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VOORWOORD.
Tot onzea spijt heeft dit tweede deeltje vrij lang op
zich laten wachten, ’t geen voornamelijk daardoor komt
dat de omvang belangrijk grooter werd dan we ons oor
spronkelijk hadden voorgesteld. Terwille van de duide
lijkheid achtten wij het n.1. noodig op verschillende
punten iets dieper in te gaan dan aanvankelijk in onze
bedoeling lag. We hebben er intusschen naar gestreefd
den elementairen vorm te bewaren. Het meer wiskundige
is in „opmerkingen” opgenomen, die men zonder eenig
bezwaar kan overslaan.
Er bestaat eenige tegenstrijdigheid tusschen de
wijze waarop in het eerste deeltje en in dit het spannings
verschil is aangegeven. Aangezien het in de electrotechniek gewoonte is. om spanningsverschillen door e
voor te stellen, werd dit ook door mij in het eerste deeltje
gedaan. Bij de bewerking van het tweede deeltje deed
zich het bezwaar voor dat o.a. bij Philips de gewoonte
bestaat om in de radiotechniek voor spanningsverschillen
de letter v te gebruiken. Om den lezer de zaak niet onnoodig moeilijk te maken bij het lezen van de karakte
ristieken, hebben we dan ook in plaats van e de letter v
gebruikt.
DE SCHRIJVER.
December, 1925.
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HOOFDSTUK I.
Werking van de twee-electrodenlampen.
§ 1. Inleiding.
In het eerste deeltje van deze grondbeginselen maakten
we kennis met den kristaldetector, het zeer eenvoudig
toestelletje dat het ons mogelijk maakte om de radio
golven op te vangen en om de daarin uitgedrukte teekens
en geluiden verstaanbaar te maken.
Ongetwijfeld bracht de uitvinding van deze en andere
detectoren een belangrijke verbetering. Toch zou de
Radio, en wel in het bijzonder de radiotelefonie, niet
die hooge vlucht hebben genomen, wanneer niet de z.g.
radiolampen het levenslicht hadden aanschouwd en in
zoo korten tijd tot groote ontwikkeling waren gekomen.
Niet alleen zijn hierdoor meer stabiele detectoren ver
kregen, maar bovendien was nu het middel tot ver
sterking der ontvangen seinen gegeven.
De radiolampen berusten op een principe, dat in 1880
door Edison werd ontdekt bij proeven, welke hij ver
richtte aan door hem gefabriceerde kooldraadlampen.
De radiolampen vertoonen dan ook in wezen nog over
eenkomst met onze gewone gloeilampen, hoewel het doel
van beide zeer verschillend is. Terwijl toch een lamp
het doel heeft om licht uit te zenden, is zulks bij de
radiolampen allerminst de bedoeling ; haar naam is dan
ook niet een bijster geslaagde te noemen.
Het ballonnetje van de radiolamp is óf tot een hoogen
graad geëvacueerd (d.w.z. bezit nog slechts lucht van
zeer geringen druk, b.v. van 0,000001 mm kwikdruk
of nog minder), óf heeft een gasvulling van veel
hoogeren druk, b.v. 0,1 mm. In het eerste geval spreekt
men van hoogvacuum — in het tweede geval van laag5

vacuumlampen. De eersten noemt men — dit in over
eenstemming met een aanduiding welke men bij
Röntgenbuizen reeds lang kent — harde lampen, terwijl
de andere zachte lampen heeten. De hoogvacuumlampen
zijn verreweg het meest in gebruik ; de zich daarin af
spelende verschijnselen zijn ook eenvoudiger dan bij de
andere. We zullen in het volgende veronderstellen met
de eerstgenoemde te doen te hebben.
Alvorens echter tot de bespreking over te gaan, willen
We niet na
laten met het
door Edison
ontdekte ver
schijnsel ken
nis te maken.
Edison
plaatste, als
• 'f
in fig. 1 tusschen de bei
de beenen van
gloeieen
draad een me
talen plaatje
dat hij een
geleidende
verbinding naar buiten gaf. Verbond hij nu een zeer
gevoeligen stroommeter, een galvanometer, met de -f
pool (a) van de lamp en met het zijcontact dan gaf de
meter een uitslag. Verbond hij daarentegen den meter met
de — pool(b) en met het zijcontact, dan werd in het geheel
geen uitslag verkregen. Het eerstgenoemde verschijnsel
wordt het Edisoneffect genoemd, en heeft sedert de ont
dekking voortdurende belangstelling gevonden bij vele
physici. Toch duurde het tot in het begin van deze eeuw
dat men van dit verschijnsel een nuttig gebruik wist te
maken. De Engelsche natuurkundige Flemingconstrueerde
n.1. in 1904 een lampje, waarmede hij een intermitteerende__.
gelijkstroom verkreeg door gébruik te maken van een wis
selspanning; dit lampje noemde hij een valve (klep of ven
tiel). Door Langmuir werd aan een dergelijk toestel de
naam van kenotron (kenos-ledig) gegeven.
G

In 1910 werd behalve een plaatje en een gloeidraad
nog een plaatje met gaatjes — een derde electrode — in
den ballon aangebracht en wel haast gelijktijdig door
von Lieben en Lee de Forest. De laatste noemde de door
hem vervaardigde lamp met drie elementen, een audion
(audio = hooren). Gedurende en na den oorlog hebben
zich de drie-electrodenlampen in een zeer snel tempo
ontwikkeld tot den huidigen vorm der radiolampen.
§ 2. Stroom-spannings -karakteristiek bij een
gewonen weerstand.
Aangezien we in dit werkje meermalen over karakte
ristieken zullen spre
ken, willen we dit
-<^fvV\AAAAAA
begrip even verkla
\______ ff.______ /
ren.
a
Tusschen twee pun
ten bevindt zich een
weerstand van r _n_
(fig- 2a).
A
B
5
Stel dat r = 1 _n_
is, dat we de span
ning e tusschen A en
B regelmatig verhoo3
gen en dan de stroomsterkte opnemen.
Hetzelfde herhalen
we nog eens voor
«
r = y2 _n_ en r
= 2 _n_.
Het resultaat kun
SPANNING ( V)
nen we — als hierFig. 2.
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voor — in een tabel weergeven, maar veel eenvoudiger en
overzichtelijker door een grafische voorstelling of karak
teristiek. Daartoe worden twee loodrecht op elkaar staande'
lijnen (assen) geteekend; op elk dezer past men uit het
snijpunt O onderling gelijke stukken af. Langs de horizontale
lijn zetten we de spanning, langs de verticale de stroomt
sterkte af (of omgekeerd). Het is nu zeer gemakkelijk drie
karakteristieken te teekenen. Het voordeel van dergelijke
karakteristieken is, dat men bij elke willekeurige spanning
vrij snel kan aflezen hoe groot de bijbehoorende stroom sterkte is. Zoo zal bij 1,5 Volt in de drie gevallen een
stroom verkregen worden van 0,75 A, 1,5 A en 3 A (zie
fig. 2). De stroomspanningslijnen kan men teekenen,
nadat men de in de tabel gegeven waarden heeft be
rekend. (Aangezien het hier rechte lijnen zijn, heeft men
voor elk der rechte lijnen maar één punt buiten het punt
0 te weten om de lijnen te kunnen trekken). Men noemt
nu OA de stroom-spannings-karakteristiek voor den weer
stand r = 1 Ohm enz.
§ 3. Twee-electrodenlampen (dioden).
A. Benamingen.
In een glazen ballon is een gloeidraad F (filament) en
daartegenover of daaromheen een metalen plaatje A
geplaatst (fig. 3).
r
De ruimte is lucht
ledig gemaakt, als bij
een hoogvacuumlamp.
i,'a
r-L
y
De
gloeidraad wordt
§ Ba
door
de batterij Bp tot
§
bSva
S
i
gloeien
gebracht, terwijl
Si 7
I
met den weerstand
moh ahoolstroomkrjng < 8ï
KHN6
de gloeistroom iis 'tc
regelen.
Het plaatje wordt
F
ig. 3.
,
-—
met de -|-pool van de
batterij BA, of wat beter is, met het +einde van den
spanningsdeeler (in fig. 3 het schuifcontact) verbonden,
terwijl de gloeidraad met de —pool van de batterij is ver-

1 |

1

Hr

8

1

j
j
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bonden. Daarom noemt men het plaatje A anode en de
gloeidraad F de kathode, welke benamingen gebruikelijk
zijn bij de geleiding van electriciteit in gassen en vloei
stoffen. De anode A wordt ook dikwijls de plaat genoemd.
A en F vormen de electroden van de lamp. Men spreekt
daarom van een twee-elcctrodenlamp oïdiode (di = dubbel).
Het spanningsverschil dat tengevolge van de anodebatterij
tusschen de aansluitpunten met beide elec
troden optreedt, noemt men de plaatspanning of anodespanning (v a). Het spanningsverschil dat aan de uiteinden
van den gloeidraad optreedt, noemt men de gloeispanning
(vj), terwijl de daardoor gaande stroom gloeistroom (ij)
heet. De hiervoor noodige batterij heet gloeistroombatterij.
B. De stroom-spannings-karakteristiek.
Indien men den gloeidraad tot een voldoende hooge
temperatuur verwarmt en — zooals boven aangegeven —
de -fpool van de anodebatterij met de anode en de
—pool met den gloeidraad
verbindt, dan geeft de milliampèremeter een uitslag. Bij
omgekeerde verbinding zou
men geen uitslag verkrijgen,
hetgeen dus in volkomen over
eenstemming is met het. door
Edison ontdekte verschijnsel.
Ofschoon geen gewone ge
leidende verbinding bestaat
tusschen A en F, blijkt het
toch mogelijk een stroom te
verkrijgen, welke men de
anodestroom (ia) noemt. Deze
ontstaat in den z.g. anodekring of plaatkring.
ANOOCSPANNING(voll)
Bij nader onderzoek blijkt,
FlG. 4.
dat de grootte van den anode
stroom afhankelijk is van de anodespanning. Bovendien
blijkt hij ook afhankelijk te zijn van de temperatuur van
den gloeidraad, zooals in § 4 is uiteengezet.
9

De afhankelijkheid van de spanning is in fig. 4 weer
gegeven door de stroom-spannings-karakteristiek. Bij het
opvoeren van de anodespanning stijgt de anodestroom.
Toch is hierbij de toestand iets anders dan wanneer tusschen F en A een gewone weerstand geschakeld was
(zie fig. 2). Neemt aanvankelijk de stroomsterkte regel
matig toe, weldra treedt de toestand in dat een zekere
spanningsverhooging (b.v. van 8 op 10 volt in fig. 4)
maar een zeer geringe verhooging van stroomsterkte
meebrengt, die ten slotte geheel moet ophouden.
C. De gemiddelde anodespanning.
In het bijzonder dienen we iets te zeggen over de
anodespanning. Deze wordt gemeten tusschen de aansluitplaatséh’ van de anode en het bevestigingspunt aan
den gloeidraad. Bij de hierboven besproken karakteri
stiek werd verondersteld, dat de anodespanning constant
was, wat bij het geteekende schema niet geheel het
geval is: er treden toch bij stroomdoorgang kleine
spanningsver liezen in de geleidingen en de accu op.
Verder dient opgemerkt dat het niet onverschillig is aan
welk einde van den gloeidraad men de minpool van de
batterij verbindt, zooals uit het volgende voorbeeld moge
blijken.
Neem aan dat BA tusschen A en a (fig. 3) een span
ningsverschil van 50 volt veroorzaakt, terwijl BF tusschen
a en b een spanningsverschil van 4 volt in het leven
roept. Tusschen A en b moet dan een spanningsverschil
van 50 + 4 = 54 V bestaan (BA en BF staan in serie).
De gemiddelde spanning tusschen A en F bedraagt dus
(50 -j- 54) : 2 = 52 volt. Verbindt men daarentegen de
—pool van Ba aan b, dan bestaat tusschen A en b een
spanningsverschil van 50 en tusschen A en a een van
50 — 4 = 46 volt (Br tegen BA geschakeld). Het gemid
delde spanningsverschil is dus (50 -f 46): 2 = 48 volt.
De conclusie is dus deze, dat men in het eerste geval
profiteert van de gloeispanning, terwijl deze in het
tweede geval tegenwerkt. Dus:
Men verbinde de —pool van de anodebatterij aan het
10

-f einde van den gloeidraad om de grootste gemiddelde anodespanning te verkrijgen.
§ 4. Verklaring van de werking der diode.
A. De emissie.
Wanneer een lichaam in gloeienden toestand wordt
gebracht — onverschillig door welke oorzaak — komen
de atomen en moleculen in heftiger beweging. Als van
zelf nemen ook de electronen (§ 1, deel I) aan deze
intensieve beweging deel en treden zelfs naar buiten. Een
gloeiend lichaam zendt dus electronen uit; het emit
teert electronen (emittere = uitzenden).
Het aantal electronen dat per seconde en per cm2
oppervlak wordt uitgezonden noemt mendeelcctroncnemissie,
o/ kortweg de emissie.
Deze neemt toe mot de temperatuur. Is de emissie aanvanke 1 ij k ger ing
'•fi
en neemt zij
slechts weinig
f TH0RIUMH0UDEN0E ~
0XY0E ~
met de tempe
DRAAD
L__ _ DRAAD
ratuur toe, ge
JT' 1,2
£
leidelijk stijgt
& 1,0
zij meer en meer
om ten slotte
0.8
WOLFRAAM ~
zeer snel aan te
DRAAD__ »i
groeien,
zooals
St’ 0.6
uit de in fig. 5
8
5
voorgestelde
^ 0,4
emissiekrommen
02
is te zien. In
deze figuur is
y
1X00 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600'K
in horizontale
ABSOLUTE TEMPERATUUR
richting de ab
Fig. 5.
solute tempera
tuur aangegeven, d.w.z. de temperatuur gerekend vanaf
—273° onder het Celsius nulpunt.
Opmerking : De absolute temperatuur wordt gewoonlijk in graden
Kelvin aangegeven. Is de temperatuur 1000° C, dan is de absolute
temperatuur 1273° K.
Verder moeten we bij deze figuur opmerken, dat men
11

het aantal geëmitteerde electronen kan uitdrukken in
amperes. Men heeft n.1. een stroom van 1 ampere, als
zich ongeveer 6,3 trillioen (6,3.1018) electronen per sec
door een doorsnede van een geleider verplaatsen; voor
1 mA is dit aantal electronen natuurlijk 1000 maal zoo
klein (6,3.1015).
De electronencmissie is niet alleen afhankelijk van dc
temperatuur, maar ook en vooral van de soort van dc stof.
Tot voor enkele jaren werd uitsluitend wolfraam ge
bruikt. Evenwel werd reeds in 1904 door Wehnelt ont
dekt, dat wanneer men draad van b.v. platina iridium
omgeeft met een oxydelaagje van barium, strontium of
calcium een veel grootere emissie kan worden verkregen
bij gelijke temperatuur. In 1914 vond Langmuir dat ook
door toevoeging van thoriumoxyde aan den gloeidraad
een zeer belangrijke emissievergrooting plaats vindt.
De toepassing van draden met een oxydelaagje of met een
thoriumoxyde toevoeging voerde tot de constructie van
een nieuw soort radiolampen. Om bij gebruik van deze
lampen een minstens even groote emissie te verkrijgen,
kon men volstaan met een veel lagere temperatuur zoezoodat bij deze de draad slechts zwak gloeit. Vandaar
de Engelsche benaming van dull-emitters (dull = dof);
de lampen met wolfraamgloeidraad worden in tegenstelling
daarmee ook wel bright-emitters (brightl = helder) genoemd.
Wij spreken daarom ooi: wel van 'zwakgloeiende en helgloeiende lampen.
In fig. 5 zijn een drietal krommen voor verschillende
stoffen aangegeven, die zoo ongeveer een beeld geven
van de emissie bij diverse temperaturen. Vooral de krom
men voor thoriumhoudende draad en oxydedraad kunnen
— afhankelijk van verschillende omstandigheden — nog
wel eenige afwijking bezitten. Toch valt uit deze krommen
wel te constateeren, dat er een groot verschil in emissie
bestaat. Terwijl b.v. de wolfraamdraad bij een temperatuur
van ca. 2600° K een emissie van 1 ampère per cm2 geeft,
kan een gelijke emissie bij thoriumhoudende draad bij
ca. 1800° K en bij oxydedraad bij ca. 1500° K verkregen
worden.
Opmerldng: Door Richardson is in 1901 een formule gepubli
ceerd, waardoor de emissie berekend kan worden. Deze formule
12

b
</ = a.r'h• c — —)
wordt tegenwoordig meestal in den vorm
1 = A.T2.e — — gebruikt. Hierin stelt T de absolute temperatuur,
c het grondtal van de natuurlijke logarithmen, a, b en A constanten
en
de emissie voor. I word hierbij gevonden in A/cm2 of in
mA/cm2, al naar de waarde van a of A.

B.. Ruimtelading en electroncnwolk.
Wanneer men nu weet dat de glocidraad in het ballon
netje clectronen emitteert, rijst vanzelf de vraag waar
deze blijven en welke gevolgen dit zal hebben voor de
ballonruimte. Deze ruimte wordt als het ware gevuld met
clectronen met het gevolg dat zij een negatieve lading
krijgt; er ontstaat een ruimtelading. Het is alsof een wolk
van clectronen om den glocidraad hangt, waarom men dan
ook van een electroncnwolk spreekt. Bij nauwkeurige bestudeering van de ruimtelading blijkt, dat de clectronen
zich niet gelijkmatig in de ruimte verdeden, maar dat het
aantal per volume-eenheid toeneemt, naarmate men meer
den glocidraad nadert; de electroncnwolk heeft direct bij
den draad haar grootste dichtheid. Beschouwen wij dit
ruimteladingsverschijnsel eens iets nader.
j-S&Neem eens aan dat de draad begint te
gloeien. Oogenbl ikke lijk treden dan electronen met een zekere snelheid naar bui
ten, die afhankelijk is van de gloeitempcratuur. Deze electronen verspreiden
zich in de ruimte. Voor de volgende
electronen, die de ruimte ingeschoten
worden, wordt het intusschen moeilijker
gemaakt om zich verder van den draad
te verwijderen, omdat de reeds in de
ruimte zwevende een afstootende werking
Bf
uitoefenen. Alle volgende worden 'dus
genoodzaakt steeds minder ver in de
Fig. 6.
ruimte door te dringen. Zoo laat zich
verklaren dat de dichtheid der electronenwolk in de na
bijheid van den draad het grootst moet worden. Tenslotte
is de afstootende werking van de binnenlaag van de wolk
zoo groot, dat de uit den draad tredende electronen weer
terug geworpen worden of wel, dat per sec. evenveel
electronen door de wolk naar den draad worden terug-

w
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gekaatst als deze emitteert. Er is dan een zekere even
wichtstoestand verkregen, die in werkelijkheid haast
oogenblikkelijk intreedt. Verhoogcn we de temperatuur,
dan wordt de uittredesnelheid der electronen vergroot,
deze dringen als het, ware door tot in de wolk en deze
ondergaat in haar geheelen omvang eenige verdichting,
zoodat de ruimtelading grooter wordt. Weldra treedt
echter een nieuwe evenwichtstoestand in. Bij verlaging
van temperatuur moeten meer electronen uit de wolk
op den draad teruggeworpen worden als door dezen in
denzclfden tijd worden uitgezonden.

A !

\

___j

1 <Vt>

0 O'

C. Anodestroom en verzadigingsstroom.
Verbindt men nu de plaat van de lamp aan de +pool
van de batterij BA (fig. 7), terwijl
CLCCTRQNEHSTHOOM
—y men de —pool van deze aan den
+
+| gloeidraad F bevestigt, dan treedt
1" tusschen A en F een electrostatisch
V:
i veld op. Indien de electronen zich
6a\ alle ongehinderd in de ruimte zoui den kunnen bewegen, zouden zij
onder den invloed van dit veld hun
weg kiezen van den gloeidraad naar
b
a
de anode A. Deze laatste toch heeft
een positieve potentiaal en dus een
streven electronen tot zich te trek
B
ken. Geschiedt dit, dan zullen ze via
de batterij bij F weer in de ruimte
Fic. 7.
kunnen treden en er ontstaat een
anodestroom. Konden de electronen zich vrij in de
ruimte bewegen, dan zou elk potentiaalverschil tus
schen A en F voldoende zijn om ze alle naar A te trek
ken. Aangezien de electronen echter voortdurend gestoord
worden in hun beweging, doordat ze elkaar onder
ling afstooten, zal dit niet het geval zijn. Bij een klein
potentiaalverschil zullen de electronen zich dan ook
zeer moeilijk naar de anode bewegen, zoodat betrek
kelijk weinigen daarop terecht komen. Verhoogt men
het spanningsverschil, dan wordt in sterkere mate de
onderlinge tegenwerking overwonnen, zoodat meer elec
tronen op de anode komen. Zoo laat zich dan ook ver-

W-
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klaren, dat dc anodcstroom bij vergroot ing der anodespanning eerst vrij regelmatig toeneemt, zooals uit fig. 4
blijkt. Deze regelmatige toename kan evenwel niet steeds
doorgaan, aangezien het aantal electronen dat geëmitteerd
wordt ten slotte de maximale anodcstroom moet bepalen.
Men noemt deze de verzadigingsstroom (is).
Bezien we thans het hier geschetste verschijnsel meer
van nabij, dan blijkt dat de grootte van den verzadigings
stroom eigenlijk alleen afhangt van de temperatuur van
den gloeidraad. Dit is in fig. 8 weergegeven voor een
hoogvacuumlamp. Indien men een voldoend hooge anodespanning beschikbaar heeft, blijkt dat bij het opvoeren
van de temperatuur de verzadigingsstroom aangroeit
volgens dc kromme A B
B
(Deze
komt in vorm ge
HO
heel overeen met die in
fig. 5). Heeft men ech
ter over een beperkte
120
spanning de beschikking
en bepaalt men dan de
J00
anodestroomen bij ver
schillende temperatu
ren, dan blijkt dat men
jl 80
een kromme verkrijgt,
die ten slotte horizon
£
taal verloopt. Zoo zien
|ö0
we b.v. (fig. 8) dat bij
een spanning van 45
volt en bij een tempe
«0
ratuur van circa 2200°
K een anodestroom
20
wordt verkregen, die
gelijk is aan den ver
A
zadigingsstroom (ca. 15
mA). Bij hoogcre tem
2100' 2200°
2300°
2400°
2500°K
peraturen blijkt dit niet
ABSOLUTE TEMPERATUUR
meer het geval te zijn;
Fig. 8.
bij 2300° K toch is de
verzadigingsstroom ruim 40 mA, terwijl de anode
stroom 25 mAbedraagt. Verhooging van temperatuur
heeft nu verder geen invloed op den anodestroom. Ver-

i

I
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hoogt men onder deze omstandigheden de anodespanning, dan wordt de anodestroom vergroot, zooals uit
de krommen blijkt.
Men kan uit fig. 8 een aantal krommen afleiden, die
het verband tusschen anodestroom en anodespanning
aangeven bij verschillende temperaturen (fig. 9).
Opmerking: Terwijl de kromme A B in fig. 8 voldoet aan de ver
gelijking I = A.T2. e — —, (zie opmerking § 4), voldoet A B in fig. 9
aan de vergelijking : I = C. va3^, waarin C een constante en va de
anodespanning is, ’t geen wil zeggen, dat de anodestroom evenredig
is met de 3/2 macht ven de anodespanning, mits de gloeidraad op
een voldoende hooge temperatuur gloeit.
Gesteld dat 60 volt ano
B
110
despanning beschikbaar
ijtaiA)
oV
is, dan zal de anode
100
stroom bij 2100° K 5 mA,
90
bij 2200° K 15 mA en bij
2300° K 35 mA bedra
S0
gen. De maximale anode
stroom zal bij 60 volt 40
70
mA kunnen bedragen; dit
E
is de verzadigingsstroom,
!««
«o
die volgens figuur 9 ver
§50
kregen wordt bij een tem
2300UK
peratuur, welke iets la
40
ger dan 2300° K is. Is
omgekeerd de anodespan
30
ning variabel en de tem
peratuur constant, stel
20
2200°K
2300° K, dan wordt ten
slotte de verzadigings
10
21001°K
stroom bereikt van on
A
geveer 43 mA.
0
20
40
60
60
100 120
Uit het voorgaande
5PA NNIN 6
volgt dus:
Fig. 9.
De verzadigingsstroom is de maximale anodestroom, die
bij een bepaalde gloeidraadtemperatuur en voldoende hoog
opgevoerde anodespanning verkregen kan worden; zij bestaat
als alle geëmitteerde electronen naar de anode gaan.
Opmerking : Men kan nu de vraag stellen of een hoogere spanning
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verder in het geheel geen invloed heeft op den anodestroom. Het
blijkt, dat wanneer we de anodespanning al maar hooger en hooger
opvoeren, de anode straks in gloeienden toestand komt, waarbij de
anodestroom weer toeneemt.
Dit laat zich verklaren door het feit dat spanningsverhooging een
vcrgrooting van de bewegingssnelheid der electronen ten gevolge
heeft. (Bij 1 volt spanningsverschil is deze snelheid 600 km/sec, bij
100 volt 6 000 km/sec, bij 10 000 volt 60 000 km/sec). De electronen
oefenen nu een waar bombardement op de anode uit, waardoor deze
verhit wordt. Deze verhitting heeft tengevolge dat de gloeidraad
door straling der anode in temperatuur stijgt, waardoor de emissie
toeneemt. En aangezien een voldoend hooge anodespanning aanwe
zig is, zal ook de anodestroom stijgen. Dit kan tengevolge hebben
dat de gloeidraad tenslotte doorbrandt.
D. Specifieke emissie en levensduur.
Dikwijls wordt de emissie aangegeven in verband met de
energie, welke per sec door den gloeidraad wordt opgeno
men . Dat tusschen
mA/W
X 10D0 UREN
20
deze
beide eenig
20
verband
bestaat
1Q voor een bepaal
ie
gloeidraad
den
i6
volgt wel hieruit,
16
dat wanneer men
IA
,4 de gloeitemperatuur op voert, door
12
12 den
draad een
t0
grooter
vermogen
W
wordt opgenomen
q
en een grootere
e
emissie verkregen
6
$
wordt. Gesteld nu
dat een gloeidraad
A
4
een vermogen van 4
2 volt X 0,5 ampère
= 2 watt opneemt
en dat de verzadi2000 2100 2200 2300 2A00 2500 2600 2700 2800°K
gingsstroom daar
ABSOLUTE TEMPERATUUR
bij 30 mA be
FlG. 10.
draagt, dan zegt
men dat de specifieke emissie 30 : 2 = 15 mA/W
bedraagt.
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Wanneer men het aantal watts vergroot bij dezen
gloeidraad, dan heeft dit een temperatuurstijging ten
gevolge, welke de oorzaak is van een emissie vergroot ing,
die in verhouding tot de toename van het aantal watts
belangrijk grooter is. Het gevolg is dat de specifieke
emissie toeneemt. Deze hangt dus af van de belasting
van den gloeidraad. Tegen over het voordeel dezer grooterc
emissie staat het nadeel van een kleineren levensduur.
Bij lampen met een wolfraamdraad wordt de levens
duur eenvoudig bepaald door het doorbranden. Is n.1. een
bepaald percentage van de draaddoorsnede verdampt,
dan brandt, evenals bij gloeilampen, de draad door. In
fig. 10 is weergegeven hoe de specifieke emissie en de
levensduur (voor een bepaalde draaddikte) afhangen
van de temperatuur. Bij lampen met oxyde en thorium houdende draad, wordt de levensduur bepaald door het
emitteerend vermogen, dat de draad — afhankelijk van
verschillende omstandigheden — vroeger of later geheel
of grootendeels verliest; hierbij behoeft van doorbranden
van den draad geen sprake te zijn. Intusschen geldt hier
ook als regel, dat bij het opvoeren der temperatuur de
emissie toeneemt, waarbij evenwel op een gegeven
oogenblik het emitteerend vermogen zoo goed als geheel
verloren gaat; terwijl dus bij een lagere temperatuur
een zeer groote levensduur verkregen kan worden, zal
deze bij het bereiken van bedoelde grens slechts heel
kort zijn.
Bij normaal werkende wolfraamlampen rekent men
op een specifieke emissie van 1 tot 5 mA per W; bij de
lampen met zwak gloeiende draden bedraagt de speci
fieke emissie van 30 tot 100 mA per W.
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HOOFDSTUK II.
Werking van drie - en vier-electrodenlampen.
5 5.

De drie-electrodenlamp (triode).

A. De Werking.
Ofschoon we in dc diode reeds een toestel zien,
dat als een kristaldetector een gelijkrichtende werking
bezit, heeft deze lamp toch voor
dit doel in de radiotechniek geen
groote toepassing gevonden; voor
namelijk was dit een gevolg van de
a
invoering der drie-electroden lampen
of triodcn, die zich daarvoor beter
leenen. Bij deze laatst en is tusschen
de anode en den gloeidraad F(fig. 11a)
een zoogenaamd rooster of tralie G
aangebracht (G van Grid of Gitter =
tralie). In werkelijkheid bestaat dit
rooster meestal uit een draadje, dat
spiraalsgewijs in een cylindrisch vlak
is gewonden en den gloeidraad om
sluit, terwijl de anode als een eylindertje dit alles weer omhult (fig.
11 b). Door tusschen rooster en ka
thode diverse spanningsverschillen te
laten optreden, kan men zeer belang
rijke stroomveranderingen in de anode keten verkrijgen. Om dezen invloed
te leeren kennen, maken we gebruik van een potentiometerschakeling (fig. 12; zie § 11 deel I), waardoor het
mogelijk is verschillende potentiaalverschillen te verkrij
gen, m.a.w. waardoor we het rooster verschillende posi
tieve of negatieve potentialen ten opzichte van den
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gloeidraad kunnen geven. De tusschen rooster en gloeidraad gevormde stroomkring noemen we de roosterkring.
Zeer dikwijls — hoewel niet altijd — wordt de rooster
kring zoo gemaakt
[mA
dat het rooster aan
het mineinde van
A
[mA
—
den gloeidraad wordt
— |G
J±
aangesloten.
t
Ba\
b
a
i
De 'potentiaal, welke
i
I
het rooster ten opzichte
Br
van dit mineinde heeft,
noemt men gewoonlijk
de roos terspanning.
Fig. 12.
Stellen we het
schuifcontact van den spanningsdceler op het midden
van deze, zoodat de roosterspanning nul is, en leggen
we een constante anodespanning aan, dan wordt een
anodestroom verkregen, die men de nul-ruststroom (iao)
kan noemen.
Gesteld dat deze ruststroom, als in fig. 13, 4 mA is.
We gaan nu het schuif
T
1------ contact zoodanig ver
*a=150V
2
plaatsen , dat het rooster
s
ia
2 \h
een positieve potentiaal
krijgt. Daarbij blijkt dat
de anodestroom aan
vankelijk toeneemt. Bij
het negatief maken van
LH- ANODE
f
$ ■tTstroom
!
het
rooster neemt de
S* I
/
stroomsterkte af en
SU i
+
wordt zelfs nul als een
i rooster
bepaalde waarde bereikt
/
I
is. De werking van het
1 I stroom* \
rooster
doet ons dus
}.-------*9
/ I
-40 -20 o 20 40 60 80 100 120 140 160 denken aan een ventiel
roos terspanning cv)
dat in rusttoestand geFic. 13.
deeltelijk openstaat, en
nu verder geopend of gesloten wordt. Bezien we echter
liever het verschijnsel in het licht der hiervoor gegeven
verklaring der diode. Indien men het rooster een posi
tieve potentiaal geeft, dan ontstaat tusschen rooster

T

h
I
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en gloeidraad een electrostatisch veld, waarvan de spanningslijnen in gelijken zin loopen als die van het veld
tusschen anode en gloeidraad. Dit heeft nu twee dingen
ten gevolge. Ten eerste worden er electronea naar het
rooster getrokken en vallen daarop, en ten tweede zijn
er een aantal — en dit is wel verreweg het grootste deel —
dat onder den invloed van de krachtwerking van rooster
en anodeveld een zoodanige snelheid verkrijgt dat ze
door de mazen van het rooster schieten. Daardoor neemt
de anodestroom zeer sterk toe, terwijl in den roosterkring
ook een stroompje ontstaat, dat zeer zwak is in vergelijking
tot den anodestroom (fig. 13) en roostersiroom (ig) wordt
genoemd. Aanvankelijk stijgt de roosterstroom bij verhooging van de roosterspanning zeer snel, waarna deze
stijging nagenoeg ophoudt, om daarna bij verdere verhooging van Vg weer te stijgen. Het nagenoeg constant
worden van den roosterstroom gaat gepaard met het
constant worden van den anodestroom, en dit geschiedt
zoodra de som van beide gelijk is aan den verzadigingsstroom.
Opmerking: Volgens fig. 13 treedt bij voortgaande vcrliooging van
de roosterspanning de toestand in, dat de anodestroom kleiner en de
roosterstroom grooter wordt. Dit moet verklaard worden door het
feit, dat door het bombardement der electronen tegen de anode, uit
deze electronen (bekend als secundaire electronen) treden : de secun
daire electronen bewegen zich dus in tegengestelde richting als de
primaire. Eerst als de primaire electronen met voldoende snelheid de
anode treffen, d.w.z. de anodespanning voldoende hoog is, krijgen de
secundaire electronen een zoodanige snelheid, dat zij zich tegen de
primaire electronen in bewegen. Is nu een rooster aanwezig, dat
een gelijke of grooter positieve potentiaal ten opzichte van den
gloeidraad heeft als de anode is, dan zullen de secundaire electronen
door het rooster worden aangetrokken, en het gevolg is, dat de
anodestroom evenveel kleiner wordt.
Geven we het rooster een negatieve potentiaal, dan
ontstaat een electrostatisch veld, dat het veld, ’t welk
tusschen gloeidraad en anode bestond, tegenwerkt. De
electronen, die naar de anode zouden willen gaan, worden
nu teruggedrongen en de anodestroom wordt kleiner.
Het is duidelijk dat de terugwerkende kracht van het
rooster, dat zooveel dichter bij den gloeidraad ligt dan
de anode, gemakkelijk zoo groot gemaakt kan worden,
dat geen electronen meer door de mazen dringen, zoodat
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de anodestroom nul wordt. Van de in fig. 13 geteekende
krommen is de getrokken kromme van buitengewone
beteekenis; dit is de roosterspanning-anodestroom-karaktcristiek, kortweg dikwijls de anodestroomkaraktenstiek ge
noemd.
Daar waar de karakteristiek zich ombuigt en nagenoeg
niet meer stijgt, naderen we den toestand dat de stroom,
die door de anode en rooster te samen wordt opgenomen,
tot den verzadigingsstroom nadert.
Gewoonlijk noemt men de maximale anodestroom,
die op kan treden, ook de verzadigingsstroom, wat strikt
genomen niet juist is, doch, waar de roosterstroom ge
woonlijk zeer klein is ten opzichte van den anodestroom,
is er slechts een gering verschil tusschen deze verzadigings
stroom (ïs) en den totalen verzadigingsstroom (is + ig).
B. Karakteristieken bij verschillende anodespanningen.
Indien men de anodespanning verhoogt, zal dit ten
gevolge hebben, dat de ruststroom vergroot wordt; in
het algemeen zal men bij een overeenkomstige roosterspanning een hoogere anodestroom
" verkrijgen; voor den verzadigings
stroom geldt dit echter niet (fig. 14).
Indien bij de spanning Uj, de geheele emissie wordt benut, dan zal
bij de spanning v2 dezelfde totale
verzadigingsstroom op treden, m .a. w.
VOOR LAGERE
beide krommen loopen even hoog op.
ANOOESR.
ANOOESP.
Ditzelfde geldt ook ten naaste bij
3
voor de verzadigingsstroomen (i5),
als we afzien van de verschillende
waarden der roosterstroomen. Voor
niet al te groote verschillen in de
anodespanning kan men eenvoudig
0
*oosTCRSPAHNiNo (vg) zeggen, dat de beide anodestroompIG> 14
karakteristieken gelijk en gelijkspanning iets
,Tmig ziJ,n’ en dat die voor h°°gere
Vermmd rt naar ^1IX^S verschoven is.
schuift do V ?aen. omgekeerd de anodespanning, dan
sPanninesvpwlra • ristie^ naar reckts en met elke gelijke
a8lng vrijwel evenveel. Indien men met
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deze verlaging doorgaat tot nul, dan zal het beginpunt
van de kromme in het punt O moeten vallen; echter be
staat nu geen gelijk- en gelijkvormigheid van de ver
schillende krommen. Men kan dus zeggen:
Voor elke gelijke anodespanningsverhooging verschuift de
karakteristiek zich — uitgaande van het nulpunt — evenveel
naar links.
Karakteristieken voor twee anodespanningen, die slechts
weinig verschillen, kunnen als gelijk- en gelijkvormig
worden beschouwd.
Opmerking : We zouden nu ook nog na kunnen gaan hoe de karakte
ristieken bij verschillende glocidraadtempcraturen zijn. Daarbij zou
blijken dat de karakteristiek voor een bepaalde anodespanning bij
een lagere temperatuur een kleinere nulruststroom zou aanwijzen,
terwijl het beginpunt van de kromme in de horizontale as hetzelfde
zou zijn als bij de hoogere temperatuur; de karakteristiek loopt iets
minder steil op. Dit is een gevolg van bijkomstige omstandigheden,
waarop we hier niet nader in willen gaan.
C. De gemiddelde roosterspanning.
Ten aanzien van de roosterspanning moeten we een op
merking maken, die in eerste instantie minder belangrijk
is, maar die toch later blijkt van beteekenis te zijn ( § 28).
Wc kunnen ons n.1. afvragen : hoe staat het met de poten
tiaal van het rooster ten opzichte van de verschillende
punten van den gloeidraad ? Als wc het rooster toch
zonder voorspanning aan b (fig. 12) verbinden, heeft
G dezelfde potentiaal als b. Maar als we bedenken, dat
de stroom van a naar b vloeit, moet de potentiaal in a
hooger zijn dan in b. Stel dat dit verschil 3,5 volt bedraagt,
dan heeft G ten opzichte van a een potentiaal — 3,5 V,
terwijl de gemiddelde potentiaal van G ten opzichte
van den geheelen gloeidraad — 1,75 volt is. Sluit men
daarentegen het rooster aan a aan, dan heeft b 3,5 volt
lagere potentiaal dan a, m.a.w. dan heeft b (en dus G
ook) een 3,5 V hoogere potentiaal dan a, zoodat het
rooster een gemiddelde potentiaal van + 1,75 volt ten
opzichte van den geheelen draad heeft.
§ 6.

De vier-electrodenlampen (tetroden).

Bij de voorgaande beschouwing bleek ons welke be
langrijke invloed het rooster op den anodestroom uiti
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oefent, hoe bij een positief rooster de anodestroom toe
neemt. Omgekeerd ligt hierin opgesloten dat men een
belangrijk hoogere anodespanning zou moeten gebruiken
om bij afwezigheid van het rooster (of bij een nul-potentiaal van het rooster) die grootere anodestroom te ver
krijgen. De aanwezigheid van een positieve roosterspanning brengt dus mede dat men met een lagere anodespan
ning een even groote anodestroom kan verkrijgen. Deze
conclusie kan ons voeren tot de gedachte om in de lamp
tusschen gloeidraad en rooster nog een tweede rooster
aan te brengen, dat een voortdurend positieve potentiaal
bezit.
De lamp bevat dus nu vier electroden; vandaar de
naam tetrode (tétra = vier). Ge__
woon lijk zijn beide roosters con/^L >v—* centrisch om den gloeidraad gc' /Zy////'
g plaatst, zoodat men spreekt van een
>-&&&?
binnen- en buitenrooster (fig. 15).
^^^"1 G' Het buitenrooster heeft als bij
a
de triode den dienst om de anodeF stroomen te regelen, te controleeren en wordt daarom wel con
troleerend rooster (G) genoemd.
Het binnenrooster draagt den
naam van ruimteladingsrooster (GL)
en wel om de volgende reden:
G,
F
Zooals in § 4 werd medegedeeld,
b
hangen als het ware om den
gloeidraad de dichtste lagen van
de electronenwolk. Brengt men
nu in die wolk een tweede rooster,
dan trekt dit, als het een posi
BE
tieve potentiaal bezit, een groot
FF
aantal electronen tot zich en
wordt de ruimtelading deels weg
A
genomen. Men kan zich voor
Fig. 15.
stellen dat daardoor ruimer, baan
gemaakt wordt voor de electronen, welke naar de anode
getrokken worden.
Er wordt nu wel een vrij groot aantal electronen
door het ruimteladingsrooster opgenomen, maar dit werkt..
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anderzijds versnellend op een groot aantal, dat door
de mazen van het rooster schiet.
Opmerking: In werkelijkheid is het proces, dat zich in de tetrode afspeelt minder eenvoudig dan we hier schetsen. Wie daar
omtrent wenscht te weten, verwijzen we naar een publicatie van
Dr. Balth. v. d. Pol in Physica 1925, blz. 1—S.
Om het verschil te laten zien tusschen een triode en
tetrode geven we hier naast elkaar de karakteristieken
van een Philips D2 en De lamp, (fig. 16) waarbij het
verschil alleen
PHILIPS ZO ia(m A)
in dit tweede
rooster bestaat.
06
'9
[tetrode]
Terwijl men bij
een D2 lamp
(triode)
door
12
x^
middel van een
anodespanning
van 50 volt een
\
ruststroom van
0,6 mA verwordt
krijgt,
deze bij de De
lamp (tetrode)
Vg(V0lt)
reeds
verkregen
-6-4-2 0
2 4
6 -6 -4 -2 0
2 4 6
met een anode
Fic. 16.
spanning van 8
volt, als het ruimteladingsrooster een spanning van 10
volt (vgl = 10 V) bezit.
Geeft men dit rooster een potentiaal van 6 volt (vgy =
6 V), danblijkt dat de ruststroom lager (iao = 0,4 mA)
is, terwijl de verzadigingsstroom belangrijk kleiner is
geworden.
Hoe staat het nu met de roosterstroomen, die in den
stroomkring van het ruimte ladingsrooster ontstaan ?
Deze zijn in fig. 16 door streeplijnen weergegeven.
Voor het geval va = 8 V, vgl = 10 V is, en de spanning
op het buitenrooster 0 volt (Vg = 0 volt), bedraagt de
stroom via het binnenrooster ca. 1,0 mA.
Wordt nu het buitenrooster een positieve potentiaal
gegeven, dan heeft dit tengevolge dat deze stroomsterkte
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kleiner wordt. Dit is verklaarbaar, omdat het buitenroostcr dan ook zijn invloed doet gelden en een aantal
electronen naar zich trekt, dat anders naar het binnen rooster ging.
Bij een roosterspanning van ongeveer 3,5 volt (vg =
-f 3,5 V), treedt de toestand in dat de binnenroosterstroom vrijwel constant wordt; het buitenrooster heeft
dan haar maximalen invloed ten opzichte van het binnen rooster bereikt. Ook vanaf dat oogenblik heeft de anodestroom het verzadigingspunt bereikt.
Bij een negative potentiaal van liet buitenrooster neemt
de stroomsterkte in het binnenrooster aanvankelijk toe,
wat ook weer verklaarbaar is, omdat dan het buitenrooster
afstootend werkt op de electronen en dus de werking
van het binnenrooster versterkt. Gelijktijdig sluit het
buitenrooster als het ware de anodestroom af. Naarmate
het buitenrooster sterker negatief gemaakt wordt neemt
het binnenroostcr een grooter aantal electronen op, waarbij
ook een verzadigingstoestand schijnt in te treden, zooals
uit fig. 16 blijkt.
Bij lagere spanning op het binnenrooster (b.v. Vgt =
6 V), zijn de roosterstroomen kleiner, zooals uit fig. 16
blijkt.
Het practische voordeel van een tetrode ten opzichte
van de triode is voornamelijk gelegen in het feit dat men
een belangrijk kleinere anodebatterij noodig heeft. Be
draagt bij een triode de noodige anodespanning van 50
tot 100 volt. bij een tetrode bedraagt zij slechts 4 tot
hoogstens 20 volt.
§ 7.

Laagvacuumlampen.

Bij al de hiervoor gegeven beschouwingen veronder
stelden wc met hoogvacuumlampen te doen te hebben.
Indien echter in een ballon een gas aanwezig is van
een druk, die b.v. 100 000 maal zoo groot is, zooals bij de
laagvacuumlampen het geval is, (§1), moet hiermede
terdege rekening gehouden worden.
Als n.1. een gloeidraad electronen uitzendt en deze
onder den invloed van een elcctrisch veld zich naar den
gloeidraad bewegen, dan zal bij de laagvacuumlamp de
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mogelijkheid zeer groot zijn, dat de clectronen op hun weg
moleculen ontmoeten. Is de snelheid voldoende groot,
dan bestaat een vrij groote kans dat het electron als het
ware door een molecule schiet, en, waar clectronen, als
zijnde gelijknamig geladen, elkaar afstootcn, zal dit
electron betrekkelijk gemakkelijk een of meer electronen
naar buiten st.ootcn, met het gevolg, dat het overblijvende
molecule deel een positieve lading krijgt (§ 2, deel I).
Dit deel wordt gewoonlijk een 'positief ion genoemd.
(De naam ion beteekent wandelend deeltje en is het
eerst ingevoerd bij de verklaring van den stroomdoorgang in vloeistoffen). Het verschijnsel wordt ionisatie
genoemd; men spreekt ook van het ioniseeren van het gas.
Opmerking : Indien men den gasdruk in een laagvacuumlamp zou
verminderen, zou men bemerken dat de ionisatie afneemt. Werd ten
slotte de toestand van lioogvacuum bereikt, dan zou de ionisatie zoo
goed als geheel ophouden, omdat dan de trefkans enorm veel ver
minderd is.
Omtrent liet aantal moleculen dat zich bij hoog- en laagvacuum in
een ruimte bevindt het volgende : 1 cm3 van een gas bevat bij 76 cm
kwikdruk en 0° C circa 30.1018 moleculen. Bij 100 cm kwikdruk is
dit aantal 4/3 maal zoo groot (40.1018). Bij 1 mm kwikdruk (laagvacuum)
is liet aantal 40.1015, bij 0,000001 mm kwikdruk (hoogvacuum) is
het 40.109. Dat deze cm3 nog verre van luchtledig is, blijkt wel
hieruit dat, wanneer men elke sec 1000 moleculen verwijderde, men
nog 1 jaar noodig zou hebben om van „hoogvacuum” tot absoluut
luchtledig te komen. Ongetwijfeld moet bij velen de vraag rijzen of
de trefkans der clectronen dan toch werkelijk wel zoo veel verminderd
is. Men heeft, echter te bedenken dat bij het hoogvacuum tusschen de
moleculen afstanden bestaan, die in vergelijking tot de afmetingen
van het electron zeer groot. zijn. Denkt men de 40.109 moleculen
cens regelmatig verdeeld in de cm3, dan zou men langs elke ribbe
van den kubus 3500 moeten hebben. Terwijl de hart-afstand der inrust
gedachte moleculen nu 1,310“'4 cm bedraagt, zijn de diameter van
een electron en een gasmolecule zoo enorm klein, dat de afstand tusschen
twee moleculen ca. 600 000 000maal zoo groot is als de electron-diameter.
Behalve de electronen en moleculen bevinden zich dus
in de ballonruimte positieve ionen. Terwijl nu de electronen de neiging bezitten om naar de anode te gaan,
hebben de positieve ionen het verlangen om naar den
gloeidraad te komen. Bovendien hebben deze den drang
om weer zooveel electronen op te nemen als daarin te
kort komen, zoodat ook vereeniging zal optreden. Af
gezien van deze vereeniging zullen de + ionen in meer
of mindere mate de afstootende werking compenseeren,
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die de in de nabijheid van den draad zwevende electronen
uitoefenen op de electronen, die van den gloeidraad
naar de anode willen, en zoodoende wordt het voor de
anodespanning gemakkelijkcr om de electronen door het
rooster van de triode te trekken.
De gevormde + ionen werken dus in gelijken zin als
het binnenrooster van een tetrode. Waar eenerzijds de
gasvulling een nadeel schijnt, doordat de electronen op
de moleculen botsen, blijkt zij anderzijds een voordeel
te zijn, omdat uit deze botsingen een toestand voortspruit,
die het nadeel
PHILIPS 24 ia(mA)
PHILIPS 24 ia(rr/U/<
der botsingen
02
Dt
ruimschoots
[HOOG VA Cl 2S.
ILAAGVAC7
vergoedt. Het
onderscheid
tusschen
een
hoog- en Jaag*3
vacuumtriode
Sp
spreekt duide
lijk bij een ver
gelijking
tus
1,8
schen de Phi
lips D2 en Dl,
waarvan de laat
%
ste een laagvacuumlamp
is
vg
(vólt)
Vg {VOltl
J
(fig.
17).
-6-4-2 0 2 4
6 -6 -4 -2 0
2 4
6
Terwijl bij de
Fic. 17.
D2 bij 25 volt
anodespanning slechts een ruststroom van 0,2 mA ver
kregen wordt, bedraagt bij dezelfde anodespanning voor
de Di de ruststroom 1,8 mA. Hieruit blijkt welke sterke
invloed de ionisatie uitoefent.
Indien men een anodespanning neemt, die enkele volts
lager is (b.v. 22,5 V), valt het op, dat de ruststroom
weer veel lager is. Dit groote verschil vloeit niet alleen
voort uit het feit dat bij hoogere anodespanning de anode
de electronen met grootere kracht tot zich trekt, maar
ook daaruit dat deze zich met grootere snelheid en in’
grooter aantal naar de anode bewegende electronen een
grootere ionisatie te voorschijn roepen, zoodat meer
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ionen verkregen worden, en daarmede een sterkere compenseerendc invloed voor de ruimtelading ontstaat.
Deze omstandigheid heeft tengevolge dat de karakte
ristieken geen gelijk- en gelijkvormige lijnen zijn en dat
een voor een hoogere anodespanning niet eenvoudig een
naar links verschoven karakteristiek is voor een lagere
anodespanning. Bij een hoogere anodespanning loopt
de kromme steiler op.
§ 8. „Miniwatt1 Tampen.
Onze onderscheiding der diverse radiolampen zou niet
volledig zijn, indien we niet even stil stonden bij de
„Miniwatt”lampen. Aanvankelijk werd practisch alleen
wolfraam, hetzelfde metaal dat men voor de metaaldraad gloeilampen gebruikt, als gloeidraad gebezigd. Thans
wordt dit nog toegepast bij de Philips D en E lampen.
Zooals in § 4 werd geschetst, is het mogelijk draden te
vervaardigen, die bij veel lagere temperatuur gloeiende,
minstens even groote emissie bezitten. Het gloeien op
lagere temperatuur sluit in dat daarvoor per seconde een
geringere hoeveelheid electrische energie noodig is,
m.a.w. het product van aantal volts en ampères (= aan
tal watts) kan kleiner zijn. Het is zelfs belangrijk kleiner.
Door Philips worden deze zwak gloeiende lampen onder
het merk „Miniwatt” in den handel gebracht.
Momenteel onderscheidt Philips twee soorten „Mini
watt’Tampen, n.1. de B-lampen en de A-lampen. Ver
gelijken we deze met de D-lampen, welke een gloeispanning van 3,5 volt en een gloeistroom van 0,5 ampère
dus een vermogen van 3,5 X 5 = 1,75 watt vragen. De
B406-lamp heeft een spanning van 3,4 tot 4,0 volt
en een stroom van 0,10 ampère, dus gemiddeld
3,7 X 0,10 = 0,37 watt noodig, terwijl de A-lampen,
die een spanning van 1,1 tot 1,3 volt (resp. 3,5 volt) bij
een gloeistroom van 0,06 ampère vereischen, een ver
mogen opnemen van gemiddeld 1,2 X 0,06 = 0,072 watt
(resp. 0,21 watt). Het vermogen is dus van 1,75 watt
bij de genoemde B-lampen tot 0,370 watt en bij de eene
serie A-lampen tot 0,072 watt teruggebracht. Dit sluit in
dat men veel minder energie aan de stroombron onttrekt.
(Zie verder § 24).
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HOOFDSTUK III.
Werking van de Radiolampen bij Wisselspanning.
§ 9. Een wisselspanning in den anodekring van
een diode.
In het voorgaande maakten we vrij uitvoerig kennis
met de werking van de radiolamp, waarbij we voor
namelijk het oog gevestigd hadden op de verklaring
van de karakteristiek. Nu we hierin eenig inzicht ver
kregen hebben, kunnen
1a
'a
we meer gecompliceerde
beschouverschijnselen
I£5
wen. Het is van zeer veel
belang eerst na te gaan
1
wat er zal geschieden als
men de anodebatterij bij
ajbrzins.
een diode vervangt door
•l _
bo Va
_o /lil' jÏJA_T een wisselspanning.
OI23*i
Mtioe spAmm(vêj
Gedurende de eene halve
/ i 1 H
periode van de wissel
ANOOC S/jjjNNjN6(Vè)
spanning heeft de anode
A (fig. 18) een positieve
potentiaal (ten opzichte
van den gloeidraad) en
gedurende de andere halve
periode is de toestand
juist omgekeerd.
Geheel overeenkomstig
met hetgeen door Edison
I0' '
werd opgemerkt (§ 1),
moet in het eerste geval wèl, in het tweede geval géén
anodestroom ontstaan. De diode werkt dus als een ven
tiel, zoodat men ook wel van de ventielwerking van deze
*0
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spreekt. De diode geeft dus het middel om bij gebruik
van een wisselspanning een gelijkgerichte stroom, of
nauwkeurig gezegd, een intermittecrende gelijkstroom
te verkrijgen (§ 12, deel I). Daarom vormt de diode
een gelijJcrichter. Voor latere beschouwingen is het van
belang na te gaan hoe het verloop van den verkregen
gelijkstroom is. Daartoe maken we gebruik van een con
structieve methode, als in fig. 18b is gevolgd.
Gesteld eens dat de wisselspanningen, door de machine
M voortgebracht, zoo groot zijn, dat zij een maximale
positieve waarde OA en een maximale negatieve waarde
OB (zie as van de karakteristiek) heeft. In een nieuw
assenstelsel va-0-T teekenen wc het verloop van de
wisselspanning in verband met den tijd. Verdcelen we
nu een periode in 8 deelen en gaan we na hoe groot op
elk der tijdstippen de anodespanning en de daarbij behoorcnde anodcstroom is. De laatste kunnen we vinden
door uit betreffende punten van de spanningskromme
(a, b, c enz.) verticale lijnen te trekken, die de karakte
ristiek ontmoeten.
Zoo vinden we nu dat na '/s periode (in 1 ) de anode
spanning 1-a is, terwijl de anodcstroom aL—a2 bedraagt.
Om nu de anodestroomveranderingen duidelijk te
kunnen zien, teekenen we een assenstelsel ia-0-T, waarop
we vanuit punt a weer onderling gelijke tijdsdeeltjes af
zetten, waarbij men 1 periode even lang kan nemen als
in het andere assenstelsel va-0-T, wat echter niet nood
zakelijk is.
Men trekt nu uit punt 1 een verticaal en vanuit a2 een
horizontaal lijntje, zoodat punt a3 gevonden wordt. Op
overeenkomstige wijze vinden we andere punten, waardoor
de kromme is te teekenen.
Op de oogenblikken, dat de anode een negatieve poten
tiaal heeft ten opzichte van den glocidraad, kan geen
stroom ontstaan. Trekken we verticale lijntjes uit de pun
ten b, c en d, dan vinden we geen snijpunten met de karak
teristiek. Pas na tijdstip 8 treedt weer een anodestroom op.
Opmerking: Lezers die met deze constructieve methode niet op de
hoogte zijn, raden we beslist aan zelf eens een dcrgclijk teekeningetje
te maken. Hierbij is zuiver teekenen zeer aan te bevelen !
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§ 10. Een wissel- en gelijkspanning in den anodekring van een diode.
Behalve de wisselspanning van zoopas, willen we een
gelijkspanning (B in fig. 19a) in den anodekring laten
optreden. Indien deze
laatste alleen aanwezig
was en aan de anode
reeds een positieve po
tentiaal ten opzichte
van den gloeidraad gaf
I
(stel O A fig. 19b), dan
i
zou alleen daardoor een
lt\___
0
constante anodestroom
of ruststroom Aa, op
KC
| {
treden. In dit geval
lil 3
zegt men dat er een
; u
positieve voorspanning
l
A
(of hulpspanning) aan
f
Ba Tb f
wezig is. Laten we nu
i
4
F
de wisse lspanningsbron
I
werken, dan zal de
T
anodespanning gedu
rende de eene halve
Br
periode verhoogd, gedu
Fig. 19.
rende de andere halve
periode verlaagd worden, ja wordt negatief, zoodra de
negatieve spanning grooter is dan de positieve voorspanning, wat in fig. 19b is voorgesteld. Gaan we nu —
op gelijke wijze als in fig. 18b geschiedde — construc
tief bepalen hoe de stroomverandcringcn in den anode
kring plaats vinden, dan krijgen we hoogcr oploopende
stroompieken.
Ook nu ontstaat een intermitteerende gelijkstroom, die
als gevolg van de aanwezige voorspanning een hooger
gemiddelde zal moeten bezitten dan in fig. 18b.
Indien men een hoogere voorspanning aanlegt, is de
in fig. 20 geteekende toestand te verkrijgen. De gelijk
stroom is nu niet meer onderbroken maar pulscerend.
Opmerking : Volgens § 12 deel I kunnen we nu zeggen, dat in den
anodekring zoowel een gelijkstroom als wisselstroom optreedt.
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Vergelijkt, men fig. 19b en fig.“' 20, dan treedt een
merkwaardig onderscheid aan den dag. In fig. 19b ziet
men dat de stroomverhoogingen boven den ruststroom
grooter zijn dan de
stroomverlagingen, zoodat een gemiddelde
stroom verkregen wordt,
die grooter is dan de
ruststroom. In fig. 20
daarentegen is de gemiddelde stroom even
0
-7“ groot.
De oorzaak van dit
POS. V00RSP
verschijnsel is gelegen
in het feit dat de spano
ningswisselingen in de
beide gevallen over ver
schillende gebieden van
de karakteristiek plaats
vinden. In fig. 20 toch
bewegen we ons over
Fig. 20.
dat deel van de karak
teristiek dat betrekkelijk geringe afwijking van een
rechte lijn vertoont en dat we in het vervolg het rechte deel
van de karakteristiek zullen noemen.
We kunnen nu het volgende samenstellen.
Vinden de spanningswisselingen over het rechte deel
van de karakteristiek plaats, dan ml de gemiddelde stroomsterkte gelijk zijn aan den ruststroom.
De gemiddelde anodesiroom zal met den ruststroom ver
schillen, als de voorspanning zoo gekozen wordt, dat de
spanningswisselingen plaats vinden om een punt in een
gebogen deel van de karakteristiek; dan treedt gelijkrichting op.

5 n. Een wisselspanning in den roosterkring
van een triode.
Met het oog op de later te bespreken toepassingen der
trioden (en der tetroden), is het van zeer veel belang
eens na te gaan, welke anodestroomen er zullen ontstaan
als men in den roosterkring een wisselspanning laat op33
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treden, terwijl zich in dien kring een weerstand bevindt.
Gesteld dat een wissclspanningsmachine M span
ningen tusschen rooster en gloeidraad zou veroorzaken
als in het assenstelsel
'a
'a
Vg-O-T is aangegeven
(lig. 21). Indien geen
&
bijkomende invloe
den in het spel tra
den, dan zou een
pulseerende gelijk
H
stroom optreden als
Ï9_-0}
— door de getrokken
Wo +4
kromme in het stel
IJ0\ 1 I Vq
sel ia-0-T is weer
t
gegeven.
In
werkelijkheid
zullen deze een ander
b
*
verloop hebben. Zoodra toch het rooster
een positieve poten
7 tiaal
ten opzichte
Br
van
den
gloeidraad
Fig. 21.
heeft, trekt dit electronen tot zich en er ontstaat een electronenstroom via
het rooster, een roosterstroom. Door dezen roosterstroom
ontstaat een spanningsver lies in den weerstand, waaruit
volgt dat het rooster een minder hoogc positieve potentiaal
bereikt dan we veronderstellen. Men kan zich b.v. voor
stellen dat de positieve spanningen op het rooster varieeren
volgens de gestippelde spanningskrommen. De anodestroomen zullen daarmede nu ook veranderen, zooals
fig. 21b weergeeft. Hieruit volgt:
Indien spanningswisselingen tusschen rooster en gloeidraad
optreden, waarbij het rooster positieve potentialen aanneemt,
zullen roosterstroomen ontstaan die de roosterspanningen
veranderen, tengevolge waarvan de anodestroomen een wij
ziging ondergaan (vervormen).
§ 12. Een wissel- en gelijkspanning in den
roosterkring.
Beschouwen we nu het geval dat men het rooster een
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zoodanige negatieve
voorspanning geeft,
dat het rooster bij de
optredende
wissel
spanningen veroor
zaakt door M (fig.
22) steeds een nega
tieve potentiaal be
houdt. Dan zullen
dus geen roosterstroomeri kunnen optre
den, zoodatdeanodestroom vrij van den
invloed van deze is.
Construeeren we op
de bekende wijze de
stroomvariaties, dan
valt het op, dat de ge
middelde waarde van
den variabelen anodestroom gelijk is aan
den ruststroom. De
spanningsvariaties
op het rooster worden
nu volkomen weer
gegeven in den anodestroom. Dit is ook
alweer een gevolg
daarvan dat de span
ningsvariaties zich
bewogen over hetz.g.
rechte deel van de ka
rakteristiek (vergelijk
§ 10). Het is van
belang hierbij op te
merken dat de groot
te der stroomvaria
ties niet alleen af
hankelijk is van de
spanningsvariaties
maar ook van de hel35

ling van de karakteristiek, zooals wel uit fig. 23
blijkt.
Legt men een grootere negatieve spanning aan het
rooster, dan is het
moge lijk dit een zoo
danige potentiaal te
/
geven, dat men komt
op een punt in de
bocht van de karak
teristiek, zooals in
i
fig. 24 het geval is.
lïïTInïïn T In dat geval zal de
vq__ ó
gemiddelde anode4X
«csiwwsf-*
stroom hoogcr zijn
'a
\0. ____ v9
r—
dan de stroom die
er bij de voorspanT
ning alleen zou op
!e<
treden.
b <r
a@"
We stellen dus
vast:
Om in den anode Br
kring stroomverandeFig. 24.
ringen te krijgen, die
op gelijke wijze varieeren als de roosterspanning, moet men
het rechte deel der karakteristiek gebruiken; dan is de ge
middelde stroomsterkte gelijk aan den ruststroom.
Hoe steiler de karakteristiek oploopt, hoe grooter de
anodestroomveranderingen zijn, die men bij bepaalde span
ningsveranderingen op het rooster verkrijgt.
De gemiddelde anodestroom verschilt van den ruststroom,
als de voorspanning zoo gekozen wordt, dat de spanmngswisselingen plaats vinden om een punt in het gebogen deel
van de karakteristiek; er treedt dan gelijkrichting op.
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HOOFDSTUK IV.
Kenmerkende eigenschappen der Radiolampen.
§ 13. Inleiding.
Hoe langer hoe meer gaan de fabrikanten der radio
lampen er toe over om naast de karakteristieken van
hunne lampen nog een drietal grootheden te publiceeren,
welke karakteristiek, welke kenmerkend zijn voor die
lampen. Het zijn de grootheden: steilheid, versterkingsfactor en inwendige weerstand. Het is voor vele radio
amateurs geheel duister welke beteekenis aan deze groot
heden moet worden toegekend en in welk verband deze
tot de karakteristiek staan en daaruit kunnen worden
afgeleid. We willen dit in dit hoofdstuk trachten duidelijk
te maken.
§ 14.

Bepaling van de steilheid van een lijn.
Ieder kent het woord „steil
F,
en weet wat het wil zeggen,
dat de eene lijn steiler loopt
dan de andere. In de wiskunde
0
stelt men zich niet met algemeene begrippen als „steil” en
„steiler” tevreden, N maar wil
men de graad van de steilheid,
B
als we het zoo eens mogen
noemen, nauwkeurig vastgelegd
zien. Dit is nu als volgt te ver
krijgen.
X
In fig. 25 zijn drie lijnen
P Q
geteekend, die verschillende
steilheid bezitten ten opzichte
van de assen OX en OY. We
Fig. 25.
j >

A

C,
4

o
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trekken nu uit twee punten P en Q, welke op een
willekeurige afstand van elkaar liggen, vertikale lijntjes,
waarna uit de punten a, c en e horizontale lijntjes worden
getrokken. Op deze wijze worden rechthoekige driehoekjes
met gelijke basis en verschillende hoogte verkregen.
Hoe steiler de lijn is, hoe grooter de hoogte van het
driehoekje is. Men zou nu het plan kunnen opperen de
steilheid in deze hoogte uit te drukken, doch dit zou
alleen mogelijk zijn, als de basissen steeds dezelfde wa
ren. Om ons hiervan vrij te maken bepalen we eenvoudig
de verhouding van de hoogte en de basis van elk drie
hoekje en noemen deze verhouding de steilheid. Is b.v.
yjde helft van x, dan is yx: x = y2, zoodat de lijn AB de
steilheid y2 heeft; is y2 = x, dan is y2: x = 1 en heeft CD
de steilheid 1, is y3 = ll/2 x, dan is de steilheid van EF
1 y2. Ook bij kromme lijnen kan men van het begrip steil
heid gebruik maken. Een kromme lijn is n.1. op te vatten
als een lijn die bestaat uit een oneindig groot aantal
rechte lijntjes, die oneindig kort zijn. Denkt men zich nu
door zoo’n recht stukje, dat voor onze waarneming
eenvoudig een punt is, een rechte lijn getrokken, dan
noemt men zoo’n lijn een raaklijn. Door elk punt van de
kromme is een dergelijke raaklijn te trekken.
De steilheid, die een raaklijn in een punt van een kromme
heeft, noemt de steilheid van de kromme in dat punt.
Willen we de steil
heid in de punten A,
A
B en C van een
kromme (fig. 25) be
palen, dan trekken
we door deze raak
I
lijnen, trekken op
willekeurige afstan
den x,, x2 en x3 ver
I
ticale lijnen en be
I
palen de stukken y,,
I
y2 en y3. Nu geeft
I
yl : x: de steilheid
in A, y2: x2 de steil
*3
0
PxTQ
heid in B en y3: x3
Fig. 26.
de steilheid in C aan.
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Gesteld dat de steilheid in A y2 is, wat wil dit dan
zeggen? Dit betcekcnt, dat wanneer de afstand OP met
een bedrag
= PQ toeneemt, de uit Q getrokken lijn
met een bedrag yl = y2 x toeneemt, wat betrekking
heeft op de raaklijn in punt A.
Willen we ons uitsluitend bepalen tot de kromme
lijn zelf, dan moeten we ons bepalen tot het oneindig
korte reehte stukje in A, en we moeten het punt Q on
eindig dicht bij P denken; y, zal dan ook oneindig kort
zijn en moet de halve lengte van de afstand PQ hebben.
Men kan dus zeggen, als in A de steilheid van de kromme
y2 is, dan beteekent dit, dat bij een oneindig kleine toe
name (of afname) van de waarde OP de lijn PA toeneemt
(afneemt) met een oneindig kleine waarde, die de helft
is van eerstgenoemde.
Opmerking : Noemen we de oneindig kleine toe- of afname van OP
da en de oneindig kleine verandering van PA d?/, dan geeft dy : da
de steilheid aan in pimt A. Stellen we de steilheid door de letter S
voor, dan is in het algemeen :

S - ö
da

§15.

De steilheid van een lampkarakteristiek.

Het ligt direct voor de hand, dat men bij de karakte
ristieken van radiolampen ook van
de steilheid in een punt kan spre
ken. Hoe deze wordt uitgedrukt wil
len we thans nagaan.
Neem aan, dat bij een karakteri
stiek de afstand, welke 1 volt roosterspanning voorstelt, even groot is
als die welke 1 milli-ampère weer
geeft. Volgens de vorige § kunnen
we voor deze kromme de steilheid
in verschillende punten bepalen.
Men ziet gemakkelijk in, dat de
steilheid in het rechte deel van de
karakteristiek het grootst is. Gesteld
2 3
-? -/ o
nu, dat we haar willen bepalen in
Fig. 27.
het punt A. We teekenen nu den
driehoek A, B, C en het ligt voor de hand om te zeg39

gen dat de steilheid BC : AB = 2 is, daar CB 2 maal
AB is. Maar nu stuiten wc op dc moeilijkheid, dat BC
in mA en AB in volts wordt gemeten. Wc zeggen nu
eenvoudig, dat de steilheid in A bedraagt: BC(mA) :
BC
AB(volt) =
mA per volt. De steilheid in A is dus
2 mA per Volt. Dit beteekent: als in A dc roosterspanning
met een zeer klein bedrag toeneemt (stel 0,01 volt) dan
neemt dc anodestroom met een 2 maal zoo groote waarde
(2 X 0,01 = 0,02 mA) toe.
Men lette er wel op, dat punt A ongeveer midden op
het rechte deel van de kromme ligt, zoodat men in dit
geval wel mag zeggen, dat men per volt roosterspanningsverhooging een anodestroomverhooging van nagenoeg
2 mA kan verkrijgen; dit kan evenwel bij vele punten
van de kromme niet gezegd worden (zie b.v. de punten
D). Men moet daarbij strikt genomen, steeds een oneindig
kleine roosterspanningsverandering beschouwen. Daar
deze een oneindig kleine anodestroomverandering ten
gevolge heeft, is dus de steilheid aldus te definieeren.
De steilheid in een punt van een lampkarakteristiek
wordt gevonden als men de oneindig kleine roosterspannings
verandering deelt op de oneindig kleine anodestroomveranderiyig, die daarvan het gevolg is.
Het begrip steilheid, draagt men in het spraakgebruik
heel dikwijls over op de lamp en spreekt dan van dc
„steilheid eener lamp”, een uitdrukking die feitelijk
onzinnig is, maar die men als afkorting van dc „steil
heid van de karakteristiek van de lamp” moet beschou
wen.
Nu is de vraag, of feitelijk gesproken kan worden van
„de” steilheid eener lamp. Eigenlijk niet, omdat immers
de steilheid voor een bepaalde anodespanning geen
constante waarde is. In zeer vele gevallen beschouwt men
alleen de steilheid in punten van het rechte deel der
karakteristiek, dus de maximale steilheid:
Men kan dus zeggen:
De (maximale) steilheid van een lamp wordt gevonden
als men een kleine roosterspanningsverandering over het
rechte deel der karakteristiek deelt op de anodestroom
verandering, die daarvan het gevolg is.
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Uit dezen regel is nu de volgende conclusie te trekken:
De (maximale) steilheid van een lamp is grooter, naar
mate een kleine verandering van de roos Ierspanning (over
het rechte deel der karakteristiek) een grootere anodestroomverandering ten gevolge heeft..
Men vergelijke dit met hetgeen in § 12 werd gezegd.
De steilheid van een lamp wordt, zooals wel voor de
hand ligt, bepaald door den bouw van deze. Zoo zal b.v.
de steilheid grooter zijn, wanneer men de afstand tusschen
rooster en gloeidraad bij gelijken afstand van plaat tot
glocidraad kleiner maakt.
Opmerking : Gewoonlijk stelt men de steilheid door de letter S voor.
Noemen we verder den anodeslroom ia en de roosterspanning vff,
dan stellen d?'a en du^ zeer kleine veranderingen van deze groot
heden voor.
Men kan dan ook schrijven :
oneindig kleine verandering van ia
S = steilheid =
oneindig kleine verandering van vQ
ot:S=^dV7

Doorgaans geeft men in deze uitdrukking ook nog aan. dat de
anodespanning Fa constant is. wat we immers veronderstellen bij
het opnemen van de karakteristiek. Men schrijft dan :
ldia \
S =
of kortweg S =
^
const.3
vct =

i

J 16. Bepaling van de steilheid van een lamp
uit de karakteristiek.
Gesteld, dat we met de hiervoor verkregen kennis de
steilheid van een lamp. b.v. van een Philips D2-lamp
willen bepalen; dan stuiten wc al direct op het bezwaar
dat gelijke lengten niet 1 mA en 1 volt voorstellen (zie
fig. 16). We zouden er nu toe kunnen komen om de
kromme in fig. 27 te teckenen (zie gestreepte kromme)
om daaruit de steilheid af te leiden die zoo ongeveer
0,25 blijkt te zijn. Noodig is dit niet, maar toch is het
leerzaam dit even te doen, omdat we nu zien hoe vlak
de kromme verloopt en hoe weinig verschil in richting
er valt waar te nemen.
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Om aan dit bezwaar tegemoet te komen, om de richtingverandering meer geprononceerd te laten uitkomen,
neemt men voor een milliampère een andere lengte dan
voor een volt en wel zoo, dat men de kromme als het ware
naar boven uitrekt of (en) in de breedte samendrukt.
Men kan de karakteristiek van een lamp dus op velerlei
schalen teekenen, en daaruit volgt, dat men een meer
of minder steil
oploopende ka
rakteristiek kan
krijgen. Zoo is
in fig. 28 een
karakteristiek
van de D2-lamp
op tweeërlei wij
ze gcteckend;
lette men alleen
op de steilheid
van het rechte
deel der krom
men, dan zou
men tot het
-3 2 -/
0
I
2 3-6-4-2 0
2 4 6
onjuiste besluit
b
*
komen, dat fig.
Fig. 2S.
28b geldt voor
een lamp met een veel grootere steilheid, dan fig. 28a.
Daaruit volgt deze belangrijke conclusie:
Uit het meer of minder steil oploopen van het rechte
deel eener karakteristiek is niet zonder meer tot een meer
of minder groote steilheid van de lamp te besluiten. Alleen
door berekening is de steilheid van de lamp te bepalen.
Voeren we deze berekening voor fig. 28a door, dan
vinden we (zie driehoekje) dat men voor 1 volt roosterspanningsverhooging een anodestroomverhooging van 0,25
mA krijgt, zoodat de steilheid 0,25 mA : 1 V = 0,25
mA/V bedraagt.
Volgens fig. 28b wordt bij 2 Volt roosterspanningsverhooging de anodestroom 0,5 mA verhoogd, zoodat de
steilheid 0,5 mA : 2 V = 0,25 mA/V is. Beide uitkomsten
stemmen dus overeen.
Voor een onderling vergelijk der radiolampen met be42
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trekking tot de steilheid geeft het natuurlijk zeer veel
gemak dat alle op gelijke schaal zijn geteekend.
Om uit de karakteristieken zonder veel berekening de
steilheid te kunnen bepalen, kan men — zooals N. V.
Philips-Radio dat doet — de schaal zoo nemen, dat de
afstand voor 1 volt gelijk is aan 0,1 mA (2 volt = 0,2 mA
als bij de karakteristiek van de B en D lampen of 5 volt
= 0,5 mA of 10 volt = 1 mA, als bij de karakteristieken
van de A lampen).
Men teekent nu een rechthoekigen driehoek, zooals
b.v. in fig. 281d geschiedde en gaat
na hoeveel maal de basis op de op
staande zijde begrepen is. In fig.
28b is deze laatste 2,5 maal zoo lang
als de eerste en daar de verticale
maat 10 X te groot is, zal de steil
heid 0,25 mA/V zijn.
Bij de Ai09 lamp (fig. 29) trekke
men uit het punt P, waar de karak
teristiek voor 60 V anodespanning
de verticale nullijn snijdt, een hori
zontaal lijntje tot de verticale lijn
uit + 5 en teekene nu een drie
hoekje P-Q-R. Daarvan is QR on-15 -io -5 o 5 10 15 ge veer 4 maal PQ, zoodat de steil
heid 0,4 mA/V is.
Fig. 2^.
Tenslotte merken we nog op,
dat de steilheid van de tegenwoordige ontvanglampen der
N. V. Philips-Radio varieert van 0,25 tot 1,00 m/AV.
§ 17.
lamp.

Versterkingsfactor en Durchgriff van een

Uit het voorgaande bleek ons, dat de steilheid een uit
drukking is, die het verband tusschen roosterspanning
en anodestroom aangeeft, als de anodespanning niet
verandert. Niet minder belangrijk is het na te gaan welk
verband er tusschen roosterspanning en anodespanning
bestaat, als we de anodestroom constant houden.
Dit is gemakkelijke te vinden, als we een paar anodestroomkarakteristieken van een lamp kennen.
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Gesteld, dat men bij een roosterspanning OA (fig. 30)
een anodespanning vx heeft, zoodat de anodestroom Aa
bedraagt. Men verhoogt nu dc anodespanning tot v2 en
vindt een anodestroom Ac. Wil men
echter de eerste anodestroom behou
den, dan is dit te verkrijgen door
de roosterspanning met een bedrag
AB te verlagen. Deze roosterspanningsverandering compenseert dan —
ten aanzien van den anodestroom —
volkomen de werking van de anodespanningsverandering. Steeds blijkt,
dat de roosterspanningsverandering
eenige malen zoo klein kan zijn als
de anodespanningsverandering.
Omgekeerd kan men ook zeggen,
dat het rooster een zooveel maal
sterkere werking op den anodestroom
e d
0 0 B A
heeft, d.w.z. dat een bepaalde span
Fig. 30.
ningsverandering op het rooster een
zooveel maal sterkere invloed heeft op den anodestroom
als een gelijke anodespanningsverandering. Het getal,
dat dit uitdrukt, noemt men den versterkings] actor van dc
lamp en wordt dikwijls voorgesteld door den letter g. Hij
wordt aan de hand van fig. 30 gemakkelijk bepaald door:

g =

v2 — Vl

ab

Daar we hier twee spanningen op elkaar deelen, moet
g een onbenoemd getal zijn. We kunnen nu van g deze
bepaling geven:
De versterkingsfactor is de anodespanningsverandering
gedeeld door de roosterspanningsverandering, die noodig is
om een gelijke anodestroom te behouden.
of anders:
De versterkingsfactor geeft aan hoeveel maal zoo sterk dc
invloed van een kleine roosterspanningsverandering op den
anodestroom is als een gelijke anodespanningsverandering.
Indien we de versterkingsfactor van een lamp uit een
gegeven stel karakteristieken willen bepalen, kiezen
we bij voorkeur een punt op het rechte deel van een der
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karaksteristieken en gelegen op de roosterspanningsnullijn
(punt E fig. 30). We stellen dan vast hoeveel volt OD
is en berekenen (v2 — u,) : OD. Passen wc dit eens toe
op de Ano (fig. 29). We zien dan dat, als we de anode spanning van 00 tot S0 Volt verhoogen, een roosterspanning van circa 2,2 volt (PS) noodig is om de anodestroom op gelijke waarde te houden. De vcrsterkingsfactor is dus: (80 V — 60 V) : 2,2 V = 9.
Opmerking : Indien geen andere invloeden in het spel waren, zouden
volgens § 5 alle karakteristieken van een zelfde lamp eenvoudig even
wijdig aan elkaar loopen. Was dit het geval, dan zou het er niets aan
af of toe doen uit welk punt der kromme u, men het horizontale
lijntje ab trok (fig. 30). Men zou dan ook eenvoudig de verschuiving
van het beginpunt der kromme langs de horizontale as kunnen be
schouwen. En aangezien de verplaatsing naar rechts evenredig zou
zijn met de daling van de anodespanning, zou men bij een anodespanning, die slechts geringe waarde heeft, een karakteristiek krijgen,
die bijna in het nulpunt begint. Om dan den versterkingsfactor te
vinden zou men de spanning v, moeten deelen door den afstand 0e.
Dat deze redeneering juist is, volgt direct uit de eerste bepaling,
die we van de vcrsterkingsfactor gaven. Brengen we n.1. de versterkingsfactor van nul volt op vj volt, dan krijgen we een rustst.room OF. Om deze stroom weer nul te maken bij gelijke anodespanning moet men de roosterspanning Oe maken. Praktisch brengt deze
methode om g te bepalen een bezwaar mede, omdat er betrekkelijk
kleine invloeden zijn, die de lijn bij de nullijn afwijkingen geven.
Ongeveer komt zij wel uit, zooals men gemakkelijk aan fig. 29 kan
nagaan.
Het ligt voor de hand, dat de vcrsterkingsfactor geheel
afhangt van de bouw van de lamp en wel inzonderheid
van het rooster. Als men in een bepaalde lamp een rooster
zou plaatsen met nauwere mazen, dus met meer of met
dikkere windingen, dan zal met een bepaalde spannings
verandering op dit rooster een grooter spanningsverande
ring op de anode gecompenseerd worden, m.a.w. om de
invloed van een bepaalde anodespanningsverhooging te
compenseeren, is een kleinere roosterspanningsverlaging
noodig; de vcrsterkingsfactor is dus grooter.
In Duitschland gebruikt men in plaats van de ver
sterkings factor de „Durchgriff**. Hieronder verstaat men
de mate, waarin de anode als het ware door het rooster
heengrijpt. Men voelt hieruit reeds dat tusschen beide
begrippen een verband bestaat.
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Is de versterkings factor groot, heeft dus een roosterspanningsverandering grooten invloed ten opzichte van
een gelijke anodespanningsverandering, dan wil dit om
gekeerd zeggen, dat die anodespanningsverandering een
kleinen invloed heeft, m.a.w. moeilijk de electronen
door het rooster haalt. De „Durchgriff”, is dan ook
klein, m.a.w. als de versterkingsfactor groot is, is de
„Durchgriff” klein.
De „Durchgriff * is de omgekeerde waarde van den ver
sterkingsfactor.
Gewoon lijk drukt men de eerste in % uit. Is de ver
sterkingsfactor 10, dan is de Durchgriff ‘/io = 10%.
Is de versterkingsfactor 5, dan is de Durchgriff l/5 =
0,2 = 020%. Bij de Philips ontvanglampen bedraagt de
versterkingsfactor van 4,0 tot 10 of de Durchgriff van
25% tot 10%.
§ 18. Vergelijking van karakteristieken ten aanzien van den versterkingsfactor.
Gesteld eens dat we over twee lampen beschikten,
die bij een zekere anodespanning een gelijke samen
vallende karakteristiek had den, b.v.
'a
£
bij 60 volt, maar dat hun ver
P& • £
sterkingsfactor verschillend was,
wat in werkelijkheid niet het geval
kan zijn, zooals aanstonds blijkt.
■LAMP 6
Verhoogde men de spanning bij
rp.10
de beide lampen tot 80 volt, dan
LAMPA
I
zou men twee niet samenvallende
i
9-ft
krommen krijgen, (fig. 31). Dit
is juist het gevolg van den ver
schillenden versterkingsfactor. Bij
de eene lamp (B) wordt de in
vloed van 20 volt anodespanningsverhooging gecompenseerd door
A
V
-4-3-2 0 2 4
6 —2 volt roosterspanning en is dus
Fig. 31.
de versterkingsfactor 20 : 2 = 10;
bij de andere lamp (A) is hiervoor —3 volt roosterspanning
noodig, zoodat de versterkingsfactor 20 : 3 = 62/3 is.
Daaruit volgt:
Hoe grooter de versterkingsfactor is, hoe dichter twee

1

2
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karakteristieken voor anodespanningen van een bepaald
verschil bij elkaar liggen.
Wanneer we deze conclusie nu toepassen op de karakte
ristieken, die we van 0 volt tot b.v. .100 volt anodespanning zouden kunnen teekenen,
isCmAj
dan moet een karakteristiek voor
b.v. 60 volt anodcspanning voor
een lamp met een versterk in gs fac
tor 62/3 verder naar links verschovenzijn ten opzichte van het nul
punt, dan die van een lamp met
g = 10. Dus:
Hoe kleiner de versterkingsfac
tor van een lamp is, hoe verder
de karakteristiek ten opzichte van
die van lampen met eenzelfde steil
heid en bij eenzelfde anodespanning
(in eenzelfde assenstelsel) naar
links verschoven is.
-20-10 0 10 20 30 40
Dit wordt zeer aardig aange
Fic. 32.
geven door fig. 32, waarin we
twee karakteristieken weergeven van de Philips Ai09 en
Aiog voor anodespanningen van 60 en 80 volt. De steil
heid dezer lampen is dezelfde; de versterkingsfactoren
zijn 9 en 6.
§ 19.

Schynbare inwendige weerstand.

Volgens § 7 (deel I), wordt de weerstand van een ge
leider bepaald door het spanningsverschil aan zijn einden
g

te deelen door de stroomsterkte (R = -r).
Gaat een electrische stroom door een gas of lucht
ledige ruimte, dan kan men op ieder oogenblik ook de
waarde 4 berekenen. Een weerstand zooals men bij den
i

geleider aantreft treedt hierbij niet op; daarom spreekt
men van den schijnbaren weerstand, welke de stooom in het
gas of in de luchtverdunde ruimte ondervindt. Dat deze
weerstand niet gelijk te stellen is .met een gewonen weer
stand blijkt wel hieruit. Terwijl de weerstand van een ge47

leider (afgezien van belangrijke temperatuurverhooging)
constant blijft en onafhankelijk is van het aangelegde
spanningsverschil, is dit laatste bij een stroomdoorgang
door een gas niet het geval.
Beschouwen we daartoe fig. 33, waarin een stroom spanningskarakteristiek voor een gewone constante weer
stand (I) en een voor een veranderlijken weerstand is
gegeven
(II).
15
Wordt bij de
IA
eerste de span
13
ning van 6 tot 7
volt verhoogd,
12
dan stijgt de
11
stroom van 12
-S/o
tot 14 mA, waar
I
uit blijkt, dat er
5 9
!
een
constante
weerstand
van
500 _n_ is (6 Y
: 0,012 A = 500
_n_).
Beschouwt men
A
alleen de spannings-en stroom veranderingen en
2
past men hierop
de wet van Ohm
toe, dan blijkt
0 1
2 3 A
5 6 7 Q
9 ïo n i? dat de weerstand,
SPAMUHS (volt)
die de stroomf,g- ^
verandering te
genwerkt ook 500 _n_ bedraagt. (1 V : 0,002 A =
500
Deze uitkomsten zijn dus gelijk.
Bekijken we nu het door II voorgestelde geval: Bij
een spanningsverhooging van 6 op 7 volt stijgt de stroomsterkte van 6 op 8 mA. De weerstand veranderde hierbij
van: 6 V : 0,006 mA = 1000_n_ op: 7 V : 0,008 mA =
875 _n_, verminderde dus blijkbaar met een bedrag van
125 _n— Toch is dit niet de weerstand die de stroomverandering tegenwerkt. Immers de spanningsverandering
bedroeg 1 volt cn de stroomverandering 2 mA. De be-

i;

I6
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doelde weerstand bedroeg: 1 V : 0,002 A = 500 lÜrC.
Men noemt deze de schijnbare weerstand tegen stroomveranderingen. Beschouwt men het toestel, waarin deze
schijnbare weerstand optreedt met betrekking tot andere
weerstanden daarbuiten, dan kan men spreken van den
schijnbaren inwendigen weerstand tegen stroomveranderingen;
deze wordt kortweg aangeduid als inwendige weerstand.
Gaan we nu eens na hoe we bij kromme II (fig. 33) de
inwendige weerstand moeten bepalen als de spannings
veranderingen niet langs het rechte deel van de karak
teristiek plaats vinden. Gesteld eens dat de spanning
van 9 tot 10 volt steeg. Daarbij nam de stroomsterkte
met 1 mA toe. Toch mag men nu niet zeggen, dat de in
wendige weerstand 1 V : 0,0001 A = 1000 _tl_ bedraagt,
omdat de lijn van P naar S niet recht maar gebogen is.
Strikt genomen zijn we dan ook verplicht een zeer kort —
eigenlijk een oneindig kort — recht stukje in punt P te
beschouwen, waartoe we een raaklijn door P trekken.
Indien nu vanaf P elke spanningsverhooging een even
redige stroomsterktetoename ten gevolge had, zou bij
een spanningsverhooging van 1 volt de anodestroom met
1,4 mA zijn toegenomen; de inwendige weerstand zou
dan 1 V : 0,0013 A = 770 _n_ zijn. Men noemt dit de in
wendige weerstand in het punt P, dus voor het geval de
spanning 9 volt is; dit beteekent dat, wanneer de spanning
een oneindig klein bedrag grootei of kleiner dan 9 volt
zou worden, de stroomsterkte met een oneindig klein be
drag zou toenemen, waarbij de inwendigen weerstand 770
_r\_ zou bedragen.
§ 20. Inwendige weerstand bij trioden.
Het ligt direct voor de hand dat men bij een diode
(zie fig. 4) ook kan spreken van een inwendigen weerstand.
Maar ook bij de triodc is zulks het geval. Immers als de
anodespanning verandert, wat bij een in bedrijf zijnde
lamp steeds het geval is, zal ook de anodestroom ver
anderen en noodzakelijk treedt daarbij een inwendige
weerstand, d.w.z. een schijnbare inwendige weerstand
tegen stroomveranderingen, op. Van dezen inwendigen
weerstand kunnen we op grond van het in § 19 betoogde
deze bepaling geven :
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De inwendige weerstand van een radiolamp wordt ge
vonden door een oneindig kleine anodespannings-verandering
te deelen door de oneindig kleine anodestroomverandering,
welke daarvan liet gevolg is.
Dat deze inwendige weerstand bij verschillende anodespanningen verschillend moet zijn, volgt direct uit de in
fig. 4 voorgestelde karakteristiek, welke zoowel voor
een diode als triodc geldt.
Hoe nu te handelen als we beschikken over de roosterspannings-anodestroom-karaktcristick eener triode. Om
de inwendige weerstand te bepalen heeft men twee karak
teristieken noodig. Stellen we het geval dat we b.v. van
de Philips Aiou de inwendige weerstand willen be
palen (fig. 29). Onder welke omstandigheid moeten we
nu de weerstand bepalen, d.w.z. bij welke roosterspanning
en bij welke anodespanning? Er zijn vele mogelijkheden.
Gewoonlijk kiest men ter bepaling van den inwendigen
weerstand een roosterspanning nul en beschouwt twee
karakteristieken, die met het rechte deel de roostcrspanningsnullijn snijden. We kiezen daarom de punten
P en T. Verhoogt men de anodespanning van 60 tot 80
volt, dan stijgt de ruststroom met een bedrag P T, wat
overeenkomt met ca. 0,9 mA. De inwendige weerstand is
dus: (80 —60) V: 0,9 mA= 20 V: 0,0009 = ca. 22 500_n_.
Zou men dezelfde berekening uitvoeren voor het geval
men de anodespanningsverhooging van 40 tot 60 volt
beschouwt, dan zou men, daar de stroomverandering
kleiner blijkt te zijn, een grooteren weerstand vinden.
Hetzelfde zou in nog sterkere mate het geval zijn als nu
b.v. een roosterspanning van b.v. —5 volt aannam en de
anodestroomverandering bij een spanningsverhooging van
60 tot 80 volt bepaalde. De door ons berekende waarde
is, zooals gemakkelijk is in te zien, de minimale inwendige
weerstand van de lamp ; gewoon lijk wordt deze bedoeld
als een inwendige weerstand wordt opgegeven.
Opmerking: We kunnen de inwendige weerstand wiskundig als
volgt uitdrukken. Noemen we een oneindig kleine anodespanningsverandering dufl, een oneindig kleine anodestroomverandering.
dia, en de inwendige weerstand Rit dan is volgens bovenstaande regel
R _
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Bij de beschouwing over trioden moet daarbij nog aangegeven
worden dat de roosterspanning constant gedacht wordt, zoodat men
dan schrijft:

*■ - fö)

vi =

const.

of: Ri

)

§ 21. Verband tusschen steilheid, versterkingsfactor en schijnbaren weerstand.
Tusschen deze grootheden bestaat een eenvoudig verband,
dat we als volgt gemakkelijk
kunnen leeren kennen. Zij gege,
ven de karakteristiek bij een
/
anodespanning vl (fig. 34). We
/
trekken door een punt A een ver
/
/
ticale lijn en richten op een af
/
stand, overeenkomende met 1 volt,
roosterspanning een tweede ver
0
ticale lijn op. Dan trekken we uit
A een horizontaal lijntje en door
het snijpunt B een tweede karak
teristiek, welke geldt voor een
v9
lagere anodespanning v2.
I VOLT
Volgens § 15 is:
Fic. 34.
BC
- anodestroomverandering
steilheid =
roosterspanningsverandering of:S = AB
Daar de roosterspanningsverandering 1 volt is, is de
noemer van de breuk 1 en stelt het getal dat het aantal
raA aangceft (BC) ook de steilheid voor.
Volgens § 17 is:
roosterspanningsverandering
vers terkingsfactor =
anodespanningsverandering
of: g =

AB
Daar in fig. 34 de roosterspanningsverandering AB =
1 volt is, geeft het getal dat het verschil der spanningen
en v2 is, meteen den versterkingsfactor aan.
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Daar tenslotte volgens § 20:
anodespanningsverandering
inwendige weerstand =
anodestroomverandering
of: Rf =

vl —3

B C
en volgens voorgaande de teller de getallenwaarde van
den versterkingsfactor en de noemer BC die van de steil
heid bezit, kan ook geschreven worden:
versterkingsfactor
Inwendige weerstand =
steilheid

of: Bi = J, S

= ËT
Ri of £ = S.Ri.
Deze betrekking geldt voor elk punt van de karakte
ristiek mits men alle drie grootheden in dat punt be
schouwt. Kiest men een punt op het rechte deel der karakte
ristiek, dan vindt men de maximale steilheid enden mini
malen inwendigen weerstand. Uit bovenstaande volgt nu:
Als twee lampen gelijke steilheid, doch ongelijke versterkingsfactor bezitten, verhouden de inwendige weerstanden
zich als de ver sterkingsfactoren.
Zijn van een lamp (b.v. A109) de verstcrkingsfactor
g = 9 en de maximale steilheid S = 0,40 mA/V =
0,00004 A/V bekend, dan moet de minimale inwendige
9
90 000
weerstand R: =
= 22 500 _n_ zijn.
4
0,00040
&.§ 22 • De invloed van den uitwendigen weerstand
op de werking eener triode. (Spanningsversterking).
hiervoorgaande beschouwingen, veronder
stelden we, dat tusschen anode en gloeidraad een constant
spanningsverschil optrad; bij de vaststelling van de
nodestroomkarakteristiek wordt hiervoor trouwens ook
gedragen.
°P ^en^tT^ 8eS tr*0(*e bedrijf, zijn anode en gloeidraad
ohmsche batterij aangesloten, terwijl in dien kring een
iets andWeers^and is opgenomen, dan is de toestand wel
ers* tnimers als de batterij stroom levert en er
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dus een anodestroom optreedt, dan treedt in den weer
stand (uitivendigen weerstand der lamp) een spanningsverlies op en er wordt een klemspanning (§ 9, deel I)
verkregen, die kleiner is dan de e.m.k. der batterij. Deze
klemspanning, die kleiner wordt naarmate de stroomsterkte grooter is, is niet anders dan de werkzame anodespanning, terwijl de klemspanningsverandering de anodespanningsverandering voorstelt.
Gesteld dat aan het rooster van een lamp een negatieve
voorspanning 0-a wordt gelegd, zoodat een ruststroom
a-b optreedt (fig. 35).
Traden geen spanningsverliezen op of zouden door
het opvoeren van de e.m.k. de spanningsverliezen op
elk oogenblik gecompenseerd wor
den, zoodat een constante klem
* to
spanning bestond, dan zou de ge
iiv
ar
teekende karakteristiek v het ver
loop van den anodestroom voor
///!?
stellen bij diverse roosterspanningen. Dit is nu echter niet het
geval. Neem aan dat tengevolge
/
van een wisselspanning het rooster
een spanning a-c ten opzichte van
"p
a krijgt, dan zou bij constant
blijvende klemspanning de stroom
sterkte c-d zijn. Door het grooter
worden van de stroomsterkte neemt
y9
ook het spanningsverlies in den
f\i * cTO
uitwendigen weerstand toe en door
dit
grootere spanningsverlies daalt
v9
de klemspanning en moet nood
zakelijk ook de stroomsterkte klei
ner worden. Hoeveel deze kleiner
wordt hangt natuurlijk van den
T
uit- en den inwendigen weerstand
Fig. 35.
der lamp af. Veronderstellen we
dat er een evenwichtstoestand intreedt voor een stroom
sterkte c-e. Gaan we nu het rooster sterker negatief maken
dan het oorspronkelijk was, en wel met een bedrag a-f.
Bij constante klemspanning zou de stroomsterkte f-g
moeten zijn. Door de afname van de stroomsterkte neemt

u*
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het spanningsverlies af, wordt de klemspanning verhoogd
en krijgt de stroomsterkte een waarde f-h. De punten
e en h vallen dus buiten de karakteristiek en het is wel
voor de hand liggend, dat, wanneer de roosterspanning
de waarden van a tot c en van c tot f doorloopt, de stroom sterkten niet bepaald worden door de lijn g-d, maar wel
door de door h en e getrokken lijn, welke we de werk
barakteris tiek zullen noemen. Deze karakteristiek loopt
steeds minder steil dan de rustkarakteristieh.
Hoeveel de werkkarakteristiek „voorover valt” hangt
af van den weerstand in de buitenketen (de uitwendige
weerstand) en van den inwendigen weerstand van de lamp.
Nemen we b.v. aan, dat we den uitwendigen weerstand
vergrooten, dat de anodespanning weer v is en dat ook nu
een roosterspanningsverandering a-c optreedt. Indien de
anodespanning constant gehouden werd, zou de stroom
sterkte in c weer de waarde c-d hebben. Aangezien dit
nu niet het geval is, zal de stroomsterkte verandering
(p-d) een grootere spanningsval moeten veroorzaken dan
zoopas met den kleineren uitwendigen weerstand en dit
beteekent, dat de evenwichtstoestand nu niet bij een
stroomsterkte c-e, maar bij een kleinere waarde (b.v.
c-k) verkregen wordt, zoodat nu een lijn door b en k is te
trekken; d.w.z. de karakteristiek valt meer voorover. Dus:
Als men den uitwendigen weerstand van een lamp ver
groot, zal de karakteristiek meer voorovervallen.
Letten we nu eens op de stroom- en spanningsverande
ringen in den anodekring. In het eerst beschouwde geval
vond bij een roosterspanningsverandering a-c een anodestroom toename p-e plaats; in het tweede geval was deze
toename p-k, waaruit dus volgt, dat bij grootcren uit
wendigen weerstand de stroomvariaties kleiner zijn voor
eenzelfde roosterspanningsverandering.
Voor de anodespanningsverandering is de toestand
anders. Bij den aanvankelijk gedachten uitwendigen
weerstand bewegen we ons tusschen de punten e en h,
welke gelegen zijn op de anodestroomkarakteristieken
v1 en v2 zoodat de spanningsverandering bij de gegeven
roosterspanningsverandering vL-v2 bedroeg. Bij dengrooteren uitwendigen weerstand is de anodespanningsverandering grooter n.1. vA-v3. Dus:
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Bij het grooter maken van den uitwendigen weerstand
van een lamp wordt voor een zelfde roosterspanningsverandering de anodestroomverandering kleiner en de anodespanningsverandering grooter.
Uit deze conclusie volgt, dat, als men den uitwendigen
weerstand enorm groot maakt, de karakteristiek zooveel
voorover zal vallen dat deze bijna horizontaal loopt,
zoodat de stroom variaties tot nul zijn genaderd en de
anodespanningsveranderingen een maximum bereiken;
bij een roosterspanningsverander ing a-c zou dan een
anodespanningsverandering verkregen worden, die aangegeven wordt door de v-v5. Dus:
Indien men den uitwendigen weerstand van een lamp tot
oneindig groot laat naderen, naderen de stroomvariaties in
den anodekring tot nul en worden maximale anodespanningsveranderingen verkregen.
Vestigen we nu nog eens de aandacht op de beteekenis
van den versterkingsfactor. Neem aan, dat de uitwendige
weerstand praktisch oneindig groot was en dat a-c de
roosterspanningsverandering is, dan zal v-v5 de anode
spanningsverandering en (v-v5) : a-c de versterkingsfactor
aangeven. Daaruit volgt v-v5 = g X a-c, ’t geen zegt,
dat de spanningsveranderingen in den anodekring g maal
zoo groot zijn als die op het rooster m.a.w. de roosterspanningen worden g maal versterkt. In dit geval is dus
de spanningsversterking gelijk aan den versterkingsfactor.
Als de uitwendige weerstand van de lamp praktisch on
eindig groot is, krijgt men een spanningsversterking, welke
gelijk is aan den versterkingsfactor.
De voorgaande beschouwing was gebasseerd op de ver
onderstelling dat de karakteristiek v (fig. 35) was ver
kregen bij een zekeren uitwendigen weerstand en met een
veranderlijke e.m.k., waardoor de kromme in h kan
draaien. Gaan we uit van het gewone geval, waarbij de
e.m.k. constant is, dan wordt S in fig. 36 draaipunt; men
kan nu tot dezelfde conclusie komen.
Zooals hiervoor terloops werd opgemerkt, oefent ook
de inwendige weerstand van de lamp invloed uit op het
voorovervallen van de karakteristiek. Bij meer nauw
keurige beschouwing blijkt, dat de onderlinge verhouding
van uitwendigen en inwendigen weerstand de grootte
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van de spanningsversterking bepaalt. Indien n.1. de uit
wendige weerstand zeer groot gemaakt wordt ten op
zichte van den inwcnd igen weerstand,
a vg = a-c
nadert men reeds den
fy=0 ;4K,=0 ;AI=d-p,
toestand, dat de
*U=R, ;A Vi=vrv2;Ai=o-p
v /A
*U= “ .A
=o
spanningsversterking
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een weerstand of im
pedantie die enkele
malen den inwend igen weerstand is al een zoodanig
resultaat te bereiken, dat men hiermede in de praktijk
dikwijls volstaat (§ 41 en 43). Zoo zal, als de uitwendige
weerstand alleen een ohmsche weerstand is en 3 maal
den inwend igen is, een spanningsversterking verkregen
worden, welke % maal den versterkingsfactor is. Is dus
g = 10, dan zullen de anodespanningsveranderingen
% X 10 = 7,5 zoo groot zijn als de roosterspann ings veran
deringen, welke ze doen ontstaan.
Dikwijls wordt ter verkrijging van een voldoende spannings
versterking een uitwendige weerstand gekozen, die 3 tot 5 maal
zoo groot is als den inwendigen weerstand van de lamp.

h*/
V

r o*

§ 23. De triode opgevat als stroombron. Maxi
maal vermogen in den anodekring.
Het is zeer aardig een lamp te vergelijken met een
stroombron. Bij deze laatste toch is de ldemspanning in
het algemeen kleiner dan de e.m.k. (§ 9, deel I). Alleen
als de uitwendige weerstand oneindig groot is, is de klem*
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spanning even groot als de e.m.k. Is de weerstand zeer
groot, of juister gezegd zeer groot ten opzichte van den
weerstand van de stroombron, dan verschillen e.m.k. en
kleinspanning praktisch zeer weinig. Dit doet ons denken
aan hetgeen we in de vorige § bespraken. Een radiolamp
is op te vatten als een wisselstroomgenerator, waarbij de
roosterspanningsveranderingen „de machine” in bedrijf
stellen en ten gevolge waarvan in den anodekring een
wisselspanning en een wisselstroom optreden. (Men be
denke wel dat er in werkelijkheid een pulscercnden stroom
door de anodeketen vloeit, die echter te beschouwen is
als een gelijkstroom en een wisselstroom, zooals we in
§ 13, deel I zagen; het zijn de wisselstroomen en daarmede
gepaard gaande wisselspanningen, die we hier beschouwen)
De wisselspanningen zullen nu een maximale waarde
bereiken als de uitwendige weerstand oneindig groot, of
althans zeer groot is ten opzichte van den inwendigen
weerstand; dan wordt de grootste spanningsversterking
verkregen en we krijgen een anodespanningsverandering,
die gelijk is aan den versterkingsfactor maal de rooster
spanningsverandering. Deze waarde is dus nu op te vatten
als de e.m.k. van de lamp.
Nemen we een kleineren uit wend igen weerstand, dan
ontstaan kleinere anodespannings veranderingen in den
anodekring, terwijl grooterc anodcstroomverandcringen
optreden, iets wat analoog is met de verschijnselen bij een
gewone stroombron.
De vergelijking is echter nog verder door te trekken,
als we letten op het vermogen. Als door een weerstand
een stroom vloeit, wordt door de eerste per sec een zekere
hoeveelheid energie, een zeker vermogen opgenomen,
dat in het algemeen bepaald wordt door het product van
de stroomsterkte cn het spanningsverschil, welke pro
duct uitgedrukt wordt in watt (§ 14, deel I). Men kan
nu wiskundig aantoonen, dat een stroombron in een uitwendigen weerstand het grootste vermogen afgeeft, als
de uitwendige weerstand gelijk is aan den inwendigen.
Bij een radiolamp vertegenwoordigt de wisselstroom
in den anodekring ook een zeker vermogen, ’t welk recht
evenredig is aan het product van de stroomsterkte en de
spanning. Wanneer we nu bedenken, dat bij een oneindig
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grooten uitwendigen weerstand de stroomsterkte nul zou
zijn, dan moet dan ook het vermogen nul zijn. Wanneer
daarentegen de uitwendige weerstand nul zou zijn, zouden
geen spanningsveranderingen op de anode plaats vinden,
m.a.w. zou de wisselspanning nul en ook het vermogen
nul zijn. Op grond van deze twee feiten laat zich vermoe
den, dat ook hier bij een bepaalden uitwend igen weerstand
wel een maximaal wisselstroomvermogen zal optreden.
Dit is inderdaad het geval als de uitwendige weerstand,
gelijk aan den inwendigen is. Dus:
In den anodekring van een lamp wordt het maximale
wisselstroomvermogen opgenomen, als de uitwendige weer
stand gelijk aan den inwendigen weerstand van de lamp is.
Vergelijkt men deze uitkomst met hetgeen we in § 22
zagen, dan ziet men direct in, dat men nooit gelijktijdig
een maximale spanningsversterking en een maximaal
vermogen kan bekomen.
Bij de toepassing van de lamp in het toestel zal óf het
eene óf het andere moeten worden nagestreefd, zooals
we in het vijfde hoofdstuk zullen zien.
Opmerking: Voor den meer wiskundig onderlegden lezer kunnen
we het voorgaande nog aldus toe
lichten. Eenvoudiglieidshalve wil
len we daarbij veronderstellen dat
de uitwendige weerstand alleen een
Ohmsche weerstand, is. Gaan we uit
van den toestand in punt A (fig.
37). Veronderstel dat er een onein
dig kleine roosterspanningsverandering dr^ plaats vindt. Volgens
de rustkarakteristiek zou hierbij
de anodespanningsverandering di
di'
bedragen.
\d'/ _____ voor__
di = S, kan men ook
Daar -—
R(j = oa
//
d!V
/.
schrijven :
/
/
di = S.dvgt
(1)
/
Bij de werkkarakteristiek wordt
bij dezelfde roosterspanningsver¥9
andering een kleinere anodestroomFig. 37.
verandcring n.1. di, verkregen.
Nu is :
dt| — dt

■ dt2.

(2)

Hierin stelt di2 de stroom sterktevcrlaging voor, die ontstaat
5S

door het spanningsverlies in den uitwendigen weerstand Ru% Dit
bedraagt Ru dz,. Daar de inwendige weerstand van de lamp Ri is,
zal de stroomsterkteverandering in de lamp bedragen :
d i2 =

(S)

Ru • d^i
Ri

Substituceren we (1) en (3) in (2), dan vinden we :
Ru. dZ|
di, = S.dv'j
Ri
Lossen we hieruit dz, op.
Ru • dt,

(4)

0j

dz, + —R— " SAV«
di, (1 +

Ru

ïïj)

=s-du»

(Rj + Ru) _ g
Ri

g

Ri

dii = Ri dvG x

Ri + Ru

of: dl, =

(5)

ë-dvff
Ri + Ru

In deze formule herkennen we de wet van Ohm (i =

6

); gdvff

stelt hierin de e.m.k. voor. Vandaar de vergelijking van een triode
met een generator. Hierbij valt ook op dat de e.m.k. g-maal zoo groot
is als de roosterspanningsverandering du,, zoodat we g als de factor
voor spanningsversterking kunnen aanzien.
Dat de spanningsversterking afhangt van de verhouding van uit
en inwendigen weerstand is aldus in te zien.
De stroom dz, veroorzaakt in den uitwendigen weerstand een
spanningsverlies Ru. dt,, of:
RU' di, — Ru

g-<H
Ri + Ru *

en daar J2w.di, ook de anodespanningsverandering (dua) voorstelt,
is te schrijven:
(6)
Ru
dva =
ë• du,
Ri + Ru
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Nu geeft de uitdrukking:
Ru
Ri + Ru ë
aan hoeveel maal de roosterspanning dvg versterkt wordt; dit is
dus de spanningsversterking. Om deze te vinden zal men dus dc
versterldngsfactor van de lamp (g) moeten vermenigvuldigen met
Ru
Ri
Ru
welke uitdrukking we de coëfficiënt van spanningsversterking zouden
kunnen noemen.
Ru
Noemen we de spanningsversterkingg,, dan is : g, =
-ë (V
Ri -J" Ru
Daaruit besluiten we nu :
Is Ru = oo dan is g, = g.
Is Rn groot ten opzichte van R: dan is g, practisch ook gelijk aan
g te stellen.
Is Ru = 3 R{y dan is g, = 3/< g.
Is Ru = Riy dan is g, = y2 g.
Is Ru = 0, dan is g, = 0.
Hoe groot de stroonistcrkte-veranderingcn hierbij zijn, vinden we
als volgt:
Ru
volgens (3) is: di2 = ■=— di,,
Ki
dus is (fig. 37): dï = di, +
of: di, =
Als
Als
Als
Als

Ru
Ru
Ru
Ru

Ri

. dr,

Ri
. di
Ri + Ru

(8)

= co, is di, = 0.
= 3Riy is di, = % di.
=
is di, = y2 di. (In fig. 30 is ep = y2 dpi ).
= 0, is di, = di.

Bepalen we ten slotte nog de steilheid der werkkarakteristiek in het
punt A.
Uit (5) volgt:
di,
1
~ e' Ri + Ru
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Noemen we -i- de bedoelde steilheid, die we door «S, voorstellen
en bedenken we, dat g = S.R{t dan is :
Si =

«i

^ ^ + Ru

(9)

Ook nu blijkt, zooals wc reeds bij § 22 zagen, dat de steilheid kleiner
wordt, en wel des te meer. naarmate Ru grooter wordt.
Is Ru = en, dan is Sx = 0.
Is Ru = 3Rft dan is 5, = % S.
Is Ru = Rif dan is Sx = y> S. (Zie ook fig. 36).
Is Ru = 0, dan is Sx = S.
Wamieer dus de uitwendige weerstand nul zou zijn, zou geen
spanningsverlies in dezen optreden en zou de constante batterijspanning op de anode staan ; in dat geval zouden we werken langs de
rustkarakteristiek ; dan zou di, de grootste waarde hebben, maar
zouden de spamiingsveranderingen nul moeten zijn, daar
Ru = 0 is. (g| = 0).
Wanneer de uitwendige weerstand oneindig groot, zou zijn, zou
dij = 0 zijn en zou de steilheid 0 zijn; de werkkarakteristiek zou nu
horizontaal loopen. In dat geval zouden echter de anodespanningsycranderingcn het grootst moeten zijn (gx = g). Zie fig. 37.
We concludecren dus :
Als men de uitwendige weerstand van een triode grooter maakt,
zullen — bij een gelijke Toostcrspanningsverandering — de anodestroomveranderingen kleiner en de anodespanningsveranderingen grooter
worden.
Terwijl bij een triode de steilheid (Sx) bij het vergrooten van den
uitwendigen weerstand afneemt, neemt de spanjiingsvcrsterking (g\ ) toe.
Ten aanzien van het vermogen kunnen wc het volgende opmerken:
Het vei mogen van de anodestroomvariaties zal, zoowel als Ru = 0,
als wanneer Ru = co is, nul moeten zijn, omdat in het eerste geval de
spanningsveranderingen, in het tweede de stroomveranderingen nul
zijn. Het is dus wel in te zien dat bij een waarde van Ru tusschen
0 en co een maximale waarde zal kunnen optreden. Dit is nu (we
laten het bewijs achterwege) het geval,als Ru = R{ dus als
Sx = y2 S en gx = y2 g.
Het zal ons dan ook niet verwonderen voor het maximale vermogen
deze uitdrukking te vinden, waarin y>Sx y2g voorkomt:
(10)
Nmax. = O 2 ËlA
V

4

waarin vg de effectieve waarde der roosterwisselspanning voorstelt.
We kunnen hieruit afleiden :
4 N max.
OD
S.g =

V
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Hieruit volgt:
Hoe grooter steilheid en versterkingsfaclor van een lamp zijn, hoe
grootcr bij dezelfde roosterspanningsvcrandcring het maximale ver
mogen is.
Daarom wordt in Duitschland het product S.g de „Güte” van
de lamp genoemd.
Kent men van een lamp S en g, dan is met behulp van (10) het max.
vermogen bij een bepaalde roosterspanningsvcrandcring te vinden.
Bij een A109 is g = 9, S = 0,4 inA/V = 0,0004 A/V. Is de
roosterspanningsvcrandcring sinusvormig en is de max. verandering
1 volt, dan is de eff. spanning 1: }^2 = 0,71 volt en is volgens (10) N max.
0,0004 X 9
= 0,712.
= 0,00045 watt.
4
De anodespanningsverandering zou, daar = ï4g=4,5 is, 4,5 X 0,71
= 3,2 volt zijn en de eff. anodestroomverandering: ieff. = 0,00045 :3,2
— 0,000141 A = 0,141 mA. De maximale stroomvariatie zou
zijn : Y2 x 0,141 = 0,2 mA.
§ 24.

Philips Ontvanglampen.

Na behandeling van het voorgaande is het ons moge lijk
een overzicht te geven van de indeeling der Philips
lampen. Deze worden alle aangegeven door een letter,
gevolgd door een getal. Door de letter wordt de grootte
van den gloeistroom aangeduid. Zoo hebben:
A lampen een gloeistroom van 60 4B
„ 100 4c
„ 200 4D
ca.
»
E
ca.
3»

ii

33

3)

33

33

80
150
250
500
700

mA.
mA.
mA.
mA.
mA.

De D- en E-lampen zijn de oudste typen en uitgevoerd
met een wolfraam gloeidraad. De A-, B- en C-lampcn
zijn „Miniwatt’’lampen (§8).
De laatsten zijn kenbaar aan het zilverachtig spiege
lend oppervlak van het glazen ballonnetje. Dit ontstaat
doordat in het ballonnetje een weinig magnesium wordt
verdampt, dat tegen den glaswand neerslaat. Door de
aanwezigheid van het magnesium wordt verkregen dat
men beter een hoog vacuum behoudt. Uit zwak gloeiende
draden treden n.1. in den gloeitoestand gassen naar buiten,
die het vacuum spoedig zouden bederven en die nu door
het magnesium als het ware geabsorbeerd worden.
De D-lampen worden onderscheiden in Dl en D2. Dl is
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een laagvacuumtriodc of zachte lamp; Ü2 is een hoogvacuumtriode of harde lamp. Behalve Di en D2 bestaan
typen, die een speciale uitvoering voor het buitenland
bezitten. De tetrode Dg heeft haar bestaansrecht zoo
goed als geheel verloren. Alle D-lampen vragen een gloeispanning van circa 3,5 volt.
Van de E-lampen is tot nu toe slechts één type in den
handel gebracht: dit is een hoogvacuumtriode met een
glocispanning van 4 volt.
De A-lampen worden vervaardigd in 4 series, n.l.
voor glocispanningen van 0,1 tot 1,3 volt (1 volt-serie),
van 1,7 tot 2 volt (2 volt-serie), van 2,7 tot 3 volt
(3 volt-serie) en van 3,3 tot 4 volt (4 volt-serie).
De aanduiding dezer lampen geschiedt door achter den
letter een getal van 3 cijfers te plaatsen, waarvan het
eerste afgerond de glocispanning aangeeft. Het getal,
voorgesteld door het laatste of de twee laatste cijfers
geeft bij de trioden de vcrsterkingsfactor van de lamp aan.
De 1 volt-serie omvat de Ai09 (g = 9), de Aioo (g = 6)
benevens een tetrode A141; bij de laatste lamp geeft het
cijfer 4 aan dat dit een 4-elcctrodenlamp is.
De 2 volt-serie omvat de triodc A209 en de tetrode A241.
De 3 volt-serie, welke in ons land zoo goed als niet
in gebruik is, bestaat uit de trioden A310, A3O6 en de
tetroden A341.
Tot de 4 volt-serie behooren de trioden A410, A406 en
de tetrode A441.
Door de invoering van de A-lampen der 2 volt-serie
zijn de B2 en Be zoo goed als geheel verdrongen. Van de
B-lampen bestaan thans de Bios (gloeisp. 1 volt, en verstcrkingsfactor 5) en de B4O6 (gloeisp. ca. 4 volt en versterkingsfactor 5).
Voor verdere gegevens omtrent de genoemde lampen
zie men de tabel achter in dit werkje.
Van het C-type wordt de C509 voornamelijk voor het
buitenland gemaakt; zij is bedoeld als een universaallamp voor Amerikaansche toestellen.
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HOOFDSTUK V.
Het ontvangen der signalen door middel van een
éénlamptoestel.
§ 25.

Inleiding.

Het eerste deeltje eindigden we met een beschouwing
over de ontvangst met den kristaldetector. We willen
thans het gebruik van de radio lamp als detector be
spreken.
Waar het ons doel is om eenig inzicht te geven in de
werking van het geheele radiotoestel, zullen we in dit
hoofdstuk ook nog een drietal andere belangrijke elementen
n.1. de roostercondensator, de lekweerstand en de terug koppelspoel moeten beschouwen.
In het algemeen bestaat er eenige overeenkomst tusschen
het schema voor kristal- en voor lampont\1/
vangst. In beide gevallen spreekt men b.v.
van inductieve en primaire ontvangst (§ 34).
Omtrent de uitvoering van de schema’s,
kunnen we hier een paar algemeenc opmer
kingen maken, die van belang zijn. Zoo zal
men gewoonlijk antennespoel en antennecondensator in serie teekenen; veelal wordt
echter de schakeling zoodanig uitgevoerd,
dat men beide naar verkiezing in serie of
parallel kan schakelen.
Bij serieschakeling kiest men de toestand
liefst zoo, dat de antennespoel aan de aarde
cn niet den condensator daaraan verbonden
Fic. 38.
vormen all \S
38 )• Doet men Iiet omgekeerde, dan
met aard 16 ieic**nëen van het toestel een condensator
lich aamsd^ lCn men krijgt alleen door verplaatsen van
eclen ten opzichte van het toestel capaci64

teitsvcranderingen, die zich vaak sterk laten gevoelen
bij het bedienen van het toestel. Om dezelfde reden
verdient het aanbeveling om bij het inductieve schema
een geleidenden verbinding tusschen beide koppelspoelen
aan te brengen, zooals in fig. 38 door een streeplijn is
aangegeven.
Opmerking: Als regel wordt de detector (hetzij dit een kristal of
lampdetector is) parallel op de antennespoel afgetakt. Er zijn echter
enkelen, die parallel op den antennecondensator aftakken. Inderdaad
is dan onder bepaalde omstandigheden goede ontvangst mogelijk.
Ten eerste moet de condensator voldoende klein gemaakt kunnen
worden en ten tweede moet er voor gezorgd worden, dat wanneer
bij den detector roosterstroomen moeten optreden (§ 28), deze een weg
naar den gloeidraad kunnen vinden, waaraan bij de schakeling van
den lekweerstand als in fig. 43b wel, maar bij die in fig. 43a niet wordt
voldaan, tenzij de weerstand van den condensator niet bepaald enorm
hoog te noemen is.
Ongetwijfeld voert parallel schakelen op de antennespoel meestal
zekerder tot het doel.
§ 26.

De diode als detector.

Aangezien met de diode een vrijwel even goede
tcctiewerking verkregen kan worden als met den kristaldetector (vergelijk fig. 58, deel I en fig. 28, deel II),
ligt het voor de hand de diode als detector te gebruiken.
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Fig. 39.

Fig. 39 geeft de primaire en inductieve schakeling weer.
Door de aankomende radiogolven worden in de antenne
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wisselspanningen geïnduceerd en er ontstaan electrischc
trillingen. Daardoor treden tusschen anode en gloeidraad
wisselspanningen op. Aangezien de diode alleen stroomen
in de eene richting doorlaat, treedt hierbij een laden en
ontladen van den condensator op als bij gebruik van den
kristaldetector (§ 46, deel I). Het is nu mogelijk morse
seinen en geluiden op te nemen onder dezelfde voor
waarden als het in slot van § 48, deel I vermeld.
Om de detectie door de diode te vergrooten, wordt in
den anodekring een positieve voorspanning gelegd, waar
door men in een gunstiger punt van de karakteristiek
komt te werken, zooals reeds aan de hand van fig. 19
werd verduidelijkt. Men schakelt daartoe in fig. 39 bij
a een accu of element of een batterij van deze in den
anodekring. De diode heeft men alleen maar in den
aan vang als detector gebruikt; zij is geheel verdrongen
door de triode.
§ 27. De triode als detector bij gebruik van nega- .
tieve voorspanning. (Anodekringdetectie).
Zooals we o.a. in (§ 22) zagen, zullen de zwakke
wisselspanningen, welke tusschen rooster en gloeidraad
optreden, vrij belangrijke spanningsvariaties in den anode
kring kunnen veroorzaken. Uitgaande hiervan komen we
als vanzelf op de gedachte om de in de antenne opge
wekte, als regel zeer zwakke, wisselspanningen tusschen
rooster en gloeidraad te laten optreden. Men verbindt
dus het rooster en den gloeidraad aan weerszijden van
de antennespoel, zooals in fig. 40 is aangegeven, of wel
men verbindt deze — bij inductieve ontvangst — aan
de met de antennespoel inductief gekoppelde spoel.
Om de grootst mogelijke detectiewerking te verkrijgen,
is het noodig een zoo groote negatieve voorspanning te
gebruiken, dat men in een geschikt punt van de karakte
ristiek van de lamp werkt. (Zie ook § 29 en § 30). Dit is
nu te bereiken door eenvoudig één of meer accu’s of
elementen in den roosterkring op te nemen (fig. 40a),
zoodat het rooster een negatieve potentiaal krijgt ten
opzichte van het mineinde van den gloeidraad.
Een andere methode (fig. 40b) is die, waarbij men van
«6

den in den gloeistroomkring noodigen regelbaren weer
stand gebruik maakt ; deze wordt daartoe aan de minzijde
van de batterij aangesloten. Daar de stroom hierin
van het — einde van den gloeidraad naar de — pool
van den accu vloeit (van a naar b), moet punt been lagere
potentiaal bezitten dan a, m.a.w. het schuifcontact b
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(en dus ook het rooster) bezit een negatieve potentiaal
ten opzichte van a. Deze methode heeft natuurlijk het
bezwaar, dat de negatieve voorspanning direct gewijzigd
wordt als men de gloeispanning wijzigt. Plaatst men de
weerstand aan de -f zijde van
batterij (fig. 40a), dan
heeft dit geen invloed op de roosterpotentiaal.
Een derde methode (fig. 40c) die in principe een
uitbreiding van de eerste is, bestaat hierin dat men
gebruik maakt van een spanningsdeeler (§11, deel I).
Hierdoor is het mogelijk om verschillende negatieve
roosterspanningen te verkrijgen.
Bepalen we ons nu nog even tot de in den anodekring
optredende stro omverandering. Neem eens aan dat een
gedempte golf wordt opgevangen, dan ontstaan in den
anodekring stroomveranderingen, zooals in fig. 24b is
aangegeven. De daarbij ontstaande gemiddelde stroomsterkte is iets grooter dan de ruststroom. Op deze wijze
ontstaan, als we dus letten op deze gemiddelde stroomsterkten, stroomveranderingen van lagere frequentie, of
anders gezegd: in den anodekring treden twee stroomen
er

op. De eene varieert volgens de gestippelde lijn en bezit
laagfrequente veranderingen, de andere is een stroom,
die hoogfrequent verandert (§ 13, deel I). Deze twee
stroomen moeten nu hun weg zoeken door de telefoon
en den telefooncondensator. Volgens § 30 (deel I) kiezen
de hoogfrequent ie stroomen voornamelijk hun weg door
den condensator, de laagfrequentie voornamelijk door de
telefoon. De laagfrequente stroomveranderingen brengen
nu het membraan van de telefoon in sterke beweging,
m.a.w. elke golftrein der gedempte golven veroorzaakt
een tik.
§ 28. De triode als detector bij gebruik van
roostercondensator en lekweerstand. (Roosterkring detectie).
Een andere methode van detectie, die volgens ver
schillende deskundigen wel de meest werkzame is en die
het meest algemeen verbreid is, is die waarbij men ge
bruik maakt van een roostercondensator en lekweerstand.
In Duitschland staat deze schakeling bekend als audionschakeling. Welke rol de twee hier genoemde elementen
bij deze schakeling vervullen, willen we thans nagaan.
A. Het doel van den roostercondensator.
In fig. 41 is in den roosterkring een condensator C
aangebracht. Gesteld den
toestand, dat geen span
ningen in de antenne wor
den opgewekt; dan zal de
potentiaal van het rooster
G ten opzichte van den
gloeidraad niet anders ge
T
<ï*^worden zijn door de toe
o
voeging van den conden
sator; zij is nul wanneer
! s.
*3
althans de roosterstroom
O
Jkarakteristiek in 0 (fig. 13)
begint. Komt nu een
Br
aethergolf aan, dan wor
den wisselspanningen tusschen a en b geinduceerd
Fig. 41
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gedurende een halve periode is a positief ten opzichte
van b, gedurende de andere is het omgekeerde het geval.
Gesteld dat a — en dus ook het bekleedsel c — positief
wordt; dan krijgt het bekleedsel d door electrostatische
inductie (§ 22, deel I) een negatieve en het rooster G een
positieve potentiaal ten opzichte van den gloeidraad. Het
rooster trekt nu electronen uit de ruimte tot zich en
het gevolg is, dat dit een minder sterke positieve poten
tiaal krijgt.
Als nu aanstonds het oogenblik intreedt dat tusschen
a en b geen spanningsverschil bestaat, dan zal de conden
sator een teveel aan electronen bezitten, die hij niet kan
a
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afstaan en waardoor het rooster een negatieve potentiaal
ten opzichte van den gloeidraad krijgt (a-b in fig. 42).
Nu treedt de toestand in dat a negatief ten opzichte van
b (fig. 41) wordt; dan wordt c negatief, d positief en G
sterker negatief.
Op deze wijze laat zich verklaren, dat de spanningskromme naar links verschuift en wel net zoo lang als het
rooster nog maar even een positieve spanning ten opzichte
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van den gloeidraad aanneemt. Zoodra dit niet meer het
geval is, wordt het rooster niet meer opgeladen en de
spanningskromme is zoover naar links verschoven, dat
deze nog juist raakt aan de lijn, die de as was van de ge
ïnduceerde spanningskromme (zie fig. 42).
Wat hierdoor met den anodestroom gebeurt, volgt
direct uit deze figuur.
Komt dus een ongedempte golf aan, dan treedt direct
een gemiddelde stroomsterkte op, die lager is dan den
oorspronkelijken ruststroom en constant is als de ontvangen
golven niet sterker worden.
Houdt het sein op te bestaan, dan wordt de pas verkre
gen gemiddelde stroomsterkte de ruststroom, omdat het
rooster de negatieve potentiaal behoudt.
Wordt een ongedempte golf opgevangen, dan geschiedt
precies hetzelfde (fig. 42b). Zou men nu in den anodekring een telefoon aanbrengen, dan ligt het voor de hand,
dat men bij het begin van de golf of bij elke versterking van
deze een tik zou vernemen; men zou echter absoluut geen
Morseseinen of geluiden kunnen opnemen. Dus:
Door den roostercondensator wordt verkregen, dat het
rooster zich zoolang negatief oplaadt, tot de roosterspanningen
geen roosterstroomen meer doen ontstaan.
Men kan hij gebruik van een enkelen roostercondensator
zonder meer geen seinen of geluiden met behulp van ge
dempte en ongedempte golven opnemen.
Dat in de praktijk dit toch soms wel mogelijk blijkt,
vindt z’n oorzaak in omstandigheden, die in de op
merking op blz. 73 nader worden uiteengezet.
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B. Het doel^van den lekweerstand.
In denJ hierboven geschetsten toestand is verandering
te brengen, als men parallel aan den roostercondensator
een zeer grooten weerstand (gewoonlijk heeft deze een
waarde van 0,5 tot 5 millioen ohm) plaatst. Dit beteekent
dat men een gelegenheid schept voor de op het rooster
verzamelende electronen om naar de andere zijde van
den condensator te vloeien. Daar de weerstand zeer groot
is, zal bij het kleine spanningsverschil dat tusschen de
bekleedsels optreedt, de vereffening betrekkelijk zeer
langzaam geschieden.
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Het parallel schakelen van den weerstand kan op
tweeërlei wijze geschieden. Men kan n.1. den weerstand
rechtstreeks aan de bekleedsels verbinden (fig. 43a), of
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wel men kan het eene einde tusschen rooster en daaraan
verbonden bekleedsel en het andere einde aan den draad
verbinden, die van de antenne of secundaire spoel naar
den gloeidraad loopt (fig. 43b); zie ook § 30.
De schakeling in fig. 43b kan men ontstaan denken
uit fig. 42a doordat men het eene einde van den weer
stand langs L naar punt b verschoven heeft. Men kan
het nu zoo opvatten alsof de weerstand verminderd
is met die van spoel L. Daar evenwel de ohmsche weer
stand van L zeer klein is ten opzichte van bovenbedoel
den weerstand, maakt dit praktisch geen verschil. Abso
luut gelijkwaardig zijn beide schakelingen echter niet,
doch hierop willen we niet nader ingaan.
Gaan we nu na welken invloed de weerstand heeft.
Stel dat het rooster een oogenblik positief wordt en dus
electronen opneemt. Dan zullen, zoodra de potentiaal
van het rooster negatief is ten opzichte van die van het
aan de antenne verbonden bekleedsel, electronen door
den weerstand van a naar b en verder naar den gloei
draad vloeien, doch aangezien de weerstand zeer groot
is, spreekt men van een „weglekken” van de lading van
het rooster. Daarom noemt men dezen weerstand steeds
een lekweerstand.
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Nemen we nu eens aan dat de ongedempte golf aan
komt, die bij afwezigheid van roostcrcondensator en lekweerstand een spanningsverandering op het rooster zou
induceeren, zooals de gestreepte kromme in fig. 44a
laat zien. Tengevolge van den roostcrcondensator laadt
het rooster zich als zoopas weer negatief op.
Weliswaar tracht de lading geregeld door den lckweera
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stand weg te vloeien, doch deze weerstand is zoo groot
en het tempo waarin het rooster telkens positief wordt en
dus weer opnieuw electronen opneemt is zoo hoog, dat
het rooster in een geladen toestand blijft, zij het dan ook
dat de gemiddelde roosterspanning minder negatief is,
als bij afwezigheid van den lekweerstand. De roosterspanningskromme is dus hier weer naar links verschoven,
doch iets minder dan in fig. 43; de toppen van deze
kromme zullen nu niet aan de as 0-T raken, maar er tel
kens even overheen komen, en wel des te meer naar-;
mate de lekweerstand kleiner is.
,
Zoodra de wisselspanningen ophouden, lekt de op het
rooster achtergebleven lading weg. Dit heeft nu ten72

gevolge dat er anodestroomvariaties ontstaan als in fig.
44a aangegeven. De invloed die deze variaties hebben op
de telefoon, is, dat er gemiddeld een tijdelijke verkleining
van den telefoonstroom optreedt, die door de streeplijn
is aangegeven. Het aangekomen sein veroorzaakte dus
een tik in de telefoon. Duurde evenwel de golf zeer lang
(b.v. 1 sec), dan zou alleen aan het begin en het einde
daarvan een kleine stroomverandering in de telefoon op
treden, wat evenwel het opnemen van seinen zeer zou
bemoeilijken.
Men ziet dan ook wel in, dat deze inrichting voor het
opnemen van radiotclegrafie met ongedempte golven
minder geschikt zou zijn; gelukkig kan men dooreen
eenvoudig hulpmiddel, dat we in § 32 zullen leeren ken
nen, aan dit bezwaar tegemoetkomen. Komen gedempte
golven (golftreinen) aan, dan wordt de in fig. 44b
geteekende toestand verkregen. Hierbij is telegrafie zeer
goed mogelijk.
Ook is telefonie moge lijk, zooals we aan de hand van
fig. 46 laten zien. Gesteld dat in een zendstation een vocale
a wordt uitgezonden (le deel § 48). Zij wordt dan door de
gemoduleerde draaggolf door den aether weggedragen
en induceert via de ontvangantenne wisselspanningen op
het rooster, als fig. 45 aangeeft. Er treden daardoor
anodestroomveranderingen op van radiofrequentie, ter
wijl de streeplijn aangeeft hoe de stroomvariaties in de
telefoon zijn. Deze zijn zoodanig dat het trilplaat je de
vocale a moet weergeven.
OpmerJdng : Al liet hiervoor gezegde ten aanzien van den lekweerstand geldt voor hoogvacuumlampen. Evenwel doet zich het geval
voor dat men met een lioogvacuumlamp en zonder lekweerstand soms
goed ontvangt. Dit is alleen mogelijk als ergens anders een lekweer
stand is gevormd, b.v. door onvoldoende isolatie van den conden
sator of door een vochtlaagje tusschen de contactpennen van de lamp.
Verder kan bij laagvacuumlampcn de lekzveerstand gemist worden.
Zoodra hierbij het rooster van de lamp een negatieve potentiaal
bezit, trekt dit de -f-ionen tot zich met het gevolg dat het rooster
zich weer ontlaadt.
Vergelijken we de methode van ontvangst bij een triode
met negatieve voorspanning, met die bij een triode met
roostercondensator met lekweerstand, dan valt een belang
rijk onderscheid op. Bij de eerste methode wordt de
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detectie verkregen, door een zoodanige negatieve voorspanning aan het rooster te leggen, dat men in een geschikt
punt van de onderste bocht der anodestroomkarakteristiek komt; hier vindt de gelijkrichtende werking of
detectie in de anodekring plaats, waarom men dan ook
wel spreekt van anodekringdetectie. Bij de tweede methode
moet door de roosterstroomen, dus in de roosterkring
de detectie verkregen worden; hier is dus van belang te
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werken in een gunstig punt van de bocht van de rooster stroomkarakteristiek, terwijl men verder gebruik maakt
van het rechte deel der anodestroomkarakteristiek; hier
spreekt men van roosterkringsdetectie. Voor een verder
vergelijk zie men § 30.
l
Vatten we thans het belangrijkste tezamen, dan kunnen
weg zeggen :
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De detectie door middel van roostercondensator en lekweerstand berust op het verschijnsel dat bij aankomst van
een golftrein het rooster zich oplaadt en een negatieve poten
tiaal krijgt, waardoor een gemiddelde anodestroom ontstaat
die kleiner is dan de ruststroom, terwijl bij het zwakker
worden van de golf of het ophouden der golf trein het rooster
de lading weer deels of geheel via den lekweerstand verliest,
waardoor de gemiddelde anodestroom toeneemt.
Bij gebruik van een triode kan men, zoowel met be
hulp van een negatieve voorspanning, als met behulp van
roostercondensator en lekweerstand:
a. gedempte golf-telegrafie opnemen,
b. ongedempte golf-telegrafie opnemen, mits men daartoe
van een hulpmiddel (§ 32 en 33) gebruik maakt,
c. radiotelefonie opnemen.
§ 29. Invloed van lamp, condensator en lekweer
stand op de detectie.
De sterkte van de door de telefoon voorgebrachte ge
luiden is afhankelijk van de stroomveranderingen in
den anodekring. Deze veranderingen zijn, behalve de
steilheid van de lamp afhankelijk van de veranderlijkheid
der roosterstroomen bij bepaalde roosterspanningsveran
deringen, van de grootte van den roostercondensator en
van die van den lekweerstand.
Hoe grooter de roosterstroomveranderingen voor een
bepaalde roosterspanningsverandering zijn, hoe sneller
het rooster zich oplaadt bij een bepaalden roostercon
densator, en lekweerstand, hoe sterker de stroomver
anderingen in den anodekring zijn. Hoe grooter de
capaciteit van den condensator is, hoe meer electronen deze op kan nemen, voordat een bepaalde
spanningsverhooging van het bekleedsel is ingetreden;
m.a.w. hoe langer het duurt voordat het zich tot een be
paalde potentiaal oplaadt. Bij gebruik van te grooten
condensator duurt de oplading te lang en zouden dus
zeer kleine gemiddelde anodestroom veranderingen op
treden. Bij te kleine condensator zullen sterke spanningsschommelingen op het rooster dit in eens te sterk negatief
kunnen opladen (§ 31). Gewoonlijk heeft men een capaci75
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teit van 0,0002 /<F tot 0,0005 .«F (ca. 200 tot 500 cm)
noodig.
Dat de grootte van den lekweerstand invloed moet uit
oefenen, volgt al direct uit deze overweging, dat wanneer
men een kortsluiting over den condensator zou brengen
in het algemeen een weerstand van enkele ohms, of zelfs
van enkele honderden ohm, van detectie geen sprake
zou zijn, omdat dan de condensator zich niet zou kunnen
opladen, terwijl bij oneindig grooten weerstand (ver
broken weerstand) evenmin detectie zou plaats vinden.
Uit het voorgaande volgt:
Om een goede detectie te verkrijgen moeten roostercondensator en lekweerstand bepaald worden in verband met de
lamp, welke men gebruikt.
Ook heeft de aansluiting van den lekweerstand aan den
gloeidraad invloed, zooals in § 30 nader is verklaard.
§ 30. Eenige opmerkingen over detectie in het
algemeen.
Wij hebben thans een 4 tal detcctiemethodcn leeren
kennen, n.1. met kristaldetector, met diode, met triode
onder gebruik van negatieve voorspanning (anodekringdetectie) en met roostercondensator en lekweerstand
(roosterkrmgdetectie). Vergelijken we deze met elkaar
dan kunnen we direct coftstateeren dat de eerste twee ten
achter staan bij de anderen, omdat de telefoon daarbij
in werking moet worden gebracht door de in antenne
geinduceerde stroomen, wat bij de tweede groep niet
het geval is; hier toch levert de anodebatterij de
noodige energie. Welke van de beide triode detecties de
beste is hangt van het verloop der karakteristieken af,
waardoor de detectie bepaald wordt.'
Voor elke detectie is noodig, dat men een toestel ge
bruikt, waarvan de stroom-spanning-karakteristiek ge°j??1n .1S* Was deze een rechte lijn, dan zou nooit eenige
ge ijknehting plaats vinden. (Dit werd reeds door fig. 22
er laard). Vandaar ook dat men bij de detectie dooreen
in^ n
an°dekringdetectie met een triode (en tptrode)
en w i°k- Van abodestroomkarakteristiek moet werken
e bij voorkeur in dat punt waar de verandering van
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de steilheid het grootst is. Was de karakteristiek een rechte
lijn zijn, dan zou de steilheid in alle punten van de lijn
even groot zijn (fig. 22) en zou dus nooit detectie kunnen
optreden. Bij een kromme lijn verandert de steilheid en
het is dus de kwestie om dat punt van de kromme te
vinden, waar de verandering het grootst is. Dus:
Voor cllcc detectie is het noodig een toestel te gebruiken
dat een stroomspanningskarakteristiek bezit, die gebogen is,
m.a.w. waarvan de steilheid verandert.
De grootste detectie wordt verkregen in dat punt, waar de
steilheidsverandering het grootst is.
Opmerking: Was liet onderste einde van de karakteristiek een
cirkelboog, dan zou de steilheid toenemen, naar mate men een hooger
gelegen punt kiest; bovendien zou ook de verandering van de steil
heid toenemen. Dikwijls wordt gezegd dat de grootste detectie ver
kregen wordt in dat punt van de bocht, waar deze de grootste krom
ming, of wel de kleinste kromtestraal bezit, m.a.w. waar de lijn het
sterkst gebogen is. Dit is niet geheel waar. Wiskundig kan men aantoonen dat de steilheidsverandering in een punt niet alleen samen
hangt met de kromming, maar ook met de steilheid, en wel in dien
zin, dat b.v. bij gelijke kromming (cirkelboog) de steilheidsverandering
het grootst is, waar de steilheid het grootst is.
Bij roosterkringdetectie moet de gelijkrichting in een
punt van de bocht van de roostersiroomkarakteristiek
plaats vinden en ook weer bij voorkeur in dat punt, waar
de verandering van de steilheid het grootst is, terwijl
bovendien de steilheid van de awodes/roornkarakteristiek
zoo groot moge lijk dient te zijn. Steeds moet men geheel
proefondervindelijk vaststellen, waar men de beste detectie
verkrijgt, vooral omdat men hier afhankelijk is van het
verloop van beide karakteristieken. Het is daarom zeer
wel mogelijk dat aan het rooster een positieve of negatieve '
voorspanning gegeven moet worden, hetwelk te bereiken
is door middel van een potentiometerschakeling. Om
verschillende positieve potentialen te krijgen, kan men
over de gloeistroombatterij een grooten weerstand (500 tot
1000 _n_) schakelen, waarvan het schuifcontact met het
rooster is verbonden. Wenscht men geen dezer methoden
toe te passen, dan verdient het toch in elk geval aanbe
veling te onderzoeken of het rooster aan het mineinde
dan wel aan het pluseinde van den gloeidraad is te
verbinden. Er is trouwens nog een tweede reden, die
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het vaak noodig maakt om een positieve voorspanning
aan het rooster te leggen; het komtn.1. meermalen voor
dat de roosterstroomen pas bij een zekere positieve
roosterspanning — dus niet bij nul — beginnen op te
treden. In dat geval zal men dus beslist rechts van
de roosterspanningsnullijn moeten werken, waarbij men
te zorgen heeft dat men zich beweegt op het rechte deel
van de anodestroomkaraktcristiek (fig. 62). In het alge
meen kan men zeggen:
Bij roosterkringdetectie verdient het aanbeveling om naast
een juiste anodespanning een juiste roostervoorspanning te
kiezen.
Dikwijls krijgt men beter resultaat door het rooster met
het -}- einde, dan met het — einde van den gloeidraad te
verbinden.
De beste detectie is te verkrijgen door een potentiometer
parallel aan den gloeidraad te schakelen, waardoor de
roosterspanning nauwkeurig is te regelen.
De grootte van de detectie wordt steeds aangegeven
door de gemiddelde stroomverandering (in de anodekring van de triode), welke het gevolg is van een zekere
spanningsverandering (op het rooster van de triode).
Gesteld dat een wisselspanning van een ongedempt sein
optreedt, dan zal daardoor bij eiken detector een gemiddelde
stroomverandering ontstaan, welke evenredig is:
a. met het kwadraat van de amplitudo van de wissel
spanning (op het rooster bij een triode).
b. met een waarde, welke afhangt van de verandering
van de steilheid in het punt van de karakteristiek, waarin
de detectiep laats vindt.
Bij roosterkringdetectie wordt met dit punt een punt
van de roosterstroomkarakteristiek bedoeld; bij deze
detectie treedt bovendien nog een factor toe. die af
hankelijk is van de steilheid van beide karakteristieken
en van de grootte van den lekweerstand.
Opmerking: Wiskundig uitgedrukt kunnen we, als de spannings
veranderingen sinusvormig zijn, de gemiddelde stroomverandering
bij detectie voorstellen door :
t>2 .
lë<™ " —.
4' ar.
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waarin v de amplitudo der spanningsverandering en x" de steilheidsverandering voorstelt.
Bij roosterkringdetectie is te schrijven :
»*
lgcm — 4

i
* + s*

Hierin is Sa = de steilheid van de anodestroomkarakteristiek,
Sa = de steilheid van roosterstroomkarakteristiek en R = de lekweerstand.
Voor het geval de lekweerstand zeer groot is ten opzichte van
den inwendigen weerstand (schijnbare weerstand tegen stroomveranderingen) welke tusschen het rooster en den gloeidraad optreedt,
kan de gemiddelde stroomverandering voorgesteld worden door:
_ V2

f Sa

igcm - 4 x •
Daaruit volgt dat de gemiddelde stroomverandering bij rooster
kringdetectie evenredig is met de verandering van de steilheid van
de roosterstroomkarakteristiek (x*), met de steilheid van de anode
stroomkarakteristiek (S ) en omgekeerd evenredig met de steilheid
van de roosterstroomkarakteristiek (Sg).
Hierbij moeten we opmerken dat de stroomvcranderingen in den
anodekring volgens § 22 en 23 afhangen van den uitwendigen weerstand
zoodat met de hierboven genoemde karakteristieken niet de rust-,
maar de werkkarakteristiekcn worden bedoeld.

§ 31. Het dichtslaan van de lamp en het ont
staan van geluidsvervorming.
Indien sterke golven, b.v. van een naburig zendstation
of luchtstoringen de ontvangantenne treffen, kunnen
hierdoor zeer sterke spanningen in den antennekring
worden opgewekt en kan het rooster sterk positief worden,
waardoor dit een groote lading opneemt. Het volgende
oogenblik is dan het rooster sterk negatief geladen. Dit
kan van dien aard zijn, dat de anodestroom ophoudt te
bestaan, dus nul wordt. Men noemt dit het dichtslaan
van de lamp. Heeft men een grooten roostercondensator
en kleinen lekweerstand, dan zal men hiervan minder
last hebben, dan wanneer het omgekeerde het geval is.
Bij de ontvangst van sterke golven zal bij gebruik van
lampen met kleinen ruststroom, behalve het dichtslaan
ook het vervormen van het geluid kunnen optreden, om79

dat men dan niet alleen in het rechte deel van de karakte
ristiek, maar ook in de bocht werkt, of zelfs het gebied
van de karakteristiek kan overschrijden. Men vergelijke
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in dit opzicht fig. 45 en 46 en lette daarbij op het verloop
van den telefoonstroom.
§ 32. Gebruik van het zwevingstoestel (heterodyne ontvangst).
Neem eens aan dat een ongedempte, niet-gemoduleerde
golf een op deze golf afgestemde antenne treft, dan zal,
zoolang de golf bestaat, geen verandering in den telefoon
stroom optreden. Men zou van het bestaan der golf niets
bemerken, hoogstens een tikje op de oogenblikken dat
de golf begint en eindigt (verg. fig. 44a).
KO

Indien men nu de in den roosterkring optredende on gedempte trillingen van constante amplitudo zoo zou
kunnen be in vloeden, dat trillingen van varieerende ampli
tudo ontstaan, dan zou men in den anodekring stroom variaties krijgen.
Dit middel hebben wc reeds in deel I (§ 42) leeren ken
nen. Immers, als we twee electrische trillingen op elkaar
laten werken, die frequenties bezitten, welke betrekkelijk
weinig van elkaar verschillen, dan is een trilling te ver
krijgen, die een veranderlijke amplitudo bezit. Om dit
z.g. interferentieverschijnsel te bekomen, en de daardoor
ontstaande zwevingen in het leven te roepen, maakt men
gebruik van een zwevingstoestel. Hoe dit toestel werkt is
een vraag, die we onbesproken laten. Hoofdzaak is het
voor ons te weten, dat door dit toestel in een spoel Ll
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(fig. 47a) electrische trillingen van verschillende fre
quentie kunnen worden opgewekt. Men laat nu in de spoel
L, trillingen ontstaan, die in verhouding tot die in L
sterker zijn en een frequentie bezitten, die grooter of
kleiner is dan die van de trillingen in Ll.
Door inductie ontstaan nu in L trillingen van deze
frequentie; zij stellen zich samen met de daarin door de
aankomende aethergolven geïnduceerde. Het gevolg is,
dat er zwevingen ontstaan. Deze zwevingen veroorzaken .
in de telefoon stroomvariaties, waardoor een geluid of
81
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toon ontstaat (fig. 48). De hoogte van dezen z.g. combinatietoon wordt bepaald door het aantal zwevingen, het
welk weer be•è yr
wordt
paald
door het ver
schil van de
radiofrequentie
der trillingen
van L en L1.
Worden nu
ongedempte,
niet-gemoduleerde
golven
o
ïgO]
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het o verdragen
o.
Ï9
van morsesei
nen, dan worden
seinen
deze
gehoorbaar
maakt, doordat
we zwevingen
laten optreden.
Daarom noemt
men het toege
voegde toestel
Fig. 48.
ook zwevingstuesiel en spreekt van zwevingsontvangst, of ook wel van
combinatieontvangst.
Het feit dat men een tweede toestel noodig heeft, dat
het ontvangen van ongedempte seinen mogelijk maakt, is
aanleiding dat men spreekt van heterodyne ontvangst
(hetero = vreemd, dynamis = kracht).

ilïïi

§ 33. Het gebruik van een terugkoppelspoel
(autodyne ontvangst).
In 1913 werd vrijwel gelijktijdig door Armstrongen Meissner een middel gegeven, dat veel eenvoudiger is dan
het gebruik van een zwevingstoestel en hetzelfde doel
vervult. Dit middel bestaat daarin dat men in den anodekring een spoel aanbrengt, welke tegenover de aan het
82
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rooster gekoppelde spoel wordt geplaatst (fig. 49). Door
deze schakeling is het mogelijk drieërlei verschijnselen
te verkrijgen en wel: 1. versterking; 2. oscilleeren (geneSCHEMA voor ÉÉNLAMPS-
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Fig. 49.

reeren), d.w.z. opwekken van electrische trillingen en 3.
zwevingsont vangst.
A.

Versterking.

Neem aan dat in de antenne gedempte trillingen worden
geïnduceerd. Daardoor ontstaan tusschen rooster en gloeidraad overeenkomstige spanningswisselingen ten gevolge
waarvan in den anodekring gedempte stroomvariaties op
treden. Deze trillingen zijn van volkomen gelijke frequentie
als die in de spoel L, en waar ze, als gevolg van de enorm
groote snelheid waarmede de electrische verschijnselen
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verloopen practisch op hetzelfde oogenblik hunne mini
male, respect, hunne maximale waarde bezitten, kunnen
de trillingen in de spoel L, in spoel L2 of L spanningen
induceeren, die de in L2 optredende trillingen versterken.
De spoel L, werkt dus weer terug op spoel L2, m.a.w.
is daarmede „teruggekoppeld9 *. Vandaar dat men L, de
terugkoppelspoel noemt. Men lette er wel op dat de stand
van deze spoel ten opzichte van L2 niet geheel on
verschillig is, zooals in § 42 (deel I) is aangetoond. Door
nu de terugkoppelspoel draaibaar te maken ten op
zichte van de andere, is het moge lijk de koppeling „losser I 5
of „vaster” te maken.
Veronderstellen we dat de koppeling zeer los was ; de
invloed van de terugkoppelspoel is dan ook zeer gering.
Maar toch zullen de spannings
veranderingen, welke tusschen
a
rooster en gloeidraad optreden
iets vergroot worden, wat na
tuurlijk tengevolge heeft dat de
stroomvariaties in den anodekring vergroot worden. Aangezien
de spanningsvariaties, veroorzaakt
door de gedempte golf, afnemen,
kan men zich voorstellen dat de
Vj ! £
toename van de anodestroomvaU'ft-n
riaties toch niet in staat zal kun
nen zijn de afname geheel te
compenseeren. Het gevolg is nu
dat de roosterspanningsverandeFic 5Q
ringen, die oorspronkelijk zouden
hebben verloopen volgens fig.
50a, nu verloopen volgens fig. 50b.
De trilling is blijkbaar minder sterk gedempt, m.a.w.
de demping is gereduceerd. Daarom spreekt men hier van
dempingsreductie.
Gaat men nu na welke verandering dit moet hebben
op den anodestroom, dan is het duidelijk dat de variaties
van deze grooter zijn en dat daarmede de gemiddelde
stroom een grooter verschil ten opzichte van den ruststroom geeft. Bovendien wordt het sein als het ware iets
gerekt, zoodat de stroomverandering in de telefoon iets
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langer duurt. Dit alles heeft een versterking van het ge
luid tengevolge.
Bij onderzoek blijkt dat het niet onverschillig is hoe
groot men de terugkoppelspoel neemt; zoo kan bij een
kleinere spoel wel grootere versterking verkregen worden.
Dit mag ons niet verwonderen, aangezien ook het stelsel
van den anodekring een eigen frequentie bezit. Hoe beter
deze overeenkomst met die van de aankomende golf, hoe
sterker de trillingen daarin zullen zijn.
B.

Oscilleeren oj genereer en.

Door de aanwezigheid van den terugkoppelspoel kan
het toestel in den toestand gebracht worden, dat het zelf
trillingen opwekt, en daardoor dus ook in staat is zelf
electrische golven uit te zenden.
Hoe dit mogelijk is, willen we in het volgende nagaan.
In de eerste plaats moeten we er op wijzen, dat de roosterkring en de anodekring beide op te vatten zijn als trillingskringen. De eerste toch bezit een capaciteit, die — althans
bij primaire koppeling van het toestel — voornamelijk
gevormd wordt door het rooster en de glocidraad van de
lamp; de anodekring bezit, behalve de capaciteit van den
gewoon lijk gebruikclijken telefooncondensator, nog die
welke tusschen de anode en de gloeidraad bestaat. Boven
dien bezitten ook de spoelen nog altijd eenige capaciteit.
Het ligt voor de hand, dat door verandering van de spoelen
— of, zoo een draaibare condensator in één der kringen aan wezig is, zooals bij inductieve ontvangst het geval is
door het verstellen van deze — te bereiken is, dat beide
kringen een eigen frequentie kunnen bezitten, die geheel
of ten naaste bij gelijk is. Veronderstellen we nu dat dit het
geval is en dat in een der beide kringen, b.v. in de anode
kring een kleine stroomverandering optreedt (b.v. door
mechanische trillingen van anode en gloeidraad, uit
wendige magnetische invloeden op den terugkoppelspoel,
verandering van een overgangsweerstand op een contact
plaats), dan zal deze stroomverandering zich in de
terugkoppelspoel laten gevoelen en deze zal op haar beurt
induceerend werken op de spoel in den roosterkring, die
nu een potentiaalverschil tusschen rooster en gloeidraad
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veroorzaakt, hetwelk de trilling der electrieiteit in den
anodekring ondersteunt. Natuurlijk treden in de beide krin
gen weerstanden op, die het ontstaan der oscillaties tegen
werken en het hangt nu voornamelijk van de induceerende
werking van de terugkoppelspoel, dus van de graad van
de terugkoppeling, af of de trilling uitsterft dan wel op
komt. Veronderstellen we het laatste; daar de grootheden
van de lamp niet geheel constant zijn laat het zich ver
klaren, dat er een toestand in kan treden, waarbij de in
vloed der terugkoppelspoel door de dempende invloed,
gecompenseerd wordt, m.a.w. er ontstaan een ongedempte
trillingen van vrij constante amplitudo. Het toestel wekt
nu onafgebroken electrische trillingen of oscillaties op;
men zegt dat het oscilleert en als oscillator werkt. Ook
wel noemt men het verschijnsel genereeren (= op
wekken). Het ligt wel voor de hand, dat wanneer
een electrische golf, b.v. een golftrein, op de antenne zou
indueeeren, in den roosterkring van de niet oscilleerende
lamp, electrische trillingen zou veroorzaken en dat
deze evenzoo aanleiding kunnen zijn, dat het toestel begint
te oscilleeren. Natuurlijk zal dc frequentie van deze
oscillaties geheel onafhankelijk zijn van de frequentie
der trilling, die het verschijnsel inleidde.
Opmerking: Het pas beschreven verschijnsel doet ons denken aan
de werking van een stoommachine. De zuiger brengt de machinc-as
in beweging, doch deze zou niet gaan draaien als er niet een terug
werkend mechanisme (exentriek met schuif), was hetwelk er voor
zorgt, dat op den juisten tijd stoom achter den zuiger wordt toe
gelaten. Schuif en zuiger hangen in hun beweging van elkaar af,
evenals de trillingen in rooster- en anodekring van elkaar afhangen.
De energie, noodig om de stoommachine in beweging te houden wordt
onttrokken aan de onder den ketel verbrandende brandstof; de
energie die het ontvangtoestel oscilleerende houdt, wordt ontleend
aan de anodebatterij.
Een ander aardig, meer electriscli voorbeeld van oscilleeren of
genereeren heeft men als men een telefoon en microfoon op één
stroombron aansluit en dan de membranen tegenover elkaar plaatst.
Een geringe beweging of een klein tikje tegen de microfoon is vaak
voldoende om dit stelsel in een zoodanigen toestand te brengen, dat
het een voortdurend geluid voortbrengt.
Door dit tikje ontstaan stroomvariaties in de keten en daarmede
bewegingen van de trilplaat van de telefoon. De ontstaande lucht
bewegingen treffen de trilplaat van de microfoon, die daardoor
weer stroomvariaties veroorzaakt, die de bewegingen van het telefoon86

plaatje ondersteunen. Er wordt op deze wijze een voortdurende
toon gehoord. Het stelsel oscilleert.
We kunnen thans de vraag stellen of het oscillatieverschijnsel ook in de telefoon merkbaar is. Het antwoord
ligt wel voor de hand als men bedenkt dat men hier met
ongedempte trilling van practisch constante amplitudo
te doen heeft (§ 28); men hoort alleen bij het begin eentik.
Maken we de koppeling van beide spoelen vaster, dan
zal de versterkende invloed der terugkoppelspoel grooter
worden, de trillingen worden sterker en sterker en de
spanningsvariaties worden weldra zoo groot, dat de
anodestroom wordt onderbroken. Hiermede treedt een
nieuwe factor in het spel met het gevolg dat er regel
matige laagfrequente stroomveranderingen in de anode
stroom optreden, die het ontstaan van een geluid in de
telefoon ten gevolge hebben. De hoogte van den hierbij
verkregen toon, varieert zooals men zelf gemakkelijk kan
constateeren, met de sterkte van de terugkoppeling.
Intusschen hebben we, zoodra dergelijke geluiden op
treden, den grens van oscilleeren, d.w.z. den toestand,
waarbij continue ongedempte trillingen ontstaan, over
schreden. Men ziet gemakkelijk in dat in het laten oscil
leeren van het toestel ligt opgesloten, dat men zelf golven
uit zendt en daardoor andere amateurs, bij wie deze
proefnemingen tot uiting komen als een gefluit of een
gehuil in de telefoon of luidspreker, plaagt (mexikaansche
hond).
Opmerking: De werking van de terugkoppelspoel op den roosterkring kan men zöö opvatten, alsof daardoor de weerstand in den
roosterkring, die de demping veroorzaakt, wordt verkleind. Zoodra
men de grens van het oscilleeren heeft bereikt, is de dempingsweerstand tot nul gereduceerd. Wordt de koppeling nog vaster, zoodat
de pas genoemde geluiden optreden, dan wordt de weerstand nog
kleiner dan nul, dus negatief gemaakt, en willen de trillingen steeds
grooter worden.
C.

Zwcvingsontvangst,

Al ligt in de mogelijkheid van het laten oscilleeren van
een toestel een ernstig bezwaar, er ligt toch ook een groot
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voordeel in, en wel dit, dat men daardoor in staat is ongedempte telegrafie op te nemen.
Nemen we aan, dat in een antennespocl een ongedempte
trilling van een zekere frequentie v wordt geinduceerd
en beschouwen wc ter verklaring der verschijnselen
eerst fig. 49b. L C is dus op deze golf afgestemd. L in
duceert in L2 spanningen van gelijke frequentie en als
de kring LjC,. daarop afgestemd is, zal eenvoudig een
versterkte, ongedempte golf ontstaan.
We ontstemmen nu dezen kring een weinig en bren
gen de lamp in oscilleerenden toestand.
Het toestel produceert dan zelf trillingen van een fre
quentie »'o, die een weinig grooter of kleiner is dan
Daar L ook nog trillingen van de frequentie vx in L,
induceert, zullen in L2 de twee trillingen met elkaar intcrfereeren. Er ontstaan dus zwevingen. Ook op het rooster
doen zich overeenkomstige spanningswissclingen gevoelen,
waarna in den anodekring weer overeenkomstige stroomvariaties optreden (zie ook § 31) en een combinatietoon
het gevolg is.
Bij primaire ontvangst (fig. 48a), is de zwevingsontvangst daardoor te verkrijgen, dat men de antenne
een weinig ontstemt ten opzichte van de aankomende
golven. De lamp oscilleert nu en wekt trillingen op van
een weinig grootere of kleinere frequentie dan deze gol
ven, waarmede ze interfereeren.
De hoogte van den combinatietoon wordt bepaald door
het aantal zwevingen en dit is weer afhankelijk van de
frequentie der zelf opgewekte trillingen. Deze zijn op
hun beurt weer afhankelijk van de capaciteit en de zelfinductie van rooster- en anodekring. Verdraait men b.v.
de condensator in den roosterkring van een inductief
toestel dan is het verschil in toonhoogte gemakkelijk
vast te stellen en is doorgaans wel een stand te vinden,
waarbij de toon ten slotte zoo laag wordt, dat deze geheel
verdwenen schijnt. Men heeft dan de frequentie der eigen
trilling gelijk, of nagenoeg gelijk gemaakt aan die der
inkomende golf. Natuurlijk is het niet onmogelijk, dat dan
de trillingen zoo sterk kunnen worden, dat de lamp her
haaldelijk dichtslaat, wat zich vaak kenmerkt door een
klokkend geluid in de telefoon.
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Opmerking: Ook door verstellen van den terugkoppelspoel is de
toonhoogte te veranderen ; dit moet eveneens een gevolg zijn van
verandering van capaciteit en zelfinductie der beide kringen, die
elkaar blijkbaar ten aanzien van deze grootheden beïnvloeden.
Veronderstellen wc nu dat een telegraficstation met
ongedempte golven seint. Wij zouden hiervan met een
toestel zonder terugkoppelspoel niets kunnen opnemen
(§ 28). Nü is dit mogelijk, omdat elk morseteeken nu
op een bepaalde toonhoogte, afhankelijk van de eigen frequentie van het toestel, in de telefoon hoorbaar wordt.
Men heeft hierin tevens een eenvoudig middel om na te
gaan of men een ongedempt station of een gedempt station
met een fluitvonkzender opneemt. In het eerste geval
zal de toonhoogte zich door verstellen van een conden
sator direct veranderen, in het tweede geval blijft ze vrij
wel constant en zal als het toestel op gelijke golflengte
oscilleert in een sissend geluid overgaan.
Bij telefonie ontvangst bestaat bij het zoeken van een
station steeds de kans dat een interferentie met de draaggolf ontstaat, zoodat ook dan een combinatietoon op
treedt. Zoodra deze wordt waargenomen, is dit een aan
wijzing, dat men zelf oscillaties opwekt en zoo spoedig
mogelijk den condensatorstand zoo heeft te wijzigen, dat
dit ophoudt, niet alleen omdat men zelf niets hoort,
maar ook omdat men z’n buurman-amateur plaagt.
Het doel van de terugkoppelspoel is bij de telefonieontvangst niet anders, dan de trillingen te versterken.
Zou men het toestel in de frequentie van de draaggolf
op den grens van oscilleercn brengen, dan zou dit nu zeker
een veelvuldig dichtslaan en vervormen van het. geluid
meebrengen. Het is dus zaak om alles zoo te stellen dat
men tot de grens van oscillecren is genaderd; dit geschiedt
uitsluitend op het gehoor af. Om dit zoo goed mogelijk
te bereiken verdient het aanbeveling om steeds conden
satoren met een fijne instelling te gebruiken.
§ 34. Primaire en Inductieve ontvangst.
Bij het gebruik van eiken detector is het de kwes ie
om het grootst moge lijke vermogen in de telefoon besc 11 baar te krijgen. Bij den kristalontvangst bevinden de ec or
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en telefoon zich in den zelfden kring. Willen we dus een
zoo sterk moge lijk geluid, dan mag van de trillingsenergie,
welke de antenne per sec bij de ontvangst van een golf
opneemt, zoo weinig mogelijk verloren gaan; van daar dan
ook dat primaire koppeling hier het meeste effect moet
geven (§ 47 deel I).
Bij de triodedetectie is de toestand iets anders. Hier
is de telefoon in een kring opgenomen, waarin de batterij
de noodige energie levert.
De geringe energie, welke in de antenne ter beschikking
komt, hebben wc alleen noodig om spanningsverande
ringen tusschen gloeidraad en rooster te doen optreden.
Daarom is het van belang er voor te zorgen dat aan de
uiteinden van de anténnespoel zoo groot moge lijke spanningsvariaties optreden, ’t geen vooral verkregen wordt
door een spoel te gebruiken die een groote zelfinductiecoëfficient heeft. Bij de inductieve ontvangst vormen
we een afstembare kring. Door deze kring op de te ont
vangen golf af te stemmen, kan men deze in resonantie
brengen. Zorgt men er nu bovendien voor dat de zelfinductiecoëfficient van dezen kring betrekkelijk groot is, dan
kan men spanningsvariaties op het rooster van de lamp
verkrijgen, die niet kleiner behoeven te zijn dan bij primaire
ontvangst. Daarom heeft de inductieve methode hier niet
het bezwaar als bij kristalontvangst, en kan wat de ge
luidsterkte in de telefoon betreft wel gelijk gesteld worden
met de primaire methode; bovendien heeft zij dan nog
het voordeel van een grootere selectiviteit (§ 47 deel I).
Een bezwaar is echter, dat men een tweede kring heeft
af te stemmen.
§ 35. Over keuze en gebruik van lampen en
stroombronnen.
A. De Keuze.
Welke lamp is te kiezen ? Ziehier de vraag welke
ieder zich bij den bouw van zijn radiotoestel stelt.
De keuze is, als we ons alleen slechts bepalen tot de Phiupsontvanglampen zeer ruim, maar anderzijds weer be
grensd en wel vooral door de gloeistroombron, die men
kiest. Zooals bekend is, bezitten de meest gebruikelijke
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elementen een e.m.k. van 1 tot 1,5 volt, terwijl de e.m.k.
van een loodaccu op rond 2 volt is te stellen (direct na
de lading is zij, afhankelijk van het s.g. van het zuur
2,05 tot 2,15 volt; na eenig gebruik daalt zij, blijft geruimen tijd ongeveer 1,95 volt en mag dalen tot 1,83 volt).
Nu zal een element alleen maar gedurende langen tijd
gebruikt kunnen worden, als aan haar stroomen van zeer
geringe sterkte (gewoonlijk beneden 100 mA) worden
onttrokken. Wel kan men door een grooter type te nemen
grootere stroomsterkte verkrijgen, doch veel grootere
duurstroomen mag men hieraan toch niet onttrekken;
het afdoende middel zal hierbij dus zijn om twee of meer
gelijke elementen parallel te schakelen.
Bij accumulatoren is de toestand geheel anders, daar
men deze voor zeer uiteenloopende ontlaadstroomsterkten
kan verkrijgen. Bovendien zal in het algemeen voor een
zelfde belasting de levensduur van een goed behandelden
accu veel langer zijn dan van een element. Daartegenover
staat de hoogen prijs der accu’s en het feit dat men deze
moet laden. Dit laatste bezwaar is echter wel veel geringer
geworden nu men door middel van een gelijkrichter (b.v.
Philips radiogelijkrichter) op zoo eenvoudige wijze zelf
de lading kan uit voeren.
Kiest men een accu van b.v. 4 volt en 1,2 ampère ontlaadstroom, dan is men geheel vrij in de keuze van de
ontvanglampen ten aanzien van de gloeistroom en gloeispanning. Daaraan zitten' echter twee belangrijke be
zwaren, n.1. deze, dat men bij gebruik van lampen van
de 1 volt-serie (§24) een groote weerstand moet voor
schakelen, zelfs bij gebruik van 1 cel en dat men daarbij
steeds kans heeft dat men te veel weerstand uitschakelt,
zoodat de lamp doorbrandt of veel van haar levensduur
inboet. Waar dit zeer veelvuldig voorkomt, meenen we
vooral in overweging te moeten geven :
Kies steeds bij voorkeur lampen, en gloeistroombron zoo
danig, dat ze zich wat de spanning betrejt, bij elkaar aan
passen.
Voor het gebruik van de lampen der 1 volt-serie is dan
ook de voorkeur te geven aan een element.
De tweede kwestie is de keuze van de anodebatterij.
Tot voor korten tijd werden uitsluitend droge element91

i

i;
•i

!
:

ï

i;

.

:
:
i

/;

blokken gebruikt, die echter gaande weg eenige con
currentie ondervonden van de accu-blokken. Den eersten
hebben het bezwaar, dat wanneer ze uitgeput zijn waarde
loos zijn, wat met anderen niet het geval is; deze moeten
echter van tijd tot tijd opgeladen worden. Al deze bezwaren
zijn in eens ondervangen nu door Philips een anodcspcinningsapparaat in den handel gebracht is. Men heeft dit slechts
op het wissel stroomnet aan te sluiten en kan alle trioden
met dit apparaat bedrijven. Wil men zich uitsluitend tot
tetroden bepalen, dan is een batterij van hoogstens 20 V
aan te bevelen.
Let men op een minimum energieverbruik, dan staan
zeker de tetroden Ai4l en A441 wel bovenaan; bovendien
blijken deze als gevolg van de groote steilheid (§ 30) als
detector zeer goed te voldoen.
Van de „Miniwatt”trioden komen het eerst de Aioo
en A410 in aanmerking, hoewel ook de A106 en A40G wel
als detector zijn te gebruiken. Hetzelfde geldt voor de Bios
en B4O6, die zeer goede eigenschappen voor detectie bezit
ten. Let men minder op het energieverbruik, dan zijn ook
de D-lampen en de E-lamp als detector zeer bruikbaar. De
Di is zelfs een voortreffelijke detector lamp en wordt ook
uitsluitend hiervoor gebruikt.
De vraag wat wel de beste detectorlamp is, is niet zoo
eenvoudig te beantwoorden, omdat de detectorwerking
niet alleen door de lampen, maar door geheele bouw van
het toestel, als grootte van roostercondensator en lekweerstand, roostervoorspanning, anodespanning en weerstand
van de anodekring wordt beinvloed. In het algemeen kan
wel gezegd worden dat een groote steilheid van de anodestroomkarakteristiek, althans bij roosterkringdetectie,
zeer gunstig is, terwijl de inwendige weerstand van de
lamp zoo veel mogelijk moet overeenkomen met den uit
wend igen weerstand in den anodekring, d.w.z. met de
impedantie der telefoon (§ 22).
Indien men het voornemen heeft een meerlampstoestel
te vervaardigen, zal daardoor de keuze van lampen en
stroombronnen eenigszins beïnvloed worden (zie § 47).
Gebruik.
Elke^lamp moet beschouwd worden als een gevoelig
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instrument, dat met de noodige voorzichtigheid gebruikt
dient te worden, want juist daardoor kan de levens
duur belangrijk verhoogd worden.
Het is daarom een dringende eisch, dat vóór den gloeidraad van elke lamp een regelbare weerstand wordt
geschakeld.
Hoe groot deze minstens moet zijn, moet voor iedere
lamp in verband met de stroombron bepaald worden.
Gesteld b.v. dat men een A410 op een 4 volts accu wil
gebruiken. We moeten nu weten, wat de grootste span
ning van de accu is en hoe groot de kleinste spanning is,
Mclke de lamp noodig heeft. De eerste is op 2 X 2,1 =
4.2 volt te stellen, de tweede bedraagt volgens § 24
3.3 volt.
De gloeistroom kan bij deze spanning tot 55 mA dalen.
De voorschakelweerstand moet dus 4,2 — 3,3 = 0,9 V
opnemen, en moet dus een grootte van 0,9: 0,055=16,5_n_
hebben. Deze weerstand moet tot 0_n_ verminderd —dus
geheel uitgeschakeld — kunnen worden voor het geval de
spanning van de lamp b.v. 4 volt moet zijn en de batterij
spanning tot 4 volt gedaald is.
Zou men op bedoelde accu een A109 willen aansluiten,
dan zou, men als men uitgaat van een gloeispanning van
1,0 V en een gloeistroom van 55 mA, een weerstand voor
moeten schakelen van (4,2 — 1) : 0,055 = 58_n_Hierbij
zou de weerstand ruim 3 maal zooveel spanning (dus
ruim 3 maal zooveel energie) opnemen als de lamp,
waaruit volgt, dat deze schakeling verre van rendabel
te noemen zou zijn. Bovendien zou men steeds een groote
kans beloopen, door het uitschakelen van te veel weer
stand de gloeidraad direct door te branden.
We kunnen aan de hand van fig. 51 gemakkelijk de
noodige voorschakelweerstand bepalen. Indien men een
beschikbare spanning van 3,3 Volt heeft, zal men bij
gebruik van een A410 geen weerstand behoeven voor te
schakelen (punt a). Bij een beschikbare spanning van
5 V, zou men een weerstand van (5 — 3,3) : 0,055 =
31__tl_ noodig hebben (punt b). De door a en b getrokken
lijn, geeft de minimale weerstanden aan voor alle be
schikbare spanningen (beneden 6 V) en bij gebruik van
de A-lampen der 4 volt-serie.Zoo vinden bij 4,2 V
93

16,5_n_, hetgeen overeenkomt met onze berekening. Wil
men van de A-lampen der 1 volt-serie op één accu gebrui
ken,—zij zijn evenwel in het bizondcr ge construeerd voor
het gebruik van
elementen
—
3 ACCU'S
dan heeft men
/
GELADEN 6,3
z
een weerstand
6
van 20_n_ nooV
ros
dig (punt c);
&
2 5 fe*bij aansluiting
3 ELEMENTEN 4.5 V
I
op één element
2 ACCU'S
kan men vol
Ï4
,
GELADEN *2*^staan met een
i
&
weerstand van
2 ELEMENTEN
7
8_n_ (punt d).
$ 3 3V
T

4?-/-

I r

1
3

-----1 ACCU

Zooals
uit
fig. 51 blijkt
1 ELEMENT
zou men bij ge
1.5 V
bruik van een
E-lamp en een
4 volt batterij
slechts een klei
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
ne
voorschakelNOOOlGE VOORSCHAKEL WEERSTAND (OHM)
weerstand nooFig. 51.
dig hebben; deze kan echter geheel vervallen, omdat bij een ontlaadstroom van 0,7 A de batterij spanning spoedig tot 4 volt
en lager daalt.
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GELADEN 2.1 V

De weerstanden, welke we uit fig. 52 afleiden, zijn als
minimum waarden te beschouwen. Vele amateurs geven
er de voorkeur aan de lampen bij lagere gloeispanning te
kunnen gebruiken dan door de fabriek wordt opgegeven.
In dit geval moet men grootere minimum waarden aannemen. Wil men voor alle meest voorkomende gevallen
klaar zijn, dan kieze men voorschakelweestanden van
25 & 30_n_.
Ten aanzien van de plaats van den voorschakelweerstand
nog het volgende. Bij gebruik van lampen met een kleine
gloeispanning is het niet onmogelijk dat de +voorspanning
04
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die men op het rooster verkrijgt door den lekwecrstand
aan -J-gloeidraad te verbinden, nog onvoldoende is. Heeft
men den gloeiweerstand in de -bleiding geplaatst dan heeft
men een middel om een nog hoogere -fspanning 0p
het rooster te brengen.
Nu iets over de controle. Strikt genomen zou men steeds
de beschikking moeten hebben over een meetinstrument
ter bepaling van gloeispanning en gloeistroom. Waar dit
niet het geval is, wordt eigenlijk op goed geluk af de
gloeidraad belast, en zoekenderwijze bepaalt men —
al of niet lettende op de helderheid van den gloeidraad —
op het gehoor den stand van den voorschakelwecrstand.
Het is duidelijk, dat op deze wijze verschillende draden
meerdere malen overbelast worden, wat ten koste van den
levensduur gaat. Bemerkt men hiervan bij de lampen
met den gewonen wolfraamdraad meestal weinig, bij
de zwak gloeiende lampen wreekt een dergelijke overbe
lasting zich dikwijls, doordat de emissie plotseling snel
afneemt, zoodat de lamp ten onrechte als „slecht” wordt
gediskwalificeerd. Gelukkig vertoonen sommige dezer
lampen de neiging om, wanneer de overbelasting althans
niet te ernstig was, zich na betrekkelijk korten tijd te
herstellen en wel in het bijzonder, wanneer bij gloeienden draad de anode spanningloos wordt gemaakt. Ten
slotte de volgende raad:
Tracht steeds een goede ontvangst te krijgen met den
kleinst mogelijken gloeistroom, dus met een zoo groot mogelijken voorgeschakelden weerstand.
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HOOFDSTUK VI.
Het ontvangen en versterken der signalen door
middel van meerlampstoestellen.
§ 36.

Hoog- en laagfrequentie versterking.

Zooals we hiervoor zagen, worden uit de hoogfrequente
of radiofrequente trillingen door middel van den detector
laagfrequcnic of audiofrequente trillingen verkregen. (Opm.
44, deel I).
Zijn de laagfrequente stroomveranderingen van te geringe
sterkte, dan zal de trilplaat van de telefoon niet voldoende
in beweging worden gebracht, zoodat geen hoorbaar geluid
wordt voortgebracht. Wenscht men deze onverstaanbare
teekens hoorbaar te maken, dan moet — als alle pogin
gen met het eenlampstoestel vruchteloos blijven — een
versterkingsmethode worden toegepast, de electrische
trillingen moeten versterkt worden.
Dit kan nu op tweeërlei wijze geschieden, n.1, óf door
de hoogfrequente óf de laagfrequente trillingen te ver
sterken. In het eerste geval spreekt men van hoogfrequentieversterking, in het tweede geval van laagfrequentie-versterking.
Ook is het mogelijk beide methoden toe te passen ; men
kan dan van een gecombineerde versterking spreken. Dus:
Bij hoogfrequintic-verstcrking worden de in de antenne
geïnduceerde trillingen versterkt, voordat detectie 'plaats vindt
Bij laagfrequentie-versterking worden de laagfrequente
trillingen, zooals deze na de detectie verkregen worden,
versterkt.
Wordt de versterking meer dan eens herhaald, dan
spreekt men van een kaskade versterking. Het aantal malen,
dat men de versterking toepast, noemt men het aantal
trappen. Al naar den dienst, welke de lampen in een toe
stel doen, d. w. z. de hoogfrequente trillingen versterken,
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de gelijkrichting uitvoeren of de laagfrequente trillingen
versterken, spreekt men van een hoogfrequentielamp, detectorlamp en laagjrequentielamp.
Hoog- en laagfrequentie-versterking onderscheiden zich
vooral hierin, dat men met de eerste methode een grootere
mate van gevoeligheid schijnt te bereiken, dan met de
tweede. „Het is toch een bekend feit” — zoo schrijft Zenneck
— „dat dikwijls door veel duizendvoudige laagfrequentieversterking geen ontvangst is te verkrijgen, terwijl bij zeer
geringe hoogfrequentie-versterking (30 tot 50 voudige) een
hoorbare ontvangst verkregen wordt”.
Dit laat zich verklaren door het feit dat de detectie
of gelijkrichtende werking evenredig is met het kwadraat
van de grootte van de roosterspanningsveranderingen
(blz. 78). Voor zeer kleine roosterspanningsveranderingen
is de detectie in verhouding veel kleiner dan voor de sterke.
Daaruit volgt dat zeer zwakke signalen na detectie met
behulp van een groot aantal versterkingstrappen goed
hoorbaar gemaakt kunnen worden.Versterkt men eerst hoog
frequent en maakt men daardoor de spanningsverande
ringen op het rooster van de detectorlamp b.v. 10 maal
zoo groot, dan krijgt men een detectie, die wel 100 maal
zoo groot kan zijn als wanneer de eerste lamp een detec
tor is.
Wie dan ook zeer zwakke signalen, die buiten het be
reik van het eenlampstoestel vallen, zal willen opvangen,
zal in de eerste plaats zijn toevlucht tot de hoog
frequentie-versterking moeten nemen.
Wie door middel van een raam, dat doorgaans maar
enkele procenten van de energie opvangt van een ge
bruikelijke antenne, wil ontvangen, zal zeker ook de hoog
frequentie-versterking moeten toepassen.
De laagfrequentie-versterking heeft daarentegen het
voordeel, dat men gewoonlijk per trap een grootere
spanningsversterking kan verkrijgen.
Bij kaskade-versterking leveren beide methoden hunne
moeilijkheden op, waardoor men in verdere uitbreiding
van de versterking beperkt wordt (§ 49).
Tenslotte moeten we nog wijzen op een belangrijk
verschil tusschen beide versterkingsmethoden. Gesteld dat
men bij de telefonie-ontvangst van een zeker station
97
7

:

hoogfrequentie versterking toegepast, dan heeft men (ten
naaste bij) niet anders dan trillingen van gelijke frequentie
— n.1. die der draaggolf — te versterken. Past men daaren
tegen laagfrequentie versterking toe, dan moeten steeds tril
lingen van allerlei frequentie, liggende in het gebied der
audio- of toonfrequentie, worden versterkt. Dit blijft hij laagfrequentie-versterking immer het geval. Bij hoogfrequentie
versterking moet men alleen dan trillingen van een andere
frequentie versterken, als men op een andere golflengte
afstemt. Wenscht men, zooals gewoonlijk, stations van
zeer uiteenloopende golflengte te ontvangen, dan moet
natuurlijk over een groot gebied der radiofrequentie een
goede versterking verkregen kunnen worden.
§ 37.

De koppelingsmethoden der lampen.

Gesteld, dat men aan het eenlampstoestel een tweede
lamp voor versterking wil toevoegen, dan rijst de vraag
op welke •wijze de verbinding dient te geschieden. Men
zou er toe kunnen komen
A
B __ om de twee lampen als in
fig. 52 te verbinden. Dit
zou evenwel geen succes
hebben, omdat daarbij de
. anodekring van lamp A
—
-*r±-{------onderbroken is (bij a en b),
-r
zoodat de tusschen het roos• ,
___ ter en den gloeidraad van
.Tl^---lamp A optredende spanningsvariaties zonder ver
Fig. 52.
der gevolg zouden blijven.
Daarom is het noodig een koppelingselement te gebruiken,
waardoor de spanningsvariaties in den anodekring van
lamp A op het rooster van lamp B worden overgedragen.
Al naar de constructie van deze verbindende schakel
spreekt men van :
1. trans]ormatorkoppeling,
2. smoorspoel- en spcrkring-koppeling,
3. weerstandskoppeling.
Zeer dikwijls wordt gesproken van transformator-wrsterking, smoorspoel -versterking enz. Wij hebben deze uit-
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drukking opzettelijk vermeden, omdat de gebruikte toe
stellen, als regel niet de versterking bewerken of verhoogen.
Integendeel de lampen geven de versterking en met uit
zondering van het gebruik van de laagfrequentie trans
formatoren wordt door de koppelende elementen deze
versterking meer of minder verzwakt.
Bij elke koppelmethode stellen we ons natuurlijk ten
doel om het sterkst mogelijke geluid uit telefoon of luid
spreker te verkrijgen.
Om dit te bereiken zijn er twee dingen, waarop we het
oog gevestigd moeten houden :
le. Men moet trachten de grootst mogelijke spanningsvariaties tusschen het rooster en den gloeidraad van elke
volgende lamp te verkrijgen.
Daartoe bedenke men, dat men de maximale spanningsvariaties in een anodekring van een lamp krijgt, (§ 22)
als de uitwendige weerstand oneindig groot is of wel zeer
groot ten opzichte van den inwendigen weerstand der
voorgaande lamp.
2e. Om het verkrijgen van sterke geluiden te bevorderen
is het gcwenscht dat de telefoon een impedantie bezit, die
ongeveer gelijk is aan den inwendigen weerstand van de
lamp.
Volgens § 23 zal dan bij een bepaalde spanningsvariatie
tusschen rooster en gloeidraad door de telefoon het grootste
vermogen opgenomen worden. Hetzelfde geldt ook bij het
gebruik van een luidspreker ; in geval deze in den secundairen kring van een afzonderlijken transformator mocht
zijn opgenomen, dan geldt deze regel ook voor dien kring.
Tenslotte moet bij elke koppelmethode getracht worden
naar de minst mogelijke geluidsvervorming, waarom het
noodig is, dat aan de koppelende elementen de hoogste
eischen worden gesteld en dat men een juiste combinatie
van lampen en koppelende elementen kiest.
§ 38. Transformatoren voor hoogfrequentie -versterking.

en

laag

Om een eenigszins juist beeld te kunnen vormen van
den invloed, welke de transformator bij de koppeling
uitoefent, is het in de allereerste plaats noodig, dat we
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iets dieper dan in § 17 (deel I) ingaan op de werking van
den transformator.
Daar toch werd gezegd, dat bij een transformator de
transformatieverhouding — d. i. de verhouding tusschen
secundaire en 'primaire spanning — gelijk is aan de
wikkelingsverhouding.
Dit is, in het algemeen gesproken, bij benadering waar ;
absoluut waar kan het slechts onder zeer bizondere om
standigheden zijn.
Er zijn n.1. verschillende factoren, die hierin een rol
spelen en die we meer in het bizonder zullen bespreken,
n.1. de vastheid der koppeling, de secundaire belasting, de
ijzerverliezen, de capacitieve belasting en de eigen frequentie.
A. De koppeling.
De beide wikkelingen van eiken transformator kan men
beschouwen als twee spoelen, die meer of minder vast
met elkaar gekoppeld zijn. Indien men den toestand zoo
zou kunnen maken, dat de krachtlijnen, welke van de
eene wikkeling uitgaan de tweede wikkeling ook geheel
zouden omsluiten en omgekeerd, dan zou men een volledige
koppeling, d. w. z. de meest vaste koppeling hebben, die
is te bereiken. In dit geval zal de transformatieverhouding
volkomen gelijk zijn aan de wikkel ingsverhouding als
geen der andere, pasgenoemde factoren optrad. Door nu
van een ijzeren kern gebruik te maken, zooals we in
§ 17 (deel I) veronderstelden, kan men dezen toestand in
hooge mate benaderen. Altijd zijn er krachtlijnen, die
niet de beide wikkelingen omsluiten, die als het ware
zich verstrooien (strooiïng der krachtlijnen). Hoe grooter
deze strooiïng voor bepaalde wikkelingen is, hoe slechter
de koppeling is en hoe kleiner de z.g. koppelingsfactor van
den transformator is. Bij de gebruikelijke transformatoren
met ijzer kan, als de secundaire kring niet gesloten is
en de transformator onbelast is (bij leegloop), de trans
formatie-verhouding gevonden worden door de wikkelings
verhouding te vermenigvuldigen met den koppelingsfactor.
Opmerking: Noemt men de primaire- en secundaire spanning
ut en U2 wikkelingsverhouding n en de koppelingsfactor k, dan is
^ = k.n. Bij een goed geconstrueerden ijzer-transformator kan k
wel een waarde van 0.99 bereiken.
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B. De invloed van secundaire belasting.
Gesteld nu, dat we een transformator hebben met een
koppelingsfactor, die gelijk 1 is, en dat we van andere
invloeden afzien. Wordt deze belast door den secundairen
kring te sluiten, d.w.z. door hierin een weerstand of een
zelfinductie (of beide) op te nemen, dan vloeit door de
secundaire wikkeling van den transformator een stroom.
Deze stroom werkt nu terug op dien in de primaire wik
keling en wel zoodanig, dat de laatste grooter wordt.
Bovendien zal de secundaire klemspanning hierbij kleiner
worden als gevolg van het spanningsverlies in de secun
daire wikkeling.
Het is belangrijk op te merken, dat men, volgens wis
kundige beschouwing, een transformator zoo kan opvatten,
alsof men slechts met één stroomkring, n. 1. die der
primaire wikkeling, te doen heeft, waarin de ohmscheen inductieve weerstand van den secundairen kring opge
nomen schijnen. Hierbij blijkt, dat de ohmsche weerstand
van de primaire -wikkeling vergroot en de inductieve
weerstand verkleind schijnt te worden. Men noemt de
impedantie, die nu in den primairen kring schijnbaar op
treedt de aequivalentc impedantie.
Als de transformator onbelast is, heeft de secundaire
wikkeling geen invloed op de primaire wikkeling, zoodat
men alleen met de werkelijke impedantie van deze heeft
te rekenen. De stroomsterkte, die hierbij door de primaire
wikkeling vloeit, heet magnetiseeringsstroom.
Opmerking: Volgens de opmerking op blz. 27 (deel I) is de im
pedantie van een spoel: Z = )' R2 + (2.n. v. L)2. Deze formule geldt
ook voor de impedantie van de primaire wikkeling van een onbelasten transformator. Bij een belasten transformator wordt de aequivalente impedantie van de primaire wikkeling uitgedrukt door:
Z = y (^*i + p r2)2 + 2.7t.v (L\—p.L2)2, waarin ri.r2, L\ enX2denohmschen weerstand en zelfinductiecoëficient van primaire- en secun
daire wikkeling voorstellen; p is een factor, welke afhangt van L\,
L2 en r2, de frequentie v en den koppelingsfactor k.
C. De invloed van ijzerverliczen.
Zoodra een wisselstroom door de primaire wikkeling
vloeit, wordt niet alleen in de secundaire wikkeling maar
ook in de ijzeren kern een e.m.k. opgewekt, die in
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de laatste stroomen Ln het leven tracht te roepen, die
niet zoozeer een voorgeschreven baan behoeven te volgen.
Ze worden als gevolg van hun onregelmatigen loop wervelstroomen genoemd. Men tracht het ontstaan daarvan te
voorkomen door de transformatorkem uit onderling ge
ïsoleerde plaatjes of draadjes op te bouwen, terwijl het
gebruikte ijzer liefst een grooten (soortclijken) weerstand
moet bezitten. Niettemin zullen toch nog altijd kleine
wervelstroomen blijven optreden. Het is te begrijpen,
dat deze op de primaire wikkeling werken als een be
lasting in de secundaire wikkeling.
Een tweede nadeelige factor is die der hysteresis, het
verschijnsel dat optreedt als men ijzer ommagnetiseert,
hetgeen voortdurend p laats vindt wanneer een wissel
stroom door de primaire wikkeling van den transfor
mator vloeit. Daarbij moet men als het ware de magne
tische moleculen bij elke wisseling der stroomrichting
omdraaien. Aangezien deze zich daartegen altijd meer of
minder verzetten, moet er arbeid verricht worden. Deze
energie moet, evenals de wervelstroomenergie, geleverd
worden door den stroom in de primaire wikkeling. De
hysteresis doet zich dan. ook als een secundaire belasting
van den transformator gevoelen. De verliezen ontstaande
door wervelstroomen en hysteresis te zamen noemt men
ijzerverliezen.
Is dus de secundaire zijde van den transformator onbe
last, dan nog ontstaat ten gevolge van de ijzerverliezen
een belasting met het gevolg, dat de primaire stroom
iets grooter zal zijn dan de magnetiseeringstroom. Even
als bij secundaire belast ing zal ook nu een aequivalente
impedantie optreden en. blijkt de secundaire spanning
iets kleiner te zijn dan wanneer geen verliezen door
wervelstroomen en hysteresis voorkwamen. De ijzerver
liezen kunnen klein getiouden worden door de kern uit
dunne ijzeren plaatjes of ijzerdraadjes samen te stellen
en bovendien ijzer te kiezen, welks moleculen zich ge
makkelijk laten omkeerem, en dat een grooten soortelijken
weerstand bezit.
- Men kan nog zeer goed ijzertransformatoren gebruiken
bij laagfrequentie-versterking, d.w.z. voor frequenties
van 40 4000, ja zelfs tot 10 000.
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Wil men deze transformatoren voor hoogfrequent ie versterking toepassen (frequenties van b.v. 100 000 en
hoogcr) dan zullen wervelstroomen en hysteresis een zoodanigen invloed uitoefenen, dat van omhoog transformeeren der spanning geen sprake meer is.
Daarom zal men in hoogfrequent ie-transformatoren
als regel geen ijzer gebruiken, met het gevolg, dat men
bij deze transformatoren steeds een betrekkelijk losse
koppeling (kleine koppelingsfactor) verkrijgt, waardoor
de transformatie verhouding veel kleiner wordt dan de
wikkelingsverhouding.
In den laatsten tijd worden voor frequenties van de
orde van 30 000 tot 50 000 (z.g. middelfrequentie) wel
ijzertransformatoren ver
vaardigd ; hierbij gebruikt
men zeer dunne plaatjes
of draadjes van een spe
ciale ijzersoort.
Transformatoren met en
zonder ijzer worden ge
a
&
woonlijk aangegeven als
Fig. 53.
in fig. 53. De eerste (fig.
53a) geldt doorgaans als laagfrequentie-, de tweede (fig.
53b) als hoogfrequent ie-transformator.
D. De invloed van de capaciteit der wikkelingen.
Indien in serie met de secundaire wikkeling van een
transformator een condensator wordt geschakeld, zullen
in den gevormden kring capaciteitsstroomen optreden.
Ook deze vormen een secundaire belasting (capacitieve
belasting) en brengen de gevolgen mede als zoo pas onder
B genoemd. Evenals weerstanden en zelfinducties kunnen
capaciteiten ook naar den primairen kring overgebracht
gedacht worden en wel zoo dat een capaciteit parallel
geschakeld gedacht moet worden aan den kring, waarin
we alle weerstanden en zelfinducties in bepaalde ver
houdingen opgenomen dachten. Dit heeft ten gevolge dat
het geheele stelsel een grootere stroomsterkte vraagt en
een kleinere klemspanning ontstaat.
Zooals uit § 27 (deel I) bekend is, bezit elke spoel een
zekere capaciteit en daarmede een capacitieven weerstand.
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De laatste is des te kleiner naarmate de capaciteit en
ook de frequentie grooter zijn. Bedenkt men nu dat men
bij een transformator in de beide wikkelingen vaak
eenige duizenden windingen heeft, dan ligt het voor de
hand, dat men als regel met niet te verwaarloozen
capaciteiten te doen heeft (gewoonlijk van 50 tot lOOcm).
Zelfs al is dus de transformator onbelast, dan zal men
tengevolge van de eigen capaciteit een kleine be
lasting krijgen, en waar de capacitieve weerstand bij hoogere frequentie afneemt ligt het voor de hand dat de
capaciteit bij hooge frequentie grooten invloed kan
hebben.
Indien men hoogfrequentie-transformatoren wil construeeren, zal men dan ook vooral acht moeten geven op
het ontstaan der capacitieve belasting. Nu brengt het
feit, dat men een groote frequentie heeft, mee, dat de
primaire wikkeling veel minder groot behoeft te zijn om
een bepaalde impedantie te krijgen. Daardoor kan men
ook voor de secundaire wikkeling met een geringer aan
tal windingen volstaan, dan bij laagfrequentic-trans
formatoren (uitgaande van een gelijke wikkelingsverhouding), waardoor van zelf een minder groote capacitieve
belasting optreedt.
E. Be invloed van de eigenfrequentie.
De aanwezigheid van de capaciteit der wikkelingen
brengt mee, dat er trillingskringcn worden gevormd, die
door één kring, zooals we zoopas zagen ontstaan, is te
vervangen. Het is duidelijk dat de transformator dan ook
een eigenfrequentie moet bezitten, d.w.z. een frequentie,
waarbij in den vervangingskring bij een bepaalde span
ning de grootst mogelijke stroomsterkten zullen optreden.
Neemt men aan dat de primaire wikkeling op een wisselstroombron met een zekere e.m.k. wordt aangesloten,
terwijl de frequentie gelijk is aan de eigenfrequentie van
den transformator dan zullen (volgens § 30, deel I) de aan
den vervangingskring toegevoerde stroomen een minimum
zijn, terwijl op de klemmen van den trillingskring de
grootste wisselspanningen, (gelijk aan de e.m.k. van de
stroombron) optreden. Hieruit volgt dat bij de eigen
frequentie de spanningsveranderingen op de klemmen van
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de primaire en dus ook op die der secundaire wikkeling
het grootst moeten zijn. De transformatieverhouding be
reikt hierbij praktisch een waarde, die gelijk is aan de
wikkelingsverhouding.
Gewoonlijk is de eigenfrequentie niet scherp te onder
scheiden van de aangrenzende frequenties, waarom men
kan spreken van een eigenfrequentiegébied, dat zich ge
woonlijk beweegt tusschen v = 500 en v = 1500.
Alles samen vattende kunnen wij zeggen:
Elke transformator is op te vatten als een wisselstroomkring, waarin behalve de primaire, de secundaire is opgenomen, waardoor een aequivalente impedantie optreedt.
Bij goed geconstrueerde ijzertransformatoren nadert de
koppelingsfactor tot 1, waardoor bij leegloop de transformaiieverhouding gelijk zou zijn aan de iviklcelingsverhouding,
als geen verliezen optraden.
Door belasting van de secundaire zijde van een transforma
tor wordt de primaire stroomsterlcte grooter en daalt de
secundaire spanning meer of minder.
IJzerverliezen en capaciteitsstroomen werken evenals
een belasting der secundaire wikkeling.
Praktisch kan men bij goede transformatoren, wanneer
deze onbelast zijn en niet de frequentiegrens overschreden
wordt, waarvoor ze geconstrueerd zijn, de aequivalente
impedantie van de primaire wikkeling gelijk stellen aan
de werkelijke impedantie.
Alle transformatoren met capacitieve wikkelingen be
zitten een eigen frequentiegebied; in dit gebied wordt een
transformatieverhouding bereikt, die praktisch gelijk is
aan de wikkelingsverhouding.
§ 39. De transformatorkoppeling bij laagfrequentie -versterking.
A.

De schakeling.

We verbinden de primaire wikkeling aan de punten a
en b (fig. 52 en 54), terwijl de secundaire wikkeling van
rooster en gloeidraad van lamp B wordt aangesloten.
Deze schakeling kan in de eerste plaats vereenvoudigd
worden door slechts één anodebatterij en één gloci105

stroombatterij te kiezen (fig. 55) en in de tweede plaats
is een belangrijke verbetering aan te brengen met het
oog op geluidsB
vorming door in
den secundairen kring een
stroombron (Bv)
aan te brengen,
s
die een nega
tieve voorspanT ba ning aan het
T- rooster van B
geeft. Hierdoor
kan worden ver
Fic. 54.
kregen, dat het
rooster een blijvende negatieve potentiaal ten opzichte
van den gloeidraad krijgt, met het gevolg, dat geen
electronen
DETECTOR
VERSTERKER
door het roos
ter worden
aangetrok
ken en dus
Htrt—M
*L
geen roosterJLa
s
p
stroomen
-b
ontstaan, die
Rf
Rf
van het roos
ter via de se
cundaire wik
keling naar
‘■m-i
den gloei
draad loopen.
Het ligt wel
Fig. 55.
voorde hand,
dat dergelijke roosterstroomen een storende secundaire
belasting van den transformator vormen.
Bij transformatorkoppeling moet ter vermijding van het
ontstaan van roosterstroomen aan het rooster van de volgende
lamp een negatieve voorspanning gegeven worden.
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B. De versterking.
Bepalen wij ons nu tot de vraag, hoe groot de spannings106

versterking is, welke men met een transformatorkoppeling
bereikt. Er zijn hierbij een drietal factoren in het oog te
houden en wel:
le. De versterkingsfactor van lamp A.
2e. De weerstand, welke tusschen rooster en gloeidraad van lamp B optreedt.
3e. De wikkelingsverhouding en constructie van den
transformator.
Ten aanzien van punt 2 valt op te merken, dat de in
wendige weerstand tusschen rooster en gloeidraad liefst
oneindig groot moet zijn, om een zoo groot mogelijke
spanningsversterking te krijgen. Nu is deze inwendige
weerstand dikwijls oneindig groot te stellen, aangezien
door het gebruik maken van een negatieve voorspanning,
geen stroomdoorgang optreedt. We hebben echter nog
rekening te houden met twee andere weerstanden, n.1.
dien langs het isoleerend oppervlak, dat de beide onder
deden verbindt en den capacitieven weerstand die ont
staat, doordat rooster en gloeidraad en de daaraan ver
bonden geleidingen een kleinen condensator vormen.
De capacitieve weerstand is grooter, naarmate bij een
zelfde frequentie van de wisselspanning de capaciteit
kleiner is (zie § 28, deel I). Al deze weerstanden vormen
evenwel bij de laagfrequente trillingen toch nog een
vrij groote impedantie; deze is bij goede uitvoering wel
op minstens 107 Ohm te stellen.
Deze weerstand is zoo groot, dat de secundaire belasting
vaak verwaarloosd kan worden en men met eenige be
nadering de aequivalentc impedantie gelijk kan stellen
aan de werkelijke primaire impedantie.
Wil men een zoo groot mogelijke spanningsversterking,
dan zal men den transformator zoo moeten kiezen, dat
de primaire impedantie zeer groot is ten opzichte van den
inwendigen weerstand van de voorgaande lamp (tusschen
gloeidraad en anode). Bedenkt men, dat deze weerstand
van 40 000 tot 4000 Ohm bedraagt, dan zal de primaire
impedantie een zeer groote waarde moeten bezitten.
Hoe hooger deze is, hoe grooter de spanningsverande
ringen op.de klemmen van de primaire wikkeling zullen zijn.
Kiest men b.v. een impedantie, die 4 of 5 maal den
inwendigen weerstand van de voorgaande lamp (A) is
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en is de impedantie tusschen rooster en glocidraad van
de volgende lamp (B) haast oneindig groot te stellen
(minstens 107_n__), dan krijgt men spanningsvariaties,
die sterk naderen tot het te bereiken maximum.
De spanningsveranderingen, welke nu tusschen rooster
en gloeidraad van de volgende lamp zullen optreden,
zullen in het gunstigste geval gevonden worden, als men
de spanningsvariaties op de primaire wikkeling ver
menigvuldigt met de wikkelingsverhouding. (Wij ver
onderstelden de secundaire belasting te verwaarloozcn
klein en een transformator met een volledige koppeling).
Men zou nu kunnen denken, dat het onverschillig is, hoe
groot men de wikkelingsverhouding kiest. Dit is niet het
geval. Men is gebonden aan een zekere grens. Zou men
b.v. een wikkel ingsverhouding van 1 : 10 nemen, dan
krijgt men daardoor een secundaire wikkeling met een
zeer groot aantal windingen en dus met een belangrijke
capaciteit. Daardoor moet als van zelf een capacitieve
belasting optreden, waardoor de transformatieverhouding
en de secundaire spanning kunnen worden verlaagd. Dit
is dan ook de reden, dat men gewoonlijk geen grootere
wikkelingsverhoudingen dan 1: 5 kiest en daarbij dan nog
vooral heeft te trachten om wikkelingen met een geringe
capaciteit te vormen. Alleen bij uiterst zorgvuldige uit
voering kan de verhouding hooger opgevoerd worden.
(Marconi 1 : 8).
Er is nog een tweede kwestie, waarop men bij de con
structie van de transformatoren heeft te letten n.1. de
freque?itie der electrische trillingen. Hierdoor wordt n.1.
de inductieve- en capacitieve weerstand en daarmede de
aequivalente impedantie in de primaire wikkeling bcinvlocd.
Bij de muziekoverdracht varieert de frequentie van
ca. 40 tot 4000 en hooger, en indien men wenscht, dat
de hoogste- en laagste tonen evenveel versterkt worden,
dan moeten de spanningsvariaties die op het rooster van
lamp B optreden, onafhankelijk zijn van de frequentie.
Dit is in de praktijk nimmer het geval.
Hoe groot de totale spanningsversterking bij diverse
frequenties is, hangt èn van den transformator èn van de
beide lampen af; in het bizonder speelt hier de inwendige
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weerstand van de voorgaande lamp een belangrijke rol.
Is deze nl. groot ten opzichte van de impedantie der
primaire wikkeling dan moet noodzakelijk de spanning
op de klemmen van beide wikkelingen daaronder lijden.
De transformator en de daaraan voorafgaande lamp
moeten bij elkaar passen, wil men een zooveel mogelijk
gelijkmatige spanningsversterking bij alle frequenties
verkrijgen.
In fig. 56 zijn twee versterkingskarakteristieken geteekend
die aange
30
ven welke
versterk in 25
gen
men
A
kreeg bij het
gebruik van
£
een zekere
transforma
0'J GEBRUIK VAR EEN TRANSFORMATOR 1:3
^ 10
tor met een
CA)EN
EEN
LAMP
MET
g=6
(IDEAAL
GEVAL)
TC
„ g-6 EN Rj m 13000n
wikkel ingsSB).. ..
5
«
9=10 „ R, = 22000n
CC) .. „
verhouding
1:3. Krom
0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
me B werd
FREQUENTIE
verkregen
Fig. 56.
bij gebruik
van een lamp met g = 6 en
— 13 000_n_, en kromme
C bij toepassing van een lamp met g = 10 en
= 22 000
_n_. Bij de eerste combinatie blijkt, dat de spannings
versterking bij de eigenfrequentie (ca. 1000) rond
3X6 = 18 bedroeg, terwijl deze bij andere frequenties
betrekkelijk weinig kleiner is. Bij de tweede combinatie
is de spanningsversterking bij de eigenfrequentie rond
3 X 10 = 30, doch bestaat voor andere frequenties een
zeer groote afwijking. Het ligt wel voor de hand dat het
ideaal bereikt zou zijn als de spanningsversterking absoluut
gelijkmatig was; in dat geval zoudeversterkingskarakteristiek een rechte lijn moeten zijn (lijn A). Bij goed ge
construeerde transformatoren en bij gebruik van een.
passende lamp kan men dit ideaal zeer nabij komen, zooals
kromme B aangeeft. Gebruikt men een verkeerde lamp
bij een gegeven transformator, dan krijgt men, zooals
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kromme C duidelijk laat zien een zeer groote afwijking.
Bij slechte transformatoren is zelfs met dc beste bij
passende lamp een resultaat als dat van kromme B nooit
te bereiken en krijgt men bij de gunstigst gekozen lamp
een karakteristiek, die een scherpe piek vertoont als
kromme C. De oorzaak hiervan zijn als regel de groote
ijzerverliezen en de groote capaciteit der wikkelingen,
waardoor een sterke secundaire belasting optreedt bij de
hooge frequenties.
Resumeerende kunnen we zeggen:
Om een goede overdracht van alle geluiden te verkrijgen
is het noodig dat alle audiofrequente trillingen evenveel
worden versterkt.
DU is te benaderen door gebruik van goed geconstrueerde
transformatoren en lampen met een inwendigen weerstand,
welke aangepast is bij de impedantie van den transformator.
Bij koppeling van versterkerlampen door middel van een
laagfrequentietransformator kan bij een goede combinatie
de spanningsversterking gelijk gesteld worden aan dewikkelingsverhouding maal den versterkingsfactor van de voor
gaande lamp; dit geldt strikt genomen alleen bij de eigenfrequentie.
Opmerking: Noemen we Vg{ enjög2 de roosterspanningen van twee
versterkerlampen A en B, g de versterkingsfactor en n de wikkelingsverhouding, dan is de grootste te bereiken spanningsversterking:
vg2
= n X g.
vgi

§ 40. De transformatorkoppeling bij hoogfrequentie -versterking.
A. De schakeling.
Het gewoonlijk gebruikte schema komt — op één uit
zondering na — overeen met dat bij laagfrequentieversterking (fig. 57). Deze uitzondering is, dat men
parallel aan de primaire wikkeling een draaibaren
condensator heeft geschakeld om een reden, die we hier
zullen ontwikkelen.
een groote spanningsvariatie op de einden dezer
wikkeling te verkrijgen is het noodig, dat de uitwendige
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weerstand (impedantie van de wikkeling) minstens 2 maal
zoo groot is als de inwendige weerstand van lamp A, die
b.v. 20 000 ohm is. Dit veronderstelt dus een groot aan
tal windinVERSTERKER
DETECTOR gen,waardoor
r------- ook een bep
<- Cb iCc\
langrijke capaciteit op—\A
r *0 fS Rl% \Q' J treedt. Het
>
-L gevolg is nu,
o
b
dat de wik
keling
een
*F
eigen fre
quentie heeft,
welke door
±3Fgaans in het
gebied
der
— hoogfrequen
Fig. 57.
te trillingen
ligt.
Gesteld nu, dat een station met dezelfde, of bijna de
zelfde frequentie zendt; dan zal dit ten gevolge hebben,
dat de wikkeling zich gedraagt als een oneindig grooten
weerstand ( § 30, deel I), zoodat de maximale spannings
veranderingen op de klemmen C en D wordt verkregen
en dus ook de maximale totale spanningsversterking.
Wordt evenwel op een golflengte gezonden, die belang
rijk verschilt van de eerste, dan zal de spanningsversterking veel geringer zijn.
Er bestaat dus een zekere voorkeur, die men echter
kan ondervangen door parallel aan de wikkeling een
condensator te plaatsen, waarmede de totale capaciteit
en dus ook de frequentie van den trillingskring is te
regelen. Op deze wijze kan men nu afstemmen op de golf
lengte van het zendende station en krijgt daardoor de maxi
male spanningsveranderingen op de primaire wikkeling.
Men spreekt daarom dikwijls van transformatorkoppeling
met afgestemden anodclcring.
Ook wel maakt men gebruik van transformatoren
zonder afstemming. Men heeft dan evenwel voor ver
schillende frequentiegebieden verschillende transforma-
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toren noodig (b.v. voor golflengten van 300 — 600 m,
van 600 — 1200 m enz.). Hierbij is gewoonlijk parallel
aan een der wikkelingen een vaste capaciteit geschakeld
om zoodoende in een frequentiegebied te komen, waarin
de versterking voor de verschillende frequenties niet te
veel verschilt.
Ten slotte willen we nog even de vraag onder oogen
zien, waarom bij de hoogfrequentie-transformatoren de
invloed der eigenfrequentie zooveel sterker op den voor
grond treedt, dan bij de laagfrcquent ie-transformatoren.
Dit is een gevolg van het feit dat de laatste een veel grootercn weerstand bezit, hetgeen meebrengt dat de stroom sterkte bij de eigen frequentie veel minder verschilt van
die bij andere frequenties.
B.

De versterking.

De grootte van de totale spanningsversterking is ten
eerste afhankelijk van de constructie van den trans
formator en wel in zonderheid van de vastheid der koppe
ling van beide wikkelingen en ten tweede van de grootte
van den weerstand tusschen rooster en gloeidraad van
de volgende lamp. Het is de capacitieve weerstand tus
schen deze beide deelen die bij de hooge frequentie steeds
kleiner wordt, en die parallel geschakeld met den capacitieven weerstand van de secundaire wikkeling een
soort kortsluiting vormen voor de hoogfrequente tril
lingen in de secundaire wikkeling, waardoor slechts een
gering spanningsverschil tusschen rooster en gloeidraad
optreedt. Ingeval men veronderstelt, dat de capaci
tieve weerstanden nog zeer groot blijven en men verder
aanneemt dat de primaire kring wordt afgestemd, is de
totale spanningsversterking te vinden door den ver
sterk ingsfactor van lamp A te vermenigvuldigen met den
koppel ingsfactor en met een waarde, die afhangt van de
zelfinductiecoëfficienten der wikkelingen.
De koppelingsfactor blijft in den regel beneden 0,5
en wordt in vele gevallen zelfs belangrijk kleiner.
De tweede factor heeft gewoonlijk een zoodanige waarde
dat het product van deze en den koppelingsfactor kleiner
dan 1 wordt.
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Bij de koppeling van twee vcrsterkcrlampen door middel
van een hoogfrequentie- transformator wordt een spanningVersterking verkregen, die kleiner is dan de versterkingsfactor
van de voorgaande lamp.
Opmerking: Voor het geval de primaire wikkeling van den trans•
T/t
formator is
afgestemd, is te schrijven ■ Vg. - = g.k "|)1//—
M waarin vgi
en Vg2 de roosterspanningen van twee opeenvolgende versterkerlampen, Lx de zelfinductiecoëff. van de primaire Ie die der primaire
spoel en k de koppelingsfactor voorstelt.
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Ten slotte moeten we nog opmerken, dat ter verkrijging
van een negatieve voorspanning op het rooster van lamp
A niet altijd van een spanningsbron gebruik gemaakt
behoeft te worden. Aangezien de spanningsvariaties bij
de eerste trap hoogfrequent ie-versterking gewoonlijk zeer
klein zijn, wordt dikwijls goed resultaat verkregen, door het
rooster zonder meer aan de — zijde van den gloeidraad aan
te sluiten. Ook wordt wel in de minleiding van den gloeistroomkring een vaste weerstand opgenomen waarbij het
rooster aan de —pool van de batterij verbonden wordt.
Natuurlijk kan men met voordeel van den regelbaren
glocistroomweerstand gebruik maken (fig. 57). Wel is
waar verandert de negatieve voorspanning dan iets met
het verstellen van dezen weerstand, doch dit is over het
algemeen geen groot bezwaar, juist omdat de spanningsvariaties zoo klein zijn.
§ 41. Smoorspoelkoppeling bij laagfrequentieversterking.
Een smoorspoel is feitelijk niets anders dan een der
helften van een transformator. De smoorspoel kan dan
ook met of zonder ijzeren kern worden uitgevoerd. In het
eerste geval treden, evenals bij den transformator met
ijzér, de z.g. ijzerverliezen op, waarom het gebruik van
deze spoelen bij hoogfrequent ie-versterking niet is aan
te bevelen.
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A.

De schakeling.

Wanneer men de transformator in fig. 55 wil vervangen
een
door
DETECTOR
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+*=ge hebben,
Fic. 58.
dat men door
de eene verbinding (men denke deze tusschen d en e in
fig. 58) de beide batterijen zou kort sluiten. Laat men
deze verbinding weg, dan zal toch evengoed het poten
tiaalverschil, dat tusschen c en d optreedt, zich op
het rooster en den gloeidraad van lamp B laten gevoe
len, omdat d via de batterijen geleidend verbonden is met
den gloeidraad.
Er zijn nog een paar maatregelen noodig en wel deze,
dat in de verbinding van c naar het rooster een conden
sator moet worden geplaatst. Zou men dit niet doen,
dan zou n.1. voortdurend de spanning van de anodebatterij op het rooster van lamp B staan, wat de werking
van deze onmogelijk zou maken. Het plaatsen van den
condensator alleen zou echter tengevolge hebben, dat het
rooster zich negatief zou opladen, zoodra dit een positieve
potentiaal ten opzichte van den gloeidraad zou krijgen.
Dit zou bij het optreden van sterke spanningsvariaties
aanleiding kunnen zijn, dat het rooster zoo’n groote
negatieve spanning krijgt, dat de lamp ,,dicht slaat”.
Dit wordt voorkomen door een lelcweerstand tusschen
rooster en gloeidraad aan te brengen, zoodat de negatieve
ladingen kunnen weglekken.
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B.

De versterking.

In de eerste plaats zij opgemerkt dat men de smoorspoel, evenals een transformator, kan opvatten als één
stroomkring, waarin de stroomsterkte bepaald wordt
door de belasting in den rooster-gloeidraadkring en door
de ijzerverliezen. Men kan dan ook hier spreken van een
aequivalente impedantie.
Om de grootst mogelijke spanningsvcrsterking te ver
krijgen , zou deze oneindig groot moeten zijn. In dat geval
zou de spanningsversterking gelijk zijn aan den versterkingsfactor van lamp A. Meestal volstaat men met
een impedantie, die 2 tot 4 maal zoo groot is als den in
wend igen weerstand van lamp A. Hiermede is reeds een
spanningsvcrsterking te krijgen, die de maximale zeer
nabij komt. Ter illustratie hiervan is in fig. 59 een kromme
^____ gegeven die ten naaste bij
----- de coëfficiënt van span----- n ingsversterking weergeeft
0,9
voor het geval de impe----- dantie van de spoel van 0
0,8
tot 6 maal zoo groot is als
den inwend igen weerstand
___
van lamp A en de impe£
3* 0,6
^
dantie tusschen rooster en
<2
___ glocidraad van lamp B on
| 0,5
eindig groot verondersteld
----- wordt. Wasjh.v. de versterkingsfactor van A 6 en
3
----- was de impedantie 3 maal
£ 0,3
zoo groot als den inwen0,2
digen weerstand vanA,dan
___ is de spanningsvcrsterking
0.1
A Qfi v fi — '75 Tlnnr
SMOORSPOEl IMPEDANTIE**---- ^ impedantie afhangt van
2
3
4
0
5 6 de frequentie, ligt het voor
MAAL DEN INM WEERSTAND DER LAMP
de hand dat de spanningsFig. 59.
versterking hiervan even
eens afhankelijk is. Er moet dan ook een eigenfrequentie
optreden, zooals bij den transformator. Daar L en C
hier veel kleiner zijn dan bij den transformator, ligt de
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eigenfrequentie in een hooger gebied en valt meestal
buiten dat deraudiofrequentetrillingen. De versterkingskarakteristiek heeft een verloop dat eenigzins overeen
komt met dat van de kromme B in fig. 56.
Bij koppeling door middel van een laagfrequentie-smoor spoel is de spanningsversterking gewoonlijk kleiner dan den
versterkingsfactor der voorgaande lamp.
Opmerking: Indien de impedantie van lamp B oneindig groot
gedacht wordt, kan de spanningsversterking bij smoorspoelkoppeling
worden bepaald door:
iRt+(2nvL¥________
Vg2__
Vg< = ê' 1(Ri + Rj + (2n.’Lf

(1)

waarin Vg{ en Vg2 de roosterspanningen van lamp A en B, R{ de
inwendige weerstand van lamp A, R en 2m’L de ohmsche- en in
ductieve weerstand van den smoorspoel voorstellen. Voor het ge
val Ri en 2nvL groot zijn ten opzichte van R kan men ook schrijven;
vg2
vgl

zoodat nu

2nyL

V Ri2Jr {2nvL)2

_____ 2 nvL

g' V R2i + (2/i^Zp

(2)

de coëfficiënt van spanningsversterking

voorstelt (zie blz. 60). Voor het geval 2m'L oneindig groot of zeer
groot ten opzichte van R$ zou zijn, zou deze coëfficiënt 1 worden
en was:
vg2

TT
vgl

= g

d.w.z. de spanningsversterking zou gelijk zijn aan den versterkingsfactor. Dit treedt op bij het in § 42 behandelde geval. Fig. 59 kan
men zelf teekenen als men uitgaat van formule (2),
§ 42. Smoorspoelkoppeling bij hoogfreipientieversterking. (Sperkringkoppeling).
Bij hoogfrequentie-versterking zijn smoorspoelen met
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ijzer om dezelfde reden als ijzertransformatoren (§40)
niet bruikbaar,
tenzij met bui
VERSTERKER
DETECTOR
tengewone zorg
geconstrueerd.
CG
l
Omnu eengroote
impedantie te
verkrijgen,
T. maakt men ge
t
A
bruik van een
ö
spoel met paralle 1 geschake lden
draaibaren con
densator, waar
3F
door een tril*T
lingskring ont
Fic. 60.
staat, die is af
te stemmen op
de golflengte van het station, dat men wenscht op
te nemen. Men spreekt daarom nu ook van een koppeling
met afgestemden anodekring. Door afstemming van dezen
kring wordt een weerstand verkregen, die praktisch on
eindig groot is voor de trillingen van die frequentie,
zoodat de stroomweg voor deze versperd schijnt. Vandaar
dat men spreekt van een sperkringkoppeling. Indien we
nu tusschen rooster en gloeidraad van lamp B (fig. 60)
een oneindig grooten weerstand veronderstelden, dan zou
de spanningsversterking gelijk zijn aan den versterkingsfactor van lamp A. En dit mogen doen, omdat de capaciteit
van lamp B en de spoel L als het ware in de sperkring is
opgenomen (de lampcapaciteit is toch ook parallel aan
de spoel geschakeld), Deze twee, anders storende factoren
zijn nu feitelijk onschadelijk gemaakt.

r

I

t=t

Bij koppeling van versterkerlampen door middel van een
sperkringkoppeling is de spanningsversterking gelijk te
stellen aan den versterkingsfactor van de voor gaande lamp.
Ten aanzien van den roostercondensator valt op te
merken, dat deze kleiner kan zijn dan bij laagfrequentieversterking.
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§ 43. Weerstandskoppeling bij laagfrequentieversterking.
A.

Schakeling en versterking.

Uit de voorgaande § bleek wel duidelijk, dat het ter
verkrijging van een groote spanningsversterking van het
hoogste belang
VERSTERKER
DETECTOR
is, dat tusschen
de punten c en
d een groote
B
weerstand optreedt. Het ligt
'T dan ook voor de
J)
hand, de smoorRf
spoel te vervan
ö
gen door een
gewonen ohmschen weerstand
(fig. 61). Inderdaad is ook
nu een
zeer
Fic. 61.
goede verster
king te verkrijgen. Kiest men een koppelweerstand of
anodeweerstand, die b.v. 3 maal den inwendigen weer
stand van lamp A is, dan zal, indien geen capacitieve
weerstand tusschen rooster en gloeidraad van lamp
B optreden, een spanningsversterking verkregen worden
die 3/4 maal den versterkingsfactor van de voorgaande
versterkerlamp is, m.a.w. de coëfficiënt van spannings
versterking was 0,75 (§ 22). In fig. 62 is aangegeven
hoe de coëfficiënt van spanningsversterking verandert
met de grootte van den koppelweerstand, wanneer men
aanneemt dat de weerstand tusschen rooster en gloei
draad van de volgende lamp oneindig groot gesteld kan
worden.

té

*ï=t=t
*T

Opmerking: De spanningsversterking wordt hier aangegeven door:
Ru
Ri
+ Ru
vg i
als de Vgx en Vg2 de roosterspanningen van lamp A [en B, R{ de
Vg2

Tf“ = g-

118

inwendige weerstand van lamp A en Ru de koppelweerstand voor
stelt. De weerstand tusschen rooster en gloeidraad van lamp B is
hierbij oneindig groot verondersteld. Met behulp van de genoemde
formule kan men fig. 62 zelf opstellen.
Meestal maakt men den
10
koppelweerstand niet grooter dan 4 maal den inwen09
digen, zoodat men in de
praktijk nooit de maximale
ofi
i
spanningsversterking be
£
reikt . Het feit, dat de weer
|
stand zelf geen of althans
zeer geringe capaciteit be
it§ 0,5
zit, maakt dat de capacitieve weerstand hier veel
l
kleiner is dan bij de
*C4
smoorspoelkoppeling. Bij
2
hooge frequenties wordt
Ii0,3
echter de
capacitieve
02
weerstand tusschen roos
ter en gloeidraaid zoo
01
klein, dat de spanningsKOPPEL WEERSTAND = ___ versterking belangrijkach0
12
3
45 6 teruitgaat. Voor laagfreMAAL OEN INW. WEERSTAND OER LAMP
quentie-versterking leent
Fig. 62.
zij zich echter heel goed.
Bij weerstandskoppeling van twee versterkerlampen is
de spanningsversterking steeds kleiner dan den versterkingsfactor der voorgaande lamp.
De weerstandskoppeling heeft het voordeel, dat audiofrequente trillingen zeer gelijkmatig worden versterkt.
Tegenover dit voordeel wordt gewoonlijk als nadeel
opgegeven, dat men als gevolg van den grooten ohmschen
weerstand een veel grootere anodebatterij noodig
heeft. Men redeneert aldus :
Gesteld b.v. dat de lamp waarachter men de koppeling
toepast een Aioo is, die men bij een anodespanning van
100 V wil laten werken, zoodat de ruststroom 3,3 mA =
0,0033 A is; de inwendige weerstand dezer lamp be
draagt 22 500 ohm. Als koppelweerstand kiezen we een
van 3 X 22 500 = 70 000 ohm. Indien 0,0033 A door
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dezen weerstand gaat, moet aan de uiteinden daarvan
een spanningsverschil van 70 000 x 0,0033 =225 V be
staan . Men zal dus een batterij met een spanning van 225 -f
100 = 325 V beschikbaar moeten hebben. Het resul
taat is werkelijk afschrikwekkend, maar nu is de zaak
wel op de ongunstigste wijze voorgesteld.
Men vindt al direct een veel kleinere batterij spanning,
als men uitgaat van de anodestroom, welke er bij een
roosterspanning van —4 volt (dit is de spanning, waarbij
men zich ongeveer op het midden van het rechte deel
der karakteristiek van de Ai09 bij 100 V. anodespanning
bevindt) uitgaat. De anodestroom is dan 1,6 mA en de
noodige batterij spanning bedraagt 100 -f- 70 000 X 0,0016 =
212 Volt.
Maar ook deze spanning is niet beslist noodzakelijk.
Men kan — zooals theoretisch is na te gaan — zonder
bezwaar dien anodestroom in rekening brengen, welke in
het laagste punt van het praktisch rechte deel der ka
rakteristiek optreedt. Stellen we deze op 0,6 mA,
dan blijkt, dat men met een batterij spanning van
100 + 70 000 X 0,0006 = 142 Volt kan volstaan, wat in
overeenstemming is met door sommigen genomen proeven.
Intusschen moet men het zefs niet onmogelijk achten,
dat men met 100 Volt nog een goed resultaat kan ver
krijgen. Dit is echter alleen het geval als de roosterspanningsveranderingen en de negatieve voorspanning zeer
klein zijn.
Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan moet nood
zakelijk de versterking geringer worden. Dit is een gevolg
daarvan dat bij de optredende lage anodespanningen, die
ontstaan doordat door den weerstand een groot deel der
batterij spanning wordt opgenomen, waardoor men in
werkelijkheid in zoo’n gebied werkt, waarbij de lamp
een groote inwendige weerstand optreedt; de inwendige
weerstand van een lamp is toch niet een constante
grootheid, zooals reeds in § 20 werd opgemerkt.
Dat bij smoorspoelkoppeling de batterij spanning slechts
weinig grooter behoeft te zijn, dan de anodespanning,
spruit voort uit het feit, dat de ohmsche weerstand
hierbij zoo klein is, terwijl de impedantie voornamelijk
het gevolg is van de zelfinductiecoëfficient en de groote
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frequentie van den wisselstroom. De gelijkstroom heeft
feitelijk een frequentie nul en zal dus ook geen inductieve
weerstand ondervinden ; het is alleen de ohmsche weer
stand, welke door de gelijkspanning overwonnen moet
worden. We kunnen dus concludeeren :
Bij weerstandskoppeling heeft men in het algemeen een
grootere anodebatterij noodig heeft, dan hij andere koppelmethoden, doch niet zooveel grooter als men gewoonlijk meent.
§ 44. De weerstandskoppeling bij hoogfrequentieversterking.
In wezen verschilt deze koppeling (fig. 63) niet van
die voor laagfrequentie-versterking. Voor zeer hooge
frequenties is
DETECTOR
VERSTERKER
deze versterkingsmethoCG
de ongeschikt
—18
d.w.z. voor
frequenties
Rk%
rl%
van de orde
van 1 000000
Rf
hooger
en
ri
* b„a+■
(golflengte
beneden 300
--t
meter). Dit
Br
+Eis een gevolg
ba T
van het feit
dat de capaFig. 63.
citieve weer
stand tusschen het eene einde van den koppelwecrstand en den gloeidraad te klein wordt, zoodat de
versterking verloren gaat. Bij de hooge frequenties
zal onder overigens gelijke omstandigheden de spanningsversterking steeds kleiner zijn, dan bij de lage fre
quenties, zoodat hier geldt :
Weerstandskoppeling wordt bij zeer hooge frequenties
onbruikbaar doordat de capacitieve weerstand tusschen
rooster en gloeidraad van de volgende lamp te klem wordt.
Bij weerstandskoppeling van twee versterker lampen is e

«ÏFxKfJ
|L_|
n
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spanningsversterking steeds kleiner dan den versterlcingsfactor
van de voorgaande lamp.
Voor de ontvangst van de z. g. korte golven gaat men
over tot een methode van frequentie ,transformatie, waarbij
de hooge frequenties worden omgezet in lage ren waardoor
het bezwaar van de hooge frequenties sterk ondervangen
wordt (o.a. bij de superlieterodyne toestellen).
§ 45. Welke koppeling kiest men ?
Zooals wij hiervoor zagen zijn voor elke versterkingsmethode 3 koppelingen mogelijk. Voor de laagfrequentieversterking wordt bijna overwegend gebruik gemaakt van
de transformatorkoppeling, omdat daarmede bij de ge
bruikelijke lampen per trap de grootste versterking
wordt verkregen. Smoorspoel koppeling heeft weinig
zin, omdat men hierbij vrijwel dezelfde ijzer verliezen
heeft als bij den transformator, terwijl de versterking
veel kleiner is. Met het oog op de gelijkmatige verster
king over alle frequenties wordt de weerstandskoppeling ook nog al veelvuldig toegepast, doch niet in die
mate als de transformarotkoppeling, omdat men ge
woonlijk per trap niet de versterking krijgt als bij een
transformator.
Bij hoogfrequentie-versterking verdient de sperkringkoppeling wel de voorkeur, omdat men als gevolg van den
afstembaren kring de maximale spanningsversterking kan
verkrijgen. Bovendien is deze methode zeer eenvoudig,
omdat spoelen en condensatoren van verschillende waar
den in den handel zijn en men dus gemakkelijk een goede
combinatie van beide kan samenstellen. Bij hoogfrequentie versterking in meerdere trappen brengt echter het
gebruik van de afstembare kringen niet alleen het be
zwaar van het moei lijker afstemmen mee, maar ook ont
staat gemakkelijk een toestand, waarbij het toestel zelf
gaat oscilleeren (§ 49). Daarom zijn er constructeurs, die
bij versterking in meerdere trappen de voorkeur aan
weerstandskoppeling geven.
§ 46. De anode- en roosterspanning van detector
en versterkers.
Aangezien de goede werking van een lamp en het ge122
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heele toestel zoo zeer afhangt van de anodespanning en
van de roostervoorspanning van detector en versterker,
willen we daarop nog in het bijzonder de aandacht vesti
gen.
Zooals in § 30 is uiteengezet zal heel vaak aan een
detector een positieve voorspanning gegeven moeten worden
om zoo mogelijk op dat punt van den roosterstroomkarakteristiek te komen, waar de steilheidsverandering
het grootst is. Dit is te bereiken door een grooten
weerstand over de gloeistroombatterij te plaatsen, (potentiometcr) of om in elk geval het rooster met het -heinde
van den gloeidraad te verbinden.
Wanneer men nu een positieve voorspanning neemt,komt
men rechts van de roosterspanningsnullijn en daarbij
moeten we zorgen in een punt van een anodestroomkarakteristiek te werken, dat gelegen is op een recht
gedeelte (fig. 64).
Stel b.v. dat de positieve voorspanning van een lamp
0-a volt zou moeten zijn .Trekt men dan een lijn evenwijdig
aan de verticale as van de karakteristiek, dan ziet men dat deze
de verschillende karakteristieken
niet alle in het rechte deel snijdt.
Men heeft nu zulk een anode
spanning te kiezen, waarbij dit
wel het geval is.
Bij eiken versterker moet het
optreden van roosterstroomen
vermeden worden, maar boven
dien moet men werken op het
rechte deel der karakteristiek.
Begint de roosterstroom pas bij
een positieve roosterspanning
eda
(b.v. bij 1 volt) op te treden, dan
Fig. 64.
is het duidelijk, dat spanningsschommelingen op het rooster met een maximale ampli
tude van 1 volt nog geen roosterstroomen zullen doen
ontstaan en het is, zoolang deze waarde niet overschreden
wordt, niet noodig het rooster een negatieve voorspan
ning te geven. Er zullen dan ,ook meermalen gevallen
voorkomen, dat bij de vaak zeer zwakke hoogfrequente
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spanningveranderingen op de eerste vcrsterkerlamp (dus
bij hoogfrequent ie-versterking) een negatieve voorspan ning niet noodig blijkt.
a
a
Dit verandert natuur
lijk direct als de roosterstroomkarakterist iek bij
i
een roosterspanning ge
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lijk nul of bij een nega
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te treden. Zijn de op te
nemen
seinen
zeer '
.'sr
zwak,
dan
kan
men
NE6. faJtfSfiVI 1
vaak een voldoende
groote
negatieve voorVERSTERKING
verkrijgen
spanning
zonder VERVORMING
door den gloeiweerstand
in de — leiding te plaat
sen en het rooster aan
de — pool van de
ver
stroombron te
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geldt, door gebruik te
A'E6.V00P.SP
maken
van een vasten
•9
en
een
regelbaren
weer
VERSTERKING
stand , een methode,
sl
met VERVORMING
C TE r.lEINE VERZ STROOM)
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die vooral in Amerika
i£i
i
toegepast wordt. Bij
i es S I
laagfrequentie -verster
king zijn de spanningsvariaties op het rooster
Fic. 66.
meestal te groot om
met een weerstand te kunnen volstaan. Daarom maakt
men dan gebruik van een of meer spanningsbronnen
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(droge elementen). Het ligt wel voor de hand, dat bij
elke volgende lamp de spanningsvariaties grooter worden.
Daarom verdient het aanbeveling ook van een grootere
negatieve voorspanning gebruik te maken.
De grootte van de negatieve voorspanning kan men als
volgt ongeveer vaststellen. Men bepaalt het punt, ’t welk
op het midden van het rechte stuk der karakteristiek, dat
links van de verticale as is gelegen, ligt. Zoo vindt mende
waarden 0 b, Oc en Od in fig. 64. Indien men voor de
versterking gebruik zou maken van gelijke lampen zou het
noodig kunnen zijn om,
'a
'a
waar toch ook de roosterspann ingsvar iat ies
grooter worden, van
hoogere anodespanningen gebruik te ma
ken . Deze last ver
valt door b .v .lampen te
kiezen met een gelijke
t
steilheid en een kleine
ren versterkingsfactor.
NEG
Zoo zal men bij gebruik
van een combinatie
VERSTERKING
met VERVORMING
A410, A4O6 en B406
(TE KLEINE NEb V00PSPJ
met een anodespanning,
b.v. 80 V of 100 V
kunnen volstaan.
Evenwel is het mogelijk,
dat de anodespan
Fic. 67.
ning, welke voor de
versterkers goed is, voor een detector minder geschikt,
b.v. te hoog is. In vele gevallen zal het daarom goed
zijn aan den detector een lagere anodespanning te leg
gen dan aan de versterkers (fig. 64).

r-

Tenslotte moeten we nog opmerken, dat men in het
algemeen de negatieve voorspanning bij versterkerlampen,
welke gewoonlijk verkregen wordt door droge elementen,
liefst zoo groot mogelijk kiest, omdat daardoor de be
lastingstroom van de anodebatterij zoo klein mogelijk
gehouden wordt.
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Resumeerende kunnen wc zeggen :
In vele gevallen is het noodig bij een detector het rooster
een positieve voorspanning te geven, terwijl de anodespanning
in het algemeen lager gekozen kan worden dan bij versterkers
om zeker te zijn, dat men op het rechte deel van de anodestroomkarakteristiek werkt. (zie ook blz. 78).
Versterkers krijgen als regel een negatieve voorspanning
op het rooster, die voor elke volgende versterkerlamp grooter
en liefst zoo groot mogelijk gekozen wordt.
Door inde laatste versterkerètrappen lampen met gelijke (of
grootere steilheid) en met kleineren versterkingsfactor te
gebruiken, kan men voor alle versterkerlampen een gelijke
anodespanning gebruiken.
§ 47. Over de keuze en het gebruik van lampen
en stroombronnen.
A. De stroombronnen.
Aan hetgeen in § 35 is gezegd is nog iets toe te voegen.
Bij de keuze van de gloeistroombron is er op te letten,
dat alle lampen parallel geschakeld moeten worden,
zoodat bij gebruik van een vierlampstoestel met lampen
van 60 mA gloeistroom op een stroomsterkte van 240 mA
is te rekenen. Bij gebruik van elementen is voor elke A lamp
op één element voor de Bios op twee parallelgeschakelde ele
menten te rekenen. Kiest men een accu van 0,5 -4- 1,2 A
ontlaadstroom dan kan met 1 of 2 cellen volstaan worden,
voor 1 en 4 volt-serie
De anodestroom wordt bij trio den het beste verkregen
door middel van een anodespanningsapparaat, zooals o.a.
door Philips in den handel wordt gebracht en waarbij
met alle te stellen eischen is rekening gehouden. Bij ge
bruik van tetroden maakt men het best gebruik van droge
elementen of accublokken.
B. Keuze der lampen.
In de tabel achter in dit werkje is aangegeven voor welk
doel de diverse Philipslampen zijn te gebruiken, terwijl
bovendien in § 48 diverse combinaties van lampen zijn
gegeven. Toch moeten we een enkele opmerking maken.
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Zoo is de Di alleen bijvoorkeur als detector te gebruiken.
Zij werd vroeger wel als versterker gebruikt, maar bleek
zeer moeilijk in te stellen om geen geluidsvervorming
te verkrijgen.
Verder blijkt uit de tabel dat niet alle lampen zijn te
gebruiken als laatste lamp bij gebruik van een luidspreker.
Dit komt doordat voor het bedrijven van vele luidspre
kers groote stroomvariaties noodig zijn. Men moet hier
voor noodzakelijk lampen gebruiken, die een groote
steilheid(S) en een grooten maximalen ruststroom (ia0)
bezitten.
In dit opzicht zijn de Bios, B205 en B40G wel ideaallampen.
De lampen met een versterkingsfactor van circa 5 zijn
niet als hoogfrequent ie-versterkers aan te bevelen, om
dat deze een te geringe versterking geven.
C. Schakeling der lampen en regelen der gloeispanning.
Het in serie schakelen der lampen, zooals op sommige
schema’s wordt aangegeven, is in het algemeen te ont
raden, omdat men daarbij aan de lampen de eisch moet
stellen, dat de gloeidraden waardoor nu dezelfde stroom
vloeit, op een zoodanige temperatuur moeten gloeien, dat
bij alle lampen een gunstige emissie verkregen wordt.
Natuurlijk moet daarbij de gloeispanning — d.w.z. de
spanning aan de klemmen van de lamp — in het grens
gebied liggen, dat voor elke lamp is aangegeven. Het
ligt verder wel voor de hand, dat alleen maar lampen
van een gelijken gloeistroom (b.v. alleen A-lampen) in
serie zijn te schakelen.
Schakelt men drie of vier lampen van gelijken gloeistroom
en van een zelfde fabriek in serie, dan zal aan de hier
boven gestelde eisch wel ten naaste bij voldaan worden.
Toch mag men daarbij niet altijd het hoogste te bereiken
effect verwachten.
Maar gesteld eens, dat men lampen in het toestel heeft,
die goed bij elkaar passen, dan ligt het voor de hand,
dat er een groote moeilijkheid ontstaat als men straks een
nieuwe lamp naast twee gebruikte moet gebruiken.
Ongetwijfeld heeft de serieschakeling met het oog op het
feit, dat men slechts één regelweerstand heeft te bedienen
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iets aanlokkends, maar zeker zal aan een individueele rege
ling der gloeistroomen de voorkeur gegeven moeten worden.
Ook wordt bij parallelschakelen van lampen wel het
gebruik van één regelweerstand aanbevolen, doch ook
hiertegen is hetzelfde bezwaar in te brengen.
Omtrent de grootte van de weerstanden verwijzen we
naar § 35.
Men schakele de lampen steeds parallel en gebruike voor
elke lamp een regelbaren weerstand.
Volgens hetgeen in § 47 en § 35B is gezegd, geven we
in overweging :
Plaats den weerstand bij de versterkers in de —leiding
en bij den detector in de -f leiding.
§ 48. Enkele schema’s.
We zullen hier slechts een paar schema’s weergeven en
verwijzen voor de te kiezen koppeling naar hetgeen in
§ 45 is gezegd.
SCHEMA voor een TOESTEL met LAA6FREQUENTIEVERSTERKING
( TRA NSTORMA TORKOPPEL1115 )
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A. Laag/requentic-versterking met trans)ormatorkoppeling.
Fig. 68 geeft het schema van een toestel met tweetraps
laagfrcquentie-versterking (3 lampstoestel). De antennecondensator is, als gewoonlijk, in serie geteekend; het
verdient aanbeveling deze naar willekeur in serie of pa
rallel te kunnen schakelen. De detector is direct aan de
antenne gekoppeld (primaireontvangst). Men bereikt met
inductieve ontvangst een grootere selectiviteit (§34),
doch heeft daardoor één kring meer af te stemmen.
Ingeval men , tetroden wenscht te gebruiken, zijn de
gestreepte verbindingen naar het binnenrooster aan te
brengen. Proefondervindelijk kan men dan nog nagaan
of het gewenscht is een lagere spanning dan de anodespanning voor dit rooster te gebruiken.
Zooals uit de figuur blijkt is de tweede versterking een
herhaling van de eerste, terwijl een derde dit eveneens
zal zijn. Gewoon lijk zijn de hierbij verkregen variaties
zoo groot, dat een vierde versterking niet noodig is en
bovendien groote bezwaren meebrengt (§49).
Er is hierbij te letten op :
le. de verschillende negatieve voorspanning der versterkerlampen ( § 46).
2c. een goede lampencombinatie.
voor een 2-lampstoestel:
2 x A109; Aio9 cn Aioö; 2 x Ai4i.
2 x A209; A209 en B205; 2 X A241.
2 x A410; A410 cn A406; 2 X A441.
Di en Di ; Di cn E.
voor een 3-lampstoestel :
A110, A110 cn Aiog; 3 x A141.
3 X A241.
A410, A410 cn A406; 3 x A441.
voor sterkere geluiden:
A109, Aioe en Bios.
A209, A209 en B205.
A410, A406 cn B406.
Di, D2 cn E.
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Bij ontvangst op een gewone antenne (b.v. ééndra&ds
van circa 30 nieter) is meerdere versterking niet noodig
om een vol kamergeluid uit den luidspreker te verkrijgen.
3e. de keuze der transformatoren.
Men streve er naar dat de impedantie v.d. transfor
mator aan de primaire zijde 3 a 4 maal zoo groot is als de
inwendige weerstand van de voorgaande lamp. Aangezien
de inwendige weerstand van de eerste lampen als regel
hoóger is dan die van de volgende (als gevolg van den
kleineren versterkingsfactor en de liefst grootere steil
heid; men denke aan
zal de 2e en 3e transfor
mator een lagere impedantie kunnen hebben dan dé
eerste, wanneer althans de beide eerste lampen niet de
zelfde zijn. Voor den eersten transformator neemt mén
liefst niet een al te groote wikkelingsverhouding, omdat
daardoor de secundaire wikkeling een te groote capaciteit
zou krijgen, wat een vrijwel gelijkmatige versterking der
trillingen van diverse frequenties onmogelijk zou maken.
Daarom beperkt men zich in den regel tot de wikkelings
verhouding 1 : 2 tot 1:3. Waar volgens het voor
gaande de impedantie der primaire wikkeling van den
vólgenden transformator (bij keuze van een lamp met
kleineren versterkingsfactor) kleiner kan zijn, kan het
aantal primaire wikkelingen kleiner en het wikkclingsgetal der secundaire b.v. gelijk gehouden worden, zoodat de
wikkelingsverhouding grooter genomen kan worden (b.v.
1 : 4 en 1 : 5.
Dit brengt nu mee, dat op deze wijze in alle trappen
een bijna evengroote spanningsversterking verkregen kan
worden.
B. Laagfrequentie-versterking met weerstandskoppeling.
In fig. 69 is het schema van tweetraps versterker ge
geven, die door herhaling van het tusschen CD en EF
begrensde deel tot een drictrapsversterker is te maken.
Men heeft ook nu weer te letten op de verschillende
negatieve voorspanningen. De koppel weerstand kan in
de verschillende trappen even groot gekozen worden.
Het best zijn hier trioden op hun plaats met een hoogen
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SCHEMA voor een TOESTEL met LA AGFREOUENTIE VERSTERKING
( WEERSTA NOSKOPPEUNG )
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(de O (1 +3 megohm)
„
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Fig. 69.

versterkingsfactor. Tetroden (als Ai4i, A241 en A441)
hebben een zoo kleinen versterkingsfactor dat men licht
vervalt in 5 è. 6 lampen.
C. Hoogfrequentie-versterking met sperkringkoppeling.
Fig. 70 geeft het schema van een twee traps-hoogfrequentie-versterker. Deze methode heeft het bezwaar,
dat men behalve de antenne nog twee andere kringen
heeft af te stemmen, waarom een dergelijk toestel dan ook
alleen in handen van geoefende amateurs is te gebruiken.
In principe is het tusschen AB en CD begrensde deel nog
te herhalen, zoodat nog een versterkertrap toegevoegd
wordt.
Natuurlijk wordt daardoor de afstemming nog moeilijker
terwijl het toestel dan een zeer sterke neiging tot oscilleeren
vertoont (§49). Als lampencombinate kan men nemen:
ïai

-

voor een 2-lampstoestel :
2 X Aioo ; Aioo en Aioo ; 2 x Aiéi.
2 X A209 ; 2 x A241.
2 X A410 ; A410 en A406 ; 2 x A441.
D2 en Di.
voor een 3-lampstoestel :
A109, A109 en Bios ; 3 x A141.
A209, A209 en B205 ; 3 x A241.
A410, A410 en B406 ; 3 X A441.
D2, Dl en E.
SCHEMA voor een TOESTEL met HQQ6EREQUENTIEVERSTERKIN6
(SPERKRIN6K0PPEUN6 )
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Fig. 70.

D. Gecombineerde versterking.
Een zeer algemeen gebruikelijke schakeling is die waar
bij men één trap hoog- en één trap laagfrequentie-ver
sterking toepast, omdat deze methode insluit, dat men
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de zeer zwakke stations beter ontvangt dan met tweetraps
laagfrequentieversterking en anderzijds één afstemming
minder heeft dan met een tweetraps-hoogfrequent ie versterking, (zie ook § 36). In fig. 71 is het schema hierSCHEMA voor een TOESTEL met GECOMBINEEROE VERSTERKING
(SPERKRING - l TRANSFORMATORKOPPEU.'JG)
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Fig. 71.

voor weergegeven. Door toevoeging van een tweede trap
laagfrequentie versterking is gemakkelijk grooter geluidsvolume te verkrijgen. Als lampen combinatie kan men
nemen :
voor een 3-lampstoestel :
A109, Aioo en Aioö; 3 x Awi.
3 X A241.
A410, A410 en A4O6; 3 X A441.
voor sterkere cindgeluiden :
A109, Aioo en Bios.
A209, A209 en B205.
A4io, A406 en B406.
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voor een 4-lampstoesiel :
A109, A109, Aioe en Bios; 4 x Awi.
A410, Aéio, A4O6 en B406; 4 X A441
voor sterkere eindgeluiden:
A109, A109, Bios en Bios.
A209, A209, B205 cn B205.
A410, A410, B406 en B406,
Ü2, Dl, E en E.
§ 49.

;

Oscilleer-neiging bij versterking.

Zoodra men versterking toepast en wel bij transforma
tor- en smoorspoelkoppeling, vertoont her toestel dikwijls
de eigenschap dat het zeer gemakkelijk gaat oscilleeren, een
verschijnsel dat sterker wordt naarmate men het aantal
verstcrkertrappen uitbreidt. Dit oscilleeren maakt zich
kenbaar door een gegil, gefluit of gehuil, dat moeilijk
te onderdrukken schijnt en altijd in meer of mindere mate
de muziek bederft.
De reden daarvan kan gelegen zijn in meerdere oorzaken,
doch altijd moet gedacht worden aan een terugkoppeling,
die zoo ongemerkt in het toestel sloop.
In de eerste plaats willen we wijzen op het feit, dat een
versterkerlamp tusschen twee transformatoren ofsmoorspoelen, eigenlijk aan weerszijden een electrische trillingskring bezit. De eene kring is aangesloten tusschen rooster
en gloeidraad, de andere tusschen anode en gloeidraad.
Deze twee kringen zijn aan de zijde van den gloeidraad
geleidend verbonden, terwijl de verbinding der kringen
door rooster en anode onderbroken is. Echter vormen
deze twee deelen een kleinen condensator (capaciteit
ca. 5 cm; vaak hooger als gevolg van parallel loopende
rooster- en anodegeleidingen).
Door dezen condensator zijn de beide kringen capacitief gekoppeld. Een spanningsverandering in den eenen kring
doet zich via dezen condensator gevoelen in den anderen.
Is nu de roosterkring gelijk of bijna gelijk gestemd met
den anodekring en ontstaan electrische trillingen in den
eenen, dan worden deze door de capacitieve koppeling
in den anderen overgedragen, waarin nu ook trillingen
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van gelijke frequentie ontstaan, die de eerste verster
ken en het gevolg is dat er een blijvende trilling ontstaat, die in de telefoon de bekende geluiden veroorzaakt.
(§33B). Er is hier een capacitieve terugkoppeling ge
vormd .
Wil men het euvel van het oscilleeren bestrijden, dan
zal men er vooral naar moeten streven, dat de eigenfrequentie der transformatoren niet te dicht bij elkaar
ligt. Werkt men daarentegen met afgestemde anodekringen, dan is dit niet te bereiken en het is duidelijk
dat hier de osei!leerneiging wel zeer sterk naar voren
moet komen. Dit is ‘dan ook de reden waarom men het
liefst weerstandskoppeling zou toepassen, indien hier
niet andere bezwaren in den weg stonden (§ 44). Zooals uit bovenstaande blijkt, hangt het oscilleeren af
van de capacitieve koppeling. Indien men deze minder
sterk zou maken — door b.v. de lampen anders te construeeren — dan zou de oscilleerneiging zeker verminderen.
De capacitieve koppeling wordt, zooals we reeds op
merkten, niet alleen bepaald door de inwendige deelen
der lamp; zij hangt ook vooral af van de daaraan verbon
den geleidingen. Indien men deze in het toestel netjes
parallel legt en bovendien lang maakt, vormt men
daarmede een niet onbelangrijke koppeling. Het is daar
om van belang het parallel loopen der geleidingen van
anode- en roosterkring absoluut te vermijden.
Bij laagfrequentie versterking met transformatorkoppe
ling is soms het oscilleeren te onderdrukken door de ver-?
bindingen van de primaire zijde van een der transforma
toren om te keeren; daardoor ontstaat een eenigszins
andere capaciteit in den transformator en het is mogelijk,
dat de eene kring een weinig ontstemd wordt ten op
zichte van den daarmede gekoppelden kring. Ook tracht
men het oscilleeren te onderdrukken door de gloeispanning
der lampen iets te verminderen; daardoor wordt n.1. de
steilheid der lamp iets verminderd, worden de anodestroomveranderingen kleiner en neemt de inwendige
weerstand toe. Deze kan ten slotte zoo groot worden, dat
de trilling gedempt wordt en uitsterft.
Intusschen is dit een middel waarbij gewoonlijk een
goede ontvangst wordt opgeofferd.
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Een afdoend middel tegen deze oscillaties is gegeven
door Hazeltine, die de capacitieve koppeling tusschen
rooster- en anodekring op een handige wijze neutraliseert.
Deze neutraliseeringsmethode wordt verkregen door de
z.g. neutrodyneschakeling.
Een andere bron van oseilleeren ligt dikwijls in de
batterijen en wel in het bijzonder in de anodebatterij.
____
____
Deze toch krijgt
en dit is
vooral het ge B
4~~M
val bij droge elementen, wangj neer deze uitge3 put raken — een
vaak zeer hooweerstand
gen
i—2:
eemge
(soms
i
duizenden ohm)
Gesteld nu, dat
dit infig. 72 het
geval is. Neem
Fig. 72.
verder eens aan
dat er een kleine stroomverandering in de anodebatterij
plaats vindt. Dan kan tusschen de punten a en b een
vrij groote spanningsverandering optreden. Deze span
ningsverandering laat zich in den anodekring van lamp
A en lamp B gevoelen en aangezien deze kringen via den
roosterkring van B aan elkaar gekoppeld zijn, zullen de
veranderingen elkaar versterken en het toestel oscilleert.
Om deze oscilleerneiging te bestrijden, wordt dikwijls
over de anodebatterij een groote condensator (0,3 tot 1 fiF)
geschakeld, d.w.z. men schakelt een kleinen capacitieven
weerstand parallel aan den batterij weerstand, waardoor
het optreden van groote spanningsverandering tusschen
a en b voorkomen wordt. Ongetwijfeld biedt hier een
goed geconstrueerde anodespanningsapparaat (blz. 92) een
groot voordeel, omdat daarbij de hier besproken oorzaak
van oseilleeren absoluut is uitgeschakeld.
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§ 50. Microfonische effecten.
^ Het is een algemeen bekend verschijnsel, dat men
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wanneer men tegen een der lampen tikt, in de telefoon
een klank krijgt te hooren, welke in den regel spoedig
wegsterft. Deze klank ontstaat op de volgende wijze. Het
inwendige van de lamp wordt door den tik in trilling
gebracht en het ligt voor de hand, dat anodestroomveranderingen zullen ontstaan in hetzelfde tempo, als
waarin de afstand tusschen rooster en gloeidraad zich
wijzigt. De frequentie van deze veranderingen ligt vaak
in het hoorbare gebied. Treden deze bij een laagfrequentie
versterker op, dan zullen de stroomveranderingen in de
telefoon een geluid doen ontstaan; dit is natuurlijk sterker
indien de veranderingen nogmaals door een volgende
lamp versterkt zijn.
Wordt een dergelijke tik tegen den detector gegeven,
dan blijkt, dat deze in den regel nog in meerdere mate
storend werkt. Een tik tegen een hoogfrequente lamp zal
een minder sterk geluid voortbrengen, omdat daarna nog
detectie moet plaats vinden, waardoor stroomverande
ringen van zoo lage frequentie kunnen ontstaan, dat ze
buiten het hoorbare gebied vallen.
Indien nu het inwendige van de lamp en wel inzonder
heid de gloeidraad zeer gemakkelijk in trilling is te
brengen, dan komt het pas beschreven verschijnsel
sterk naar voren en kan zelfs zeer hinderlijk worden.
Bij vele lampconstructies is de gloeidraad tusschen twee
eenigszins veerende draadjes geklemd. De gloeidraad
heeft nu een trillingsgetal, dat behalve door de dikte be
paald wordt door de kracht, waarmede de draad gespannen
wordt (snaren van een viool). Bij een gering tikje tegen
de lamp begint de draad in de eigenfrequentie te trillen.
Ligt nu het trillingsgetal beneden het frequentiegebied der
hoorbare tonen, dan zal de trilling geen geluid in de
telefoon veroorzaken. Ligt deze echter wel in dat gebied,
zooals bij de allerdunste draden, die in sommige zwak
gloeiende lampen voorkomen, dan krijgt men den hin
derlijke toon te hooren.
Het is wel duidelijk, dat de toonhoogte moet afhangen
van den gloeitoestand van den draad. Immers hoe hooger
de temperatuur, hoe langer de draad en hoe kleiner de
spanning in dezen wordt ; het is daardoor mogelijk om
met het omhoog gaan der temperatuur de toon lager en
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lager te maken en zelfs geheel te doen verdwijnen. Men
zie hierin evenwel niet een middel, dat we zouden willen
aanraden om het optreden der geluiden te bestrijden.
Ook ligt het wel voor de hand, dat door den geleidelijken
rek van den gloeidraad het effect op den duur veel zal
afnemen en geheel kan verdwijnen. Nu wordt dit z.g.
microfonisch effect vaak zeer hinderlijk, wanneer een
luidspreker gebruikt wordt. Dan kunnen de door deze
voortgebrachte geluidsgolven de eenmaal verkregen me
chanische trillingen van den draad ondersteunen en er
ontstaat een voortdurende oscillatie, als bij een micro
foon kan optreden (opm. § 33 B). Er ontstaat dan een
zeer hinderlijk gehuil of gefluit. Men kan dit verhelpen
door den luidspreker op voldoenden grooten afstand te
plaatsen. Ook wel omgeeft men de lampen met een gummi
kap of geeft deze een veerende opstelling, of plaatst
het geheele toestel op een veerende onderlaag. Het is
natuurlijk uit den booze om bij gebruik van lampen, die
een sterk microfonisch effect vertoonen de luidspreker
op het toestel of beiden op een zelfde tafel te plaatsen.
We «herhalen, dat dit hinderlijke verschijnsel alleen
maar op kan treden bij die lampen, welke een zeer dunnen
strak gespannen gloeidraad bezitten.
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