator, zal er ook een sinusoïdale spanning w2 worden afgegeven,
mits er geen verzadiging van het ijzer optreedt (fig. 7.39 en onderschrift).
Als men een sinusoïdale stroom ïi toevoert aan een onbelaste transfor
mator, zal door het optreden van de hysteresis een niet-sinusoïdale
flux <Z> optreden, waardoor de uitgangsspanning tevens (op andere wijze
dan de flux!) niet-sinusoïdaal zal verlopen (fig. 7.40 en onderschrift).

f.

Als men de transformatorkern voormagnetiseert met gelijkstroom, zal
tijdens het tevens toevoeren van wisselstroom een andere hysteresislus
worden doorlopen dan zonder voormagnetisatie het geval zou zijn
(fig- 7.41).
De hysteresisverliezen zijn daardoor in geval van voormagnetisatie
tevens afhankelijk van de sterkte van de voormagnetisatie.

4c. Samenvatting omtrent de ijzerverliezen.
De grootte van de ijzerverliezen hangt voornamelijk af van de grootte
van de aan de transformator toegevoerde wisselspanning en van de frequentie
van deze spanning, aangezien deze grootheden de magnetische wisselflux
bepalen. De wervelstroomverliezen zijn bij een constante toe te voeren spanning
in een laag frequentiegebied nagenoeg onafhankelijk van de frequentie,
terwijl zij bij hogere frequenties gaan afnemen. De hysteresisverliezen nemen
bij een constante toe te voeren spanning in het algemeen af als de frequentie
toeneemt; bovendien zijn zij nog afhankelijk van de eventuele mate van
voormagnetisatie.

568

VII - ELEKTRICITEITSLEER

§4f

■Wl,mom

^'mom

fimom

t

^2 mom

'^rnorn
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hysteresislus
voor ijzercircuit
met luchtspleet

^2rr.om'1=/f2--f2mnxxn

hysteresislus
voor ijzercircuit
zonder luchtspleet

t

Fig. 7.41. In geval van gelijkstroom-voormagnetisatic is de z.g. inAB
crementele permeabiliteit fis =
van belang.

Voor een ijzercircuit zonder luchtspleet is fis in de bovenstaande figuur
....
ABX
gelijk aan —- .
Voor hetzelfde ijzercircuit met een luchtspleet is fis gelijk aan

ABo
—

Het aanbrengen van de luchtspleet vergroot hier enerzijds de incrementele permeabiliteit en dus tevens de werkzame primaire zelfinductie:
er is minder magnetiscringswisselstroom im nodig om een evengroot
magnetisch wissel veld op te wekken.
Anderzijds is de hysteresislus door het aan brengen van de lucht
spleet minder sterk gekromd.

In het nu volgende vervangingsschema is ryH sterk frequentie-afhankelijk,
terwijl dit bij hoge frequenties ook geldt voor Ri]w: als de frequentie toe
neemt, neemt riJu minder dan kwadratisch toe; bij hoge frequenties neemt
Riiw eveneens toe als / toeneemt. Door het optreden van ijzerverliezen zal
de magnetiseringsstroom io niet in fase zijn met de magnetische wisselflux <P, doch iets op de flux gaan voorijlen.
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1'ig. 7.42. Het vervangingsschema van een transformator. Bedenk wel, dat de waarden
van de weerstanden Rijw en rijn afhankelijk zijn van de frequentie.

5. De capaciteiten.
De capaciteiten tussen de windingen van een wikkeling zijn te herleiden tot
één vervangingscapaciteit over de gehele desbetreffende wikkeling. Men
heeft aldus de capaciteiten C\ en C‘> over de primaire en de secundaire
wikkelingen, (die bij hoge frequenties in geringe mate afhankelijk zijn van
de frequentie). Indien er een geaard scherm tussen de twee wikkelingen is
aangebracht, heeft men uitsluitend met Ci en C2 te doen. Is dit scherm
niet aanwezig, dan is de toestand aanzienlijk gecompliceerder omdat de
wikkelingen dan ook nog onderling capacitief zijn gekoppeld; bij lage fre
quenties kan men deze capaciteit tussen de wikkelingen meestal verwaar
lozen.
6. Voedingstransformatoren en LF-transformatoren.

Het is van groot belang het onderscheid tussen voedingstransformatoren
enerzijds en LF-transformatoren (b.v. voor akoestische doeleinden) ander
zijds in het oog te houden!
a. Voedingstransformatoren ontwerpt men voor het gebruik bij één
bepaalde lage frequentie (b.v. 50 Hz).
LF-transformatoren ontwerpt men voor het gebruik bij uiteenlopende
frequenties (b.v. het gebied van de hoorbare frequenties).
b. Bij voedingstransformatoren is het rendement primair van belang.
Met het oog daarop zijn voor deze transformatoren de ijzer- en de
koperverliezen belangrijk, terwijl bij grote transformatieverhoudingen
het beperken van de spreiding eveneens van belang zal zijn.
Bij LF-transformatoren is de onvervormde overdracht het voor
naamste punt. Daarom gaat het er daarbij vooral om, de spreidingszelfinducties tot een minimum te beperken, de primaire zelfinductie
groot te houden en de windingen capaciteitsarm te wikkelen.
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Bij voedingstransformatoren zal tijdens het gebruik het ijzer telkens
bijna verzadigd geraken (grote Ê).
Bij LF-transformatoren zorgt men er met het oog op de vervormingsvrijheid voor, dat men gemiddeld lang niet aan verzadiging toekomt
(kleine Ê).

C.

d. In geval van LF-transformatoren met gelijkstroomvoormagnetisatie kan
men door het aanbrengen van een luchtspleet enerzijds de primaire
zelfinductie vergroten, en anderzijds de kromming van de hysteresislus
verminderen, waardoor de niet-lineaire vervorming zal afnemen.

7. Gekoppelde spoelen.
k

----

■O

emk=—jcoM.i\,waarin M= kVLy.L?,

s.—
o

Fig. 7.43. De grootte van de e.m.k. van weder
zijdse inductie.
Het volgende vervangingsschema kan men o.a. toepassen om de totale zelfinductie van twee gekoppelde in serie (resp. parallel) geschakelde spoelen
gemakkelijk te berekenen. In geval van meekoppeling is in deze verM;
vangingsschema’s sprake van de reactanties Li + M, L% + M en

k

o-

Ly-M

Z-2-M

Ly+M

L2+M

-o
o-

Z-1
o-

is te vervangen door

X2

■o

-o

o
♦
o
Fig. 7.44. Een vervangingsschema voor twee magnetisch gekoppelde spoelen.

j

'0000~v

^2^

\+M

|

|Ls«rie=t1+l2±2M|

Fig. 7.44a. De serieschakeling van twee gekoppelde spoelen.
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+M

X2

6 parallel —

Li + L2±2M

*

Fig. 7.446. De parallelschakeling van twee gekoppelde spoelen.

in geval van tegen/?o/>/>«Zrng is er sprake van de reactanties Lj — M,
L2 — M en + M.
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ANTWOORDENLIJST
Antwoorden bij hoofdstuk I
Opgave i
2. Za =
3. P,„ =
Pa =
V =

2,39 kQ.
3,7kW;
1,4 kW;
72,5%.

Opgave 2
2. Za = 2,39 kQ.
3. Pw = 595 W;
= 73,5%.
Opgave 3
1. Vg = — 180 V.
2. ila = 1,76 A;
Za = 2,275 kQ.
3. Pw = 3,52 kW;
>1 ==69%;
Pa = 1,58 kW.

Opgave 4
1. Pip — 2,5 A.
2. fia = l,125A;
Za = 2J kQ.
3. Pw=l,69kW;
V =64%;
Pa = 0,96 kW.

Opgave 5
iia =
Za =
Pw =
V =
Pa =

2.

Opgave 6
2. Za = 3,3 kQ.
3. Pw = 0,77 kW;
V = 63%.
Opgave 7
2. Za =
Pw =
Pa =
V =
Opgave 8
3a

4a

5.

X = ~Ty--Wy-

6.

»3a = 96 mA;

Za = 14,6 kQ;
Pw = 67,2 W;
= 28,7%;
■>1
Pa = 166,8 W.
Opgave g
3. i2a =
Za =
4. Pw =
V =
Pa =
Opgave

0,44 A;
7,95 kQ;
0,77 kW;
76%;
0,24 kW.

9,6 kQ
325 W
215 W
60%.

3.

0,495 A;
4,85 kQ.
594 W;
50%;
594 W.

10

t3a = 72 mA;

Za
4- P w
»?
Pa

=
=
=
=

30,6 kQ.
79 W;
48,5%;
84 W.
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Opgave
1. Zaï
Z„2
Za3
Z„4
Zo5

11
= 1.86
= 2,13
= 2,95
= 5,4
= 9,3

vgi
3. v„i
Vyl
vel

kQ;
kil;
kQ ;
kQ;
kQ.

500 V; Za = 1,5 kf>.
310 V bij Zol;
190 V bij Za2;
120V bij Za3.

Opgave 14
1. Zai = 3 kfi;
Za2 = 5,5 kQ;
Za3 = 9,7 kQ.
2. üji = 150 V; Za = 29,5 kQ.
vgi = 200 V; Za = 12,2 k£l.
vgi = 250 V; Za = 7,35 kQ.
Vg! = 300 V; Za = 5,1 kQ.
vgi = 400 V; Za = 3,12 kQ.
vgi = 500 V; Za = 2,15 kQ.
vgl = 600 V; Za = 1,58 kQ.
3. vgi = 420 V bij Zaï ;

Opgave 12
1. Z„i = 2,95 kQ;
Z„o = 5,4 k£2;
Z„3 = 9,3 kO.
2. V„iV1= 6,55 kV;
y((lf,5=ll
kV;
V„n-3 = 18,5 kV.
5. iH = 73 % en 71 %;
’/2 = 74 % en 76,5%;
= 75,5% en 79,5%.

Opgave 13
1. Zaï = 2,75 kQ;
Z„2 = 4,8 kQ;
Z,13 = 8,1 k< >.
2. vgi = 100 V; Za
vgi = 150 V; Za
■êgi = 200 V; Za
vgi = 300 V; Za
vgl = 400 V; Zu

=
=
=
=

Vgl = 290 V bij Zaï -,
Vgl = 220 V bij Zo3.

Opgave 15
1■

=
=
=
=
=

9,5
6,17
4,5
2,84
2

kQ.
k£2.
kQ.
kü.
kfl.

kV; ha =
Va = 4,5 kV; iia —
va = 5 kV; ha =
va = 5,5 kV; ha =
Va = 6 kV; ha =
Va = 7 kV; ha =
va = 4

1,86
1,5
0,92
o,57
0,415
0,242

Opgave 16
1.

Vai = - 80 V; ?la =
Vai = - 70 V; ha =

= = vffi = —
1^1 = —
= Val = Vgi =

60
50
40
30
20
10
0

V;
V;
V;
V;
V;
V;
V;

ha,
ilo
ilo
ha
ïln
lla
ha

=
=
=
=
=
=
=

0
29
78
136,5
200
262,5
321
371
400

Opgave 17
1.
k = 1,12.
2 en 3. Val = - 40 V; Ia =

mA;
mA;
mA;
mA;
mA;
mA;
mA;
mA;
mA;

0

va
va
va
va
va
v„
v„
va
va
va

=
0
= 145
= 390
= 682,5
=
1
1,31
=
1,6
=
1,86
=
2
=

mA; ha =

0

V.
V.
V.
V.
kV.
kV.
kV.
kV.
kV.

mA; va =

0

A.
A.
A.
A.
A.
A.
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Vgl
Vgl
Vgi
Vgl
Vgi
Vgi
Vgi
Vgl

=
=
=
=
=
=
=
=

- 30 V; Ia = 35,4 mA;
— 20 V; Ia = 100 mA;
— 10 V; Ia = 184 mA;
0 V; Ia = 283 mA;
4-10 V; Ia = 396 mA;
4- 20 V; Ia = 520 mA;
4- 30 V; Ia = 655 mA;
4-40 V; Ia = 800 mA;

Opgave 18
3.
= 1 1,4 kli.
4. va = 2000 V; ila
va = 2250 V; ila
va = 2500 V; ila
va = 2750 V; ila
va = 3000 V; ila
5. va = 2,77 kV.

=
=
=
=
=

Opgave 19
2. iia = 875 mA ;
Za = 3,43 kQ.
3. va — 1
kV; iia
va = 1,25 kV; tl.a
va = 1,5 kV; h.a
va = 1,75 kV; ii.a
Va = 2
kV; ii.a
4. va == 1,6
kV.

437,5
400
330
252
160

=
=
=
=
=

mA; Za
mA; Za
mA;Za
mA; Za
mA; Za

825 mA;
715 mA;
545 mA ;
352 mA;
143mA;

Za
Za
Za
Za
Za

iia —
ila —
ïla =
iia =
iia =
z1H =
iia =
iia =

9 mA;
35 mA;
77,3 mA;
132 mA;
194 mA;
263 mA;
335 mA;
408 mA;

va
va
va
va
va
va
va
va

= 45,2
— 175
= 387
=
0,66
=
0,97
=
1,31
—
1,675
=
2,04

V.
kV.
kV.
kV.
kV.

= 4,57 k<2.
= 5,65 kQ.
= 7,55 kQ.
= 10,9 kQ.
= 18,75 kQ.

=
=
=
=
=

1,21
1,75
2,78
4,97
14

kfi.
kQ.
kQ.
kü.
kQ.

Opgave 20
2. Za = 2 kQ.
3. ila = 0,5 A; va = 1 kV.
4. Pw — 250 W; Piot = 795
z
W
vv ,; P.a = 545 W; >/ = 31,5%.
5. Pw = 375 W; Ptot = 1250 W; P,’a = 875 W; r) = 30%.

Antwoorden bij hoofdstuk II
Opgave 2
(Si.Vg + ISs.Vg3) sin o>t - (vSz-Vg2 + iSt.Vg4') cos 2a>l — {Ss.ü^.sin 3a>t +
4*
■ Vg ■cos 4<uZ.

Opgave 3
laff = V (Iaw

+ 4S2. V)2 + (S,.Vg + JS3. V)2 + (i-W?)2 + (|s3. V)2.

i
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Opgave 7
Iaw = lOmA; Si = 6» mA/V; S2

1| mA/V2; S3 = -

mA/V3.

Opgave 8
d-> = 20,25%; rf3 = 0,614%; dlol = 20,26%.
Opgave 19
D2 = 0,69%.

Opgave 20
k = 0,0376.

Antwoorden bij’ hoofdstuk III
Repetitievraag 16
open leiding: Ztng = 0£2; hij gedraagt zich als een seriekring.
kortgesloten leiding: Zillg = 00 12; hij gedraagt zich als een parallelkring.
Repetitievraag ly
als parallelkring: met condensator, die een capaciteit heeft van

C = ±]/-£1
Li

• • • (F).

als seriekring: met een spoel, die een zelfinductie heeft van
... (H).

Repetitievraag 18
als parallelkring: met een spoel, die een zelfinductie heeft van
1
L =—
<0

Cl

... (H).

als seriekring: met een condensator, die een capaciteit heeft van

c = ±]/.£1
Li

••• (F).

Antwoorden bij hoofdstuk IV

Repetitievraag 24
Maximale straling: in de 2 richtingen, die loodrecht staan op het antennevlak.
Geen straling:
lé in de 2 richtingen, die in het antennevlak zijn gelegen:
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2e in de 4 richtingen, die een hoek van 48° met het antenne
vlak maken;
3e in de 4 richtingen, die een hoek van 70,5° met het
antennevlak maken.
Repetitievraag 25
Maximale straling: in de 2 richtingen, die in het antennevlak zijn gelegen.
Geen straling:
ie in de 2 richtingen, die loodrecht staan op het antenne
vlak;
2e in de 4 richtingen, die een hoek van 75,5° met het
antennevlak maken;
3e in de 4 richtingen, die een hoek van 60° met het antenne
vlak maken;
4e in de 4 richtingen, die een hoek van 41,3° met het
antennevlak maken.

Repetitievraag 26
Maximale straling: evensterk in 4 richtingen, n.1. in de 2 richtingen die in
het antennevlak liggen en in de 2 richtingen die loodrecht
op het antennevlak staan.
Minimale straling: geen straling in de 4 richtingen, die een hoek van 48° met
het antennevlak maken.

ALFABETISCH REGISTER
A
aangeslagen toestand 374
aanpassing 259, 260, 531, 557
aanpassing:
, antenne 125, 339, 346, 353 enz.
, klystron 484
, lange leiding 259
, magnetron 508
, zendbuis 58 enz., 66, 67, 68
aard invloed (op antenne) 298, 304 enz.,
317, 319, 320, 327
absorptie 293, 304, 305, 374
achterstoep 398
activator 375, 376
addeercondensator 429 enz., 433
addeerdiode 429 enz., 433
additievc meng(schakel)ing 145, 421
afbuiging:
, elektrostatische 199, 201, 373, 385 enz.,
448, 449, 450
, magnetische 388 enz., 414, 451
afbuigmodulatie 452
afgetakte Lecherleiding 266, 269
afgetakte resonantiekring 63, 125, 200, 266,
269
afstand- tijd diagram 478, 479, 488
afstemming:
, klystron 482, 484, 485
, magnetron 503 enz.
, reflexklystron 490
, superheterodyne ontvanger 166, 167,
168
, televisieontvanger 421, 422, 435 enz.
, zendereindtrap 125
, zichtbare — 199, 201
aftasten 369, 370, 385, 386, 391, 392, 393,
412, 413, 414, 415, 416, 425, 488 enz.
akoestische straling 277, 278
A M-ontvanger:
, rechtuit — 193 enz., 197, 198
, superheterodyne — 169 enz., 193 enz.,
199

amplitudemodulatie: zie modulatie
amplitude-frequentie diagram 169, 170,
191, 192, 454, 455
amplitude-frequentie karakteristiek 404,
405, 408, 436, 438
AM-zender 23, 114, 115, 124 enz., 126 enz.
anion 519
anodeblok 493, 506
anode dissipatie 33, 48, 109
anode-impedantie 35, 47, 48, 66, 70 enz.,
422, 427, 433, 434
anodemodulatie: zie modulatie
anodestroom detectie 142, 153, 194
antenne:
, ontvang — 329 enz., 369, 420
, zend — 294 enz., 370, 419, 420, 446,
449, 451, 462 enz.
antennefilter 404, 419
antennerendement 308, 326, 327
antenneruistemperatuur 333, 334, 347
Applegate-diagram 478, 479, 488
aquadag 371
arbeidsvermogen van beweging 277
argument 555
ASR 194, 195, 197, 199, 294, 407, 466
asymmetrische leiding 253, 266 enz.
asymmetrisch zijbandsysteem 404 enz.,
417
atmosferische ruis 334, 335, 347
autodyne ontvangst 166, 167, 173
automatische sterkte regeling: zie ASR
autotransformator: zie afgetakte resonan
tiekring
B

balanseindtrap 126, 127
balansmodulator 122, 123
balansschakeling 62, 63
“balun” 267, 268, 269
bandbreedte 165, 193, 310, 391 enz., 453
enz., 462, 481, 489, 490
bandbreedteregeling 195
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barium (strontium) oxyde 471
batterij-ontvanger 182, 183
„bazooka” 266, 267
„beat-frequency oscillator” 199
beeldfrequentie 391, 392, 393
beeldiconoscoop 410, 412, 413, 416
beeldontleder 413, 414, 416
beeldorthicon 413, 414, 416
beeldscherm 370, 372, 374, 375, 376, 380,
391
beeldsignaal 369
beeldzender 369, 410, 417 enz.
begrenzing 114, 122, 439, 440
begrippen (elektriciteitsleer) 512 enz.
belastinglijn 34 enz., 37 enz., 41 enz., 65
enz., 70 enz., 91, 95, 99, 100, 101, 102,
107, 110
Biot en Savart, wet van 538
„blanking” 399, 413
blind vermogen 557
blokschema:
, AM-superheterodyne ontvanger 171
, AM-zender 23
, PM-zender 123
, radarinstallatie 462
, televisiebeeldzender 410
, televisie-ontvanger 421, 441
boostercondensator: zie addeercondensator
boosterdiode: zie addeerdiode
Boot, H.A.H. 492
brandpuntsafstand 380, 416
brommodulatie 148, 155 enz.
buffercondensator 372, 433
buffertrap 23, 24, 123
buiging 292, 446
buisinstelling 24, 34 enz., 37 enz., 58 enz.,
66, 67, 478, 479, 483, 484, 489, 507, 508
buiskarakteristieken:
, brommodulatie — 517
, Ia— Va- 27, 28, 31,37, 39. 41,42, 71, 72,
79, 99, 100, 101, 102, 107, 110
. Ia—Vg- 37, 39, 41, 42, 71, 72, 79, 99,
100, 101, 102, 110, 133 enz.
, Ig-Va- 28, 32, 49
, I'j2-Va- 27, 32
, helderheids- 376
, klystron- 484
, kruismodulatie- 161
, magnetron- 507, 508
, nalichttijd- 391
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, reflexklystron- 489
, S—Vg- 135, 136. 137, 138
, 5-1^3- 146, 178, 179
, Sc--- IgT+<j3 ~ 176
------- 1\3- 180
Vg3

"buncher” 478
"bunches” 478
bundelbreedte 444 enz.
bundelboek 445, 459
bundelknoop 373, 378, 380, 384

c
caesium 4 14
cameracontrolebuis 410, 412
capaciteit 115, 117, 118, 203, 205, 206, 208,
249, 250, 466, 469, 470, 473, 505, 515,
522, 534, 540, 541 enz , 569
cardioïde 346
cascadeschakeling (van klystrons) 481
"catcher” 478
"cavity resonator” 472
C.C.I.R. 396, 403, 404, 407, 408, 409, 419,
422
centrale frequentie 116, 122, 128
coaxiale lange leiding 207, 208, 253, 265,
266, 267, 268, 269
coërcitiefkracht 516
coërcitieve veldsterkte 516
collector 414, 415, 478
Colpitts oscillator 128
combinatietonen 155
complexe rekenwijze 555, 556
condensatorlading 210
condensator, leiding afsluiten met een - 249
condensatormicrofoon 115
conductantie 545
constante stroom-karakteristieken 49 enz.,
65, 67, 82, 83
contrast 423
convergeren 380, 381
conversiesteilheid 175, 176, 177, 178 enz.
conversieversterking 176, 177, 182
coördinatenstelsel 130, 131
correctieversterker 410, 412
Coulomb, wet van 535
cycloïdale beweging 497, 499, 501
cycloïde 195, 196
cyclotronfrequentie 494, 495, 496
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D

E

decibel 258, 259
deflectie: zie afbuiging
deflectietijd 453
definitie 393, 395
defocusseren 381
delta aanpassing 309, 310
demping 63, 1 18, 177, 428, 467, 468
derde harrqonische 46, 47, 68
derdemachts Ia— P^-karakteristiek 136,
138, 158, 159, 160, 161, 181
derdemachts kromme 68, 131, 132, 138
diamagnetisch 518
dichtbij-selectief 172, 192
dichtheidsmodulatie 478, 491
diëlektrische constante 208, 209, 270, 515,
519
diëlektrische constante, relatieve
515
diëlektrische verliezen 467, 469
dimensie 137, 138
diode detectie 153, 154, 194
diode mengbuis 220, 221, 252, 255, 256
dipool, elektrische - 306, 307
dipool-antenne 266, 267, 270, 295 enz., 301
enz., 306 enz., 335, 420
dipoolcombinaties 310, 312 enz.
dipool, gevouwen - 309, 310, 335
director 323, 324, 335
direkt verhitte katode 25
discriminator 127
“disk-seal triode” 470
dissipatie 29 enz., 109
distorsie 139, 157
divergeren 380
dooskring 473
Doppler-effect 277
draaggolf 23, 115, 126, 165, 166, 407, 408,
409, 417, 419, 420, 438, 439
draaggolffrequentie 116, 191,403, 409, 446,
459
draai frequentie 449
driehoek-ster transformatie 532, 555
“driftspace” 478
duplexer 463, 464
dwarsgeleiding 220, 221, 252, 255, 256
dwarsstraalantenne 312 enz., 333
dynamische Ia—K^-karakteristiek 36, 38,
39
dynamische roosterruimte 40

echoversterker 465
eenheden (elektriciteitsleer) 520 enz.
eerste harmonische 31, 33, 35, 44, 45, 54
“efficiency diode" 428
effectief oppervlak 447
effectieve antennehoogte (resp. -lengte)
302, 303, 304, 307, 325, 326, 327, 328,
330 enz., 336, 339, 340, 347
effectieve steilheid 145
effectieve waarde (wisselstroomgrootheid)
544, 545
egalisatie-impulsen 400, 401, 402, 425, 426
eindtrap 23, 114, 115, 123, 125, 126, 127,
198, 417, 418, 419, 462, 465
eindtrap, raster- 433, 434, 442
eindtrap, lijn- 427, 428, 429 enz., 442
Einstein, Albert 377
elektrische dipool 306, 307
elektrische lens 373, 378
elektrolyse 519
elektrolyt 519
elektromagnetische golven 252, 265, 276
enz., 303, 465, 470, 490
elektromagnetische veldenergie 284, 285,
286, 287, 290, 292
elektronenlens 380 enz.
elektronenpakket 478, 479, 483, 488, 489,
501
elektronenwolk 499
elektronenstraalbuis 370 enz.
elektronenstraalindicator 199, 201
elektron-lading 377, 388, 390, 519
elektron-massa 377, 388, 390, 519
elektronvolt 378
elektrostatische afbuiging: zie afbuiging
elektrostatische focussering: zie focussering
emissie:
, primaire rooster- 62
, secundaire- 30, 32, 33, 55, 61, 63, 372,
415, 416
, foto- 415, 416
equipotentiaalvlak 380, 383, 476, 477, 514,
516
equivalente ruisweerstand 196
even harmonischen 137, 147, 155, 163
excitatie 35
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F
"fading” 293, 294
Faraday, inductiewet van 338, 537, 561,563
Faraday, kooi van (veldloze ruimte) 372,
478
Farnsworth 413
faseconstante 231
fasedraaiing 483, 488, 489, 504
fasefocussering 501
fase-frequentiedetector 128
fase-frequentie karakteristiek 438
fasemodulatie 121 enz., 141, 142
fasezwaai 122
ferroceptor 346 enz.
ferromagnetisch 518, 519
ferroxcube 198, 563
ferroxcube antenne 346 enz.
ferroxdur 382
fictieve buiskarakteristieken 37 enz.
fictief werkpunt 37 enz., 42
flikkeren 391, 392
fluittonen 172, 195, 196
fluorescentie 374
flux:
, elektrische 514, 515, 522, 533, 536
, magnetische 516, 522, 533, 537, 564
fluxlijn 515, 516
FM-ontvangst 334, 335
FM-signaal 121, 404, 424
FM-zender 114, 115, 126 enz., 183, 293
focusafstand 380
focusseerelektrode 379, 380, 487
focussering:
, elektrostatisch 373, 378, 379, 380, 381,
383, 469, 480, 485, 487
, magnetisch 373, 378, 379, 381 enz., 469,
480, 481, 483, 491
, fase- 501
fosfor 372, 374, 375, 376
fosforescentie 374, 375, 376
fotocel 413
foto-emissie 415, 416
Fourieranalyse 559
Fourier, hypothese van 78, 79, 80, 559
frequentiedeler 410, 411, 395
frequentiemodulatie 1 14 enz., 123, 417, 420
frequentietransformatie 169
frequentievermenigvuldiging 23, 64 enz.,
115, 1 16, 122, 126, 482

frequentieverdrievoudiging 67 enz., 126
frequentieverdubbeling 64 enz., 126
frequentiezwaai 115, 419

G
"gain” 322
gamma 399, 400, 412
gasbuis 463, 464
gedrempelde ASR 199
gekoppelde spoelen 569, 570
geluidsbron 277, 278
geluidsleer 141, 276, 277
gemiddelde steilheid 158, 161, 162
gemiddelde waarde (van wisselstroomgrootheid) 544
General Electric 477
gepolariseerde golven 304, 335
(ge)ruis 183, 196, 411, 412, 435, 436, 437,
458, 468, 469, 471
gescheiden draaggolf-ontvangst 370, 421
enz., 435 enz.
gesloten trillingskring 295, 296
getrouwheid 195
gevouwen dipool(antenne) 309, 310, 335
Giorgi 279, 280
gloeidraad 500
gloeivermogen 24
golfgeleider 465, 470, 485, 503
golfimpedantie 252, 265
golflengte 227, 278, 280, 287, 290, 409, 446,
471
golflengteschakelaar 198
golfpijp: zie golfgeleider
golfweerstand 207, 208, 283
goniometrische functie 162
goniometrische voorstelling van wisselstroomgrootheden 547
grensfrequentie (van kunstkabcl) 272
grenslijn 27, 28, 29, 70, 72, 73, 98, 99, 100,
101

H
hageleffect 333, 347
Hahn, W. C. 477
halve golf-antenne 301 enz., 306 enz., 318
enz.
halve stroomhoek 47
handeffect 188

(
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harmonischen, hogere - 43 enz., 63, 64 enz.,
137 enz., 142, 144, 145, 147, 155, 159,
163, 482, 559
Hartley-principe 126
Hartree-diagram 507
Hartreelijn 507
havenradar 446, 462
Heil, A. en O. 477
Heising-modulatie 103, 104
helderheid 376, 377, 391, 465, 466
heptode mengbuis 174, 175, 182
hcrhalingsfrequentie 448, 451, 454, 459, 460
Hertz, H. 276
heterodyne ontvangst 168, 173
hexode mengbuis 174, 175, 182
HF-oscillator 23, 410, 421, 442, 464, 465,
482 enz., 486 enz.
HF-versterker 23, 169, 171, 194, 195, 410,
421, 442
hikoscillator 433, 442
hoekfrequentie 140, 544
Holm, W. A. 413
hoogspanningsgenerator 421, 427, 433, 442
hoofdoscillator 395, 411
hoofd veld 560
hoofd telefoon 167
Hopkinson, wet van 533
horizontale afbuiging 385, 392, 448, 449
huideffect 194, 252, 265, 266, 467, 469, 475,
546

Huil, A. W. 492
hysteresis 564 enz.
I

iconoscoop 412, 413. 414, 415, 416
ijzerverlies 428, 563, enz.
impulsduur 453 enz.
impulsgenerator 410, 411, 464
incrementele permeabiliteit 568
indicatiemethoden 448 enz.
indicatietype A 448, 449
indicatietype B 449, 450
indicatietype P 450, 451
indicator 462, 465
inductiewet: zie Faraday
inductor(tril)holte 478, 480 , 481, 482,
483, 485, 486, 487
in (engere zin in) fase gemoduleerd 121
in frequentie gemoduleerd 114, 121

inhaalbuis 420, 464, 471, 477 enz., 492
inhaalruimte 478, 479, 480, 482, 483, 486
inschakel verschijnselen 540 enz.
integrator 425
intensiteitsmodulatie 452
interdraaggolfontvangst 370, 419, 436, 438
enz., 442
interferentie 277
interliniëring 392, 395, 426
intermodulatievervorming (combinatietonen) 139, 155
inval, hoek van 305
ionen 293, 375
ionenvlek 375
ionosfeer 293, 304, 334, 403, 419
J
Joule-verliezen 467, 469, 470
Joule, wet van 526

K
kabel, coaxiale 207, 208, 253, 265, 266, 268,
269
kanalenkiezer 421
kanon, elektronen- 372, 378 enz., 414
karakteristieke impedantie 252, 265
karakteristieke weerstand 207, 208
kation 519
katodebasisschakeling 466
katodcstraalbuis: zie elektronenstraalbuis
katodestroom 24, 29, 30, 31
keerroostermodulatie: zie modulatie
Keil factor 396, 397
Kirchhoff, de wetten van 526 enz., 549, 555
klasse A-instelling 24, 40, 58
klasse B-instelling 24, 25 enz., 34 enz., 40,
58
klasse C-instelling 24, 37 enz., 40 enz., 58
klystron 420, 464, 468, 469, 471, 477 enz.,
492
knooppuntspanningsmethode 529, 555
koeling 25
koelwatermantel 481, 483, 485
koperverlies 428, 562
koppellus 473, 502
koppel factor 517
koppclspleet 473, 482, 485, 503
kortegolfgebied 191, 347
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korte golven 183, 193, 195, 293
kortgesloten leiding 212 enz., 219, 220, 225,
226, 246 enz., 249, 250, 251, 267, 268,
269, 270, 463, 464
krachtlijn 331, 380, 381, 383, 499, 500, 503,
514, 516

kristaloscillator 124, 127, 128
kritische magnetische inductie 497
kruismodulatie 160 enz., 180, 181
kruismodulatiefactor 160, 161, 162, 163
kunstantenne 337
kunstkabel 271 enz., 275
kurketrekkerregel 533
kwadratische detectie 153 enz.
kwadratische I a— Vp-karakteristiek 137,
142

kwadratische kromme 131, 132, 137
kwadratische S— Kp-karakteristiek
158, 162
kwadratische vergelijking 132
kwaliteitsfactor 63, 126, 265, 472
kwart golf-antenne 317, 318

138,

L

laagdoorlatend filter 198, 271, 272
lamelleren 563, 564
lange golf-gebied 191, 193,347
lange leiding 203 enz.
langsstraalantenne 315 enz., 320 enz., 333
Laplace, formule van 287, 288, 537
Lecher-leiding 262 enz., 275, 296, 297, 300,
463
leidingimpedantie 230
Lemmens, H. J. 471
L(emmens)-katode 471
lens 380 enz., 416
Lentz, wet van 537
LF-transformator 124, 569, 570
LF-versterker 421, 441
LF-versterktrap 198, 442
lichtsnelheid 208, 209, 226, 270, 283, 284,
288, 519
lijnafbuigspoelen 427
lijneindtrap 427
lijnfrequentie 394 enz.
lijnoscillator 427
lijnsynchronisatie-impuls 398, 411
lijn tijd 386
lijntijdbasis 426 enz., 442

lijn(uitgangs)transformator 429, 430,
lineaire conversieversterking 181
lineaire vergelijking 130, 131
lineaire vervorming 140
lineair netwerk 329, 330
Lissajous, figuur van 65, 66, 67, 68
Litzedraad 546
looptijd 183
looptijdbuis 490
looptijdeffecten 467, 468, 469, 470
lopende golf 226, 227, 228, 229, 251,
289, 291, 295, 303, 335,
lopende golf-buis 468, 472, 490, 491,
Lorentzkracht 381, 382, 494, 495, 496,
500, 539
luchtspleet 568
luidspreker 198, 200, 370, 442
luminescentie 374, 375
luminesceren 199

431

288,
492
497,

M

maagdelijke kromme 565
maasstroommethode 528, 555
magnetische focussering: zie focussering
magnetische lens 373, 378, 381 enz.
magnetron 464, 468, 469, 472, 492 enz.
manchet 266, 267
"matching stub” 251
maximale momentele fase-afwijking 121
maximale momentele frequentie-afwijking
121

Maxwell, J. C. 276
Maxwell, eerste wet van 279, 281, 282, 283,
536, 564
Maxwell, tweede wet van 280, 281, 282,
283, 537
mengbuis 169, 173 enz., 181 enz., 421,
438
menging 128, 142 enz., 411, 421
mengkristal 465
mengmethoden 147 enz., 173, 174, 176 enz.,
180
mengschakeling I 142 enz., 173, 174, 180,
183, 421
mengschakeling II 145 enz., 173, 174, 175
mengtrap 171, 173 enz., 198, 411
Metcalf, G. M. 477
MF-kring 172, 185, 191, 193, 198
MF-sperkring 173, 196, 422
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MF-versterktrap 169, 171, 194, 405, 406,
408, 422, 438, 439, 465
MF-zeefkring 172, 196
microfoon 115, 124, 127, 369
microgolfbuizen 466 enz.
microgolven 472, 490
middelbare waarde 544, 545
middenfrequentie 169, 171, 172, 173. 185,
186, 188, 191, 192
middengolfgebied 191, 198, 347
Millereffect 61
„mode” 483, 489, 490, 503, 504
„mode”, .-7- 499, 500, 504
modulatie, amplitude-:
, anodemodulatie 77, 78, 88, 103 enz.,
126, 145, 417
, keerroostermodulatie 88, 97 enz., 145
, schermroostermodulatie 88, 93 enz., 145
, stuurroostermodulatie 88 enz., 94, 97,
101, 123, 124, 143, 156, 369, 417
modulatie, fase- 121 enz.
modulatie, frequentie- 114 enz., 123, 369
modulatiekarakteristiek, amplitude-:
.anodemodulatie 106, 110, 111
, keerroostermodulatie 100, 102
, schermroostermodulatie 94 enz.
, stuurroostermodulatie 89 enz., 124, 418
modulatiekarakteristiek, fase- 122
modulatiekarakteristiek, frequentie- 1 15,
1 18, 120, 128
modulatieverdieping 158 enz., 181
modulatievervorming 158 enz., 181
modulator 23, 88, 92, 97, 103, 108, 109, 111,
1 14, 126, 128, 410, 417, 464
modulatortrilholte 478
modulus 484, 556
molybdeen 471
momentele (hoek)frequentie afwijking 115,
120
monitor 410, 413
mozaïek 414, 415, 416
morsetekens 165
"multicavity klystrons” 481
multiplicatieve meng(schakel)ing 145
multireflectiebuis 420
multivibrator 427, 433, 442
N
nalichten 391, 450, 451, 459
naversnellingselektrode 378
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ndc harmonische 44
negatieve modulatie 406, 407, 439, 440
negatieve rooster(voor)spanning 61, 62,
124, 126
neutrodyniseren 62, 63, 126
niet-lineaire vervorming 136 enz., 140, 196
niveau-diode 424
niveau:
, onderdrukkings- 398, 399, 402, 403, 407,
423, 424
.zwart - 398, 399, 401, 407, 408
, „zwarter dan zwart” 398, 399, 407
nulcomponent 423, 424
O

Ohm, wet van 525, 533
oktode 181, 182
omgekeerde L-antenne 327
onderdrukking 394, 398, 399, 400, 402, 412
onderdrukkingsniveau: zie niveau
ongedempte draaggolf 165, 166, 168
ontvangantenne 329 enz., 370, 447, 462,
463
openingshoek 43 enz., 177
open leiding 210 enz., 215, 222, 227 enz.,
249, 250, 251, 254, 255, 257, 463, 464
open (trillings)kring 295, 296
opneembuis 369, 370, 410, 411, 412, 413
enz.
opslingerfactor 257, 265
opslingering 353, 354, 358, 360, 361, 362,
363, 365, 366
orthicon 383, 413, 416
oscillator 166, 167, 168, 169, 171, 173, 174,
181, 182, 183, 196, 197, 464, 465, 468
oscillatorklystron 482 enz.
oscillatorfrequentie 177, 184, 186 enz., 191,
192, 196, 435, 484
oscilleren, parasitair 61, 62, 63, 192, 194,
195, 196, 197
oscillograaf 374
oscilloscoop 374, 391
overexcitatie: zie ©versturing
overmodulatie 294
©versturing 70cnz., 73, enz., 75 enz., 77enz.,
102, 104, 105 enz., 109, 1 11

P
padding 184, 186 enz., 196
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paddingafwijking 172, 186 enz.
paddingcondensator 188, 191
paddingkromme 189
pakketvorming (dichtheidsmodulatie) 478,
479, 488, 489, 491, 501
panoramascherm 451
parabool 66, 131, 132, 386, 387
parallelkring 263, 264, 265, 269, 270
paramagnetisch 518
parasitaire antenne 323
parasitair oscilleren: zie oscilleren
pentode:
, (elektronen)kanon 379, 380
, zendbuis 61, 63, 97 enz., 105
“performance chart” 509
permeabiliteit 517, 519
permeabiliteit, incrementele 568
permeabiliteit, relatieve 517
piekwaarde 43, 44
Pierce, j. R. 492
Pierce-oscillator 128
pip 448, 449
“plan position indicator” 451
plumbicon 413, 414
PM-signaal 121
poederijzer 563
polair diagram 484, 508
polarisatierichting 304, 335
poortimpuls 465
positieve modulatie 406, 407
positieve spanningsrichting 549 enz., 555
positieve stroomrichting 549 enz., 555
Posthumus, K. 492
P. P. I. 451
primaire roosteremissie 62
proton 375
proximity-effect 194, 546

Q
quasi-stationair veld
295, 341

277, 278, 287 enz.,

R

radar 270, 444 enz.
radarinstallatie 462 enz.
radarvergelijking 446, 447, 461
radarweergeefbuis 391, 448 enz.
Randall, J. T. 492

raster 393
rasterfrequentie 393
rastersynchronisatiesignaal 400, 401, 411,
413, 425, 426
rastertijd 386
rastertijdbasis 425, 426, 427, 433, 434, 442
reactantie 545
reactantiebuis 1 16 enz., 128
rechte lijn 130, 131
rechtuit-ontvangst 193 enz.
reciprociteitstheorema 329 enz., 532, 555
referentievlak 484
reflectie 211, 212, 213, 214, 215 enz., 222
enz., 228 enz., 251, 254 enz., 277, 291,
293, 299, 304, 305, 336, 374
reflectiecoëfficiënt 216, 217, 218, 219, 484,
485
reflectiefactor 447
reflectieklystron: zie reflexklystron
reflectieruimte 486
reflector 324, 335, 486
reflexklystron 465, 486 enz.
reikwijdte 461
Reimartz-schakeling 167
relatieve diëlektrische constante 515
relatieve permeabiliteit 517
relativiteitstheorie 377
rendement:
, antenne- 308, 326, 327
, klystron- 476, 477, 481
, magnetron- 502, 507, 508, 509
, reflexklystron- 486
, tijdbasis- 428
, zendertrap- 24, 25, 49, 58, 68, 92, 97,
100, 101, 102, 106, 111, 114, 115
“repeller” 486
repeteerfrequentie 448
resonantie 374, 375
resonantiekring 24, 34 enz., 72, 73, 125, 262
enz., 269, 277, 295, 296, 339, 346, 353
enz.
•
resistantie 545
restverliezen 563
richtingscoëfficiënt 131
richtingsdiagram 332
richteffect 333
Rieke-diagram 484, 485, 508, 509
“rising sun-type” 506
roosterbasisshcakeling 466
roosterdissipatie 30 enz., 53 enz.
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roosterruimte 40, 98, 104
roosterstroom 24, 25 enz., 29 enz., 49 enz.,
61, 62, 63, 92, 109, 111
roosterstroomdetectie 154, 194, 197, 198
roterende afbuigspoelen 451
roterende antenne 449, 451
ruimtelading 493, 494, 499, 501
ruis: zie geruis
ruiseigenschappen (van een buis) 183, 468
ruisfactor 469
ruisgetal 469, 471
S

scheepsradar 446, 459, 461, 462
schermroosterdissipatie 19, 32, 33, 111
scherptediepte 416
schijftriode 465, 470, 471
schijnbaar vermogen 557
secundaire emissie 30, 32, 33, 61, 63,
415, 416
secundaire emissie-factor 30
seinsleutel 125, 126
selectief sluiereffect 294
selectiviteit 172, 185, 186, 192, 193
seleencellen 428
seriekring 172, 262, 264, 265
signaalplaat 414
signaal-ruis verhouding 347, 411, 412,
420, 437, 458, 469
silicium(gelijkricht)dioden 428
"skin-effect” 545
sluiereffect 293, 294
snelheidsmodulatie 478, 490, 491
spaardiode 428
spanningsbron 531
spanningsbuik 229
spanningsimpuls 221 enz.
spanningsknoop 229
spanningsreflectiecoëfficiënt 216, 217,
219
spanningsstoot 206, 522, 524, 540
sperkring 172, 196
spiegel(beeld)antenne 305, 306, 317,
319, 326, 327
spiegelfrequentie 171, 172
spiegelonderdrukking 185
spiegelzender 172, 195
"split-carrier sound” 421
spoel, leiding afsluiten met een 250

372,

417,

218,

318,

spreiding 560
spreidingsveld 560, 561
staande golf 228, 229, 230, 251, 291, 292
staande golf-verhouding 234, 242, 254, 256,
257, 258, 259, 484
staafantenne 305, 317, 318, 319, 320, 327,
335, 345, 346
standaard-vergelijkingsantenne 323
Stanford universiteit 477
statische velden 533 enz.
steilheid, complexe 467, 468
steilheid, conversie - 175, 176, 177, 178 enz.
steilheid, effectieve 468
steilheid, gemiddelde 158, 161, 162
ster-driehoek transformatie 532, 555
straalstroom 376, 381, 415, 423
straalzender, TV- 420, 491
straling 252, 253, 265, 472
stralingsbron:
, elektrische- 287 enz., 290
, magnetische- 287 enz., 290
stralingsdiagram 300 enz., 332
stralingsimpedantie 300, 332
stralingsveld 277, 278, 285 enz., 287 enz.,
295, 296, 303
stralingsweerstand 297, 298, 299, 325, 327
stralingsveldsterkte 286, 288, 289, 290, 291,
300, 301, 302, 303, 308, 311, 312, 326,
327, 335
"strap” 504
stroombron 531
stroom buik 229
stroomhoek 43 enz.
stroomimpuls 221 enz.
stroomknoop 229, 506
stroom-reflectiecoëfficiënt 216, 217, 218,
219
stroomstoot 540
stuurroosterdissipatie 25, 30, 31, 32, 53 enz.
109, 111
stuurvermogen 24, 29, 30, 31, 92, 97
superheterodyne ontvangst:
, AM-geluid 169 enz., 184 enz., 193 enz.,
198, 199
, radar 462, 464 enz.
, televisie 370, 405, 406, 421 enz., 435
enz., 438 enz., 442
superponeren 141
superpositietheorema 79, 80, 310, 318, 320,
532, 555

!
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susceptantie 545
Swaluw, H. L. 435
symmetreertransformator 267, 268, 269
symmetrische belasting 253, 266
synchronisatie-impuls, lijn- 398, 399, 411
synchronisatiescheider 424, 425
synchronisatiesignaal, raster- 369, 400, 401,
41 1, 413, 425, 426
synchronisator 464, 465
T
takstroommethode 527, 555
telefonieversterking 24
telefoniezender 124 enz., 126 enz.
telegrafie-ontvangst 165 enz.
telegrafiezender 124 enz., 126 enz.
televisie 369 enz.
televisiecamera 369, 410, 411, 412
televisieontvanger 268, 421 enz.
televisieontvangantenne 335, 336
televisieontvangst 334, 335, 336
televisiestudio-apparatuur 410 enz.
televisieverbindingszender 420
televisiezender 183, 293, 417 enz.
terugkaatsing, hoek van 305
terugkoppelen 194, 195, 198, 466, 469, 470
terugslag(tijd) 386, 394, 400, 402
tetrode :
, zend- 25, 26 enz., 29, 31, 32, 34 enz., 37,
38, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 64 enz.,
70 enz., 105 enz., 126, 127
, elektronenkanon 378
tg 8 252
thermische ruis 333, 347
Thévenin, theorema van 358, 360, 365, 531
toegevoegd complex 260, 557
toonregeling 198, 199
topcapaciteit 326, 327, 328, 336
totale emissie-demping 468
totale emissie-geruis 468
transformator 560 enz.
transmissieleiding 203 enz., 484
transponeringsontvangst 169, 173
transversale voortplanting 284, 286, 287,
291, 304
"travelling wave tube” 490, 492
trimmercondensator 187, 188, 198
trilholte 472 enz.
trilholtemenger 465, 473

trilholterooster 476, 477
trillingsbron 278
trillingswijze 483, 489, 490, 503, 504
triode:
, elektronenkanon 378
, HF- 469
, mengbuis- 183
, microgolf- 470
, zend- 25 enz., 29 enz., 38 enz., 40 enz.,
60, 61, 63, 82, 83, 104, 105, 109
triode-heptode 174, 175
triode-hexode 174, 175
tweede harmonische 46, 64 enz., 137, 144,
147, 155, 163
V

variable condensator 184, 189, 190, 194, 422
Varian 477
vectordiagram 551 enz.
vectorvoorstelling 547, 548
veldenergie 284, 285, 286, 287, 290, 292 535,
verafselectief 172, 185, 186, 192, 196
verbindingszender 420
verliesweerstand, antenne- 308, 337
vermogen 557, 558
vermogenversterking 24, 60, 64, 68, 477,
478, 481
verschuiving (van grafieken) 130 enz.
versnellingselektrode 378, 379, 478, 486
verstemming 115, 356 enz., 359, 360, 362,
364
versterkingsfactor 199, 201, 322
verticale (staaf)antenne 317, 318
vertragingskabel 270
vervangschema:
, antenne 337
, transformator 569, 570
vervorming, niet-lineaire 136 enz.
„vertigial sideband system” 406
verzadiging 376, 561, 562, 567, 570
videosignaal 369, 397 enz., 409, 417
videodetector 370, 424, 438, 440, 442
vidicon 383, 413, 414
vierdemachts Ia— Iz^-karakteristiek 181
"viewer” 410, 412
vlakke elektromagnetische golf 281
vlakke spiegel 305
vliegveldradar 446, 459
voedingstransformator 428, 569, 570

£
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volumeregeling 198
voorfocussering 378
voorselectie 171, 173, 185
voorstoep 398
voortplanting (van elektromagnetische
golven) 292 enz.

w
waterkoeling 25, 481, 483, 485
waterleidingvoorbeeld 203, 204, 210, 211
wattcomponent 557
wattloze component 557
■'wave guide” 465
wederzijdse inductie 518
weergeef buis:
, oscilloscoop 391
, radar 391, 448 enz., 465
, televisie 369, 370 enz., 391
werkingsdiagram 509
wheneltcilinder 371, 376, 378, 380
winstfactor 322, 323, 333
Woerd, J. v. d. 435

Yagi-antenne 324, 335
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Z

zaagtandgenerator 465
zeefkring, MF- 172, 196
zelfinductie 203, 206, 208, 212, 516
zendantenne 277, 279, 280, 286, 287, 294
enz., 369, 419
zendbuizen:
, constructie 24, 25
, instelling 25 enz., 37 enz., 58 enz., 61,
62, 66, 68, 93, 95, 96, 100 enz., 104, 105,
106, 124, 126, 418, 419
, typen 60, 61
zend-ontvang-schakelinrichting 463, 464
zichtbare afstemming 194, 197, 199 enz.
zuigelektrode 378
zuigkring 173, 196
zwaai:
, fase 122
, frequentie 115, 419
,,zwarter dan zwart” -niveau 398, 407
zwart-niveau 398
zwevingen 141, 142
zwevingsontvangst 166, 169
zwevingsoscillator 199
Zworykin 413

