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Er is één ding, dat ik U gaarne zou
willen vragen. Wanneer een mathematicus bij
zijn wiskundige onderzoekingen over natuur
kundige ■processen en hun resultaten, zijn
conclusies opstelt, kunnen die dan niet even
duidelijk en nauwkeurig in de gewone, alle
daagse taal worden uitgedrukt als in wis
kundige formules? Zo ja, zou het dan niet
een groot voordeel zijn voor mensen, zoals
ik, om ze zo neer te schrijven? d.w.z. ze te
vertalen uit hun hiëroglyphen, zodat wij ze
gebruiken kunnen bij onze experimenten. Ik
geloof, dat dit moet kunnen, want ik heb al
tijd ondervonden, dat TJ mij een heel duide
lijk beeld kondt geven van Uw conclusies,
welke, hoewel zij mij niet ten volle alle stap
pen in Uw denkproces deden begrijpen, mij
toch met grote benadering een juist inzicht
gaven, terwijl ze in wfpen zó helder waren,
dat ik er over kon nadenken en in die richting
kon werken.
Indien het mogelijk is, zou het dan niet
goed zijn, als mathematici, die zulke onder
werpen bestuderen, ons de uitkomsten, zo
wel op deze populaire, nuttig bruikbare ma
nier, als op de hun eigene, typische wijze
gaven?
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Vrij vertaald uit:
„The Wireless World” 29, 280, 1931.

VOORWOORD.
Was het bij de vorige druk nodig, met het oog op de steeds toenemende stof,
om het werk in twee delen te splitsen, thans bleek het nodig er drie delen van
te maken, waarin de stof als volgt verdeeld is:
Deel I: Grondbeginselen en eerste ontwikkeling der radio-ontvangtechniek
(tot ca. 1930).
Deel II: Diverse problemen, als voortplanting der radiogolven, storingen, wisselstroomvoeding en onderdelen als luidsprekers en grammofoons.
Deel III: De ontwikkeling der radio-ontvangtechniek van de laatste jaren
(na ca. 1930).
Verder is de gehele stof herzien. Op verschillende plaatsen werd de theorie
uitgebreid en verouderde zaken weggelaten, terwijl nagenoeg alle figuren door
nieuwe zijn vervangen. Verder werd de nieuwe spelling toegepast en werd een
ander boekformaat gekozen, zodat het geheel een volkomen vernieuwd aanzien
heeft verkregen.
Wij hebben uit didaktische overwegingen bij de behandeling der stof zoveel
mogelijk de historische ontwikkeling gevolgd. Dit heeft meteen het voordeel, dat
men niet geheel vreemd staat tegenover oudere radio-ontvangers en -buizen, die
nog altijd in gebruik zijn.
Teneinde een goede splitsing der stof, welke in het le en 3e deel wordt behandeld,
te verkrijgen, hebben we de ontwikkeling der radio-ontvangtechniek in dit le deel
tot ca. 1930 gevolgd. Tot die tijd hebben we — althans hier te lande — nog‘met
vrij eenvoudige ontvangers te doen. Nadien komen er ter verbetering van de ont
vangst vele nieuwe schakelingen en buisconstructies, die het geheel veel ingewikkelder
maken. Daarom meenden we die stof in het 3e deel te moeten behandelen.
In het gehele werk is ons streven: „eenvoudige uiteenzetting van het Hoe en
Waarom” nooit uit het oog verloren. Een enkele maal hebben we onze toevlucht
genomen tot een formule, die dan nog meestal in klein gedrukte tekst voorkomt,
welke men zonder enig bezwaar kan overslaan bij eerste bestudering.
Het is ons bekend, dat er altijd nog personen zijn, die liever alles in wiskun
dige vorm uitdrukken en we zijn er ons ook wel van bewust, dat dit de enige
exacte methode is. Maar het zou wel jammer zijn dat velen, door gebrek aan een
goede wiskundige scholing, verstoken zouden moeten blijven van kennis, die
met enige beredenering tot voldoende klaarheid kan worden gebracht. Een boek
met veel formules wordt voor dezulken onleesbaar. Bovendien zullen er velen
zijn, die er zich met moeite doorheen worstelen, maar dan nauwelijks tot de
eenvoudige conclusie komen, waar het per slot van rekening om gaat.
Het is in dit verband dat wij gemeend hebben hiernaast enkele regels af te
drukken, welke Michael Faraday eens aan zijn landgenoot James Clerk Maxwell —
twee grote Engelse natuurkundigen uit het midden der vorige eeuw — schreef
en waarop Prof. Dr. Balth. van der Pol destijds, mijn aandacht vestigde.
De daarin gestelde vraag, die haast het karakter van een klacht heeft, zal zeker
door vele minder goed geschoolden ook thans nog gesteld worden.
Moge deze nieuwe druk in het pogen daaraan tegemoet te komen nog een
hogere voldoening geven dan bij vorige drukken het geval was.
DE SCHRIJVER.
Amsterdam, October 1943.
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EERSTE GEDEELTE
DE GRONDBEGINSELEN VAN DE RADIO

HOOFDSTUK ].
De electrische stroomkring en de eenheden.
§ i.

De bouw van de materie.

Het is van algemene bekendheid, dat de stof opgebouwd is uit
moleculen en dat deze moleculen in de regel uit tenminste twee nog
kleinere deeltjes, z.g. atomen bestaan. Zowel de moleculen, als atomen
zijn zo enorm klein, dat ze met behulp van de beste microscopen
niet zichtbaar zijn te maken. Jaren lang heeft men de atomen wel als
de kleinste bouwsteentjes beschouwd. De onderzoekingen in het laatst
van de vorige eeuw deden vermoeden, dat er nog kleinere deeltjes
moesten zijn, deeltjes, welke zich meer of minder gemakkelijk door
de stof laten verplaatsen en electronen worden genoemd.
Vooral in de twintigste eeuw zijn tal van onderzoekingen en ver
rassende ontdekkingen gedaan, die ons een kijk hebben gegeven op
de bouw van de materie en vele verschijnselen, waarbij de electronen
een belangrijke rol spelen.
Het mag wel als vaststaand beschouwd worden, dat een atoom
niet één klompje vaste materie is, maar dat dit voor ons gewoon
begrip veel meer een ledige ruimte is, waarin, om een materieële
kern, één of meer electronen met een grote snelheid heen wentelen.
Het atoom heeft daarmede in onze voorstelling het aanzien gekregen
van een miniatuur zonnestelsel.
Het stuk ijzer of staal, dat we volgens onze gewone opvatting
hard noemen, dat we aanzien als één stuk materie, waarvan we *
oppervlakkig grienen, dat het in ’al zijn onderdelen uit vaste materie
bestaat, krijgt, door de wetenschappelijke bril bekeken, wel een won
derlijk aanzien. We kunnen het ons wel moeilijk voorstellen, dat het
merendeel van de ruimte, die het ijzer inneemt, werkelijk stofloze
ruimte is. Maar nog wonderlijker lijkt het ons, als we weten, dat het
in al die atomen als het ware leeft, dat ook de atomen en moleculen
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op hun beurt weer bewegen, dat het een en al beweging is van zeer
kleine deeltjes. Al deze bewegingen zijn mogelijk door de ruimten, die
op hun beurt weer zo fijn zijn, dat geen gasdeeltjes (dit zijn ook weer
moleculen) zich daarin kunnen bewegen. Deze ruimten zijn luchtledig
en men zegt, dat ze gevuld zijn met aether. Vroeger dacht men, dat
dit een zeer ijle stof is, doch eigenlijk kan men de aether niet met een
stof vergelijken. Voor het gemak stellen we de aether toch nog vaak
voor als een ijle stof. Daardoor wordt het gemakkelijker vele natuur
kundige verschijnselen op bevattelijke wijze te verklaren. In deze ijle
stof kunnen de electronen zich zonder enige weerstand bewegen ; andere
electronen en kernen zullen echter wel die beweging bemoeilijken.
Aanvaarden we dit alles, dan kunnen we ons ook voorstellen, dat
de electronen, die niet al te vast gebonden zijn aan bepaalde atomen,
zich onder bepaalde krachten soms betrekkelijk gemakkelijk in de
stof kunnen verplaatsen.
Om de voorstelling van een atoom met zijn kern en electronen
nog duidelijker te maken, willen we een paar verhoudingen van dit
miniatuur zonnestelsel noemen.
De lichtste stof, die we kennen is waterstof. Elk atoom hiervan
bezit één electron. Dit weegt rond 1/1850e deel van het atoom, zodat
de kern in dit geval rond 1850 maal zo zwaar is als het electron.
Hoe groot is nu een electron? Gesteld, dat naast elkaar liggen een
electron en een zandkorrel van ca. 1 mm diameter en dat we beide
vele millioenen malen in gedachten vergroten. Is dan de zandkorrel
zo groot geworden als onze aarde, dan is het electron zo groot als
een stuiter van ca. 2,5 cm diameter. Merkwaardig is, dat de kerndiameter nog weer kleiner is dan de electrondiameter. En wat is nu
de tussenruimte tussen electron en kern? Wel, die afstand is rond
10 000 maal zo groot als de electrondiameter. Er bestaat dus in een
atoom, betrekkelijk gesproken, een grote luchtledige ruimte. Dit heeft
ten gevolge, dat, als men 1 cm3 alleen zou kunnen vullen met elec
tronen, men daarin een onnoemelijke hoeveelheid zou kunnen stoppen,
die te zamen het lieflijke gewicht zouden hebben van 30 000 ton.
,

De materie is opgebouwd uit moleculen en atomen. De atomen bestaan uit
een kern en één of meer electronen, die daarom met grote snelheid wentelen.
Aether is het stofloze luchtledig, dat alles doordringt; gemakshalve be
schouwt men aether vaak als een zeer ijle stof.

§ 2.

Positief en negatief geladen.

Wanneer men een glazen staaf wrijft met een zijden doek, blijkt,
dat de staaf de eigenschap bezit om b.v. een vlierpitbolletje aan te
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trekken, dat na aanraking weer wordt afgestoten. Wrijft men daarna
eencbonietstaaf met de zijden doek en nadert men daarmede het
zelfde vlierpitbolletje, dan wordt dit weer aangetrokken. Hieruit volgt,
dat de glazen staaf — na aanraking met het bolletje — daarop juist
de tegengestelde werking heeft als de ebonietstaaf. Men zegt: beide
hebben een ongelijknamige electrische lading. De lading van de glasstaaf heeft men destijds positief, die van de ebonietstaaf negatief
genoemd. Waarin bestaat nu dit verschil in electrische lading?
Vroeger zei men : op de glasstaaf is een hoeveelheid positieve
electriciteit en op de harsstaaf een hoeveelheid negatieve electriciteit
gebracht. Maar enige voorstelling omtrent die electriciteit had men
eigenlijk niet. Tegenwoordig verklaren we de ladingen als volgt:
De electronen bezitten, zoals uit het onderzoek is gebleken, een
negatieve electrische lading. Zij bezitten het kleinste electriciteitskwantum dat men tot nog toe heeft gevonden. De kern daarentegen
bezit een positieve lading, die even groot is als de som van de ladingen
van alle electronen van het atoom, als dit geen electrische verschijn
selen naar buiten vertoont en neutraal electrisch is. Door de aantrek
kingskracht tussen positieve kern en negatieve electronen blijft dit
stelsel bij elkaar en vormt een atoom (miniatuur zonnestelsel).
Zou men uit dit atoom één electron verwijderen, dan zou de
positieve lading van de kern niet geheel gecompenseerd worden en
het atoom zou positief electrisch zijn. Toevoeging van één of meer
electronen aan het normale aantal zou het atoom negatief maken.
Wanneer nu een lichaam positief is, dan bevat dit minder electronen,
dan het in electrisch-neutrale toestand zou bezitten. Heeft het een
„te veel” aan electronen, dan noemt men het negatief.
Opmerking: Zowel over de electronen en de banen die ze beschrijven, als over
de samenstelling van de kern, heeft men uitgebreide onderzoekingen gedaan en
studies gemaakt. Thans weet men, dat de kern bestaat uit twee delen: een posi- .
tief geladen deel, dat proton heet en een volkomen neutraal electrisch deel,
dat neutron wordt genoemd. Uit het proton kan onder bepaalde omstandigheden
een positief geladen electron of positron en een neutron ontstaan, zodat we
tegenwoordig onderscheiden: protonen, electronen, neutronen en positronen. Wij
zullen in het vervolg alleen over de electronen spreken.
Electronen bezitten een negatieve electrische lading.
Een lichaam, dat te veel electronen bezit, heet negatief-, een lichaam,
dat te weinig bezit, heet positief geladen.
§ 3.

Goede en slechte geleiders.

In alle stoffen verplaatsen de electronen zich niet even vlot. Er
zijn stoffen, waarbij de atomen zodanig opgebouwd zijn, dat één of
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meer electronen, die zich om de kern bewegen, zich vrij gemakkelijk
van dat atoom laten verwijderen. Bij zulke stoffen worden deze
electronen, die men wel aanduidt als vrije electronen, gemakkelijk van
het ene naar het andere atoom doorgegeven; men noemt ze goede
geleiders of conductoren (metalen, kool). Geschiedt dit doorgeven
zeer moeilijk, schijnen dus de atomen zeer behoudend te zijn, dan
heeft men met slechte geleiders of isolatoren te doen (glas, porcelein,
eboniet, enz.). Tussen goede en slechte geleiders staat een groep, die
men gewoonlijk aanduidt als halfgeleiders (vochtig hout).
Goede geleiders zijn stoffen, waarin de vrije electronen zich gemakkelijk
verplaatsen; slechte geleiders zulke, waarbij dit niet liet geval is.

§ 4.

Vereffening van de ladingen; de ontladingsstroom.

Men denke zich twee metalen bollen A en B (fig. 1) op isolerende
voetjes geplaatst. Als de ene negatief en de andere positief geladen
is, zal, als men de geleidende verbinding tussen A en B tot stand
brengt, in een enorm kort tijdsdeeltje
het te veel aan electronen op A afvloeien
A
B
naar B, waar een te kort is. Er vloeit
gedurende dit ogenblikje door de verbindingsdraad een electrische stroom,
welke we een ontladingsstroom noemen.
Belangrijk is het hierbij op te merken,
dat de electronen van de negatief ge
laden bol naar de positief geladen bol
stromen. Ongetwijfeld is dit voor velen
Fig. 1
een conclusie, die wel wat ongewoon is.
Twee electrisch geladen bollen. Immers men zegt gewoonlijk: een stroom
gaat van plus naar min. Volgens de hier
boven gegeven verklaring moeten we feitelijk zeggen: de electrische
stroom gaat van min naar plus. Inderdaad is dit laatste eigenlijk juist.
Dat men dit in de practijk niet doet, spruit voort uit het vroeger
aangenomen standpunt, dat de stroom van een positief geladen lichaam
naar het negatief geladen gaat. Had men destijds een met een zijden
doek gewreven glasstaaf negatief en de ebonietstaaf positief genoemd,
dan was alles toevallig juist goed uitgekomen, m.a.w. dan had men
deze tegenstrijdigheid nooit gehad. Wil men deze tegenstrijdigheid wat
verzachten, dan kan men zeggen :

-È

m

De electrorienstroom gaat van min naar plus; de electrische stroom gaat
van plus naar min.
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§ 5. Potentiaal en potentiaalverschil.
Het te veel of te kort aan electronen op lichamen maakt, dat er
van deze lichamen een zekere, eigenaardige drang uitgaat, welke
naar de vereffening der ladingen streeft. Deze drang, die zich in de
omringende aether doet gevoelen, duidt men aan door het begrip
potentiaal of spanning. Terwijl het positief geladen lichaam de neiging
heeft electronen tot zich te trekken, heeft het negatief geladen lichaam
neiging ze af te geven. Van ’t eerste zegt men, dat het een positieve,
van het andere, dat het een negatieve potentiaal bezit. Tussen beiden
bestaat een potentiaalverschil of spanningsverschil, ’t welk gelijk is aan
’t verschil van beide potentialen. Ook indien het ene lichaam positief
geladen en het andere neutraal of minder sterk positief geladen is dan
het eerste, zal een potentiaalverschil optreden. Indien nu een poten
tiaalverschil tussen twee lichamen bestaat, zal — zodra een geleidende
verbinding tot stand gebracht wordt — door deze een ontladingsstroom, d.w.z. een tijdelijke electrische stroom, gaan.
Een voorwerp, dat een electrische lading bezit, bezit een potentiaal of
spanning; tussen twee lichamen kan een potentiaalverschil bestaan.
Voor het ontstaan van een electrische stroom is een potentiaalverschil
of spanningsverschil nodig.

§ 6.

Electromotorische kracht, spanningsverschil en electrische
stroom.
Indien in fig. 1 tussen A en B een geleidende verbinding wordt
gemaakt, treedt zolang een electronenstroom op, totdat het poten
tiaalverschil nul geworden is. Een blijvende stroming van electronen,
dus een voortdurende electrische stroom, zou men pas hebben, als
een even groot aantal electronen, als dat, hetwelk in elk tijdsdeeltje
van A naar B vloeit, weer van B naar A werd gebracht.
Wetenschap en techniek zijn er in geslaagd toestellen te construeren,
waarin deze terugvoering der electronen plaats vindt. In dergelijke
toestellen, waartoe het element, de accu en de dynamo behoren,
is een stuwkracht voor de electronen werkzaam, die we electromoto
rische kracht (e.m.k.) d.w.z. de „electriciteit-bewegende kracht”
noemen. Zij stellen ons in staat om een voortdurende stroming van
electronen — een electrische stroom te verkrijgen. Wij duiden ze daarom
aan als stroombronnen. Bij het element en de accu treden in de
plaats van twee bollen (fig. 1) twee platen of lichamen van anderen
vorm op, die we electroden noemen, terwijl de aansluitpunten van
deze, polen of klemmen worden genoemd.
Verbinden we aan de beide polen van zulk een stroombron draden,
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dan krijgen de beide draden gelijknamige ladingen als de polen,
waaraan ze verbonden zijn. Uit de aan de -fpool verbonden draad
worden als het ware door de e.m.k. electronen weggezogen, terwijl in
de aan de —pool verbonden draad een teveel aan electronen ontstaat.
Nu bestaat tussen de contactplaatsen A
en B van de schakelaar hetzelfde span
ningsverschil als tussen de + en —pool
van de stroombron. Sluit men de scha
kelaar, dan stromen de electronen van
de —pool via het gloeilampje C en de
schakelaar naar de -fpool. Maar binnen
in de stroombron worden ze door de
electromotorische kracht direct weer naar
de —pool gestuwd. Dank zij deze e.m.k.
ontstaat dus een constante stroom, waarbij
Lading van de aan een
accu verbonden draden.
het spanningsverschil tussen -f en —pool
voortdurend gehandhaafd wordt. (Zie ook § 8.)
De electromotorische kracht is de kracht, die een potentiaalverschil in
het leven roept en onderhoudt en daardoor een blijvende stroming van
electriciteit mogelijk maakt.
§ 7.

Eenheden coulomb, ampère, volt en ohm. Wet van Ohm.

A. Hoeveelheid electriciteit en stroomsterkte.
Gaat door een geleider een electrische stroom, dan wil dit zeggen,
dat zich daardoor een zekere hoeveelheid electriciteit, dus een lading
of wel een zeker aantal electronen, verplaatst.
De eenheid van hoeveelheid electriciteit noemt men een COULOMB (C).
Deze eenheid vertegenwoordigt volgens berekeningen zo ongeveer
6,3 trillioen electronen, of voluit geschreven:
6 300 000 000 000 000 000 = 6,3 X 10'8 electronen.
Opmerking: Voor grote en kleine getallen past men dikwijls de volgende
schrijfwijze toe:
10 = 10'; 100 = 102, enz., dus 100 000 = 105
30 = 3.10'; 5000 = 5.103; 46000 = 4,6.104
0,1 = 10—0,01 = 10—2; enz., dus 0,000 001 = 10~6
0,6 = 6.10—*; 0,0008 = 8.10“4; 0,000 000 56 = 56.10—8
De hoeveelheid electriciteit, welke zich per seconde door een door
snede van een geleider verplaatst, noemt men de stro omsterkte.
De eenheid van stroomsterkte heet AMPÈRE (A); deze bestaat, als per
seconde 1 coulomb door een doorsnede van een geleider vloeit.
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Kleinere eenheden zijn :
milliampère = 0,001 ampère (= mA)
microampère = 0,000 001 ampère (= /<A)
P is de Griekse letter m, die als ma wordt uitgesproken en mikron
of millioenste deel betekent.
B. De weerstand.
Elke geleider biedt aan de electrische stroom een zekere tegenstand
of weerstand; deze is afhankelijk van de lengte, de doorsnede, de
soort van het materiaal en de temperatuur van de geleider.
De weerstand is groter, naarmate de lengte van de draad groter
en de doorsnede kleiner is. Zilver en koper bieden bij dezelfde lengte
en doorsnede de geringste weerstand; dan komen in volgorde
aluminium, zink en ijzer (te onthouden door „kazij”).
Gewoonlijk wordt de weerstand groter, als de temperatuur hoger
wordt (een metaaldraad-gloeilamp heeft in brandende toestand een
ca. 13 maal zo grote weerstand als in koude).
De eenheid van weerstand heet OHM (jCl of O); het is de weerstand
van een kwikzilverzuiltje van 106,3 cm lengte en 1 mm2 doorsnede, als de
temperatuur 0° C is.

Zeer gebruikelijk is nog de grotere eenheid megohm = 1 000 000 ohm
(= 1 M .n.); mega betekent millioen.
C. De spanning en de Wet van Ohm.
Hoe groter de stroomsterkte is, welke men door een bepaalde
weerstand tot stand wil brengen, hoe groter het vereiste spannings
verschil moet zijn. Hieruit volgt de bepaling van de eenheid van
spanningsverschil.
Aan de uiteinden van een geleider bestaat de eenheid van spannings
verschil, één VOLT (V), wanneer bij een weerstand van de geleider van
1 ohm een stroomsterkte van 1 ampère tot stand komt.

Belangrijke andere eenheden zijn nog:
kilovolt = 1000 volt (= 1 kV)
millivolt = 0,001 volt (= 1 mV)
microvolt = 0,000 001 volt (= 1 /<V).
Gesteld, dat we door een weerstand van 3 A een stroom van 1 A
wensen, dan zal de spanning 3 maal zo groot moeten zijn, dan bij
een weerstand van 1 sl en moet derhalve 3 V bedragen.
Neem nu eens aan, dat we door een weerstand van 1 jx een stroom
van 5 A wensen, dan zal de spanning 5 maal zo groot moeten zijn
dan bij A en moet 5 V bedragen. Indien door een weerstand van
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3 tl een stroom van 5 A gaat, moet de spanning noodzakelijk 3X5 =
15 V bedragen.
We komen dus tot deze eenvoudige regel:
spanning (in V) = weerstand (in_n_) X stroomsterkte (in A).
Men noemt dit de Wet van Ohm.
Gewoonlijk stelt men de grootte van een weerstand door R, de
grootte van een spanningsverschil (kortweg: spanning) door e en de
grootte van een stroomsterkte door / voor, zodat:
e=RXI.
(1)
Deze wet is ook aldus te schrijven:
Spanning (in V)
Stroomsterkte (in A) =
of:
Weerstand (in si.)

of ook aldus:

/=4
R

Weerstand (in n.) —

Spanning (in V)
Stroomsterkte (in A)

(2)

of:
(3)

De Wet van Ohm zegt:
de spanning is het product van stroomsterkte en weerstand.
Opmerking: De achter de eenheden geplaatste letters zijn de genormaliseerde
afkortingen. De eenheidsnamen zijn dikwijls de namen van de natuurkundigen,
die o.a op het desbetreffende gebied hoogst belangrijke arbeid hebben geleverd.
Is dit het geval, dan is de afkorting een hoofdletter (b.v. V); schrijft men de
eenheden voluit, dan vervalt de hoofdletter (dus: volt).
De letters, welke in formules gebruikt worden, treden op de plaats van getallen
waarden en stellen dus in het algemeen de grootte voor, b.v. I is de grootte van de
stroomsterkte; is deze uitgedrukt in ampère, dan wordt het dus: I (A).
VOORBEELD: Tussen de punten A en B (fig. 3') bestaat een weerstand van
5 ohm, terwijl de stroomsterkte 4 A is. Dan
R— 5ji
Ac£
moet tussen A en B een spanningsverschil
B
1=4/\
van 4 (A) x 5 (.cl) = 20 V bestaan.
_____e=20V/__
VOORBEELD: Bestaat tussen twee punten
Fig. 3
een spanningsverschil van 60 V en is de weer
Toelichting op de
stand 3 megohm, dan is de stroomsterkte 60 (V):
Wet van Ohm.
3 000 000 ( -Cl) = 0,000 02 A = 0,02 mA = 20„A.
VOORBEELD: Men meet op een weerstand een spanningsverschil van 3 V,
terwijl de stroomsterkte 6 mA bedraagt.
De weerstand moet dan 3 (V): 0,006 (A) = 500 .cl bedragen.

"mrinjinr—*=?

§ 8. Een vergelijking met een watervoorbeeld.
De hiervoor genoemde begrippen en veel van de hierna te
behandelen electrische verschijnselen, spreken ongetwijfeld nog veel
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beter tot ons, wanneer we ter vergelijking een watervoorbeeld kiezen.
In fig. 4 zijn twee vaten met water getekend, waarbij het water in
A te hoog en in B te laag staat, m.a.w. B heeft te weinig en A te veel
water. Vat A komt dus overeen met bol A (fig. 1), die te veel electronen en vat B met bol B, die te weinig electronen heeft. Beide vaten
zijn verbonden door een buis van grote weerstand.
Door de ongelijke waterstand ontstaat tegen het water in de buisopening bij A een grotere drukking dan tegen dat in de buisopening
bij B. Er bestaat een drukverschil aan de buiseinden, tengevolge
waarvan het water van A naar B vloeit, zoals de electronen van
bol A naar bol B (fig. 1) vloeien, als een geleidende verbinding ge
maakt wordt, het drukverschil komt nu overeen met het begrip
spanningsverschil of potentiaalverschil en aangezien het drukverschil
afhangt van het hoogteverschil der waterkolommen, is dus het span
ningsverschil ie vergelijken met het hoogteverschil van de vloeistofoppervlakken. Om de stroming van het water in het leven te houden,
is [tussen A en B een pompje P aangebracht, dat het in B aan
komende water weer naar A pompt.
%
A
B
De stuwkracht van dit pompje doet
hier dezelfde dienst als de electro-rs.
motorische kracht bij de electriciteit.
m
Beschouwen we nu nog in het
■Z_:
bijzonder even de waterstroom in
de buis.
Indien het hoogteverschil in de
w
beide
vaten groter was, zou het
Fig. 4
drukverschil
groter zijn en zou het
Het pompje P (e.ni.k.) onderhoudt het
hoogteverschil (klemspanning) en doet water vlugger stromen, m.a.w. dan
een blijvende stroom ontstaan.
zou door een willekeurige doorsnede
van de buis per sec een grotere
hoeveelheid water stromen en men zou een sterkere stroom krijgen.
Men kan dus eigenlijk ook spreken van de stro onis terkte van de
waterstroom en zou deze moeten uitdrukken in het aantal liters dat
per sec door een doorsnede van de buis vloeit. De sterkte van de
waterstroom zal niet alleen afhangen van het drukverschil (hoogte
verschil) aan de einden, maar ook van de wijdte van de buis. Hoe
nauwer deze is, hoe groter de wrijvingsweerstand is, die het water
ondervindt. Men ziet, hoe ook hier een vergelijking met de electrische
weerstand mogelijk is.
Ten slotte geven we nog in verband met fig. 4 onderstaand verge
lijkend overzicht.

51
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ELECTRICITEIT

WATER

Hoeveelheid electriciteit =
hoeveelheid electronen.

Hoeveelheid water.

Negatieve lading =
te veel aan electronen.

Te veel aan water.

Positieve lading =>
te weinig aan electronen.

Te weinig water.

Spanningsverschil a/d uiteinden
van een geleider.

Drukverschil aan de uiteinden
v. d. buis = hoogteverschil der
waterspiegels.

Electromotorische kracht =
stuwkracht voor de electronen =
kracht, die de stroom
onderhoudt.

Stuwkracht van het pompje, dat
de waterstroom onderhoudt.

Strooinsterkte = hoeveelheid
electriciteit per sec door een
doorsnede van de draad.

Sterkte van de waterstroom =
hoeveelheid water per sec door
een doorsnede van de buis.

Weerstand van de draad.

Wrijvingsweerstand in de buis.

§ 9. Serie- en parallelschakelen van weerstanden.
A. Serieschakelen.
Schakelt men twee weerstanden R, en R2
R2
Ri
—ruuuirir
njifip—
achter elkaar of in serie (fig. 5), dan zal daar
door de totale weerstand, welke tussen de
A B
klemmen A en B geplaatst is de som van
beide zijn (R, + R2) en zal dus de stroom“LI*
sterkte kleiner worden, dan wanneer een
dier weerstanden alleen aanwezig was.
Worden
er 4 geiijke weerstanden in serie
Fig. 5
geschakeld,
dan wordt de totale weerstand
In serie schakelen
V
van weerstanden.
4 maal zo groot.
Bij serieschakelen is de totale weerstand gelijk aan de som der weer
standen; voor n gelijke weerstanden wordt de weerstand n maal zo groot.1)
APV

20jl

6QV
u

100 V

30jl

Fig. 6
Wet van Ohm bij het in
serie schakelen van weerstanden.

VOORBEELD: Men schakelt een weer
stand van 20 -O. en 30 -n. in serie en ver
bindt deze aan de klemmen A en B, waar
tussen een spanningsverschil van 100 V bestaat
(fig. 6): Hoe groot is de stroomsterkte en
welke spanning neemt elke weerstand op?
De totale weerstand is 20 -f- 30 = 50 .tl.
Volgens § 7 is de stroomsterkte = 100 (V)
: 50 (.o.) —2 A. In de weerstand van 20 _n_

*) n beteekent, dat men hier elk geheel getal kan invullen.
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wordt dan een spanning van 20 (-O.) x 2 (A) = 40 V en in de andere een
spanning van 30 (-n.) x 2 (A) = 60 V opgenomen, m.a.w. tussen A en C bestaat
een spanningsverschil van 40 V en tussen C en B van 60 V. We zien hieruit, dat
de som van de spanningsverschillen gelijk is aan het totale spanningsverschil.

B. Parallelschakelen.
Schakelt men twee weerstanden parallel (fig. 7), dan heeft dit steeds
ten gevolge, dat de totale weerstand, die de stroom dan ondervindt,
geringer is, dan wanneer er een van de twee alleen was. Waren
beide weerstanden even groot (stel 10-n.), dan was de totale weer
stand slechts de helft van elk (dus 10:2
Ri
= 5-n.); door beide gaat dan een evengrote
stroom. Zijn de weerstanden ongelijk, dan
Rq
TJirmr
verdeelt de stroom zich in omgekeerde ver
houding als de weerstanden: door de grootste
weerstand gaat de kleinste stroom. Het gaat
hierbij precies zo als bij twee buizen van
ongelijke wijdte, welke twee waterreservoirs
•
verbinden. Door de wijdste buis, d.w.z. die,
Fig. 7
welke de geringste weerstand bezit, gaat de
Parallelschakelen
grootste waterstroom. Ook is gemakkelijk in
van weerstanden.
te zien, dat de weerstand, die beide buizen
te zamen bieden, natuurlijk kleiner is dan die, welke de wijdste buis
alleen biedt. Dit geldt nu ook voor twee electrische weerstanden; de
totale weerstand is steeds kleiner dan de kleinste.
Willen we iets omtrent de weerstanden berekenen, dan maken we
gebruik van het geleidingsvennogen van de weerstanden: hoe groter
een weerstand is, des te moeilijker is de stroomgeleiding, des te kleiner
is dus het geleidingsvermogen. Is de weerstand 5 ohm, dan is het
1

geleidingsvermogen —. Bij parallel schakelen behoeven we maar de
geleidingsvermogens op te tellen om het totale geleidingsvermogen
te vinden, waarna de omgekeerde waarde de weerstand oplevert.
Schakelt men b.v. drie weerstanden van 4, 5 en 10-o. parallel, dan
bedraagt het totale geleidingsvermogen, dat we 1 /R willen noemen :
1_ __1_
Ro ' R — 4
5 ' 10 20'
R~Ry
20
De totale weerstand bedraagt dus: R = — = 1,8 .n.
Zou men 3 gelijke weerstanden (van b.v. 12 .n.) parallel schakelen,
Radio I

2
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dan zou ^> = 3

= ^ en dus R = ~ = 4-n. zijn, zodat dus
1

de totale weerstand 3 deel van een der weerstanden is.
Uit het bovenstaande volgt:
Bij parallelschakelen van weerstanden krijgt men een totale weerstand,
die altijd kleiner is dan de kleinste.
Bij parallel schakelen van n gelijke weerstanden krijgt men een totale
weerstand, die il maal zo klein is als een der weerstanden.
Opmerking: Men kan gemakkelijk een formule van de weerstand opstellen, als
men twee weerstanden R{ en R2 parallel schakelt (fig. 7); dan vinden we de totale
weerstand R door te schrijven :

, waarvoor ook te schrijven is:

______
______________
*»+*» 'dat.2»-gL><_/??
1
/?.
/?»

(la)

6X4
24
Is Ri = 6 -O-, R2 = 4 -O-, dan is R = 6 + 4 ~~ 10i = 2,4 sl.

§ 10.

Klemspanning en inwendig spanningsverlies.

Op een accu met een e.m.k. van 2 volt en met een inwendige
weerstand van 0,1 sl is een weerstand van 3,5 sl aangesloten door
middel van twee geleidingen van 0,2 sl (fig. 8), zodat de uitwendige
weerstand 3,9 sl is. De gehele weer
Ru=3,5jl
Bi—winMimruir—?c
stand in de stroomkring bedraagt
0.2jl
0,2 jl 3,5 + 2 X 0,2 + 0,1 = 4,0 ja. De
stroomsterkte bedraagt 2 (V): 4 (-n.) =
0,5 A. De spanningsverschillen tussen
E=2V
Ri=
de verschillende punten bedragen:
0,1Jl
tussen
A en B 0,2 X 0,5 = 0,1 volt,
Fig. 8
tussen B en C 3,5 X 0,5 = 1,75 volt,
Voorbeeld ter berekening van de
tussen C en D 0,2 X 0,5 = 0,1 volt,
klemspanning.
en tussen A en D 2 — 0,1 X0,5 = 1,95
volt of ook 0,1 + 1,75 + 0,1 = 1,95 volt. Het laatste spanningsverschil
heet de klemspanning van de accu. Terwijl deze 1,95 V is, is de
e.m.k. 2 V. Binnen in de accu vindt dus een verlies aan spanning
van 0,1 X 0,5 = 0,05 volt plaats. Men noemt dit het inwendig span
ningsverlies. Zou men een grotere weerstand op de accu aansluiten
(b.v. 7,5 -n.) dan zou de stroomsterkte kleiner (0,25 A), het span
ningsverlies kleiner (0,1 X 0,25 = 0,025 V) en de klemspanning
groter zijn (2 — 0,025 = 1,975 V).
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De klemspanning is het tussen de klemmen gemeten spanningsverschil;
deze is bij stroomievering steeds kleiner dan de e.m.k., wat een gevolg is van
het spanningsverlies in de stroombron.
Hoe groter de uitwendige weerstand is, des te kleiner is de stroomsterkte,
welke een stroombron afgeeft en des te meer nadert de klemspanning
tot de e.m.k..
Opmerking: Noemen we E de electromotorische kracht van een stroombron,
ƒ?ƒ de inwendige weerstand, Ru de uitwendige weerstand, e de klemspanning en
/ de stroomsterkte, dan is:
E
I =
en verder is e = Ru. I

Ri + Ru

E
Ru
zodat: e = Ru X /?.+£ ■ = r. _j_ r E

(2a)

We zien dus — en dit is voor latere beschouwingen (§ 88B) van belang — dat
de klemspanning (= spanning op de uitwendige weerstand) een deel van de e.m.k.

Ru

-. Hoe groter men de waarde van Ru in deze breuk kiest
Ri ~r Ru'
t.o.v. een bepaalde waarde van ƒ?/, hoe meer de breuk de waarde van 1 nadert,
m.a.w. hoe dichter de waarde van de spanning op Ru bij de e.m.k. komt
(probeer dit eens door b.v. R[ = 1 In. en Ru resp. 4, 9 en 99 sl te nemen).
is, n.l. het deel

§ 11.

Serie- en parallelschakelen van stroombronnen.

A. Serieschakelen.
Men kan elementen en accumulatoren op verschillende wijze met
elkaar verbinden. Een dergelijke combinatie noemt men een batterij.
Verbindt men als in fig. 9 de +pool van de ene stroombron aan
de —pool van de tweede, de +pool van
A_
B _
c_ deze aan de —pool van de derde, dan
krijgt men een serieschakeling. Zijn drie
\
elk met een e.m.k. van 2 V, in serie.
s. accu’s,
geschakeld, dan is het spanningsverschil
+
+ _ tussen A en B 2 volt, tussen A en C 4 volt
en tussen A en D 6 volt, zodat de klem
Fig. 9
spanning der batterij, als geen stroomieve
Serieschakeling van
ring plaats vindt, 6 volt is.
stroombronnen.
Bij serieschakeling van stroombronnen is de totale klemspanning gelijkaan de som van de klemspanningen; voor n gelijke stroombronnen wordt
de klemspanning n maal zo groot.
Men past serieschakeling toe, wanneer de spanning van één stroombron
kleiner is dan die, welke men nodig heeft.

Het ligt wel voor de hand, dat evenzo de totale inwendige weer
stand van de batterij gelijk is aan de som van de inwendige weerstanden
der stroombronnen.
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Het in serieschakelen van stroombronnen kan men vergelijken met
het volgende watervoorbeeld. Op de grond staat een reservoir,
waaruit een pomp het water opvoert naar een reservoir op de
le verdieping. Hieruit wordt het door een pomp opgevoerd naar een
reservoir op de 2e verdieping. Verbindt men het bovenste reservoir
met het onderste, dan heeft men een drukverschil aan de uiteinden
der buis, dat bepaald wordt door de som van de hoogten der beide
verdiepingen. We hebben hier de pompen als het ware in serie
geschakeld en krijgen daardoor een groter drukverschil op het water.
B.

Parallelschakelen.

Verbindt men de gelijknamige polen der stroombronnen, die gewoon
lijk vrijwel gelijke klemspanning moeten bezitten, aan elkaar, dan ver
krijgt men de parallelschakeling (fig. 10).
Hierdoor blijft practisch dezelfde klem
spanning bestaan, doch wordt een totale
inwendige weerstand verkregen, die
b
kleiner is dan die van één stroombron,
aangezien ze parallel geschakeld zijn (§ 9B).
11=—F
Zijn de drie stroombronnen in fig. 10
T+ T+ T+
gelijk, dan is de totale inwendige weer
Fig. 10
stand '/3 deel van die van een der stroom
Parallelschakeling van
bronnen, terwijl elke bron '/3 deel van
stroombronnen.
de totaalstroom levert.

ww

Bij parallelschakeling van gelijke stroombronnen is de klemspanning gelijk
aan die van één stroombron, terwijl elk dezer een even groot deel van de
totaalstroom levert.

Wanneer past men nu parallelschakeling toe?
Gesteld eens, dat we een toestel bezitten dat 2,7 ampère bij 2 volt
vraagt en dat we de beschikking hebben over accu’s van 2 volt, die
elk maar ten hoogste 1,2 ampère mogen afgeven. We schakelen nu
3 parallel, want elk der accu’s geeft dan 2,7 : 3 = 0,9 ampère af. Dus:
Men past parallelschakeling toe, wanneer de stroomsterkte, welke een
stroombron mag afgeven, kleiner is dan de stroomsterkte, welke men nodig
heeft.

Het parallelschakelen van stroombronnen is te vergelijken met het
watervoorbeeld, waarbij men twee of meer pompen naast elkaar opstelt,
die alle het water uit een reservoir op de grond oppompen naar een
hoger geplaatst reservoir. Het drukverschil aan de uiteinden der buis,
die beide reservoirs verbindt, wordt nu niet groter dan wanneer er
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slechts één pomp was. De pompen zijn hier als het ware parallel ge
schakeld en daardoor kan een sterkere waterstroom verkregen worden.
§ 12.
A.

Potentialen in en potentiaalverschillen tussen punten.
Positieve en negatieve potentialen.

Als de electrische spanning of potentiaal aan het ene einde van een
geleider hoger is dan aan het andere, bestaat er spanningsverschil
of potentiaalverschil en er kan een electrische stroom ontstaan.
Is de potentiaal in B hoger dan
Go
+2V
in C (fig. 11), dan kan men zeg
t.o.v B
Eo
gen, dat die in B positief is t.o.v.
F
-2V
die in C en dat die in C negatief
tov.B
A
+
+
is t.o.v. die in B.
2V
2V
Wanneer we aan B een draad
B E verbinden, heeft E geen po
Fig. 11
tentiaal verschil t.o.v. B, m.a.w.
Punt E heeft dezelfde potentiaal als B;
E heeft dezelfde potentiaal als B.
F heeft een lagere, G een hogere poten
Verbinden we een batterij van
tiaal dan B.
2 V met de -f pool aan B, dan
heeft het punt F een negatieve potentiaal van 2 V t.o.v. B en zo zal
G een positieve potentiaal van 2 V t.o.v. B bezitten.
In al zulke gevallen moet men spreken van de potentiaal ten op
zichte van B.
Maar men spreekt ook wel zonder meer van een negatieve of posi
tieve potentiaal.
In dat geval moet zwijgend een punt aangenomen zijn t.o.v. waar
men meet. In het algemeen
o
kan men dan aannemen, dat
B
/qrörrinjinF- tannnpCi VuuiriP^
het bewuste punt aan de aarde
JaT 1
is verbonden. Men neemt n.1.
H2vl JRöV
aan,
dat de potentiaal van
2V
2V
2V
de aarde vast ligt en be
'//////////////////'
T777777777777777Z
//////.
schouwt die potentiaal als de
c
b
a
nulpotentiaal. Gesteld dat men
in fig. 12a het punt A met de
Fig. 12
Door het verplaatsen van de aardverbinding aarde verbindt. Dan neemt
wijzigen zich de potentialen; het spannings punt A direct de aardpotenverschil tussen A en B blijft dezelfde.
tiaal aan, die men nul stelt
en moet punt B de potentiaaI-2 V aannemen, daar de klemspanning
van de accu op 2 V gesteld is.
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Verbinden we B met de aarde (fig. 12b) dan krijgt B de potentiaal
nul en A de potentiaal + 2V. Verbinden we punt C, dat op 2/5e
van de weerstand vanaf B ligt, aan aarde (fig. 12c), dan krijgt C de
.potentiaal nul, B de potentiaal —0,8 V en A de potentiaal +1,2 V.
Zou men de aardverbinding los maken in een der getekende
standen en zou het gehele stelsel ideaal t.o.v. de aarde geisoleerd
zijn, dan zou de potentiaaltoestand blijven bestaan, mits we ze ook
maar niet aanraakten. Hoe dus de potentialen van een stelsel precies
zijn, als er geen vast punt geaard is, is zonder meer niet te zeggen.
B.

De potentiometer.

In fig. 13 zijn een 4 tal accu’s van 2 V in serie geschakeld, zodat
een spanning van 8 volt beschikbaar is.
,51
Zou men 2, 4 of 6 volt wensen, dan zou
A\
B
men van een, twee of drie der accu’s
+
gebruik
kunnen maken. Indien men echter
0 1 2 3 4 5 6 7 8 volt
tussenliggende waarden wenst, dan kan
men van het volgende hulpmiddel ge
bruik maken.
2V
2V
Men sluit een weerstand A B op de
2V
2V
batterij aan, zodat, als we afzien van
inwendig spanningsverlies, tussen A en
Fig. 13
B een spanningsverschil van 8 V optreedt.
Potentiometer met vast meetpunt
Verbinden we nu een voltmeter vast aan
(A) aan het ene einde.
A en verschuiven we de andere draad
van de voltmeter over de weerstand, dan wijst de meter een des te
grotere spanning aan, naarmate het schuifcontact meer B nadert;
immers t.o.v. A bestaat een steeds groter spanningsverschil, zoals
door de getekende schaal is aangegeven.
Nu is die schaal alleen maar geldig als de voltmeter een zo kleine
stroom opneemt, dat die te verwaarlozen
is t.o.v. de stroom die door AB gaat.
Men noemt een dergelijke schakeling
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 *4 volt
een potentiometerschakeling en de aldus
gebruikte weerstand een potentiometer,
of spanningsdeler.
2V
2V
2V
2V
In fig. 14 is nog eens hetzelfde stelsel
weergegeven, maar nu is niet A, maar
C, in het midden van de weerstand, als
Fig. 14
Potentiometer met vast meetpunt vast punt aangenomen. Gesteld dat men
het schuifcontact zowel rechts als links
(C) in het midden.

Tnunt

i ), jn j. k
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van C kan verschuiven. Bevindt het zich in D, dan heeft D een
spanning van —1,5 volt t.o.v. C; bevindt het zich in E, dan heeft
dit +2,5 V t.o.v. C. Men is dus in staat om een aan het schuifcontact verbonden punt een negatieve of positieve spanning te geven
van ten hoogste 4 volt.
Verbinden we punt C aan aarde dan krijgt C een vaste potentiaal,
maar daarmee verandert aan bovenstaande niets.
Beschouwen we nu ook nog even het punt F, dat juist op de helft
van de batterij ligt. Dit punt moet nu ook de potentiaal nul bezitten.
Omgekeerd zal, als men F alleen aan de aarde verbindt, het punt C
ook de vaste potentiaal nul bezitten.
Er is nog een andere belangrijke opmerking te maken. Als men
de punten C en F (onverschillig of ze al dan niet met de aarde
verbonden zijn) met elkaar zou verbinden, zou er aan het gehele
stelsel niets veranderen. Immers C en F hebben volkomen gelijke
potentiaal en er zou dus geen stroom door die verbinding gaan. Zij
verbinden de middens van batterij en weerstand, de electrische middens
van beide.
Indien twee punten van een leidingstelsel verschillend potentiaal bezitten,
bestaat er potentiaal- of spanningsverschil tussen beide.
Als men een punt van een leidingstelsel met aarde verbindt, krijgt dit
de aardpotentiaal, welke men nul stelt.
Een potentiometer is een weerstand, waardoor men een stroom laat gaan,
terwijl men de spanning tussen een vast en een verplaatsbaar punt aftakt.
Verbindt men het midden van een stroombron met aarde, dan krijgt het
midden van het op de stroombron aangesloten leidingstelsel ook de aard
potentiaal, dus de potentiaal nul.

§ 13. Gelijkstroom en wisselstroom.
Bij het element en de accu wordt, zoals uit § 6 wel bleek, een
voortdurende stroming van electronen in dezelfde richting verkregen
(fig. 8). Men noemt de verkregen electrische stroom een gelijkstroom.
In tegenstelling daarmede spreekt men van een wisselstroom.
Om zich daarvan een voorstelling te vormen, lijkt het ons goed
een watervoorbeeld te hulp te nemen.
In de vaten A en B (fig. 15) zijn de zuigers aangebracht, die op
en neer bewogen worden. Gaat die in A naar beneden en die in B
naar boven, dan ontstaat in de buis C een stroming van A naar B;
geschiedt het omgekeerde, dan stroomt het water van B naar A.
In de buis C treedt dus een stroming op van wisselende richting,
of kortweg een wisselstroom van water. Nu kan men nog de vraag
stellen: met welke snelheid moet men de zuigers op en neer bewegen?
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Om een gemakkelijke overgang van de ene in de andere stroom
richting te verkrijgen, doen we als volgt: We beginnen de zuiger
in A met een groter wordende snelheid naar beneden te drukken
om deze laatste, als de zuiger op de helft van zijn weg gekomen
is, weer te doen afnemen, tot hij in de onderste stand weer nul is.
Dan bewegen we de zuiger in A met groter wordende snelheid naar
boven om deze na het passeren van het midden weer tot nul te
laten afnemen.
Hoe staat het daarbij nu met de stroomsterkte van het water, d.w.z.
met de hoeveelheid water, die per sec door een willekeurige door
snede a van de buis C gaat? Het ligt voor de hand, dat die met
de snelheid der zuigers verandert. Wij kunnen van deze stroom
sterkte een z.g. grafische voor
stelling maken, zoals in fig.
15b is aangegeven. Laten we
eens aannemen, dat elke op
en elke neer-beweging van
de zuigers 1 sec duurde. We
Wi tekenen nu een rechte lijn als
' / in fig. 15b en passen daarop
'/
stukjes af, die alle een tijd
u
/
van 1 sec voorstellen. Be
Kan B naarA
van A naar B
schouw nu alleen de zuiger
0
in A en veronderstel eens,
dat deze zijn beweging naar
beneden begint; dan neemt
de stroomsterkte van het water
- ^
toe en na een ’/s sec is deze
\
het sterkst, want vanaf dat
ogenblik laten we de snelheid
3
van de zuiger kleiner worden
Flg-15
en na 1 sec is de zuiger beö. Watervoorbeeld van wisselstroom in buis neden p-ekomen en moet ziin
ACB. b. Grafische voorstelling van de stroom, bewegingsrichting omkeren.
Op dat ogenblik is er geen waterstroom, maar die begint direct in
tegengestelde richting, als de zuiger in A naar boven gaat. Indien
men nu op elk ogenblik de sterkte van de stroming van het water
kon meten en als horizontale lijntjes van verschillende lengte zou
voorstellen, die loodrecht op de verticale lijn in fig. 15b staan, dan
kon men door de uiteinden van die lijntjes een lijn trekken. Zorgen
wij er voor, dat de snelheid op een bepaalde wijze, welke we hier

3
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niet kunnen omschrijven, verandert, dan is een golflijn te krijgen,
zoals fig. 15b aangeeft. Deze lijn geeft ons nu een voorstelling van
de wisselstroom van het water.
Opmerking: Een dergelijke golflijn kunnen we mooi zien ontstaan door middel
van een slinger, zoals in § 33 nader is aangegeven.
In de electrotechniek beschikken wij over machines, welke ons in
staat stellen de electriciteit aan het schommelen of slingeren te bren
gen, zoals wij met het water deden. Er ontstaat dan een wisselstroom,
terwijl de machines wisselstroomdynamo’s heten.
Van deze wisselstromen wordt tegenwoordig overwegend gebruik
gemaakt. In de regel leveren de electrische bedrijven wisselstroom.
Beschouwt men een daarop brandende gloeilamp, dan moet men
zich voorstellen, dat de electriciteit regelmatig
van A naar B (fig. 16a) en weer van B
B
naar A stroomt.
Gewoonlijk is bij de voor verlichtingsa
en krachtdoeleinden gebruikelijke wissel
stroom de tijdsduur, dat de stroom in de
van B naar A
van A naarB
ene richting gaat, slechts Vioo sec (fig-16£).
Het verschijnsel, dat zich hier voordoet,
noemt men om het regelmatig weerkerend
karakter van alle stromingstoestanden periob
disch en de tijd, die er verloopt b.v. tussen
het ogenblik, dat de stroom van A naar B
begint te vloeien en het volgende ogenblik,
waarop dit weer geschiedt, een periode.
De duur dezer periode is Vso sec- Het aan
tal perioden, dat men per seconde heeft,
Grafische voorstelling van
een wisselstroom in AB. noemt men de frequentie (van het lat.
fréquens = wat dikwijls gebeurt). Deze bedraagt in het genoemde geval 50.
De periode en de frequentie zijn dus omgekeerde waarden van elkaar.
In de radiotechniek heeft men voortdurend te doen met wissel
stromen van zeer grote frequentie, z.g. electrische trillingen. De aan
duiding van een trilling geschiedt in de regel niet naar de periode,
maar naar de frequentie, dus naar het aantal trillingen per sec. Men
spreekt dus van een trilling met een frequentie van 10 000 perioden per
seconde. Ook gebruikt men heel vaak de uitdrukking: aantal cycli
per seconde (spreek uit: sieklie) en men zegt dus ook: een frequentie
van 10 000 cycli per sec (c/sec) of 10 kilocycli per sec (kc/sec).
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Ook wel spreekt men van een aantal „hertz” (Hz) en „kilohertz”
(kHz). We komen op deze benoeming in §35 terug.
Uit het bovenstaande volgt:
Onder de periode van een wisselstroom verstaan we het tijdsverloop,
waarin de electriciteit één schommeling of trilling volbrengt.
Onder de frequentie van een wisselstroom verstaan we het aantal schom
melingen, dat per seconde volbracht wordt.
Een wisselstroom is op te vatten als een electrische trilling van betrekkelijk
kleine frequentie.
Trillingen worden aangeduid door hun frequentie en uitgedrukt in het
aantal perioden per seconde, het aantal cycli per seconde, of het aantal hertz.
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Het ligt voor de hand, dat, ter verkrijging van een gelijkstroom, een span
ning nodig is, die steeds in dezelfde zin
werkt, dus een gelijkspanning. Evenzo
is voor een wisselstroom een wissel
spanning nodig.
In fig. 17 hebben we de grafische
voorstelling gegeven van een constante
gelijkstroom (fig. Ma), van een pulserende
gelijkstroom (fig. 17/?), d.w.z. een gelijk-^
stroom, waarvan de sterkte regelmatig
groter en kleiner wordt, van een inter
mitterende gelijkstroom (fig. Mc), d.w.z.
een stroom in gelijke richting, die regel
matig onderbroken wordt, en van een
wisselstroom (fig. Md).

Fig. 17

Grafische voorstelling van:
a. constante gelijkstroom.
b. pulserende gelijkstroom.
c. intermitterende gelijkstroom.
d. wisselstroom.

§ 14.

Twee verschillende stromen
in- eenzelfde geleider.

De mogelijkheid bestaat, dat door een
geleider of deel van een geleider twee
of meer verschillende stromen gaan. Ge
steld, dat men op de klemmen A en B van een schakelbord een
gloeilampje aansluit en dat daardoor een wisselstroom vloeit (fig. 18zz).
Men heeft nu een deel van de geleidingen gebruikt voor een andere
kring, waarin een gelijkstroom vloeit, als men de schakelaar inzet.
Zijn beide stroomkringen gesloten, dan gaat door CD zowel een
wissel- als gelijkstroom, met het gevolg, dat in CD een pulserende
gelijkstroom ontstaat (fig. I8r). Hieruit blijkt wel duidelijk, dat elke
pulserende gelijkstroom opgevat kan worden als een gelijkstroom,
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welke samengesteld is met een wisselstroom, die een kleinere of
hoogstens gelijke topwaarde heeft als de gelijkstroomwaarde is. In
het hier beschouwde geval zegt men, dat in de geleider CD een
gelijkstroom en een wisselstroom (evenzo een gelijkspanning en een
wisselspanning) gesuperponeerd (op elkaar gezet) zijn.
A
Was omgekeerd de stroomkromme van fig. 18c gegeven, dan kan
r3 men deze ook ontleden in twee
andere, m.a.w. de pulserende gelijk
stroom van fig. 18c bestaat uit
een gelijkstroom en een wisselstroom
(fig. 186).
Gely.kstrocm
in C~D
Is de getrokken stroomkromme
van
fig. 19 gegeven, dan is deze
\</isse/straon
Jyd
\
in A-B
I)
te ontleden in wisselstroom A van
grote frequentie, en een pulserende
gelijkstroom, die weer te ontleden
t;
is in een wisselstroom B van kleine
—Pulserende
gelykstrcom
In C~D
-c ie
frequentie en een gelijkstroom C.
We hebben hier dus de pul
Tdd
serende gelijkstroom ontleed in een
Fig. 18
constante gelijkstroom en twee wis
De samenstelling van een gelijk- en
selstromen.
een wisselstroom.
Als in een kring een pulserende gelijkstroom voorkomt, dan is deze ge
woonlijk te ontleden in een gelijkstroom en een of meerdere wisselstromen.

Dit is voor latere beschouwingen van belang!
§ 15. Arbeid, energie, vermogen.
A. Arbeid en energie.
I
Als
een kracht in een zekere rich
£
ting werkt en een voorwerp zich
onder die invloed in dezelfde richting
verplaatst, verricht deze kracht arbeid.
Fig. 19
Trekt men een gewicht omhoog,
Het ontleden van een pulserende
dan verricht men dus arbeid. De
gelijkstroom in A, B en C.
grootte van de arbeid wordt gevon
den door de kracht (uitgedrukt in kg) te vermenigvuldigen met de
weg (uitgedrukt in m), zodat de eenheid van arbeid de kilogrammeter (kgm) is.
Hijst men een gewicht van 100 kg 4 meter omhoog (fig. 20a), dan
*

B
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c
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verricht men een arbeid van 400 kgm. Het opgeheven gewicht is nu
in staat om een ander gewicht weer omhoog te halen, m.a.w. het
„heeft het vermogen” om arbeid te verrichten en bezit arbeidsver
mogen of energie. Gewoonlijk zegt men, dat het arbeidsvermogen
van plaats (a.v.p.) bezit, omdat de grootte van de energie afhangt
van de plaats, die het. lichaam inneemt ten opzichte van de aarde.
Indien de stugheid van het touw en de wrijving van de katrol niet
bestonden zou de 100 kg een ander gewicht van 100 kg 4 meter
kunnen ophijsen. Daarom zegt men, dat het a.v.p. (fig. 20b) 400 kgm
bedraagt. De grootte van de arbeid en het arbeidsvermogen wordt
dus beide aangegeven in kgm.
Zou het gewicht naar beneden vallen, (fig. 20c) dan gaat het arbeids
vermogen niet verloren, maar wordt omgezet arbeidsvermogen van be
weging (a.v.b.). Is het op
halve hoogte gekomen,
dan is de helft van het
1Arbeidsvermogen
I van plaats
a.v.p. omgezet in a.v.b.
\j4Ö0kgm)
en de andere helft is nog
a.v.p. Zodra het de grond
raakt, bestaat er alleen
Omzetting in
Het verrichten
nog a.v.b. Men kan dit
van arbeid
arbeids vermogen
van beweging
gebruiken om arbeid te
verrichten. Bij een hei
blok dient het om een
paal in de grond te
drijven.
£
In het boven besproken voorbeeld hadden we
te doen met een energie
Fig. 20
vorm,
die we mechani
Voorstelling van arbeid en arbeidsvermogen.
sche energie noemen, ter
onderscheiding van andere. In de steenkolen zit energie opgehoopt,
die we scheikundige energie noemen. Verbrandt men de steenkool
onder de stoomketels, dan wordt de energie omgezet in warmte of
thermische energie. De stoom draagt deze energie over op de stoom
machine, waar ze omgezet wordt in mechanische energie. Drijft de
stoommachine een dynamo aan, dan wordt deze energie weer omgezet
in electrische energie. Deze energie wordt met behulp van de electrische stroom door de kabels en geleidingen op .vaak grote afstand
gebracht en daar b.v. toegevoerd aan gloeilampen, die de energie in
de vorm van licht en warmte uitzenden, d.i. stralende energie. Ook
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de antenne van een zender zendt stralende energie uit.
In natuur en techniek vindt voortdurende omzetting van energie
van de ene in de andere vorm plaats. Het belangrijke hierbij is dat
bij die omzetting nooit energie vernietigd wordt. Men noemt dat de
Wet van behoud van energie. Wel kan bij een omzetting energie voor
ons doel verloren gaan, b.v. in de vorm van warmte, maar vernietigd
is de energie niet.
B.

Vermogen.

Beschouwen nu nog eens het ophijsen van het gewicht. Wanneer
men dit in 4 sec ophijst, is de arbeidsprestatie anders dan wanneer
men het in 2 sec doet. In het tweede geval zegt men, dat het ont
wikkelde vermogen groter is dan in het eerste geval. Het vermogen
wordt aangegeven door de per sec verrichte arbeid. Zou men dus
het vermogen in het eerste geval 400 : 4 = 100 kgm/sec en in het
tweede geval 400 : 2 = 200 kgm/sec zijn.
Men lette er wel op de begrippen arbeidsvermogen en vermogen
niet te verwisselen, zoals helaas heel vaak geschiedt.
Een kracht verricht arbeid, wanneer een lichaam zich onder de invloed
daarvan in dezelfde richting verplaatst.
Een lichaam bezit arbeidsvermogen (a.v.p. of a.v.b.) of energie, als het in
staat is arbeid te verrichten.
Arbeidsvermogen of energie kan in verschillende vormen worden omgezet,
doch kan niet vernietigd worden.
Vermogen is de per seconde verrichte arbeid.

§ 16.
A.

Het vermogen en de arbeid van een gelijkstroom.
Het vermogen.

Zoals de arbeid, die men moet verrichten om het water in een
waterleiding onder hogere druk te houden groter is, en ook groter
is, naarmate de hoeveelheid per sec verbruikt water groter is, zo is
de arbeid, nodig om de electriciteit in een net onder hogere spanning
te houden en om per sec een grotere hoeveelheid (stroomsterkte) te
leveren, ook groter. Zo zal nu overal, waar een' electrische stroom
vloeit, de arbeid per sec (het vermogen) groter zijn, naarmate de
spanning tussen de uiteinden van de geleider groter is, en naarmate
de stroom sterker is. Indien men tussen de uiteinden van een geleider
een spanning onderhoudt van 1 volt, terwijl de stroomsterkte daarin
1 ampère is, dan zegt men, dat daar de eenheid van arbeid per sec,
dus de eenheid van electrisch vermogen optreedt. Deze eenheid heet watt.
De grootte van één watt komt overeen met het vermogen, dat men
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ontwikkelt, als men per seconde een gewicht van 1 kilogram 1,02
decimeter optilt (rond 0,1 kgm sec). Spreekt men dus overeen gloei
lamp van 100 W, dan komt dit vermogen ongeveer overeen met dat,
waarbij men per seconde een gewicht van 100 kg 1 dm optilt of
10 kg lm. Het is zeer nuttig zich goed vertrouwd te maken met
dergelijke vergelijkingen, omdat dan de eenheid watt beter voor ons
gaat leven.
In een geleider bestaat de eenheid van een electrisch vermogen, één WATT
(W), als aan de uiteinden van die geleider een spanningsverschil van 1 volt
bestaat en de stroomsterkte 1 ampère bedraagt.
Het vermogen van 1 watt komt overeen met het vermogen, dat men ont
wikkelt als men een gewicht van 1 kg per seconde ongeveer 1 dm optilt.

Andere eenheden zijn :
1 kilowatt = 1000 W (= kW)
1 milliwatt = 0,001 W (= mW)
1 microwatt = 0,000001 W ( = ^W).
Gaat door een geleider een stroom van 1,2 ampère en is het span
ningsverschil 3 volt, dan is het opgenomen vermogen 3X1,2 = 3,6
watt. We krijgen dus:
Vermogen (in W) = spanning (m V) X stroomsterkte (in A).
Stellen we het vermogen door N, de stroomsterkte door / en de
spanning door E voor, dan is:

N= EX/

(4).

Moet de spanning alleen dienen om de weerstand van de geleider
te overwinnen, dan wordt alle electrische arbeid omgezet in warmte.
Moet de spanning dienen om — als bij een accu, die opgeladen
wordt — de e.m.k. en een weerstand te overwinnen, dan wordt slechts
een klein gedeelte in warmte omgezet; het andere deel wordt benut
voor het scheikundig proces in de accu (scheikundige energie).
VOORBEELD: Een radiobuis vraagt bij een gloeispanning van 3,5 V een
stroomsterkte van 150 mA. Hoe groot is het vermogen? Dit is 3,5 (V) X 0,150
(A) = 0,525 W.

B.

Arbeid en energie.

Héél vaak is het belangrijk te weten hoeveel energie door een
electrische stroom is geleverd gedurende een zekere tijd. Kent men
het vermogen en de tijd, dan kan men deze energie berekenen.
Gesteld, dat een toestel een vermogen heeft van 1 watt en dat
gedurende 1 sec energie wordt toegevoerd, dan bedraagt deze energie
of arbeid:
1 watt X 1 sec of 1 wattseconde (W.sec).
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Wordt door een batterij van 24 volt een stroom van 10 ampère
afgegeven, dan is het vermogen 24 X 10 = 240 watt. Indien dit
gedurende 20 seconden plaats vindt, is de afgegeven energie:
240 X 20 = 4800 wattseconden.
Het is de gewoonte om een langere tijdsduur als eenheid te nemen,
n.1. 1 uur.
Wordt gedurende 1 uur een vermogen van 1 watt ontwikkeld, dan
is de geleverde energie 1 ivattaur (lWh; h = hour = heure = uur).
Gewoonlijk gebruikt men de kilowattuur (kWh) als eenheid voor
de meting van de arbeid of energie. Het is de arbeid of energie, welke
men aan het electriciteitsbedrijf moet betalen (niet de electriciteit, want
die zit in de draden en toestellen en kost ons niets!).
De berekening hiervan geschiedt heel vaak zo, dat men behalve
een vast maandelijks bedrag per kWh een bepaald bedrag betaalt.
De eenheden, waarmee de electrische energie en electrische arbeid ge
meten wordt, zijn wattseconde, wattuur en kilowattuur.
VOORBEELD: Een radiotoestel heeft een vermogen van 50 watt en speelt
gedurende 3 uur. Als de energieprijs per kWh 4 ets is, wat kost dit dan ?
De opgenomen energie is 50 X 3 = 150 Wh = 0,150 kWh. Daarvoor moet
men 0,15 X 4 = 0,60 cent betalen.

HOOFDSTUK II.
Electromagnetische inductieverschijnselen.
§ 17.

Het magnetisch- en electromagnetisch veld.

Het is bekend, dat een magneet in zijn nabijheid een kracht
werking doet gevoelen op ijzeren voorwerpen. De ruimte, waarin
deze werking merkbaar is, noemt men het magnetisch veld van de
magneet. Legt men op een magneet een blad papier en wordt daarop
ijzervijlsel gestrooid, dan bemerkt men, dat dit zich op bepaalde wijze
rangschikt. Er is in dit z.g. magnetische spectrum een zekere lijnvorming
waar te nemen. Hoe is dit te verklaren? De magneet oefent op de
----- aether een bepaalde invloed uit,
die op zijn beurt elk ijzerkorreltje
beïnvloedt, en wel zo, dat alle kor-O
WA
'V/AAA' reltJes kleine magneetjes worden.
Men noemt deze beïnvloeding
-/I,x\\\\
kOn
magnetische inductie. Deze kleine
/ i
magneetjes draaien zich nu onder
I
1 V ' ^ // I!
>
de invloed van de polen van de
magneet en rangschikken zich op
Fig. 21
een bepaalde wijze.
Krachtlijnen van een
Men moet aannemen, dat de mag
magnetisch veld.
neet een stromingstoestand in de
aether te voorschijn roept, waarbij een krachtwerking optreedt volgens
bepaalde lijnen, welke men krachtlijnen noemt (fig. 21). Volgens deze
onzichtbare, denkbeeldige krachtlijnen wordt nu het ijzervijlsel gerang
schikt. Gewoonlijk zegt men:
De krachtlijnen treden aan de Noordpool (N) van de magneet naar buiten
en aan de Zuidpool (Z) naar binnen.
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Wanneer door een geleider een electrische stroom vloeit, dan ont
staat ook rondom deze geleider een veld, dat men een electromagnetisch veld noemt. De krachtlijnen lopen hierbij als concentrische
cirkels om de geleider. De zin dier krachtlijnen is bepaald door deze
1 regel (zie fig. 22a):
Gaat de stroom in een geleider van ons af, dan is de zin der krachtlijnen
als de draaizin van de wijzers van een uurwerk.
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Komt de stroom tot stand, dan breiden de krachtlijnen zich tot
steeds wijdere kringen uit; wordt
de stroom verbroken, dan vallen
ze als het ware weer in de gelei
der terug.
Wordt een dergelijke geleider
spiraalvormig opgewonden, dan
ontstaat een electromagnetisch
veld, waarvan de krachtlijnen
verlopen als in fig. 22b aange
geven. Terwijl in fig. 22a nog
geen sprake is van een noord
en zuidpool, heeft men in fig.
22b deze polen verkregen.
De plaats, waar zich noord- en
Krachtlijnen van het magnetisch veld
zuidpool van de gevormde spoel
rondom stroomvoerende geleiders.
of solenoïde bevinden, wordt be
paald door'de zin van de stroom in de spoel, en wel aldus:
Plaatst men het ene eindvlak van de spoel zodanig voor zich, dat de
stroom zich beweegt in de zin van de wijzers van een uurwerk, dan ziet
men tegen een zuidpool.

Wij merken hierbij op, dat hierin geen verandering ontstaat, als
men de spoel op de gewone wijze in lagen wikkelt, of wanneer men
dit doet, zoals bij de vervaardiging van de vroeger gebruikelijke
honingraat- en spinnewebspoelen.
Alleen als men een z.g. bifilaire
(bifilair = dubbeldraads) wikkeling
maakt (fig. 23), zal er geen veld ont
staan, omdat de beide wikkelingen
elkaar dan geheel tegenwerken. Men
Bifilaire wikkeling.
heeft dan een z.g. inductievrije spoel
of wikkeling (§21); deze wikkeling wordt o.a. dikwijls toegepast bij
draad-weerstanden.
§ 18. Wederkerige inductie.
A. Ontstaan van geïnduceerde e.rn.k. en stroom.
Men denke zich twee electrische geleiders in eikaars nabijheid
(fig. 24). Door AB gaat een stroom. Aan de uiteinden van CD is een
galvanometer aangesloten.
Men kan constateren:
Radio I
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le dat, als *de stroomsterkte in AB niet verandert, de galvanometer
geen uitslag geeft.
2e dat, wanneer in AB een stroom ontstaat, ophoudt, of in liet
algemeen verandert, de galvanometer een uitslag geeft, wat een gevolg
moet zijn van een tijdelijk in
Bij toename v.d.
CD te voorschijn geroepen
stroomsterkte in A B
stroom. Men zegt nu, dat in
CD een e.m.k. werd geïndu
ceerd, of wel er ontstond een
inductiespanning. Deze heeft
het ontstaan van een inductiestroom ten gevolge, welke
alleen kan ontstaan, als de uit
einden van CD geleidend ver
Bij afname v.d.
bonden zijn, d.w.z. als de
stroomsterkte in A B
stroomkring gesloten is. Ook
zou men, indien men de
stroom in AB constant gehou
den had en men de geleider
CD had bewogen ten opzichte
van AB, een inductiestroom
verkregen hebben.
Zijn AB en CD beide in rust
en
neemt de stroom in AB toe,
De stroomveranderingen in AB veroorzaken
dan
breiden de krachtlijnen
inductiespanningen en inductiestromen in CD.
om AB zich cirkelvormig uit
(als kringen op een wateroppervlak); ze snijden CD en daardoor
wordt in CD een e.m.k. opgewekt.
Laat men de stroom in AB dezelfde, doch beweegt men CD, dan
worden eveneens de krachtlijnen gesneden.
In alle gevallen kan men het ontstaan van de geïnduceerde e.m.k.
toeschrijven aan het snijden van de om AB optredende krachtlijnen.
Men noemt deze vorm van inductie wederkerige inductie, omdat zowel
AB op CD als CD op AB inducerend kan werken en ter onder
scheiding van de straks te behandelen zelfinductie. Als algemene
regel geldt:
Indien een geleider door krachtlijnen gesneden wordt of zelf krachtlijnen
snijdt, wordt een e.m.k. geïnduceerd (inductiespanning); er ontstaat alleen
een inductiestroom, als de stroomkring gesloten is.
Indien de ene geleider de andere induceert, spreekt men van wederkerige
inductie.
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B.

De richting der geïnduceerde e.m.k.

Het is belangrijk hierbij op te merken, dat de richting van de
geïnduceerde e.m.k. ten nauwste samenhangt met de stroomverandering
in AB. Stel, dat een stroom ontstaat van A naar B, of dat deze sterker
wordt; dan ontstaat een e.m.k'. in CD (en ook een stroom, als de kring
gesloten is), die van D naar C gericht is (fig. 24a). Om CD ontstaat
dan een veld, dat het veld rondom AB tegenwerkt. De geïnduceerde
e.m.k werkt dus blijkbaar het tot stand komen van de stroom in
AB tegen.
Verzwakt men daarentegen de stroom in AB, dan ontstaat een
stroom in gelijke zin, dus van C naar D (fig. 24b), d.w.z. er ontstaat een
veld, dat gelijk gericht is aan dat van AB en dat dit tracht te versterken.
De inductiestroom in CD werkt dus nu het verzwakken van de stroom
in AB tegen. Dit wordt als volgt uitgedrukt door de Wet van Lenz:
Een inductiestroom heeft altijd een zodanige richting, dat hij de oorzaak
van zijn ontstaan tegenwerkt.
C.

De grootte van de geïnduceerde e.m.k.

Gesteld, dat door geleider AB een stroom van 5 A ging, die in een
tijd van 1 sec aangroeide tot 15 A, dan moet in CD een bepaalde
e.m.k. worden opgewekt. Men ziet echter gemakkelijk in, dat bij een
aangroeiïng tot 25 A in 1 sec de verandering van het aantal kracht
lijnen veel groter is, zodat CD door veel meer krachtlijnen gesneden
wordt en dus de opgewekte e.m.k. groter moet zijn. Zou men de
stroomverandering van 5 op 15 A niet in 1 sec, maar in 0,1 sec hebben
doen plaats vinden, dan zou de opgewekte e.m.k. evenzo veel groter
zijn geweest. Hoe groter dus de stroomverandering en hoe korter de
tijd is, waarin zulks geschiedt, hoe groter de opgewekte e.m.k. is.
De in een tweede geleider geïnduceerde e.m.k. is groter:
a. naarmate de stroomverandering in de eerste geleiding groter en de tijd
korter is, waarin deze plaats vindt;
b. naarmate de afstand der beide geleiders kleiner is.
Opmerking: Men kan de opgewekte e.m.k. ook als volgt door een formule
uitdrukken:
Nemen we aan, dat in een zeer klein (theoretisch oneindig klein) tijdsdeeltje,
dat we door dt voorstellen (d, als eerste letter van differentie = verschil) de
stroomsterkte ook met een klein bedrag di toenam of afnam (dus veranderde), dan
is de door wederkerige inductie in de tweede geleider opgewekte spanning bepaald
door:
• 'O-8 (volt)
(3a)
E = -M. 4dt
Hierin stelt M een waarde voor, die afhangt van den afstand der geleiders, hun
lengte, of algemener, van de vorm en ligging van de geleiders t.o.v. elkaar en van
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de stof (lucht, ijzer, enz.) die zich tussen beide bevindt. Het —teken wijst op de
tegenwerking volgens de Wet van Lenz.
Zou men b.v. dt = 0,000 000 1 sec stellen en was de stroomverandering in die
0,000 001
tijd di = 0,000 001 A, dan was
= 10. Het hangt nu verder van
0,000 000 1
de grootte van Af af, hoe groot E zal worden.

§ 19.

Toepassing van de wederkerige inductie.

A.

De electromagnetische koppeling van spoelen.

Als we de proeven in fig. 24 uitvoerden, zouden we al spoedig
bemerken, wat ook wel direct voor de hand ligt, dat de uitslag van
de meter groter werd, als we de beide draden AB en CD langer
namen. Dan wordt immers CD door veel meer krachtlijnen gesneden.
Inplaats van de draden gestrekt te laten, kan men deze met succes
tot een spoel op
winden, zodat de
krachtlijnen van
AB op een zeer
kleine plaats wor
den geconcen
treerd. Is CD dan
ook opgewon
den, dan berei
ken we een sterke
inductieve wer•king.
Beschou
|(d
wen we nu fig.25.
A
C
Stel, dat in de
Fig. 25
spoel AB (fig.
Koppeling van twee spoelen; die in b is losser dan in a
25a) een stroom
en die in c is nog losser; die in d is ten gevolge van de
van A naar B
ijzeren kern vaster dan in a en die in c is zeer vast.
tot stand komt.
Dan zal volgens § 18 op dat ogenblik in de andere spoel een
stroom van D naar C ontstaan, omdat het aantal krachtlijnen, dat
van AB uitgaat en dat CD snijdt, of juister gezegd, nu door CD
omsloten wordt, groter wordt. Verbreekt men de stroom in AB, dan
ontstaat een stroom van C naar D. Omgekeerd kan men ook in CD
stroomveranderingen op laten treden, tengevolge waarvan dan in AB
stromen geïnduceerd worden (wederkerige inductie). Men zegt nu, dat
de beide wikkelingen (electro) magnetisch aan elkaar gekoppeld zijn.
Men kan het zo opvatten alsof de krachtlijnen de beide wikkelingen
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aan elkaar koppelen. Brengt men de spoelen verder van elkaar (fig.
25b), dan gaan er minder krachtlijnen door het windingsvlak van
CD, m.a.vv. er worden minder krachtlijnen omsloten en de koppeling
is zwakker of losser.
Draait men een der spoelen, b.v. CD (fig. 250 zo, dat de beide
windingsvlakken loodrecht op elkaar staan, dan kunnen door het vlak
van CD geen krachtlijnen van AB gaan. Ze scheren er als het ware
langs en er wordt slechts een uiterst kleine spanning opgewekt,
zodat men een zeer losse koppeling heeft verkregen.
Brengt men in de beide spoelen van fig. 25a een ijzeren kern (fig.
25d) dan ontstaan er door de aanwezigheid van het ijzer veel meer
krachtlijnen. Er gaan dus ook veel meer krachtlijnen door CD en de
koppeling is belangrijk sterker of vaslcr geworden.
We kunnen nog een veel groter aantal krachtlijnen verkrijgen als
we een ijzeren juk over de ijzeren kern plaatsen, zodat de kracht
lijnen hun weg geheel door het ijzer vinden. Op deze wijze wordt
een zeer vaste koppeling verkregen.
Als de krachtlijnen van een spoel door het windingsvlak van een andere
spoel gaan, zijn beide spoelen magnetisch aan elkaar gekoppeld.
Door de spoelen dichter bij elkaar te brengen of de krachtlijnenweg in
en buiten de spoel door ijzer te laten gaan, worden meer krachtlijnen door
de tweede spoel omsloten en wordt de koppeling vaster.

B.

De inductieklos van Rahmkorff.

Dit toestel heeft eigenlijk alleen maar historische waarde, doch met
het oog op de in § 62 te behandelen stof kwam het ons wenselijk
voor het principe even te bespreken.
Bij dit door Rahmkorff geconstrueerde toestel heeft men om een
ijzeren kern twee wikkelingen gelegd,
waarvan de binnenste gewoonlijk betrek
D O
c d
kelijk weinig, de buitenste zeer veel win
dingen bezit. De eerste, of primaire
wikkeling wordt b.v. op een accubatterij
aangesloten, terwijl in deze kring een
b
onderbreker als bij een electrisch belletje
is aangebracht (bij b in fig. 26). De tweede,
of secondaire wikkeling eindigt gewoon
lijk in twee verstelbare knoppen. Wordt
nu de stroomkring van de primaire wikke
Fig. 26
ling
gesloten door de drukknop at dan
■ Schema van een inductieklos
wordt de kern magnetisch ; deze trekt het
van Ruhmkorff.
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hamertje b aan, dat het contact en daarmede de stroom verbreekt.
Daardoor wordt in de secondaire wikkeling een e.m.k. geïnduceerd,
die des te groter is, naarmate het aantal windingen van deze groter is.
Het gevolg is, dat de opgewekte e.m.k. een zo groot potentiaalverschil
tussen c en d veroorzaakt, dat een vonkje overspringt.
Dit herhaalt zich voortdurend bij het verbreken van de primaire
kring. Ook wordt bij het sluiten van de stroom een e.m.k. opgewekt,
doch daar deze minder groot is, zullen dan gewoonlijk geen vonken
overspringen. Bovendien is meestal een zodanige inrichting gemaakt,
waardoor dan het tussen de knoppen optredende spanningsverschil
laag gehouden wordt.
C.. De transformator.
In fig. 25^ zijn twee spoelen zeer vast aan elkaar gekoppeld met
behulp van een gesloten ijzeren kern. Van dit principe maakt men
gebruik bij de transformator (fig. 27), welke voorzien is van een
primaire (eerste) wikkeling A en een secondaire (tweede) wikkeling B.
Gesteld nu, dat men A aansluit op
een
wisselstroombron. Dan zal in B
b
een wisselspanning worden geïndu
ceerd en als de beide uiteinden b b
A
B
te
met elkaar verbonden zijn, ontstaat
een inductiestroom.
b
0' «SP
Nu is de koppeling der beide spoelen
zo groot, dat de spanning, die men aan
Fig. 27
één winding van A leg't, in één winding
Schema van een transformator.
van B dezelfde spanning induceert.
A is de primaire
Gesteld nu, dat B 5 maal zoveel
B de secondaire wikkeling.
windingen heeft als A, zodat de windingsverhouding 1 : 5 is, dan zal in B een 5 maal zo hoge spanning
worden geïnduceerd als aan A werd toegevoerd en men zegt, dat de
transvermatieverhouding 1 : 5 is. In de practijk is dit niet geheel waar,
doch het verschil is zo klein, als we de wikkeling B maar niet met
een te kleine weerstand belasten, dat we daarvan hier willen afzien.
Was de spanning tussen a a 100 volt, dan bedroeg deze tussen b b
500 volt, m.a.w. deze is omhoog getransformeerd (transformeren —
om vormen) tot 500 V. Men ziet dus, dat de transformator ons in staat
stelt spanningen te verhogen (verhogingstransformator). Zou men
echter B tot primaire en A tot secondaire wikkeling maken, dan zou
de spanning 5 maal verlaagd worden (verlagingstransformalor).
In het algemeen kan men zeggen (zie ook § 89):
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Wanneer bi] een transformator de secondaire wikkeling tl maal zoveel
windingen heeft als de primaire, zal een wisselspanning aan de primaire
wikkeling gelegd een n maal zo grote wisselspanning aan de uiteinden van
de secondaire wikkeling opwekken.

Onwillekeurig rijst nu de vraag, wat er bij een transformator met
de stroomsterkte gebeurt. Gesteld, dat de machine aan wikkeling A
een stroom van 10 ampère bij 100 volt toevoerde; dan nam deze
transformator een vermogen van 100 X 10 = 1000 watt op. Indien
geen arbeidsverliezen zouden optreden, zou door spoel B hetzelfde
vermogen worden afgegeven (§ 15); in de practijk zijn deze verliezen
gewoonlijk zo klein, dat we ze kunnen verwaarlozen. Aangezien de
door B geleverde spanning 500 volt bedroeg, moest de stroomsterkte
1000:500 = 2 ampère zijn.
Wat men dus bij een transformator met de spanning omhoog gaat, gaat
men met de stroomsterkte naar beneden.
§ 20.

Afscherming van het magnetisch veld.

(Electromagnetische afscherming.)
Houdt men boven een permanente of door gelijkstroom gevoede
magneet (fig. 28a), een non-ferro plaat (non-ferro = niet van ijzer), dan
blijkt, dat de krachtlijnen door de plaat heendringen, zodat een magneet
naald, boven de plaat gehouden, de invloed van het veld van de
magneet ondergaat. De krachtlijnen gaan ongehinderd door de plaat.
Dit is anders als men een ijzeren plaat neemt (fig. 2Sb). De kracht
lijnen verlopen dan in de ijzeren plaat en dringen daar niet doorheen;
de ijzeren plaat schermt dus het magnetisch veld af.
Beschouwen we nu het geval, dat de magneet door wisselstroom
gevoed wordt (fig. 28c), zodat een wisselend magnetisch veld ontstaat.
Indien het ook nu een niet-ijzeren plaat was, zal men verwachten,
dat de krachtlijnen er door heen dringen en dat b.v. in een boven
de plaat aangebrachte winding A een e.m.k. zal worden opgewekt.
Het resultaat is echter, dat er een zeer zwakke of in het geheel geen
e.m.k. wordt opgewekt. Dit komt doordat in de metalen plaat electrische stromen worden opgewekt, die als wervelwinden in de plaat
verlopen en daarom wervelstromen worden genoemd.
Deze wervelstromen roepen elk ogenblik een magnetisch veld in
het leven, dat tegengesteld gericht is aan dat van de magneet. Hoe
dikker de plaat is en hoe meer het de magneet omsluit, hoe vollediger
de tegenwerking zal zijn, m.a.w. hoe sterker de afscherming zal zijn.
Wil men dus een electrische geleider afschermen tegen electromagne
tische velden, dan zal men het veld als het ware moeten insluiten in
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een metalen doos, die moet beslaan uit een metaal dat de electrische
stroom gemakkelijk geleidt, omdat dan de wervelstromen het sterkst
zijn. Indien men tussen de beide wikkelingen in fig. 26 een koperen
buis zou kunnen schuiven (dit paste men vroeger
Nonferrometaal
bij de inductieklossen meer dan eens toe) dan
zou men daarmede de in de secondaire wikkeling
a
opgewekte spanning kunnen regelen.
Gelijk- \

JSÊ?

stroom i ,

H

'J V

§ 21.

Zelfinductie.

iher

A.

Richting der geïnduceerde e.m.h.

Door proefneming kan men aantonen, dat, als
een stroomkring gesloten wordt, de stroom niet
ogenblikkelijk de volle waarde bereikt; daarvoor
metaal
is enige tijd nodig. De oorzaak van dit ver
schijnsel moet toegeschreven worden aan het
c feit, dat bij het ontstaan van de stroom in de
Wissel
stroom
geleider een e.m.k. te voorschijn geroepen wordt,
die het ontstaan van de stroom tegenwerkt, evenals
Fig. 28
dit bij de in § 18 besproken wederkerige induc
tie
het geval is (Wet van Lenz).
De krachtlijnen gaan
bij gelijkstroom wel
Hier induceert de stroom in de geleider zelf,
door de niet-ijzeren plaat waarin hij stroomt, een e.m.k., ’t geen ook nu
(a), niet door een ijze
ren plaat (6); bij wis een gevolg is van het snijden der krachtlijnen,
selstroom ontstaan als deze zich uitbreiden vanuit de kern van de
wervelstromen en deze geleider (bij het versterken of tot stand komen
schermen de ruimte van de stroom) of in de kern van de geleider
boven de plaat af (c) terugvallen (bij het verzwakken van de stroom).
(magnetische
Men noemt dit verschijnsel zelfinductie en spreekt
afscherming).
daarom ook van de e.m.k. van zelfinductie. Indien
er geen krachtlijnen rondom de geleider bestonden, was er geen magne
tisch veld, zou dus geen e.m.k. van zelfinductie optreden en zou de
stroom ogenblikkelijk zijn volle waarde bereiken.
Verbreekt men de stroomkring, dan kan men constateren dat de
stroomsterkte niet ogenblikkelijk nul wordt, maar dat hiervoor ook
weer enige tijd nodig is. Nu treedt een e.m.k. op, die het ophouden
van de stroom tracht tegen te gaan, m.a.w. er ontstaat een e.m.k.
van gelijke zin als die van de oorspronkelijke stroom. De e.m.k.
heeft hier dus ook datzelfde streven als elke geïnduceerde e.m.k.,
n.I. om steeds in oppositie te willen zijn (Wet van Lenz^.
Het verschijnsel der zelfinductie kan men vergelijken met de traagGeiyk-;;
stroom ii i

b

\
41
heid van de massa. Gesteld : een wiel, dat in rust is, wil men doen
draaien. Hoe gaarne men het ook zou willen en welke krachten men
ook aanwendt, er is altijd tijd nodig om het wiel de gewenste omwentelingssnelheid te geven. De oorzaak hiervan is de traagheid. Is echter
het wiel in beweging, dan is er weer tijd nodig om het tot stilstand
te brengen; ook hiervan .is de traagheid weer de oorzaak. In beide
gevallen werkt dus de traagheid ons tegen ; hij is ook steeds in oppositie.
De zelfinductie kan daarom vergeleken worden met de traagheid van
de massa; daarom noemt men de zelfinductie ook wel de electrische
traagheid. Wij kunnen dus vaststellen :
De e.m.k. van zelfinductie ontstaat tengevolge van de krachtlijnenveran
deringen, die door stroomveranderingen in dezelfde geleider worden ver
oorzaakt.
Bij toename van de stroomsterkte ontstaat een tegenwerkende, bij afname
een meewerkende e.m.k. van zelfinductie.
OpmerkingVerbreekt men de stroomkring, dan gaat dit als regel gepaard
met het overspringen van een vonkje. Dit vonkje vindt zijn oorzaak in het op
treden van de e.m.k. van zelfinductie, die heel vaak een grote waarde bereikt, veel
groter dan de klemspanning van de stroombron, die men gebruikt. Men denke
maar eens aan de vonkjes bij een electrische bel, terwijl toch de e.m.k. van het
daarbij gebruikte elementje slechts enkele volts is. Het spanningsverschil tussen
de verbrekingscontacten wordt nu zo hoog dat de luchtisolatie deze niet kan weer
staan en doorslaat, zodat er een vonkje overspringt.

B.

De grootte van de geïnduceerde e.m.k.

Eigenlijk past hier dezelfde redenering als in § 18 C, of wel: hoe
groter de stroomverandering en hoe korter de tijd, waarin deze ver
andering plaats vindt, hoe groter de opgewekte e.m.k. van zelfinductie.
Maar deze e.m.k. is ook afhankelijk van de aard of de vorm van
de geleider. Het maakt b.v. een groot onderscheid of de geleider
recht is of tot een spoel is opgewonden. Bij een spoel zijn n.1. alle
delen van de geleider zeer dicht bij elkaar gebracht, zodat deze elkaar
bij de opwekking van de e.m.k. van zelfinductie versterken. Vandaar
dan ook dat bij de spoel een veel grotere e.m.k. van zelfinductie
ontstaat. Bevindt zich in zo’n spoel nog ijzer, dan is door de aan
wezigheid daarvan de krachtlijnenverandering bij een bepaalde stroom
verandering groter en de opgewekte e.m.k. dus ook groter.
Elke geleider heeft dus, als gevolg van zijn vorm of constructie,
een meer of minder grote invloed op de in zichzelf ontstaande
e.m.k. Deze wordt aangeduid als de coëfficiënt van zelfinductie en
wordt in grootte steeds voorgesteld door de letter L; aangezien
spoelen gewoonlijk het middel zijn om een bepaalde zelfinductie te
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verkrijgen, duidt men deze in de schema’s en tekeningen ook aan
door de letter L.
Om de grootte van zelfinductiecoëfficiënten (gewoonlijk zegt men
kortweg: zelfinducties) met elkaar te kunnen vergelijken, heeft men
een eenheid ingevoerd.
Gesteld, dat we een spoel hebben, waarin we de stroomsterkte
regelmatig laten veranderen en wel zo, dat deze precies na 1 sec
1 ampère groter of kleiner is geworden. Veronderstel verder, dat de
spoel juist zo uitgevoerd is, dat daarin een e.m.k. van 1 volt ontstaat.
Dan bezit deze spoel de eenheid van zelfinductiecoëfficiënt, welke de
naam henry draagt.
De opgewekte e.m.k. van zelfinductie is des te groter :
a. naarmate de stroomverandering groter en de tijd korter is, waarin deze
plaats vindt;
b. naarmate de zelfinductiecoëfficiënt van de geleider groter is.
Een geleider bezit de eenheid van zelfinductiecoëfficiënt — één HENRY (H)
— als bij een regelmatige stroomverandering van 1 ampère per sec een
e.m.k. van zelfinductie van 1 volt wordt opgewekt.
Dikwijls wordt gebruik gemaakt van kleinere eenheden n.1.
millihenry — 0,001 henry (= 1 mü).
microhenry = 0,000 001 henry (1 ,/<H).
Ook wordt de zelfinductiecoëfficiënt wel in centimeters (cm) uitgedrukt,
waarbij men echter niet moet denken, dat het aantal cm dan geen
maat is voor een der afmetingen van de spoel. Men heeft n.1.:
1 henry = 109 cm
= 106 cm
1 mH
1 /<H
= 103 cm
Opmerking: Men kan de opgewekte e.m.k., evenals bij de wederkerige inductie,
in een formule uitdrukken. Deze luidt (zie opmerking § 18):
E =

L‘ dt '

10“8 (volt)

(4a)

hierin is di de oneindig kleine stroomverandering in een oneindig klein tijdsdeeltje
dt, terwijl L de zelfinductiecoëfficiënt voorstelt. Het minteken wijst op de tegen
werking volgens de Wet van Lenz.
Om een denkbeeld te geven van de grootte der zelfinductiecoëfficiënt het
volgende:
denkt men zich een spoeltje van 3 cm gemiddelde diameter, 2 cm lengte en
voorzien van 200 windingen, dan is hiervoor:
L = 7,5 10-4 H = 0,75 mH of 750 000 cm.
§ 22.

Schakeling van spoelen.

A. Serieschakeling.
Men kan twee spoelen L, en L2 als twee weerstanden in serie scha-
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kelen (fig. 29), waarbij we willen aannemen, dat de electromagnetische
velden der spoelen elkaar niet beïnvloeden. Zowel de ene, als de
andere spoel zal zijn zelfinductie laten
Li
Lz
gelden, waarvan het gevolg is, dat het
schijnt alsof men te doen heeft met één
Fig. 29
spoel, die een zelfinductiecoëfficiënt heeft,
Serieschakelen van spoelen
gelijk aan de som van beide.
Bij seriescliakeling van twee of meer zelfinducties, waarvan de magnetische
velden elkaar niet beïnvloeden, is de totale zelfinductiecoëfficiënt gelijk aan
de som der samenstellende coëfficiënten.

B.

Parallelschakeling.

Men kan twee spoelen
en L2 ook parallel schakelen (fig. 30).
De totale zelfinductiecoëfficiënt wordt daarbij steeds verkleind, precies
op dezelfde wijze als de totale weerstand bij parallelschakeling van
weerstanden verkleind wordt.
Neem b.v. eens aan, dat een spoel zich in een stroomkring bevindt
en dat in die kring een bepaalde stroomverandering plaats vindt; er
ontstaat dan een bepaalde e.m.k. van zelf
L,
inductie. Gesteld verder, dat parallel aan
B
die spoel een evengrote spoel geschakeld
A
L2
werd en dat weer dezelfde stroomverande
ring optrad in de kring. Dan zou de halve
Fig. 30
stroomverandering over de ene en de andere
Parallelschakelen
halve over de tweede spoel verlopen. Dan
van spoelen.
kan dus slechts de halve e.m.k. van zelf
inductie in elk worden opgewekt, en aangezien deze e.m.k.-en parallel
werken, is de in de gehele kring opgewekte zelfinductiespanning maar
de helft van zo pas. Het schijnt dus, alsof door de parallelschakeling
één spoel is ontstaan, waarvan de coëfficiënt van zelfinductie de helft
is van elk der samenstellende coëfficiënten. Waren het spoelen van
5 henry geweest, dan was de totale zelfinductiecoëfficiënt 5:2 =
2,5 H. Schakelen we meerdere ongelijke spoelen parallel, b.v. spoelen
van 1,2, 0,3 en 0,6 henry, dan is, op overeenkomstige wijze als we
dit bij weerstanden doen (§ QB), de totale zelfinductiecoëfficiënt als
volgt te berekenen :
1
70
1
1
111
1
.
L ~ L + L2 + L3- 1,2 + 0,3 “T" 0,6
12 ’

om

zodat L —

— 0,171 henry.
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Men ziet, dat de totale waarde kleiner is dan de kleinste zelfinductiecoëfficiënt der spoelen.
Zou men 4 gelijke spoelen parallel schakelen, dan is de totale
coëfficiënt die van één spoel, gedeeld door 4.
Bij parallel schakelen van spoelen krijgt men een totale zelfinductiecoëfficiënt, die kleiner is dan de kleinste der samenstellende spoelen.
Bij parallel schakelen van n gelijke spoelen krijgt men een totale zelfinductiecoëfficiënt, die n maal zo klein is als die van een der spoelen.

C.

Serieschakeling met onderlinge electromagnetische beïnvloeding
( variometers ).

Schakelt men twee spoelen in serie, dan kan men dit ook zo doen,
dat het veld van de ene spoel dat van de andere beïnvloedt. Neemt
men b.v. twee gelijke spoelen, die men zo tegen elkaar houdt, dat
de noordpool van de ene tegen de zuidpool van de andere ligt, dan
heffen de beide magnetische velden op elk ogenblik elkaar zo goed
als volkomen op, dan zal een stroomverandering dus ook geen krachtlijnenverande
ring geven en er ontstaat bijgevolg geen
e.m.k. van zelfinductie.
Zo ’n stelsel heeft dus blijkbaar een zelfinductiecoëfficiënt gelijk nul.
Wikkelt men van een spoel de ene helft
a
rechtsom en de andere helft linksom, dan
bereikt men hetzelfde. Ook een bifilair geSchema van de variometer: in wikkelde spoel (fig. 23) is daarom zelfina grootste, in b kleinste zelf ductie-vrij.
inductie.
Keert men een der beide spoelen van het
eerste voorbeeld om, zodat de velden elkaar versterken, dan krijgt men
juist een vergrote zelfinductiecoëfficiënt. Dit alles brengt ons ertoe
om twee spoelen te maken, waarvan de ene vóór de andere of in de
andere kan draaien (fig. 31). Men kan de zelfinductiecoëfficiënt vari
ëren en spreekt dan van een variabele zelfinductie of variometer.
Zijn de spoelen geplaatst als in fig. 31 ay dan loopt de stroom in
alle windingen in gelijke zin en de zelfinductiecoëfficiënt van het ge
hele stelsel is een maximum. Zijn zij daarentegen als in fig. 31^? ge
plaatst, dan loopt de stroom in de ene spoel in tegengestelde zin als
in de andere, waardoor zij elkaar in de vorming van een magnetisch
veld tegenwerken en de zelfinductiecoëfficiënt een minimum is. Door
nu de binnenste spoel in verschillende standen te brengen, kan men
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de zelfinductiecoëfficiënt tussen een bepaalde maximum en minimum
waarde variëren.
Als men van twee spoelen, die binnen elkaar of tegenover elkaar ge
plaatst en in serie geschakeld zijn, de ene draait ten opzichte van de andere,
kan men de zelfinductiecoëfficiënt van het geheel variëren (variometer).

§ 23.

De rol van de zelfinductie bij wisselstromen.
De zelfinductie moet, als een wisselstroom door een geleider gaat,
wel een belangrijke rol spelen. Immers, deze stroom verandert voort
durend van grootte en richting. De grootte van de opgewekte e.m.k.
van zelfinductie zal hierbij wel sterk afhankelijk zijn van de frequentie.
Dit is gemakkelijk in te zien, als we eens aannemen, dat we achter
eenvolgens twee electrische trillingen van gelijke maximale stroom
waarde, de ene van 50 en de andere van 500 c/sec laten optreden.
In het eerste geval zal de stroom gedurende een vierde periode,
d.i. in 0,005 sec en in het tweede geval in 0,0005 sec van nul tot de
maximale waarde aangroeien. In het laatste geval geschiedt het dus
10 maal zo snel en zal de opgewekte e.m.k. (§ 20 B) ook 10 maal
zo groot zijn.
In het algemeen zal de door een wisselstroom of trilling opgewekte
e.m.k. van zelfinductie, die we voortaan de inductieve spanning zullen
noemen, het tot stand komen van de wisselstroom bemoeilijken en
deze tegenwerkende invloed van de inductieve spanning zal groter
zijn, naarmate de frequentiè groter is. Om deze invloed nog duide
lijker te leren inzien, geven we hier nog een watervoorbeeld.
In § 21 vergeleken we de zelfinductie met de traagheid van een wiel.
We willen deze vergelijking hier nu doorvoeren en vergelijken de
wisselstroom weer met een schommelende waterstroom, terwijl in
deze een molentje is geplaatst (fig. 31). Gesteld, het molentje staat
stil en het water wordt van A naar B geperst. Dan zal dit aanvan
kelijk tegenstand van het molentje ondervinden, doch dit gaat draaien
en op het ogenblik dat de drukking bij A afneemt, heeft het molentje
nog een zekere traagheid, waardoor de stroming van het water niet
direct in gelijke mate afneemt. Als aanstonds de drukking in A en B
even hoog is, zal het molentje nog even doordraaien en dit duurt zolang,
tot de drukking in B hoog genoeg geworden is om het molentje tot
stilstand te brengen, waarna de draairichting omkeert. We kunnen
ook gemakkelijk inzien dat, naarmate de drukwisselingen tussen A
en B sneller plaats vinden, de traagheid van het molentje ons meer
en meer zal hinderen, met het gevolg, dat de waterstroming, dus de
stroomsterkte van het water, kleiner zal worden.
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Zoals we in § 21B zagen, bepaalt de zelfinductiecoëfficiënt mede
de grootte van de opgewekte e.m.k. De inductieve spanning zal
groter zijn, naarmate de zelfinductie van de spoel groter is. wat in het
watervoorbeeld te vergelijken is met een molentje met grotere traagheid.
A
De inductieve spanning heeft dus een
verkleining van de stroomsterkte ten
a
gevolge, en het heeft de schijn of er
B
naast de ohmse- of gelijksti oomweersland (d.i. de weerstand, die we in
§ 7 leerden kennen) nog een andere
A
weerstand bestaat. Men noemt dit de
inductieve weerstand; meer karakteris
b
L
tiek is echter de naam inductieve reacB~
tantie, omdat door de stroomverandeFig. 32
ring, waarvan de actie (d.i. werking)
Wat het schoepenrad met wiel is uitgaat, een reactie (d.i. terugwerking)
voor de waterstroom, is de spoel
in het leven wordt geroepen in de
voor de electrische stroom.
vorm van een inductieve spanning.
Aangezien de inductieve spanning toeneemt met de frequentie, zal
dit ook het geval zijn met de inductieve weerstand, zoals duidelijk
blijkt uit onderstaande kleine tabel.
De inductieve weerstand wordt ook uitgedrukt in ohm; we moeten
er nog eens uitdrukkelijk op wijzen, dat de inductieve weerstand van
geheel anderen aard is dan de ohmse weerstand, zoals later nog
duidelijker zal blijken.
INDUCTIEVE WEERSTAND IN OHM

frequentie
in c/sec

50
500
5000
150 000
1 500 000

zelfinductiecoëfficiënt

10 H
3 140
31 400
314 000
9 420 000
94 200 000

1 H

1 mH

314
3 140
31 400
942 000
9 420 000

0,314
3,14
31,40
942
9 420

é
Natuurlijk treedt in elke geleider ook steeds ohmse weerstand op.
De totale weerstand van de kring (b.v. van AB in fig. 326) wordt dus

ft
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door de ohmse en de inductieve weerstand bepaald. Hij is echter niet
de som van beide, maar moet op geheel andere wijze bepaald worden
(zie § 38). Deze totale weerstand heet impedantie (welk woord wijst
op de beteekenis van „beletsel” of „hindernis”) of schijnbare weer
stand of ook wel wisselstroomweerstand.
Wij kunnen dus zeggen:
Tengevolge van de zelfinductie van een geleider, zullen de veranderingen
van een wisselstroom een inductieve spanning doen ontstaan.
Deze inductieve spanning roept voor de wisselstroom schijnbaar een weer
stand in het leven, welke inductieve reactantie of Inductieve weerstand
wordt genoemd en ook in ohm wordt aangegeven.
De inductieve spanning en inductieve weerstand zijn groter:
a) naarmate de zelfinductiecoëfficient van de geleider groter is ;
b) naarmate de frequentie van de wisselstroom groter is.
De totale weerstand, die een wisselstroom in een geleider ondervindt,
wordt bepaald door de ohmse- en inductieve weerstand en wordt impedrrntie,
schijnbare weerstand, of wisselstroomweerstand genoemd.

Gaan we nu een paar gevallen uit de practijk na, wat de invloed
van de zelfinductie betreft.
Bij gloeilampverlichting maakt het zeer weinig uit of men gelijk- of
wisselstroom van 50 c/sec gebruikt, vooral omdat de zelfinductiecoëfficiënt van de gloeilampen en toevoerleidingen zeer klein is. Anders
is dit als we in de leiding een toestel met magneetspoelen brengen,
b.v. een motor of transformator; dan speelt de zelfinductie bij de
wisselstroom een rol, waarmede men steeds rekening heeft te houden.
In nog veel sterkere mate laat zich natuurlijk de invloed van de
zelfinductie gevoelen bij wisselstromen van hoge frequenties, zoals we
steeds in de radio gebruiken, doch daarop komen we later terug.
In het bijzonder moeten wij hier nog de aandacht vestigen op
spoelen, die men opzettelijk zodanig construeert, dat zij een zeer
grote inductieve weerstand veroorzaken. Deze zullen de doorgaande
wisselstroom in zeer sterke mate onderdrukken of liever gezegd smoren.
Vandaar dat men dergelijke spoelen smoorspoelen noemt. Om een grote
inductieve weerstand te verkrijgen bezitten ze, evenals een transfor
mator, een geheel of bijna geheel gesloten ijzeren kern; ze gelijken
daarom ook vaak uiterlijk veel op een transformator.
Nu kan natuurlijk direct de vraag gesteld worden: maar als men
een kleine stroomsterkte wil hebben, kan men toch ook een hele •
grote óhmse weerstand gebruiken?
Zeer zeker, maar toch is er tussen beiden een belangrijk verschil.
Het verschil, tussen een ohmse en inductieve weerstand is, dat de
eerste altijd een grote warmteontwikkeling medebrengt en de tweede

48

niet. Die grote warmteontwikkeling wijst op een verlies aan energie
en dat verlies treedt bij de inductieve weerstand niet op. Willen we
dus een electrisch strijkijzer maken, dan moeten we van een grote
ohmse weerstand gebruik maken. Willen we echtereen kleine stroomsterkte verkrijgen met weinig verlies door warmteontwikkeling, dan
kiezen we een smoorspoel.
Opmerking: Er is een aardige analogie te maken.
De ohmse weerstand van een spoel is te vergelijken met de wrijvingsweerstand
van de as van het wieltje in fig. 32o; de inductieve weerstand vergeleken we
reeds met de traagheid.
Wij kunnen de waterwisselstroom in deze figuur kleiner maken öf door de as
vaster in de bussen te klemmen, zodat er meer wrijvingsweerstand ontstaat, maar
dan ontstaat er ook veel meer warmte, öf door de traagheid van het wiel groter
te maken en de as zo licht mogelijk te laten draaien, zodat zeer weinig warmte
ontwikkeld wordt.

\

HOOFDSTUK III.
Electrostatische inductieverschijnselen.
§ 24.

Het electrostatische veld.

Toen we § 4 begonnen met de beschouwing over electrische stromen,
hadden we eigenlijk even goed kunnen beginnen met het onderwerp,
dat we nu gaan bespreken.
Men denke zich een lichaam, dat b.v. positief electrisch geladen is.
Het feit, dat een in de nabijheid gebracht vlierpitƒ
bolletje door de bol wordt aangetrokken, doet reeds
\
\ \
vermoeden, dat er in de ruimte rondom het lichaam
een ongewone toestand in de aether bestaat. Waar
ook rondom een magneet een bizondere toestand
valt waar te nemen, rijst allicht de vraag of hier ook
/ // \\ \
met ijzervijlsel een spectrum verkregen kan worden.
Dit blijkt evenwel niet het geval te zijn; een magneetnaaldje in de nabijheid gebracht, trekt zich
absoluut niets van de electrische lading van het
Fig. 33
lichaam aan. Bij nadere beschouwing blijkt, dat
‘Het electrostatisch
door de aanwezigheid van de lading een zekere
veld rondom een ge
spanningstoestand
in de aether te voorschijn ge
laden bol.
roepen wordt. Bij een bol, als in fig. 33, werken
deze spanningen radiaal naar buiten. De lijnen, volgens welke de
spanningen werken, noemt men spannings- of verschuivingslijnen. Het
is, alsof de bol in fig. 33, die een tekort aan electronen heeft, nu
een zuigende werking op de electronen in de nabijheid uitoefent en
indien deze zich ongestoord konden verplaatsen, dan zouden zij
langs de radiaal getrokken spanningslijnen op de bol toesnellen,
Daaruit volgt, dat als de bol negatief geladen was, er rondom deze een
radiaalsgewijze afstoting der electronen zou plaats vinden en dat, als
de bol zich in een luchtledige ruimte bevond, zwevende electronen
zich dan volgens de stralen van de bol af zouden bewegen. De
ruimte rondom het lichaam, waarin de werking van de electrische
lading merkbaar is, noemt men het electrostatisch- of electrisch veld
van het lichaam. Dit onderscheidt zich, zoals duidelijk is, geheel van
het in § 17 besproken electromagnetisch veld.
Radio I

4
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Rondom een electrisch geladen lichaam bestaat een electrisch veld, d.w.z.
in de omgeving treedt in de aether een spanningstoestand op, die aange
geven wordt door spannings- of verschuivingslijnen.

§ 25.

Electrostatische inductie.

We brengen in de nabijheid van een electrisch geladen bol A
(fig. 34) een buisvormige geleider B, die op enige afstand geen
electrische eigenschappen vertoonde; de aan beide einden opgehangen
vlierpitbolleljes hingen rustig tegen elkaar. Bij het naderen van B
blijken de vlierpitbolletjes uit elkaar te gaan. Dit wijst erop, dat aan
beide einden ladingen moeten optreden (de bolletjes aan hetzelfde
einde krijgen een gelijknamige lading en stoten elkaar af). Bij nader
onderzoek blijkt, dat bij C een negatieve en bij D een positieve lading
is ontstaan. Verwijdert men A en B van elkaar, dan vallen de bolletjes
samen en verdwijnen de ladingen weer. Men kan dit steeds herhalen.
Daaruit volgt, dat de lading
/
\
i
/
van
A niet verandert. Deze
A /
\
B
N
\ \
1
/
beïnvloeding op afstand
\
noemt men electrostatische
c
of
electrische inductie.
// / •
\
\
Overeenkomstig hetgeen
4\
\
in § 19 is gezegd over de
koppeling van twee spoe- «
len, kan men hier spreken
van een electrostatische of
Fig. 34
electrische koppeling van
De bol A induceert electrische ladingen op B. twee lichamen door het
electrische veld.
We kunnen ons de electrische inductie als volgt verklaren: Bol A
heeft een tekort aan electronen en oefent nu op de omgevende aether
een werking uit, die we zouden kunnen vergelijken met een zuigende.
Nadert nu een geleider A tot B, dan worden direct electronen in B
naar de kant van A gezogen, met het gevolg, dat het andere einde
van B positief geladen moet. worden.
Als men het einde D daarna met de aarde verbindt, dan zullen
ook electronen uit de aarde toevloeien, met het gevolg, dat dan het
gehele lichaam B negatief geladen wordt. Verwijdert men dan B
van A, dan blijft B negatief geladen, omdat de electronen niet weg
kunnen.
De aanwezigheid van de tweede geleider heeft ook direct een grote
invloed op de vorm der spanningslijnen, zoals fig. 34 laat zien. De
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eerst radiaal door de bol uitgezonden spanningslijnen (fig. 33) buigen
zich naar het lichaam B om en wel in groter aantal, naarmate de af
stand tussen A en B kleiner wordt.
Bovendien zal bij deze nadering de drang tot vereffening der ladingen
groter worden, m.a.w. de spanning in de isolerende luchtlaag tussen
A en C wordt groter. Naderen beide elkaar zeer dicht, dan kan de
luchtlaag geen weerstand meer bieden; men ziet een vonkje overspringen
en er heeft een vereffening der ladingen plaats.
Dit verschijnsel doet zich in
de natuur herhaaldelijk voor.
Wolken hebben eigenlijk altijd
een electrische lading en wel
meestal een negatieve. Zo ’n
wolk induceert nu in het aard
oppervlak, waar hij zich tegen
over bevindt, een positieve
lading (fig. 35); de geïndu
ceerde lading is ook alweer
groter, naarmate de wolk ster
Sffl Bffl
ker geladen is en de afstand
tussen aarde en wolk kleiner
wordt. Wordt het spannings
verschil tussen beiden te groot,
Hoe een onweerswolk een lading
dan treedt een vonkverschijninduceert in liet aardoppervlak.
sel in de vorm van bliksem op.
Onder electrische inductie verstaat men het verschijnsel, dat een electrisch geladen lichaam door het electrisch veld op andere in de nabijheid
zijnde geleidende lichamen een tegengestelde lading veroorzaakt.

§ 26.

Afscherming van het electrische veld.
(Electrische afscherming).

Hangt men een geladen vlierpitbolletje op en nadert men het ver
volgens met een electrisch geladen voorwerp (b.v. een gewreven
glasstaaf) dan blijkt een aftrekkende of afstotende werking op te treden
(fig. 36a). Het bolletje wordt door inductie geladen en beide ladingen
trekken elkaar aan.
Hangt men daarna het bolletje in een metalen doosje of in een uit
gevlochten metaaldraad gevormde cylinder, die onder en boven door
het metaal is afgesloten, dan ziet men, dat er van een krachtwerking
op het bolletje geen sprake is (fig. 36Z?). Naar Faraday, die een derge
lijke proef nam, spreekt men van de kooi van Faraday. Zulk een kooi
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schermt dus blijkbaar het electrische veld, dat het geladen lichaam bezit,
af voor het binnen de kooi zich
bevindende lichaam. Er wordt
een lading in het kooilichaam
opgewekt,
doch de invloed van
4++
a
de lading laat zich niet op het
bolletje gelden. Wij zullen later
zien, dat van deze electrische
Metaal plaat
afscherming in de radiotechniek
ook meer dan eens gebruik ge
maakt wordt.

b

Metalen kooi

uw

tö

C-4-.4 + +

w

Metaal plaat

J/

§ 27. Het principe van de
condensator.

Het feit, dat een geladen ge
leider op een andere geleider
Fig. 36
een lading induceert, brengt een
Door het vlierpitbolletje op te hangen in eigenaardig en bovendien be
een kooi van Faraday blijkt dat de ge
laden staaf geen invloed uitoefent op het langrijk verschijnsel met zich mee.
geladen bolletje (electrische afscherming). We nemen de volgende proef
met twee metalen platen A en
B (fig. 37): A verbinden we, met tussenschakeling van een zeer
gevoelig meetinstrument, aan een der polen van een batterij van hoge
spanning (b.v. enige duizenden volts), B verbinden we met de aarde.
Brengen we nu A naar B,
dan zullen w£ bemerken,
dat de meter op het ogen
blik der beweging een uit
slag geeft. Brengen we dan
A en B van elkaar af, dan
naar + pooi
Electronenstroom
hoogsp.batterij zaj
meetinstrument een
uitslag geven in tegenge
stelde
zin.
naar aarde
Hoe
zijn deze uitslagen
Fig. 37
te
verklaren?
Er is toch
Als men de afstand tussen A en B verandert,
wijst de meter een laad- of ontlaadstroom aan. geen geleidende verbinding
tussen de platen! Op het
ogenblik, dat A en B in rust zijn, bestaat in A en B een bepaalde
lading; de +lading van A induceert een evengrote —lading in B.
Naderen beide platen elkaar, dan wordt de inductiewerking van A
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op B sterker. A trekt meer electronen naar B, terwijl B omgekeerd
meer electronen uit A via het meetinstrument naar de spannings
bron stoot. Maar eigenlijk is hiermede de toestand nog niet juist ge
schetst, want als A dan weer sterker + wordt, wordt B weer sterker —,
wat A weer sterker + maakt, enz. Weliswaar wordt deze wisselwer
king, die zich in een enorm kort tijdsdeeltje afspeelt, steeds zwakker
en zwakker, maar toch is nu te verklaren, dat
.gjf door die enkele nadering een belangrijke verf» groting van de ladingen van A en B ontstaat,
hetgeen verraden wordt door de uitslag van het
-/'X meetinstrument.
a
Door het naast elkaar brengen van de platen
b
wordt
dus automatisch verkregen, dat de ladingen
Fig. 38
sterk vergroot worden. Vroeger meende men, dat
a Leidse fles.
b Plaatcondensator. hierbij verdichten, of condenseren van electriciteit
plaats vond; daarom noemde men een dergelijk
stelsel van twee geleiders een condensator, welke naam steeds in
gebruik is gebleven. Dus:
Een condensator is een toestel, dat ons in staat stelt grote hoeveelheden
electriciteit te binden of op te hopen.

De eer van de ontdekking van de condensator komt toe aan Curieus,
leerling van Prof.Miisschenbroek te Leiden (1746). Deze condensator
had de vorm van een fles. Daarom noemt men thans nog een in flesvorm
uitgevoerde condensator een
—>Leidse fles (fig. 38fl). Binneni
_i£
en buitenoppervlak zijn be
ê.
~T“
plakt met bladtin; men noemt
dit de bekleedsels. De verbin
ding met het binnenbekleedsel
verkrijgt men door een metalen
staafje, dat door een isolerend
/
I
s
b
deksel is gevoerd.
—i—
i
P gr
Indien de condensator alleen
uit een isolerende plaat bestaat
Fig. 39
voorzien van 2 bekleedsels,
Elke van de aarde geisoleerde draad vormt
spreekt men van een plaatcon
met de aarde een condensator.
densator (fig. 38&). De be
kleedsels worden in het algemeen de electroden genoemd.
Bij enig nadenken moet men wel tot het inzicht komen, dat feitelijk
op allerlei wijzen condensatoren worden gevormd, of m.a.w. dat
tussen velerlei metalen voorwerpen en ook tussen metalen voorwerpen
/yvA'Vv
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en aarde, die van elkaar geïsoleerd zijn, een condensatorwerking bestaat.
Zo bestaat tussen telefoon- of lichtleidingen en de aarde (fig. 39rz) een
condensatorwerking. Evenzo vormt- een antenne een condensator met
de aarde (fig. 39b); zie ook § 59.
§ 28.

Capaciteit en lading van een condensator.

Waarvan is de lading van een condensator afhankelijk?
We nemen in gedachten de volgende proef We laten de plaatafstand
in fig. 37 gelijk en veranderen de spanning van de spanningsbron.
Dan zullen we vinden, dat een tweemaal hogeie spanning een twee
maal grotere lading zal geven, m.a.w. dat de lading van een conden
sator recht-evenredig is met de aangelegde spanning.
De hoeveelheid electriciteit, welke de condensator opneemt, is dus
ten eerste afhankelijk van het opnemings- of bevattingsvermogen bij
een zekere spanning en ten tweede nog van de spanning. Men heeft
nu vastgesteld:
het bevattingsvermogen van een condensator bij 1 volt spanning noemt
men de capaciteit van een condensator.

Gesteld, dat een condensator bij 1 volt spanning juist 1 coulomb
(§7) zou opnemen, dan zou deze condensator de eenheid van capa
citeit bezitten, welke men een farad (farad is de afkorting van Faraday),
noemt.
Een condensator zou de eenheid van capaciteit — één FARAD (F) — bezitten,
wanneer deze bij 1 volt spanning juist 1 coulomb zou opnemen.
Hoe groter de capaciteit van een condensator is, des te groter is de hoe
veelheid electriciteit of de lading, welke een condensator bij een bepaalde
spanning kan opnemen.

Een condensator met een capaciteit van 0,01 farad zal dus bij 1
volt 0,01 coulomb en bij 10 000 volt 10 000 X 0,01 = 100 coulomb
opnemen.
De grootte van capaciteit van een condensator wordt voorgesteld
door de letter C. In schema’s wordt een condensator steeds door de
letter C voorgesteld. ,
We zullen nu nagaan waarvan de capaciteit van een condensator
afhangt. Hoe groter de tegenover liggende electroden-oppervlakken
zijn, des te groteré lading kan de condensator opnemen en des te
groter is dus de capaciteit. Hoe dichter we de electroden bij elkaar
brengen, des te sterker kan de ene electrode de andere beïnvloeden
en des te groter is ook de capaciteit. Ten slotte maakt het groot
onderscheid, welke isolatie zich tussen de twee electroden bevindt.
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Deze isolatie noemt men gewoonlijk het diëlectricum (= isolator,
die aan twee zijden een lading bezit). De invloed van het diëlectri
cum wordt aangegeven door de diëlectrische constante; dit is een
getal, dat b.v. voor aether en voor lucht 1 is, voor glas 3 tot 8,
voor mica 5,5 tot 7 is, enz. Is de diëlectrische constante van een stof
b.v. 2, dan wil dit zeggen dat, wanneer men deze stof tussen de
platen van een condensator brengt, de capaciteit 2 maal zo groot
wordt, als wanneer lucht het diëlectricum vormt.
De capaciteit van een condensator is groter naarmate :
a. de onderlinge afstand der electroden kleiner is;
b. het oppervlak der tegenover elkaar liggende electroden groter is ;
c. de diëlectrische constante van het diëlectricum groter is.

Behalve in farad, wordt de capaciteit ook nog in een andere een
heid, n.1. de centimeter (cm) aangegeven. Ook bij de zelfinductiecoëfficiënt leerden we deze eenheid kennen (§21) en ook nu zegt het
eventueel berekende getal niets omtrent een maat van de condensator.
Volgens een hier niet te geven beschouwing vinden we:
1 farad = 9.10" cm (= 900 000 000 000 cm).

Bovendien maakt men nog dikwijls gebruik van een microfarad,
d.w.z. van 0,000 001 F; dus:
1
microfarad
-jö? farad ( = 1 !'?)
zodat: 1 //F = 9.105 cm of 1 cm = 1 : 9.105 ,«F — ca. 0,000 001 /<F.
1 nF — 900 000 cm.
Dus:
Men maakt steeds meer gebruik van een:
picofarad —

1

farad ( = 1 pF)

10'2
welke men vroeger aanduidde door ppF, zodat:
1 pF — 1 puF = 0,9 cm.
Bij ruwe berekeningen neemt men 1 pF en 1 cm wel even groot.
Een capaciteit van 0,5 pF komt dus overeen met 0,5 X 9.105 =
450 000 of ongeveer 500 000 cm. Een capaciteit van 300 cm is gelijk aan
300
1
= 0,000 33 /|F = 330 pF.
900 000

3000

Opmerking: De capaciteit van een condensator wordt berekend met behulp
van de formule:

C =

4 . 7i . a

*: o

(cm)

(5a)

waarin a de afstand der electroden (in cm), O het tegenover elkaar liggende
oppervlak (in cm2) en k de diëlectrische constante voorstelt. De capaciteit wordt
dan gevonden in cm en niet in farad, microfarad of picofarad.
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§ 29.
A.

Het parallel- en in serieschakelen van condensatoren.
Parallelschakelen.

Men schakelt twee condensatoren parallel door de electroden twee
aan twee te verbinden (fig. 40). Zijn beide condensatoren gelijk, dan
heeft deze schakeling ten gevolge dat het oppervlak als het ware 2
maal vergroot wordt, wat men gemakkelijk
inziet, als men de twee condensatoren in fig.
40£ naar elkaar toe schuift, zoals fig. 40<: laat
zien. Als gevolg daarvan is de capaciteit van
deze combinatie 2 maal zo groot als van een
der condensatoren d.w.z., door deze schakeling
wordt bij dezelfde spanning een 2 maal zo
grote hoeveelheid electriciteit opgenomen, in
i
het algemeen kan men zeggen:
Bij het parallel schakelen van condensatoren
is de totale capaciteit gelijk aan de som der capa
citeiten ; voor n gelijke condensatoren wordt de
capaciteit n maal zo groot.

+

Fig. 4C)d geeft aan op welke wijze men de
parallelschakeling aangeeft.

c

d
Fig. 40

Het parallelschakelen van
condensatoren.

0,001 +

VOORBEELD: Men
schakelt drie conden
satoren van resp. 0,001
/<F, 5000 cm en 0,0009
/<F parallel en vraagt
de totale capaciteit.
Deze bedraagt:

5000
-j- 0,0009 = 0,0074 pF.
900 000

-*/*/-

B. Serieschakelen.
urn
Verbindt men de bekleedsels, als in fig. 0.
41a, b en of, dan spreekt men van een
serieschakeling der condensatoren. Scha
kelt men twee gelijke condensatoren in
d
serie, dan komt dit overeen met het ver
Fig. 41
dubbelen van de dikte van het diëlectricum,
waardoor de capaciteit tot de helft is terug
Het serieschakelen van
condensatoren.
gebracht. Men ziet dit direct in, als men
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in fig. 41b de twee condensatoren naar elkaar schuift, zodat de twee
binnenste en onderling verbonden electroden samenvallen. Deze twee
kunnen nu zonder meer weggenomen worden, zodat we de toestand
krijgen als in fig. 41 c is aangegeven.
Schakelt men twee gelijke condensatoren van b.v. 0,06 pF in serie,
dan wordt de totale capaciteit de helft van een der twee, dus 0,03 uF.
Worden drie condensatoren van b.v. 0,001 ,uF, 0,002 juF en 0,005 tuF
in serie geschakeld, dan kan men de totale capaciteit, als men deze
door C voorstelt, berekenen door van de omgekeerde waarden der
capaciteiten uit te gaan, zoals we bij parallelschakeling van weer
standen en zelfinducties ook van de omgekeerde waarden uitgingen.
We krijgen dan:
1
1
1
1
1
1
1

C

C, + C2 + C3 “ 0,001 +' 0,002 ' 0,005
1
- = 1000 + 500 + 200 = 1700

c

1
= 0,0006 jiiF.
1700
Men ziet dat deze capaciteit kleiner is dan de kleinste van de drie.
Zou men 4 gelijke condensatoren van 0,02 ,uF in serie schakelen,
4
1
1
dan zou ^ = 4 X
zijn,
zodat:

zodat:

c=

C =

C
0,02

0,02

0,02

^ — 0,005 tiF was.
4

Hieruit volgt:
Bij seiïescliakelen van condensatoren wordt een totale capaciteit ver
kregen, die steeds kleiner is dan de kleinste.
Schakelt men n gelijke condensatoren in serie, dan wordt een totale capa
citeit verkregen, die /?maal zo klein is, ais die van één condensator.

Vestigen wij nu nog even de aandacht op de laadstroom, welke
zal ontstaan, indien we bij parallel- en serieschakelen een bepaalde
spanning gebruiken. Daar de laadstroom groter is, naarmale de capa
citeit groter is, zal de laadstroom bij parallelschakelen groter, bij
serieschakelen kleiner worden. In § 9 zagen we, dat door parallel
schakelen van weerstanden de totale weerstand verkleind werd, zodat
dan de stroomsterkte moet toenemen, terwijl bij serieschakeling de
stroomsterkte moet afnemen. Wij kunnen derhalve vaststellen:
Ten aanzien van de stroomsterkte heeft parallel- en serieschakeling van
condensatoren overeenkomstige invloed als parallel- en serieschakeling van
weerstanden.
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§ 30.

Vergelijking met een watervoorbeeld.

Aangezien het van het hoogste belang is, dat men een juist inzicht
heeft in de werking van een condensator willen we nog even een
vergelijking met een watervoorbeeld maken, dat ons later ook meer
dan eens, goede diensten kan bewijzen.
Een condensator willen we vergelijken met een stelsel van twee
vaten A en B (fig. 42), welke voorzien zijn van zuigers, die door
een hefboom aan elkaar zijn gekoppeld, terwijl we willen veronder
stellen, dat dit gehele stelsel zonder wrijving zich beweegt.
Om nu het in fig. 37 beschouwde geval weer te geven, verbinden
we aan B een buis, die naar een reservoir gaat en aan A een buis,
die aan een zuigpomp verbonden is. Veronderstellen we, dat de
hefboom horizontaal staat en de zuigers dus ter hoogte van de ge
stippelde cirkels staan. (Dit komt overeen met een ongeladen conden
sator.) Gesteld nu, dat de zuig
pomp water uit A zuigt; dan
B
gaat de op het water in A
rustende zuiger naar beneden,
terwijl de zuiger in B het
water mee omhoog trekt. Op
van
reservoir
zuigpomp
}iet ogenblik, waarop dit ge
Fig. 42
schiedt, ontstaat dan een water
stroom van het reservoir naar
Het watervoorbeeld van fig. 37.
B en van A naar de zuigpomp.
Zo ontstaat nu tijdens het laden van de condensator in fig. 37 een
electronenstroom van de aarde (het reservoir) naar de plaat B en
van de plaat A, naar de + pool van de batterij (de zuigpomp) m.a.w.
er ontstaat een laadsiroom.
De negatieve lading op plaat B, d.w.z. het teveel aan electronen
op B is weer te vergelijken met het teveel aan water in vat B, en
de positieve lading op A met een te kort aan water in vat A. De
lading van de condensator is nu te vergelijken met de hoeveelheid
water, die er in elk vat verplaatst is. Het spanningsverschil tussen
beide condensatorplaten wordt voorgesteld door het hoogteverschil
van het water (zie ook § 8).
De capaciteit komt overeen met de hoeveelheid water, welke in elk
vat verplaatst wordt, als de zuigers zich b.v. 1 cm omhoog of omlaag
bewegen. Een condensator met grote en één met kleine capaciteit
zijn daarom respectievelijk voor te stellen door een stelsel met wijde
en een met nauwe vaten.

i

__ Hf
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In fig. 43 hebben we het pcirallclschakelen van twee condensatoren
van ongelijke capaciteit door een watervoorbeeld voorgesteld. Als
aan de uiteinden C en D
van de buizen een drukver
schil optreedt, zullen de beide
zuigers in de linkse vaten
evenveel omhoog of omlaag
gaan, zodat het hoogteverschil
in beide vatenstelsels even
groot is. De hoeveelheid water,
die in A en B verplaatst wordt,
is natuurlijk wel verschillend.
Bij de condensatoren betekent
Fig. 43
dit, dat tussen de electroden
Watervoorbeeld van het parallelschakelen
van beide condensatoren een
van condensatoren.
gelijk spanningsverschil be
staat en dat de condensator met de grootste capaciteit de grootste
lading krijgt.
Het in seriesckakelen van twee condensatoren is in fig. 44 door een
watervoorbeeld weergegeven. Gesteld, dat aan het linker buiseinde
een grotere druk optreedt, dan aan het rechter, waardoor de zuigers
de getekende standen innemen. Het is niet moeilijk om in te zien,
dat de hoeveelheid water, die in A verplaatst wordt, ook in B verplaatst
moet worden. Daar de vaten
A wijder zijn dan de vaten
f B, zal noodzakelijkerwijs bij
B een groter hoogteverschil
optreden dan bij A. Zijn
J—jggjsïzi ongelijke condensatoren in
B
serie geschakeld, dan treedt
Fig. 44
een overeenkomstig ver
Watervoorbeeld van het serieschakelen van
schijnsel op: beide conden
condensatoren.
satoren krijgen een even
grote lading, terwijl bij de
condensator met de grootste capaciteit het kleinste spanningsverschil
tussen de electroden optreedt.
Zoals in fig. 44 het gehele drukverschil tussen C en D gelijk is aan
het drukverschil in de vaten A, vermeerderd met dat in de vaten B,
zo is ook bij de beide condensatoren het spanningsverschil aan de
beide uiterste electroden gelijk aan de som der spanningsverschillen
van de twee condensatoren.
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§ 31.
A.

Uitvoering van condensatoren.
Vaste condensatoren.

Condensatoren worden op zeer verschillende wijze, o.a. door
Philips gefabriceerd. Men onderscheidt vaste, d.vv.z. zulke, waarvan
de electroden niet verplaatsbaar zijn en verstelbare, waarbij dit wel het
geval is. Wij zullen deze hier niet in bijzonder
heden bespreken, doch op enkele belangrijke
uitvoeringen de aandacht vestigen.
Om een grote capaciteit te verkrijgen moet
men streven naar: a. grote tegenover elkaar
liggende oppervlakken, b. kleine onderlinge
afstand,
c. isolatoren met grote diëlectrische
Isolatie
banden -4
constante
(§ 28).
■Metaa/foe/ies
Bij de vaste condensatoren kan men een
Fig. 45
groot oppervlak bereiken door twee banden
Een condensator gevormd
door twee banden metaal van metaalfoelie (aluminium of tin) gescheiden
door twee bandjes geparafineerd papier, op te
folie en twee banden
winden (gewikkelde condensatoren), zoals fig.
'geparafineerd papier.
45 aangeeft. Ze worden vaak na verdere be
werking in compoundmassa geperst en hebben dan de vorm van een
cylinder met kegelvormige einden, uit welks toppen de toevoerdraden
steken.
Een andere methode is om een groot aantal plaatjes van metaalfoelie,
gescheiden door b.v. micaplaatjes, als
pakket op elkaar te persen (micaconden______ c
_
satoren).
Ze hebben een rechthoekige,
a
platte vorm.
Feitelijk heeft men hier te doen met de
parallelschakeling van een aantal conden
satoren. De in fig. 46a getekende 4 con
densatoren, kan men zonder bezwaar naar
elkaar toe schuiven, zodat de platen b en c,
d en e en f en g samenvallen (fig. 46&),
7P*
omdat deze twee aan twee even grote en
Fig. 46
gelijke ladingen bezitten. Men behoudt
De parallelschakeling in a is daardoor nog even goed 4 condensatoren
vereenvoudigd tot die in b.
en heeft daardoor 3 platen minder nodig.
Een geheel nieuw product zijn keramische condensatoren. Ze bestaan
uit een klein buisje van enkele cm lengte en 4 mm dikte, gemaakt uit
keramisch materiaal, d.w.z. een stof, die na gevormd te zijn, gebakken

Si
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wordt als porcelein. Op binnen- en buitenzijde wordt een zilverlaagje
aangebracht. Trots de kleinheid van het oppervlak krijgt men toch een
grote capaciteit, doordat het diëlectricum een zeer hoge diëlectrische
constante (100) bezit.
Geheel afwijkend van de voorgaande zijn de electrolytische conden
satoren. Hierbij is een vloeistof, die de electrische stroom goed geleidt
(ciectrolyl), opgesloten in een metalen bus, waarin zich een electrode
van zeer groot oppervlak bevindt. Deze electrode vormt de plus
electrode, terwijl de metalen bus en de vloeistof de min electrode
vormen. Op de + electrode is een uiterst dun oxyde laagje gevormd,
dat als diëletricum werkt. Door alle drie bovengenoemde factoren is
het nu mogelijk een condensator van grote capaciteit te maken, terwijl
het geheel klein van afmetingen en gering van gewicht is.
In de laatste jaren heeft Philips ook de z.g. droge electrolytische
condensatoren gemaakt. Zij zijn geheel anders geconstrueerd. Hierbij
zijn twee aluminium banden met twee katoenen banden, die in een
electrolyt zijn gedrenkt, opgerold (fig. 45). Zij hebben boven de natte
typen het voordeel, dat ze in eiken stand gebruikt kunnen worden.
Soms zijn ze in een metalen bus gevat, soms door een papiermantel
omgeven.
B.

Verstelbare condensatoren.

Onder de verstelbare condensatoren neemt de draaicondensator een
belangrijke plaats in. Hierbij is de ene
groep aan elkaar verbonden platen (fig.
4bb) aan één as bevestigd en kan binnen
het andere stel gedraaid worden (fig. 47a).
Indien bij zo’n condensator de platen
geheel boven elkaar liggen, is de te berei
ken capaciteit het grootst, omdat dan het
tegenover elkaar liggende oppervlak het
grootst is. Naarmate men de platen meer
uit elkaar draait, wordt dit oppervlak
a draaicondensator.
kleiner gemaakt. Zijn de platen geheel uit
b schuifcondensator.
elkaar gedraaid, dan is de totale capaciteit
zo klein mogelijk; hij is dan echter nog niet nul, omdat tussen de randen
van de tegenover liggende platen nog altijd een capaciteit van enige pF
bestaat. Men kan dus met een dergelijke condensator de capaciteit
tussen een hoogste en een laagste grens variëren.
Ook wordt wel gebruik gemaakt van schuifcondensatoren. Daarbij
schuiten twee lichamen, bestaande uit concentrische cylinders in elkaar,
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doch natuurlijk zó, dat ze elkaar niet raken (fig. 41b).
In Deel II komen we op de constructie en eigenschappen van de
condensatoren terug.
§ 32.

Capaciteit van spoelen.

Staan twee geleiders of een van beide onder spanning, dan bestaat
tussen beide een electrostatische inductie. Wordt een geleider geladen
of vloeit door deze een stroom, dan treedt deze inductie eveneens op.
In het eerste geval is de spanning op alle delen van de geleider dezelfde,
in het andere verandert deze van punt tot punt, maar niettemin treedt
in beide omstandigheden inductie op. Dit stelsel van geleiders bezit een
zekere capaciteit. Evenzo bezit elke geleider ten opzichte van de aarde een
capaciteit (fig. 39). Ook de kern van een grondkabel vormt met de loodmantel van deze een condensator. Bij lange kabels is deze capaciteit
van beduidende invloed, waarmede men vooral rekening heeft te houden.
Ook bij spoelen treedt, zoals te begrijpen is, capaciteit op. Twee
naast elkaar liggende windingen vormen
__Lyjolt
een
kleine condensator. Nu is de capaciteit
rX'X'XTTyyYYXYYYYYYXYTXvan een spoel sterk afhankelijk van de
wijze, waarop de windingen zijn gelegd.
Gesteld, dat een spoel (fig. 48«) 21 windin
üjojajooccoccocccoccc
a
gen heeft. Wordt de spoel aangesloten
op een spanningsbron van 1 volt, dan
rv.v.v.'.vi
bestaat tussen tegenover elkaar liggende
punten van twee naast elkaar liggende
windingen, een spanningsverschil van '/2i
X X XXIXXXIX
ÜULXXXXXJUU
353591 volt. De hoeveelheid electriciteit, die de
b
twee windingen als condensator binden,
£
hangt af van hun capaciteit en de span
Fig. 48
ning,
welke tussen beiden bestaat.
Hoe kleiner het nummerverschil
van twee naast elkaar gelegen
Maakt men nu een spoel als in fig. 48b,
windingen is, des te kleiner is ook met 21 windingen, dan treedt, be
de capaciteit; a is gunstiger dan halve de capaciteit van elke twee naast
b; c is een poging om bij kleine
lengte een kleine capaciteit te elkaar liggende windingen, nog die van
elke twee boven elkaar liggende op. De
verkrijgen.
hoeveelheid electriciteit, die hierdoor ge
bonden wordt, is in verhouding tot die in het eerste geval belangrijk
groter. Immers, tussen de winding 1 en 21 bestaat een spanningsverschil
van 1 volt, tusschen 2 en 19, ,9/21 volt enz., ten minste als de spoel
ook nu weer op een spanningsbron van 1 volt wordt aangesloten.
Het is dus duidelijk, dat de tweede spoel bij 1 volt een grotere
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lading opneemt dan de eerste, m.a.w. dat de capaciteit van de spoel
in fig. 42b groter is dan die van de spoel in fig. 46a.
Men kan nu tot een kortere spoel komen als men een of andere
kunstgreep toepast. Zo is in fig. 48c een wikkeling aangegeven, waarbij
alleen maar draden, die geringe spanning t.o.v. elkaar hebben, naast
elkaar liggen.
Wil men spoelen, die nog in hogere mate capacileitsarm zijn, en
bovendien nog korter, dan past men wikkelingen toe, waarbij de win
dingen op bepaalde wijze elkaar kruisen; hiervan maakte men vroeger
gebruik bij de honinggraat-, mand-en spinnewebspoelen. Soms worden
deze wikkelingsmethoden naast die van fig. 48a en c nog toegepast.
Gewoonlijk worden de windingen dan gebracht om een buisje van ge
ïsoleerde stof. Het is niet mogelijk ze volkomen capaciteitsvrij te maken.
Tussen elke twee van elkaar geïsoleerde geleiders bestaat capaciteit.
Men maakt deze klein door de afstand tussen beide groot te maken.
Om de capaciteit van spoelen zo klein mogelijk te maken, past men
bijzondere spoelconstructies toe (capaciteitsarme spoelen).

§ 33.

De rol van de capaciteit bij wisselstromen.

Sluit men een condensator op een gelijkspanning aan, dan zal dit
tengevolge hebben, dat de condensator zich oplaadt. Op het ogenblik,
dat de lading geschiedt, moet een
electronenstroom van klem A (fig. 49/?)
naar de ene electrode en van de andere
naar klem B gaan, m.a.w. er treedt een
laadstroom in de geleidingen op, zo
A
als er in het watervoorbeeld in fig.
B
49a een waterstroom zal optreden, als
de drukking op het water aan het einde
A
A groter wordt dan aan het einde B.
b
C Een blijvende stroming kan niet ver
kregen worden, wat in fig. 49b bete
5----- —
kent, dat er geen gelijkstroom, d.w.z.
Fig. 49
een aanhoudende stroming van electriciteit in één richting kan optreden.
Een condensator in een stroom
kring is te vergelijken met twee
Sluit men de condensator op een
reservoirs in het watervoorbeeld.
wisselspanning aan, dan zal de ene
electrode gedurende de ene halve periode een positieve, tijdens de andere
halve periode een negatieve lading aannemen. Dit heeft tengevolge, dat er
dan telkens een stroming van electronen zal optreden, nu in de ene, dan
in de andere zin, m.a.w. er vloeit een wisselstroom door de geleiding en
44
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en wel een van gelijke frequentie als de opgelegde wisselspanning. Juist
hetzelfde verschijnsel treedt op bij het watervoorbeeld, als afwisselend
de druk bij A hoger is dan bij B en dan weer bij B hoger is dan bij A.
Voor iemand, die in fig. 49a de beide vaten niet ziet, maar wel de
beide buizen, die wij van glas willen veronderstellen, heeft het de schijn,
alsof de buizen onderling verbonden zijn, wat toch in werkelijkheid
niet het geval is.
Evenzo schijnt het nu, alsof de condensator wel een wisselstroom
doorlaat. Toch is er van een gewone doorgang van electriciteit geen
sprake. De gebruikelijke uitdrukking „een condensator Iaat wel een
wisselstroom en niet een gelijkstroom door” is, strikt genomen, niet
juist. We moeten eigenlijk zeggen:
Een condensator In een stroomketen maakt het optreden van een gelijk
stroom niet, dat van een wisselstroom wel mogelijk.

Gaan we nu eens na door welke invloeden de grootte van de stroom
in de keten AB (fig. 49) wordt bepaald, als tussen A en B een
zekere wisselspanning optreedt.
Natuurlijk is daar in de eerste plaats de ohmse weerstand van de
beide draden. Maar dat is niet alles! We herinneren er even aan, dat
bij een spoel een tegenwerkende kracht of reactie optreedt (§23).
Welnu, dat is hier ook het geval. Om dit in te zien, willen wij eerst
even bij een watervoorbeeld stil staan.
Waren de buizen A, en Bj in fig. 49a doorverbonden en waren de
beide vaten dus niet aanwezig, dan zou de wrijvingsweerstand alleen
een rol spelen. De dan ontstaande stroom zou groter zijn dan in het
geval, ""dat in fig. 49a is voorgesteld; de weerstand van de buizen
schijnt' in fig. 49a vermeerderd met een bedrag. En waarvan hangt
dit bedrag af? Wel, het is duidelijk dat, als de drukking bij A groter
is dan bij B, het water in Al hoger komt dan in B, zodat een druk
verschil door de waterstanden in A, en B, te voorschijn geroepen wordt,
dat tegengesteld is aan het drukverschil tussen A en B., Er ontstaat
dus een tegendruk en deze tegendruk maakt, dat de weerstand ver
groot schijnt.
Evenzo ontstaat bij het opladen van een condensator een tegenspanning, die we in het vervolg capacitieve spanning zullen noemen.
Uit deze spanning vloeit schijnbaar een weerstand voort, die ook als
een reactie op de laad- en’ ontlaadstromen is op te vatten en daarom
reactantie en meer in het bijzonder capacitieve reactantie wordt ge
noemd. In de practijk spreekt men gewoonlijk van de capacitieve
weerstand. De capacitieve weerstand van een kring, welke ook in
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ohm gemeten wordt, is kleiner, naarmate de capaciteit en de frequentie
groter zijn. Dit is ook al weer verklaarbaar aan de hand van het
watervoorbeeld. Indien we in fig. 49a de beide vaten wijder denken
(grotere capaciteit), dan zal, als er een zelfde hoogteverschil tussen
de vloeistofspiegels in Aj en B, bestaat, het te veel aan water, dat
Al (of B,) bezit, groter zijn. Het is nu duidelijk dat, naarmate het vaten
stelsel wijder is, de tegendruk minder snel aangroeit en de stroomsterkte van het water groter is, m.a.w. dat de weerstand, welke schijn
baar uit de aanwezigheid der vaten voortvloeit, kleiner is.
Hoe sneller men verder het water heen en weer tracht te schom
melen, hoe minder groot de hoogteverschillen in de waterstanden
in de vaten Aj en B, zullen worden, dus hoe geringer de tegenwerkende
druk zal worden en hoe minder de gewone weerstand schijnbaar
vermeerderd wordt.
Indien men tussen A en B in fig. 49a een wisselspanning van al maar
grotere frequentie Iaat optreden, wordt de capacitieve weerstand
steeds kleiner en de wisselstroom steeds groter. Maakt men de frequentie
steeds kleiner, dan wordt de stroom kleiner. Bij een zeer kleine fre
quentie is de stroom heel klein. Zou de frequentie nul zijn (d.i. het
geval bij gelijkstroom), dan is de stroomsterkte ook nul, m.a.w. er
treedt geen voortdurende stroom op.
Zouden wij, behalve de frequentie, de capaciteit maar steeds groter
maken, dan zou de wisselstroom (bij dezelfde spanning) ook al maar
groter worden en tenslotte zou men de toestand bereiken, dat de
capacitieve weerstand zo klein wordt, dat hij te verwaarlozen is, zodat
het zou schijnen, alsof de beide electroden van de condensator
eenvoudig aan elkaar verbonden of wel kortgesloten waren.
Om enig idee te geven van de afhankelijkheid van de capacitieve
weerstand, van de grootte van de capaciteit en van de frequentie van
de wisselspanning, geven we de volgende tabel:
CAPACITIEVE WEERSTAND IN OHM

frequentie
in c/sec
50
500
5 000
150 000
1 500 000

Capaciteit
1 //F

0,1 ,<F

3140
314
31,4
1

31 400
3 140
314

0,1

10,5
1

100 pF
31 400 000
3 140 000
314 000
10 500
1 050

(Men vergelijke deze tabel eens met die in § 23).
Radio I
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Zoals reeds meerdere malen werd opgemerkt, treden in een wisselstroomkring met een condensator, een ohmse en een capacitieve weer
stand op. De combinatie van deze twee, welker waarde niet door
eenvoudige optelling is te verkrijgen, noemt men, evenals in § 23,
de impedantie of schijnbare weerstand, of ook wel de wisselstroomweerstand.
Resumerende kunnen we dus zeggen:
Tengevolge van de capaciteit in een kring zal een wisselstroom in die
kring een capacitieve spanning opwekken.
Deze capacitieve spanning roept voor de wisselstroom schijnbaar een
weerstand in het leven, die capacitieve reactantie of capacitieve weer
stand heet.
De capacitieve spanning en weerstand zijn groter, naarmate de capaciteit
van de condensator en de frequentie van de wisselspanning kleiner is.
De totale weerstand, die een wisselstroom in een kring, waarin een con
densator is opgenomen, ondervindt, wordt (afgezien van de zelfinductie der
draden) bepaald door de ohmse en capacitieve weerstand; hij wordt impe
dantie, schijnbare- of wisselstroomweerstand genoemd.

HOOFDSTUK IV.
Iets meer uit de wisselstroomtheorie.
§ 34.

Inleiding.

Hiervoor maakten we reeds kennis met de wisselstroom en enkele
belangrijke verschijnselen. Het daarin behandelde is vrijwel voldoende
voor de bestudering van dit Eerste Deel. Wanneer we in het Tweede
en Derde Deel wat dieper op verschillende dingen in willen gaan, is
het nodig over wat meer inzicht te beschikken.
Wij behandelen daarom in dit hoofdstuk enige belangrijke onder
werpen.
In § 13 vergeleken we een wisselstroom met een schommelende
hoeveelheid water. We gaan in het volgende nog een stap verder en
gaan over naar de slingerbeweging en van deze naar de trillende.
Is deze mechanische trilling besproken, dan kunnen we overgaan tot
de electrische trilling, waartoe ook de wisselstroom behoort.
§ 35.
A.

Mechanische trillingen.
Periode en frequentie.

Brengt men een slinger uit zijn evenwichtsstand en laat men hem
los, dan volbrengt hij telkens in eenzelfde tijdsdeel een heen- en weer
gaande beweging. Men noemt dit een periodische beweging en de tijd,,
waarin een heen- en weergaande beweging wordt volbracht heet de
slingertijd of de periode.
Als men een breinaald aan het ene einde vastklemt, het andere*
einde spant en dan los laat, volbrengt de naald zeer snelle slinge
ringen, die we trillingen noemen. Alle deeltjes van de breinaald
volbrengen trillingen van gelijke periode. De grootste afwijking, die
een slinger of een trillend deeltje bereikt bij een heen- en weergaande
beweging heet de amplitude. Het aantal slingeringen of trillingen,
dat per sec wordt volbracht, heet de frequentie.
Volbrengt dus een breinaald per sec 100 trillingen, dan zegt men,
dat de frequentie 100 perioden per seconde (lOOp/sec) is en dat de
periode 0,01 sec is.
Een trilling, die overeenkomt met de beweging van een slinger,.
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welke op de pas beschreven wijze slingert, noemt men een enkelvoudige
trilling. Het kan n.1. ook zijn, dat een deeltje gelijktijdig aan twee
of meer trillingen deelneemt, doch deze samengestelde trillingen laten
we voorlopig buiten beschouwing.
Een slinger en een trillend punt volbrengen een periodlsche beweging,
d.i. een beweging, waarbij een reeks bewegingstoestanden worden doorlopen,
die alle na een bepaalde tijd, weer In gelijke volgorde zich herhalen.
De tijd tussen twee op elkaar volgende gelijke toestanden noemt men
een periode.
Het aantal perioden per sec noemt men de frequentie.
De grootste uitwijking van een slinger of trillend punt heet de amplitude.

R.

Grafische voorstelling van een enkelvoudige trilling.

Wanneer we een slinger in slingering brengen en daarboven op
kijken, beschrijft het slingergewicht een rechtlijnige beweging. We
zien het gewicht op
de uiterste standen van
richting omkeren en
dat betekent, dat het
--Jfyjgxhtmg
op het omkeerpunt
telkens even stilstaat,
dus een snelheid nul
heeft. Passeert het.slingergewicht de lood
Als het wiel in het duister draait en men het oog rechte, of de evenop groten afstand in het wentelvlak plaatst, ziet men
wichtsstand, dan is de
het gloeilampje schijnbaar volgens de lijn AB heen snelheid het grootst.
en weer gaan. Het is de nabootsing van een trillende
Om een beter inzicht
beweging.
te krijgen omtrent de
snelheidsveranderingen, gaat men uit van een eenparige cirkelvormige
beweging. Daartoe nemen we de volgende proef. Men heeft een wiel
horizontaal opgesteld aan welks omtrek een gloeilampje is gemonteerd
(fig. 50). Men denkt dit wiel in het duister opgesteld en veronderstelt,
dat men van op een vrij groten afstand naar dit wiel kijkt, terwijl het
oog in het vlak van het wiel geplaatst is. Wat ziet men nu als het wiel
regelmatig draait? Van het draaien ziet men niets, maar wel ziet men
het brandende gloeilampje van links naar rechts en van rechts naar
links gaan. Het beweegt zich schijnbaar volgens een rechte lijn, heeft
op de omkeerpunten een snelheid nul en passeert met grote snelheid
het midden, evenals dit bij den slinger het geval is.
We nemen nu een tweede proef met de slinger. Terwijl deze
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slingert, bewegen we het ophangpunt loodrecht op de slingerrichting
(fig. 51). Nu beschrijft het slingergewicht t.o.v. de grond geen rechte
lijn meer, maar een golflijn. Het is nu mogelijk deze golfijn te con
strueren aan de hand van de
bovengenoemde cirkelvormige
beweging. We denken ons een
punt, dat met constante snelheid
den cirkelomtrek in fig. 52 door
-------»- Bewegingsrichting
loopt. We beginnen die beweging
bij het punt 12. We nemen weer
aan, dat we dit punt in het duister
zien bewegen, zodat het zich
schijnbaar langs de middellijn
3 — 9 beweegt.
Is het punt in 12, dan zien we
Amplitude
het schijnbaar in a, is het in 1,
dan zien we het schijnbaar in bt
Periode__ L----V
enz. Zo vinden we dus op de
middellijn 3—9 telkens de plaats
Fig. 51
van het slingerende of trillende
Als de slinger naar rechts bewogen
punt.
wordt, zal de golflijn ontstaan.
We gaan nu het trillende punt
punt in onze gedachten langs de lijn AB naar rechts bewegen en wel
met constante snelheid, zoals we in fig. 51 deden. Daartoe passen
we op AB onderling gelijke afstanden af, die helemaal niet gelijk
behoeven te zijn
d,
aan
de bogen op
~e
de
cirkelomtrek,
i____ 4
%T=IQ0°
________ T=^o° daar ze tijdsdeelI !Ï
1

f,

i

i

2, 3,

'

4,

z 8, o, tg, ti. Af,

5/

VOorstellen ;

we vinden de punten 0-1 ,-2,, enz.
feciods.
Is het wentelende
Fig. 52
punt in 12, dus het
De golflijn is de grafische voorstelling van de trilling
trillende in a, dan
van een punt, dat als projectie van een punt dat de
wordt dat weercirkelomtrek doorloopt, langs de diameter 3 — 9 trilt.
gegeven door
tijdstip of punt 0, is het wentelende punt in 1, dan zou het trillende
punt in b zijn, maar tengevolge van de beweging naar rechts in het
tijdje 01! komt het in b, (d.i. loodrecht boven 1,), enz. Zo vinden
we de punten b,, c,, d,, e1} f, enz. en trekken daardoor de golflijn.
7\-\—

‘

f.jes

:zr:
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Opmerking: Deze kromme lijn heet in de wiskunde een sinusoïde of sinus
kromme. We willen dit woord nader verklaren. Tekent men een hoek en laat men
uit een willekeurig punt B een loodlijn neer op AC (fig. 53), dan bestaat er een
vaste verhouding tussen BC en AB, welke alleen verandert als men de hoek ver
andert. Zouden BC en AB zich verhouden als 1 : 2, dan zegt men, dat de sinus
van de hoek a (alpha) 0,5 is of sinus a = 0,5. Er zijn tabellen, waarin men voor
alle hoeken de sinus kan vinden. In fig. 52 beschouwe men nu driehoek a b 1,
waarin a b : a 1 de sinus voorstelt. Draait de straal, dan
B
ontstaan nieuwe driehoeken, waarvan de schuine zijden
even lang zijn; de verticale rechthoekzijden verhouden
zich als de sinussen der hoeken; deze rechthoekszijden
zijn rechts in de kromme lijn overgebracht, die daarom
A
sinusoïde heet.
§£ = sinus a
AB

De grootste afwijking van het trillende punt,
dus
de grootste hoogte van de golflijn t.o.v.
De sinus van de hoek a
de
horizontale
lijn stelt nu de amplitude voor.
is de verhouding van
De
lengte
van
de lijn 0, — 12,, stelt de tijd voor,
BC en AB.
waarin één omwenteling of wel één trilling wordt
volbracht en is dus de periode, die we voortaan door de letter T zullen
voorstellen; daarom stelt 0,—6, de halve periode ('/2 T) en 0, — 3,
een kwart (l/4 T) voor. Bij de kromme wordt in plaats van de tijd ook
wel de hoekmaat, overeenkomstig de hoek a, aangegeven. Zo komt
punt 3X overeen met een hoek van 90° en punt 0, met 180°.
Zoals we in § 13 reeds zeiden wordt de frequentie aangegeven in
perioden per seconde (p/sec) in cycli per seconde (c/sec) en ook wel
in herz (Hz).
Fig. 53

Opmerking: De woorden periode en cyclus hebben in het grieks de betekenis
van kringloop en tijdkring. Wij verstaan deze woorden beter, nu we gezien hebben
hoe een trillende beweging wordt afgeleid van een cirkelvormige. Een aantal
trillingen per sec komt dus overeen met een gelijk aantal malen dat de cirkel
omtrek per sec wordt doorlopen (aantal perioden of cycli per sec).
Meer algemeen kan men een periode of cyclus definiëren als een tijdsdeel
waarin zich een reeks verschijnselen voordoen, die zich in volgende, gelijke tijds
delen in volkomen gelijke volgorde herhalen.
In de duitse literatuur wordt het aantal kringlopen of trillingen per sec steeds
aangeduid door de naam hertz (Hz), ter ere van Hertz, die de allereerste demon
straties met electrische trillingen deed (§62).

In de kromme voor mechanische trillingen hebben we direct de
wisselstroomkromme van fig. 15 herkend. Zo kunnen we derhalve de
wisselstroom en de wisselspanning hierdoor voorstellen. De amplitude
stelt dan de topwaarde van de wisselstroom of wisselspanning voor.
Een enkelvoudige trilling kan beschouwd worden als de projectie van
een punt op een cirkelmiddellijn, als dit punt met een constante snelheid
(eenparige beweging) de cirkelomtrek doorloopt.
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Het aantal malen, dat' het punt de cirkelomtrek per sec doorloopt, Is
even groot als het aantal perioden per seconde, dus de frequentie der trilling,
en wordt uitgedrukt in perioden per sec, cycli per sec of hertz.

§ 36.

In „fase” of „faseverschuiving”.

Als men twee slingers van gelijke lengte beide uit hun evenwichtsstand brengt en dan gelijktig los laat, passeren ze gelijktijdig die
evenwichtsstand, keren ook op hetzelfde tijdstip om van richting, enz.
Zij slingeren volkomen
p
„in de pas”. Men drukt
/ >\
dit
gewoonlijk anders uit
/
\
r i \V\
r__ door te zeggen : de slinw
1°
T gers zijn in fase.
!
//
Laat men beide slinC |—^ - -r-------gers
even na elkaar los,
6
dan zijn ze „uit de pas”
Fig. 54
en men zegt: de slingers
Voorstelling van de trillingen van de punten
zijn in fase verschoven.
P en Q, welke in fase trillen.
Men zegt nu dat de tweede
slinger na~ijlt aan de eerste, ofwel dat de eerste voor-ijlt aan de tweede.
Hetzelfde kan men zeggen voor twee trillingen.
We willen nu nagaan hoe men dit „in fase” zijn of die „faseverschuiving” kan aangeven.
Gesteld, dat een punt tussen A en B (fig. 54) en een ander punt tussen
C en D heen en weer trilt (dus met verschillende amplituden), beide met
dezelfde frequentie
B
P
(dus ook met gelijke
N VÖ
perioden) en met el
/
\
kaar in fase zijn. Ze
/
O
passeren dan telkens
lï,
=45°
op hetzelfde ogenblik
punt 0 en zijn gelijk
Ai
tijdig in B en D resp.
Fig. 55
in A en C. Om deze
Voorstelling van de trillingen van de punten
trillingen
weer in beeld
P en Q, waarbij Q 45° = '/8T na-ijlt aan P.
te brengen, trekken we
twee halve cirkels (hele cirkels is overbodig) en nu kan men zich voor
stellen, dat de ene trilling verkregen wordt door de beweging van P en
de andere door de beweging van Q. (Duidelijkshalve zijn de stralen
van P en Q naast elkaar getekend, ze liggen in werkelijkheid over elkaar.)
Op de bekende wijze kan men de golflijnen P en Q construeren.

tr 0

A
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Beschouwen we nu het geval, dat de twee trillingen in fase ver
schoven zijn. Wéér denken we ons twee punten, die langs twee ver
schillende cirkels in gelijke tijd de cirkelomtrek doorlopen, doch nu
zo, dat, toen het ene punt in P was, het andere in Q was (fig. 58).
P loopt dus vóór aan Q of wel heeft vóór-ijling t.o.v. Q, m.a.w.
Q ijlt na aan P.
De grootte van die na-ijling kunnen we nu zeer gemakkelijk aan
geven door de hoek POQ, die we voorstellen door cp (griekse letter
ph = f; spreek uit: fie) en in dit geval 45° is. Daarom zegt men, dat
de faseverschuiving 45° is of '/s T.
We tekenen nu de krommen op de bekende wijze en zien, dat de
kromme Q
T of 45° later begint, dan de kromme P en daarom
zegt men ook wel dat de faseverschuiving '/8 periode of 45° bedraagt.
De faseverschuiving is dus aan te geven in een hoek of als deel
van een periode; beide komt voor.
Zoals men nu voor trillende punten kan spreken van in fase zijn
en faseverschuiving, zo kan men deze uitdrukkingen ook gebruiken,
wanneer we twee wisselspanningen, of twee wisselstromen, of een
wisselspanning en een wisselstroom beschouwen, die gelijke frequenties
bezitten, want dit is de voorwaarde waaraan voldaan moet worden.
Twee slingers of trillende punten zijn in fase, als ze dezelfde frequentie
bezitten en gelijktijdig de evenwichtsstand in dezelfde zin passeren.
Twee slingers of trillende punten zijn in fase verschoven als ze gelijke
frequentie bezitten en niet gelijktijdig de evenwichtsstand in gelijke zin
passeren.

§ 37.
A.

Ohmse weerstand in een wisselstroomkring.
De grafische voorstelling.

We denken ons een stroomkring, waarin zich alleen een ohmse
weerstand bevindt (fig. 56a), zodat we het kleine bedrag aan induc
tieve weerstand, dat eigenlijk altijd in een kring aanwezig is, ver
waarlozen. Aan de einden van de weerstand R wordt een wisselspanning
gelegd, die we de opgelegde spanning zullen noemen. Er ontstaat in de
kring een wisselstroom. Op elk ogenblik, dat de spanning toeneemt,
neemt de stroom ook toe en als de spanning afneemt, geschiedt met
de stroom hetzelfde; is de spanning nul, dan is de stroom ook nul.
De stroom is dus volkomen in fase met de spanning, zoals fig. 56b en c
aangeeft. Dit blijft bij alle frequenties het geval.
In de practijk der wisselstroomtechniek is het niet de gewoonte om de
grootte van wisselstroom en -spanning, alsmede hun onderlinge fase, door
golflijnen aan te geven. Men’ maakt veel liever gebruik van de cirkel-
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beweging en stelt de amplitude van de grootheden voor door rechte lijnen
met een pijlpunt als in fig. 56/), die men gewoonlijk vectoren noemt.
Iets wat richting en grootte heeft kan men door een vector voorstellen.
Zo kan men dus in fig. 56b
R
spreken
van de stroomvector
WLAJITI
en
de
spanningsvector E.
E

a rr

B.
j'

Spanning (E)

/

Het huid- of skineffect.

\

Er is nog een bijzonder
,\
feit, waarop we moeten
y Stroóm\\
(I)
wijzen.
0
In de gelijk- en wissel\
/
\
stroomtechniek blijft, als we
/
afzien van de verwarming
~b
van een draad, de weerstand
£
gelijk. Dit verandert als
Fig. 56
we wisselstromen van hoge
Bij een ohmse weerstand R zijn stroom en
spanning in fase.
frequentie, dus electrische
trillingen toepassen. Als we
de wet van Ohm eens toepasten op een weerstand, dan zouden we
bemerken, dat na meting van stroom en spanning bij b.v. 50 c/sec en
bij 5.106 c/sec in het tweede geval een belangrijk grotere weerstand
wordt gevonden dan in het eerste geval. In het eerste geval zouden
we een weerstand vinden, die even groot is als bij een meting met
een gelijkstroom en die we wel de gelijkstro onweerstand noemen. In
het tweede geval blijkt de weerstand af te hangen van de grootte der
frequentie en daarom spreekt men dan van een hoogfrequentieweerstand,
De afhankelijkheid van de weerstand van de frequentie komt tot
uiting in de volgende tabel:

\v;
-r-jf

/

t\

I7/

v \

°

Hoogfrequentie-weerstand in ohm van koperdraden per meter lengte
Dikte
in m m
0,2

1
5

Gelijk
stroom
0,554
0,022 100
0,000 886

Freq.
c/sec
5.104

Freq.
c/sec
1,5.105

0,555
0,0254
0,0040

0,56
0,0382
0,0069

I

Freq.
c/sec
3.105

Freq.
c/sec
5.105

Freq.
c/sec
1.10®

Freq.
c/sec
3.106

0,56
0,0520
0,0094

0,57
0,0690
0,0124

0,61
0,1080
0,0169

0,1510
0,0292

0,86

De oorzaak van dit verschijnsel is gelegen in het skin- of huideffect
(Eng.: skin = huid). Bij de wisselstroom is de verdeling van de stroom
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over de doorsnede van de geleider niet gelijkmatig, maar zó, dat de
dichtheid van de kern naar de omtrek toeneemt. Dit is een gevolg van
de zelfinductie en daar deze groter wordt met de frequentie zal het
verschil in verdeling des te groter zijn naarmate de frequentie hoger
is, zodat bij hoogfrequente trillingen alleen maar het huidje van de
draad de stroom geleidt. Dit brengt weer mee, dat het verschil tussen
gelijkstroom- en hoogfrequentieweerstand bij dikke draden veel groter
is dan bij dunne, zoals uit de tabel blijkt.
In het volgende zal, om de beschouwingen niet te gecompliceerd
te maken, met het skin-effect verder geen rekening worden gehouden.
Bij een ohmse weerstand zijn stroom en spanning met elkaar in fase.
De weerstand van een ohmse weerstand neemt toe bij hoge frequenties
als gevolg van het huid- of skineffect.

§ 38.

Inductieve weerstand in een wisselstroomkring.

Men denke zich het theoretische geval, dat men een spoel heeft
zonder ohmse weerstand, zodat deze alleen een inductieve weerstand
bezit (fig. 57a). Het geval is moeilijker te overzien dan dat van zo pas
en om tot enig inzicht te
L
-o
komen, beginnen we met te
a
I&L
J
veronderstellen, dat in de
kring een wisselstroom be
Opgelegde.
Inductieve,
spanning (top) spanning (El)
Eop.
staat.
Deze wisselstroom
7r"'\
doet
een
inductieve span
\
i
Stroom \^ I
ning ontstaan en deze zal
I
W\
van buiten af moeten wor
y
tb
o
den overwonnen door de
f\
I
/
opgelegde
spanning. Volgt
-V
r
7 \
men
de
stroomkromme
in
vy
fig. bib, dan blijkt, dat op
5
b
£
de ogenblikken ’/4 T en 3/4 T
Fig. 57
de stroomsterkte zich niet
Bij een spoel met enkel zelfinductie zou de
stroom V4 periode naijlen aan de opgelegde
wijzigt, terwijl op het ogen
spanning.
blik van aan vang (bij 0) en
bij './2 T en bij T, dus telkens
als de stroomrichting omkeert, de veranderingen het grootst zijn.

TT*
-A

v\

Opmerking: Om dit nog duidelijker in te zien zou men zelf eens een stroom
kromme kunnen tekenen, waarbij men 0 — T b.v. 20 cm neemt, en dan deze afstand
in stukjes van b.v. 0,5 cm verdeelt; trekt men dan verticale lijntjes door deze
deelpunten, dan wordt tussen elke twee lijntjes een stukje van de kromme begrepen,
welke stukjes een verschillende aangroeiïng of afname van de stroomsterkte laten

■
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zien; men heeft eenvoudig maar te letten op de helling van de kleine stukjes van
de kromme. Deze is bij 0 en V2 T het grootst, bij '/* en 3A is deze T nul, daar de
kromme in die punten horizontaal loopt.

In het aanvangspunt dus bij 0 moet daarom direct een grote induc
tieve spanning optreden (§ 23); daar de stroom in positieve richting
aangroeit, moet de opgewekte inductieve spanning in tegengestelde
zin werken en dus een negatieve richting hebben, d.w.z. deze begint
bij A. Naarmate, nu de stroomsterkte groter wordt, wordt zijn aangroeiïtig kleiner en daarmee ook de inductieve spanning. Bij 'ƒ4 T is
dan ook de geïnduceerde spanning nul. Nu neemt de stroomsterkte
af, terwijl zijn richting positief blijft, doch de inductieve spanning
keert van richting om en wordt nu ook positief.
Zo is gemakkelijk in te zien, hoe de kromme der inductieve spanning
ontstaat. Maar deze spanning is een gevolg van de stroomveranderingen en de stroom kan nu eenmaal niet uit zichzelf ontstaan, m.a.w.
daarvoor is nodig, dat van buiten een wisselspanning wordt opgelegd
(de opgelegde spanning). Deze zal niets anders te doen hebben dan
op elk ogenblik de inductieve spanning te overwinnen. Is deze nega
tief, dan moet op hetzelfde ogenblik de opgelegde spanning positief
en even groot zijn. Daardoor ontstaat de kromme van de opgelegde
spanning in fig. bic. Het doet de lezer misschien wat vreemd aan,
dat we niet met de opgelegde spanning onze redenering beginnen,
doch deze weg zou moeilijker zijn.
Stroom en opgelegde spanning zijn nu niet in fase, zoals in fig. 56.
Op het ogenblik, dat de opgelegde spanning zijn maximum heeft
(bij 0), is de stroom nul; deze bereikt '/4 periode later (bij */4 T) zijn
maximum. Daarom zegt men, dat de stroom l/A periode achter de
opgelegde spanning aanloopt, of wel '/4 periode naijlt aan de opgelegde
spanning. Dit na-ijlen volgt direct weer uit de overweging, dat de
zelfinductie voor de electrische stroom een traagheid betekent, zoals
in § 21 is verklaard.
De pas beredeneerde faseverschuiving kan men op veel eenvoudiger
wijze door middel van vectoren aangeven, zoals in fig. bib is geschiedt.
Gaan we uit van I, dan moet El 90° na-ijlen en dus moet Eop> die
juist tegengesteld van El werkt, 90° voor-ijlen aan I.
Deelt men de inductieve spanning, dus ook de opgelegde spanning
door de stroomsterkte, dan vindt men de inductieve weerstand, over
welker grootte we reeds in § 23 iets zeiden.
Opmerking: Om de grootte van de inductieve weerstand te bepalen moeten we
uitgaan van de regels, die we gegeven hebben voor de grootte van de e.m.k. van
zelfinductie of inductieve spanning (zie §21B). Deze spanning zal groter zijn,
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naarmate de stroom verandering (di) groter is en in een kortere tijd (dij plaats
vindt, hetgeen wordt uitgedrukt door
, en is evenredig met de zelfinductiecoëfficiënt.
Nu zal de tijd, waarin een verandering plaats vindt, korter zijn, naarmate de
periode kleiner of de frequentie v (griekse letter n; spreek uit nu) groter is en
zo zal de inductieve spanning, en evenredig daarmede de inductieve weerstand
ook groter zijn. Volgens hier niet verder te ontwikkelen theorie blijkt-de induc
tieve weerstand evenredig te zijn met 2 . n . v. L (ohm), waarin v de frequentie
in c/sec en L de zelfinductie in de kring vöorstelt. Inplaats van 2 . n . v schrijft,
men gewoonlijk
(griekse letter o; spreek uit : oméga), zodat 2 . tc . v = co. en
Rind =2 .n.v. L = co . L (ohm ).
(6a)
Is de zelfinductiecoëfficiënt van een spoel 2 mH en de frequentie van de
wisselstroom 500 c/sec, dan is de inductieve weerstand :
Rind = 2 X 3,14 X 500 X 2.10"3 = 6,28 ohm.
Bij een uitsluitend Inductieve weerstand zal de stroom 90° t.o.v. de opge
legde spanning naijlen.
De inductieve weerstand wordt gevonden door de inductieve spanning te
delen door de stroomsterkte en is groter, naarmate de frequentie groter is.

§ 39.

Capacitieve weerstand in een wisselstroomkring.

Beschouwen we nu het geval, dat we een condensator, die een te ver
waarlozen kleine weerstand bezit, zoals practisch dikwijls het geval is,
aansluiten op een wisselstroomnet, en dat ook de toevoerleidingen geen
ohmse weerstand bezitten, zodat alleen een capacitieve weerstand optreedt.
Om na te gaan welke invloed deze heeft, moeten we vooral het
volgende bedenken:
Indien we een constante spanning op een condensator leggen,
krijgt deze een bepaalde lading (aantal coulomb). Verhogen we de
spanning, dan neemt de la
-o
ding toe. Altijd is deze lading
I
3
iop.------- J
evenredig met de spanning.
Waarvoor is die spanning
$!%*%*(&) j$nZP4e(Eop)
nodig en waarom neemt de
Ec
^t^/udina\' / \ f condensator niet zonder meer
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reservoirs, (fig. 49) waarin het
water oorspronkelijk even
/ \
/ \
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deel van het water van het
E0P
b
C
ene vat in het andere brengt.
Fig. 58
Er ontstaat hoogteverschil en
Bij een condensator C ijlt de stroom l/4 periode
dus tegendruk. Zo zal, als
vóór aan de opgelegde spanning.
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de condensator uit zijn „neutrale” toestand gebracht wordt, een tegenspanning ontstaan, die even groot is als de opgelegde spanning en
de capacitieve spanning heet.
Keren we nu tot het gestelde geval terug en nemen we aan, dat
de „opgelegde” spanning verloopt als in fig. 58c aangegeven. Dan
moet de lading van de condensator (niet de laadstroom) verlopen
volgens de gearceerde kromme; ze is in fase met de opgelegde spanning.
Maar de capacitieve spanning moet op elk ogenblik tegengesteld aan
deze zijn en dus 180° in fase verschoven.
Hoe staat het nu met de stroomsterkte ? Op het ogenblik, dat de
condensator „vol” is, d.i. als de opgelegde spanning zijn topwaarde
heeft, (dat is bij 0; de lading is dan negatief) vindt er geen Iadingsverandering plaats, m.a.w. de stroomsterkte is nul.
Als de opgelegde spanning afneemt, is de aanwezige lading te
groot voor die spanning, m.a.w. de capacitieve spanning drijft een
deel der lading weg en er ontstaat een stroom in dezelfde zin als
de tegenspanning, d.i. in fig. 58£ in positieve richting. Naarmate we
dichter '/4 T naderen, neemt de opgelegde spanning sneller af en
moet noodzakelijk de stroomsterkte toenemen. Op het ogenblik, dat
dus de opgelegde spanning door nul gaat moet de stroomsterkte het
grootst zijn. Van nu af aan wil de opgelegde spanning de conden
sator in tegengestelden zin opladen; deze slaagt daar wel in (zie de
ladingskromme) maar dit betekent, dat de stroomsterkte moet afnemen
tot aan l/s T. Dan is weer de topwaarde van de opgelegde spanning
bereikt en van '/2 T tot T herhaalt zich het beschrevene, echter alles
in tegengestelde zin.
Maken we nu onze eindconclusie op, dan zien we, dat de stroom
74 periode of 90° voor-ijlt aan de opgelegde spanning. Dit zien we
het duidelijkst in als we van y4 T naar rechts gaan. Het resultaat is dus
volkomen tegengesteld aan dat bij een inductieve weerstand.
Uitgaande van het hier gevonden resultaat spreekt de vectorvoorstelling in fig. 58b voor zichzelf.
In §33 hebben we reeds vastgesleld, dat de capacitieve spanning
en ook de capacitieve weerstand groter zijn, naarmate de frequentie
van de wisselstroom kleiner is.
Deelt men de capacitieve spanning door de stroomsterkte, dan vindt
men de capacitieve weerstand en deze zal des te kleiner zijn, naar
mate de frequentie groter is (§33).
Opmerking: De capacitieve weerstand is groter naarmate de capaciteit kleiner
en de frequentie kleiner js. Zij wordt voorgesteld door:
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1

tfcap = 2.71 .V —q

(ohm)

(7a)

waarin 2.n = 6,28, v de frequentie in c/sec en C de capaciteit in farad voorstelt.
Vervangt men 2.tc.v weer door co, dan krijgt men:
1
(ohm)
(7a.)
CO . C
Bij een capacitieve weerstand ijlt de stroom 90° vóór t.o.v. de opgelegde
spanning.
De capacitieve weerstand wordt gevonden door de capacitieve spanning
te delen door de stroomsterkte en is kleiner naarmate de frequentie groter is.

Rcap

§ 40. Inductieve en ohmse weerstand in serie geschakeld.
Beschouwen we nu het geval, dat een kring ohmse en inductieve
weerstand bezit, zoals bij een spoel met zijn toevoerdraden steeds
het geval is. Duidelijkheidshalve' denkt men beide gescheiden, zoals
in fig. 59a is aangegeven.
L
R
Hoe staat het nu met
—r-rijinjinr- ■nwm'—
de
faseverschuiving? Gaan
È —___ Er___
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£op.
we maar weer uit van de
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L
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spanning moet 90° in fase
W
T7*
Vna-ijlen aan de stroom
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W
sterkte. We moeten nu
b
c
eerst detegenspanning van
Fig. 59
deze inductieve spanning
Bij een spoel zijn ohmse weerstand R en
bepalen. Daartoe moet men
zelfinductie L in serie geschakeld; men moet eerst
deze
samenstellen met het
Elj en Er bepalen en daarna samenstellen tot
Eop. Nu blijkt I een hoek cp na te ijlen aan Eop. spanningsverlies in de
ohmse weerstand. Dit is
niet anders te doen of men moet gebruik maken van de vectorvoorstelling (fig. 596).
I stelt de stroomsterkte voor. De spanning, die er voor nodig zou
zijn om I door de ohmse weerstand te drijven is in fase met I en
stellen we voor door Er .
De spanning, die nodig zou zijn om El te overwinnen is door
El , voorgesteld. Men moet nu Er en EL, als twee krachten samen-
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stellen en vindt de opgelegde spanning Eop. Men ziet nu direct dat
de opgelegde spanning een hoek cp voor-ijlt op de stroomsterkte en
verder, dat hoe kleiner R is, hoe korter ER zal moeten worden en hoe
groter de hoek cp wordt. Was R = 0, zoals we in § 36 veronderstelden,
dan is ER = 0 en is cp — 90°.
Opmerking: Het is nu ook mogelijk om na te gaan hoe groot de impedantie
(!§ 23) van de kring is. Delen we Er en Eli beide door de stroomsterkte, dan
vinden we de ohmse en inductieve weerstand en we krijgen een rechthoek als in
fig. 60a (vectordiagram) waarin cp even groot is en nu de hoek tussen ohmse
weerstand en impedantie voorstelt. Gewoonlijk vereenvoudigen we de figuur tot
een driehoek (weerstandsdriehoek) als in
fig. 60b. Door toepassing van de. stelling
van Pythagoras vindt men de impedantie Z:
4?

s%

Z = 1 R* + (cü.L)2___ (8a)
waarin co = 2 . n . v.
Duidelijk blijkt hieruit, dat men de induc
tieve en ohmse weerstand dus niet bij elkaar
mag optellen om de impedantie te vinden.

ad.

3

3

R

Ohmse weerstand

k

Ê

Fig. 60

Als een kring ohmse en inductieve weer
a. Weerstandsvectordiagram en
stand
bezit ontstaat een faseverschuiving,
b. weerstandsdriehoek bij inductieve
die groter is, naarmate de ohmse weer
en ohmse weerstand.
stand kleiner is t.o.v. de inductieve weer
stand; steeds ijlt de stroom na aan de opgelegde spanning.

§ 41.

Capacitieve en ohmse weerstand in serie geschakeld.

Daar de toevoerleidingen naar de condensator altijd enige weerstand
bezitten en condensatoren vaak wel een zeer zwak stroompje door
laten en dus ook ohmse
c
R
weerstand bezitten, is het
-ojuim1
nodig te weten hoe het
a
£rdan staat met de fase
£op.
verschuiving. We tekenen
Opgelegde spanning (Eop)
ohmseweerstand en capa
//W /-fy'A citieve weerstand weer
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Bij een weerstand R en con
densator C in serie geschakeld
moet men eerst Eci en Er
bepalen en deze samenstellen
tot Eop, waaruit volgt dat
Eop een hoek cp na-ijlt aan I.
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afzonderlijk (fig. 61a). Gaan we uit van de stroomsterkte dan weten
we, dat er een spanning ER nodig is, die in fase is met de stroom I,
teneinde de stroom door de weerstand te drijven. Verder is er een
spanning Eci nodig om de capacitieve spanning Ec te overwinnen.
Deze beide tezamen vormen de opgelegde spanning. Om deze te
bepalen moeten we gebruik maken van de beide vectoren. We stellen
deze samen tot Eop, waaruit blijkt, dat cp de faseverschuiving is tussen
stroom en opgelegde spanning en wel zo dat Eop na-ijlt aan I.
Hoe kleiner Er t.o.v. Eci is hoe groter de hoek wordt en voor
Er =0, is cp = 90° , zoals we in § 39 veronderstelden.
Ohmse weenst

Opmerking-. Delen we Eci en Er door I, dan vin
den we fig. 62 a en b, die, na hetgeen in § 40 ge
zegd, geen toelichting behoeven. Nu is de impedantie
bepaald door:

1

£

ï

z =]/ *>2 + ( co 1.

1

2

C

(9a)

waarin co = 2 . n . v.

Als een kring ohmse en capacitieve weerstand
bezit, ontstaat een faseverschuiving, die groter Is,
naarmate de ohmse weerstand kleiner is t.o.v. de
a. Weerstandvectordiagram capacitieve weerstand.
b. weerstandsdriehoek
Steeds ijlt de stroom vóór aan de opgelegde
bij capacitieve en
spanning.
ohmse weerstand.

k

§ 42. Inductieve en capacitieve weerstand in serie geschakeld.
Denkt men in een kring een spoel (zonder weerstand gedacht) en
C
een condensator in serie
L
geschakeld, (fig. 63zz) dan
a
rijst de vraag wat er nu
IcfL.
zal gebeuren. Nemen we
Eu
/iu
weer aan, dat er een be
ppgdegde apanrincficqf' '\
/
paalde wisselstroom op
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Strpomfl/!/
treedt. Deze zal in de con
A
densator een capacitieve
spanning
(Ec), in despoel
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Ec,y / !
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V\
een
inductieve
spanning
/
\y
V V/
(El) te voorschijn roepen.
c
~E
Deze beide spanningen zul
Fig. 63
len, zoals reeds uit een
Bij een zelfinductie L en een condensator C in vergelijking der fig. 57 en
serie geschakeld werken inductieve en capaci
tieve spanning elkaar tegen, zodat Eop = Eli — Eci. 58 en ook uit fig. 63b blijkt,
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een tegengestelde richting bezitten. Waren beide gelijk gericht, dan
is het duidelijk, dat de opgelegde spanning even groot als de som
van beide, maar tegengesteld zou moeten zijn. Nu beide tegengesteld
zijn en elkaar tegenwerken, hebben we door de opgelegde spanning
slechts het verschil van beide te overwinnen. In fig. 62a hebben we
eerst de tegenspanning van EL en Ec (Eli en ECi) bepaald. Het verschil
van ELi en ECl levert de opgelegde spanning. In fig. 61 b hebben we
de drie laatstgenoemde spanningen getekend.
Een zeer bijzonder geval kan zich voordoen, als de inductieve en
de capacitieve spanning even groot zijn. Dan zou er geen verschilspan
ning overblijven, zodat de opgelegde wisselspanning slechts onnoemelijk
klein zou behoeven te zijn, om de wisselstroom te doen ontstaan. Dit
buitengewone geval wordt alleen bepaald door de frequentie van de
opgelegde spanning. Immers, volgens § 23 wordt de inductieve spanning
groter, naarmate de frequentie van de stroom groter is, terwijl dan,
volgens § 33, de capacitieve spanning juist kleiner wordt. Bij een wissel
stroom van kleine frequentie is de inductieve spanning klein en de
capacitieve groot, terwijl bij grote frequentie het omgekeerde het geval
is. Er zal nu altijd één frequentie zijn, waarbij beide even groot zullen
zijn en elkaar volkomen opheffen. Die frequentie is bepaald door de
zelfinductiecoëfficiënt (L) van de spoel en de capaciteit (C) van de
condensator.
Deelt men capacitieve en inductieve spanning door de stroomsterkte,
dan vindt men de respectieve weerstanden. Zoals de opgelegde span
ning het verschil is van beide spanningen, zo is de impedantie ook
het verschil van die weerstanden.
Opmerking: De impedantie is te bepalen door:
Z = #ind — ^*cap
1
1
— 2.7t. v . L —
Z = co . L —
of:
2 . Ti. v. C
co . C
Indien /?ind en Rcap toevallig even groot zouden zijn, zou Z = 0 zijn, m.a.w.
de inductieve en capacitieve spanningen zouden elkaar volkomen opheffen. Dan is:
1
1
, zodat co2 =
co . L =
L.C
co . C
of:

co = j/-

1
L.C

(10a)

Dit betekent, dat als L en C beide gegeven zijn, men co (= 2 .n.v) en dus
ook v kan berekenen en dan weet men de frequentie, waarbij dit verschijnsel
zich voor kan doen. Deze frequentie is de resonantiefrequentie (§50 en Deel 111).
Een capacitieve en inductieve spanning heffen elkaar min of meer or.
Er treedt voorijling of naijllng van 90° van de stroom t.o.v. de opgelegde
Radio I
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spanning op, al naar de grootte van belde spanningen (resp. weerstanden).
Zijn capacitieve en inductieve spanning even groot, dan heffen ze elkaar
geheel op, m.a.w. de som der beide weerstanden is nul.

§ 43. Ohmse, inductieve en capacitieve weerstand in serie
geschakeld.
Wanneer een kring een ohmse-, inductieve- en capacitieve weerstand
bezit (fig. 64#), zoals in de radiotechniek herhaaldelijk voorkomt, dan
moet de opgelegde spanning E0p de inductieve spanning EL en de
capacitieve spanning Ec en
R
L
C
het spanningsverlies in de
c>-r-1ojuuiP-T-^WWüV-11—°
ohmse
weerstand overwin
Eet
Eü
a
&
nen. Men begint in fig. 640
Enn.
eerst het verschil van de
Opgelegde spar)ring (Eop)
Ei en Eq compenserende
spanningen te bepalen, dus
/7\;
Eli — Ec\, zodat Ev over
blijft. Daarna bepaalt men
het spanningsverlies in de
¥
weerstand
ƒ?, dus Er en nu
V
AA
\
\
w
stelt men Ev en Er samen,
\
F- ^ //
zodat men Eop vindt. In fig.
c
b
64c zijn de krommen /,
Fig. 64
En, E LI, Ec\ en Ev op de
Bij een serieschakeling van een ohmse-, induc
bekende wijze te tekenen ;
tieve- en capacitieve weerstand bepaalt men
de kromme Eop is te be
eerst het verschil van £li en £ci en ook Er,
palen, nadat Eop in fig. 64b
waarna men het verschil met £r samenstelt tot
is geconstrueerd.
men £op vindt.
Wanneer zich nu het ge
val voordoet, dat capacitieve- en inductieve spanning even groot zijn
(hetgeen, zoals we in § 42 zagen, bij een bepaalde frequentie van de
opgelegde spanning het geval zal zijn), dan heeft de opgelegde spanning
alleen maar het verlies in de ohmse weerstand te overwinnen en zal
de stroomsterkte het grootst zijn. Ter toelichting diene het volgende
voorbeeld. Zij gegeven, dat in serie zijn geschakeld een spoel met
L = 0,1 henry, een condensator met C=25,3 /*F, en een weerstand
12 ohm. Berekenen we nu hoe groot de stroomsterkten zijn, die
optreden bij verschillende frequenties, terwijl de opgelegde wissel
spanning in alle gevallen 100 volt blijft, dan vinden we:
100 120 140 160 180 c/sec
80
frequentie
20
40
60
1,30 A
0,75 1,50 3,30 8,33 3,9 2,30 1,80
stroomst.
0,3
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Hieruit zien we, dat bij een frequentie van 100 c/sec verreweg de
grootste stroomsterkte optreedt en dat dit ook de maximale stroomsterkte
is, blijkt direct hieruit, dat bij inschakelen van de ohmse weerstand
alleen, de stroomsterkte 100 : 12 = 8,33 A is, wat volkomen klopt.
Opmerking: De grootte van de impedantie wordt nu gevonden door:

z=

y«'+

co . L —

1
co . C

r

(11a)

waarin R de ohmse weerstand, L de zelfinductiecoëfficiënt in henry, C de capaciteit
in farad en co = 2 . n . v voorstelt,
terwijl tussen ( ) het verschil van induc
tieve- en capacitieve weerstand is aan
gegeven. In fig. 65a zijn de verschillende vectoren voor de verschillen^
de weerstanden aangegeven; nadat
men het verschil van inductieve- en
Z Ohmse
weerst.
capacitieve weerstand bepaald heeft,
R
stelt men deze samen met de ohmse
b
a
weerstand tot de impedantie. Zeer
overzichtelijk is ten slotte de weerFig. 65
standsdriehoek
in fig. 65b.
Weerstandsvectordiagram en weerstandsVoor het zeer bizondere geval, dat
driehoek bij serieschakeling van ohmse-
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w
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inductieve- en capacitieve weerstand.

1

, wordt Z = R en is dus
co . C
de ohmse weerstand alleen bepalend voor de stroomsterkte, wat natuurlijk geldt
voor één bepaalde waarde van de frequentie v (resonantiefrequentie).
Indien inen in bovenstaande vergelijking de in het voorbeeld genoemde waar
den invult, kan men de tabel berekenen.
co . L =

Bij een serieschakeling van ohmse, inductieve en capacitieve weerstand,
zal in het algemeen een vóór- of naijling van de stroom kleiner dan 90°
t.o.v. de opgelegde spanning optreden.
De inductieve en capacitieve spanning heffen elkaar meer of minder op.
Heffen ze elkaar geheel op, hetgeen bij één bepaalde frequentie het geval
is, dan bestaat in de kring alleen maar ohmse weerstand en is de stroom
sterkte het grootst.

§ 44.

Het vermogen van een wisselstroom.

Als we het vermogen van een wisselstroom willen bepalen moeten
we twee gevallen onderscheiden, als gevolg van het al of niet optreden
van een faseverschuiving.
We willen eerst nog even stil staan bij de bepaling van:
A. De arbeid bij gelijkstroom.
In fig. 66 hebben we twee loodrecht op elkaar staande lijnen weer
gegeven, die we de twee assen noemen. Op de horizontale as

!

I
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hebben we de tijd t en op de verticale as de stroomsterkte / afgepast.
We willen veronderstellen, dat de stroom I en de spanning E volkomen
constant zijn. Daarom kan men
Vermogen
F
beide als rechte lijnen evenwijdig
aan de horizontale as voorstellen.
Arbeid (E*Ixt)
.
I Spanning
Dan is het vermogen N—E.Z,
lStroomsterkte
zoals we reeds in § 16 aangaven.
We kunnen dit vermogen door
D
een horizontale lijn door punt C
Fig. 66
gaande voorstellen. Indien een
Bij gelijkstroom is de arbeid in een
tijd t gelijk aan het oppervlak van de stroom van 1,5 A bij 200 V ge
durende een tijd t— 3 sec zou
gearceerde rechthoek O C F D.
bestaan, was de arbeid:
N - E X / X t — 300 X 3 = 900 wattsec.
Die arbeid wordt nu voorgesteld door het oppervlak van de recht
hoek O C F D.

mm

:BfiSl

Het vermogen bij wisselstroom als:
Stroom
en spanning in fase zijn.
1.
Gesteld dat een wisselspanning en wisselstroom volgens de twee
krommen in ‘fig. 67 zijn gegeven en dat de stroomsterkte en de
spanning op elk moment worden voorgesteld door e en /, terwijl de
maximale waarden E en / zijn. Het vermogen op elk ogenblik zou
zijn e i. Maar dat product
r
“j
verandert van ogenblik tot
; I £/i /Vermogen
ogenblik, daar e en i beide
\Spanning
K Stroom
iU|j_ MMIX 1
veranderen. We moeten
._ziijij-L..X'V"j.
daarom de arbeid bepalen,
M1M__ !__üiyjj
die er in elke periode geE*eff=E:V2
jieff=ïV2 ievercj Wordt. Beschouwen
At
\
we van een klein tijdsdeeltje
0.0 fsec
AOLsec.
A t (A — delta ; betekent:
Fig. 67
klein). Daarin veranderen
Bij een wisselstroom zonder faseverschuiving
e en i beide een weinig,
is de arbeid gelijk het oppervlak
maar was dat niet het geval,
der gearceerde krommen.
dan zou men e.iXAt
kunnen nemen om de arbeid gedurende A t geleverd te vinden.
Toch kunnen we deze methode wel volgen als we A t maar zéér
klein, oneindig klein nemen; daarvoor gebruiken we de uitdrukking
dt (d betekent differentiaal = oneindig klein verschil) en zo is nu
de arbeid in elk oneindig klein tijdsdeeltje : lV — e. i. dt.
B.

■

i
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Practisch gesproken kunnen we zeggen, dat we elk ogenblik in
fig. 67 e en i met elkaar vermenigvuldigen en dat product zetten we
opnieuw als een rechte lijn boven de as uit, waarna we door de
eindpunten dezer lijntjes een kromme trekken; dit is de vermogenskromme. Het gehele gearceerde oppervlak van deze kromme geeft
ons de arbeid van de wisselstroom gedurende één periode aan.
Dat de beide krommen boven de horizontale as liggen, terwijl stroomen spanningskrommen er in de tweede halve periode onder liggen,
komt, omdat er arbeid geleverd wordt, als stroom en spanning gelijktijdig
dezelfde richting hebben, onverschillig of deze positief of negatief is.
Opmerking: Het is zeer nuttig deze kromme zelf eens te tekenen. Teken daartoe
b.v. een spanningskromme van 3 cm amplitude en een stroomkromme van 2 cm.
Vermenigvuldig nu op elk ogenblik de waarde van de spanning'met die van de
stroom, beide uitgedrukt in cm. De topwaarde wordt dus 2X3 = 6 cm. Is op
een andere plaats e = 1,5 cm en / = 1 cm, dan is op die plaats de arbeidskromme
1,5 X 1 = 1,5 cm hoog, enz. In de eerste 0,01 sec zijn e en i beide positief en
het product is ook positief; in de tweede 0,01 sec zijn beide negatief en volgens
de algebra is nu het product ook negatief, hetgeen wil zeggen dat de arbeids
kromme boven de horizontale as komt, terwijl de stroom- en spanningskromme
daaronder liggen.

Nu kunnen we vragen: hoe groot is de arbeid werkelijk?
Daartoe zouden we al de oppervlakjes der gedachte smalle recht
hoekjes moeten optellen, welke som is voor te stellen door:
W — 2 e{ . /, . dt + e2. i2 . dt + ez . i3dt + enz. = 2 e . i. dt
waarin e}, e2} e3 enz. de spanningen en /,, /2, z3 enz. de stroomsterkten op elk volgend ogenblik dt voorstellen, terwijl 2 ( = sigma =
som) de som van alle producten betekent.
Het behoort tot het gebied der hogere wiskunde dit uit te rekenen.
Maar door het tekenen der arbeidskrommen komen we er ook wel uit.
Het oppervlak der twee gearceerde oppervlakken blijkt volgens fig.
67 de helft te zijn van de omringende rechthoek en dus is de arbeid:
W = 2 T (wattsec)
waarin T de periode voorstelt.
Delen we deze arbeid door T, dan vinden we het vermogen :
£./

N = —(watt)
(5)
Het komt er nu helemaal niet op aan hoe lang een periode duurt
m.a.w. hoe groot de frequentie is; de formule verandert daardoor niets.
Het vermogen van een wisselstroom zonder faseverschuiving is even groot
als de helft van het vermogen van een gelijkstroom, als de topwaarde van
stroom en spanning even groot zijn als de waarden van stroom en spanning
bij gelijkstroom.
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2.

Effectieve waarden van stroom en spanning.

We kunnen het nu ook zo opvatten, alsof het vermogen van een
wisselstroom overeenkomt met dat van een bepaalde gelijkstroom.
We schrijven daartoe :
I

7=X
f2
f2

- —X — = 0,707 . E X 0,707 . I.
1,41
1,41
\/
We noemen nu 0,707 E de effectieve spanning en 0,707 / de
effectieve stroom en we kunnen schrijven :
vermogen = eff. spanning X eff. stroom
hl = Ecff . X /eff
(6)
In fig. 67 zijn de waarden van Zfeff en /cii door horizontale lijnen
aangegeven. Het prettige is nu, dat deze waarden direct door de volten ampére-meter worden aangegeven. Leest men dus af 220 V en
10 A, dan is het vermogen 2200 W.
Natuurlijk moeten we wel bedenken, dat de topwaarden van stroom
en spanning hoger liggen, n.I. 1,41 maal zo hoog. Zo bedraagt dus
de topwaarde in een wisselstroomnet, waarvan we zeggen dat de
netspanning 220 V is 1,41 X 220 = 308 V.
N =

Opmerking: In de techniek wordt soms ook gebruik gemaakt van de gemiddelde
stroomsterkte. Dit is geheel iets anders dan de effectieve stroomsterkte. Als men
b.v. een halve periode eens verdeelde in 10 deeltjes en dan de som van de gemid
delde waarden in die tijdsdeeltjes bij elkaar optelde en deelde door 10, dan zou
men de gemiddelde stroomsterkte vinden. Na nauwkeurige wiskundige bepaling
2
vindt men dat:
(12a)
Igem —
/max — 0,637 Zmax
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Als dus de topwaarde van een wisselstroom 10 A is, is de effectieve waarde 7,07 A
en de gemiddelde 6,36 A.

C.

Het vermogen bij wisselstroom:
als stroom en spanning in fase
]
. \
! Sfxnryng . /4TN
verschoven zijn.
/Vermogen
l
I
_ Stroom
Zijn stroom en spanning in fase
!
<
1/
verschoven, dan treedt het geval
X
op, dat nu eens stroom en span
ning in gelijke richting werken
l, (p~60i
!'
en dan weer eens tegen elkaar ge
0.01 me
0.01 sec
richt zijn (fig. 68). Wanneer er
Fig. 68
een gewicht op een tafel ligt en
Bij een wisselstroom met faseverschuimen drukt daartegen, zodat het
ving is de nuttige arbeid gelijk aan de
gewicht
zich verplaatst in de rich
gearceerde oppervlakken boven de as
ting
van
de kracht, verricht men
verminderd met die beneden de as.
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arbeid (§ 15). Maar als, trots de kracht, het gewicht toch (door een
andere kracht) in tegengestelde richting gaat, dan wordt door ons
geen arbeid verricht, maar krijgen we arbeid toegevoerd. Zo is het
hier feitelijk ook en nu interesseert ons alleen de verrichte arbeid.
We tekenen weer de vermogenskromme (fig. 68). Deze heeft volkomen
dezelfde vorm als zo pas, maar is als het ware door de horizontale
as gezakt en het deel, dat er boven ligt is de verrichte (positieve)
arbeid; het onderliggende deel is teruggevoerde (negatieve) arbeid.
Het verschil van beide is de nuttige arbeid. Zou de faseverschuiving
nog groter geweest zijn dan in fig. 68, dan zou de kromme meer
zakken en het verschil zou kleiner worden. Werd de faseverschui
ving 90°, dan zouden onder en boven de as even grote delen van
de arbeidskromme liggen en de nuttige arbeid was dan nul.
Het ligt voor de hand, dat de formule van het vermogen zo ge
wijzigd moet worden, dat de invloed der faseverschuiving daarin lot
uitdrukking komt. Men doet dit door te vero
menigvuldigen met de cosinus van de hoek (<p)
van faseverschuiving. Dus:
N = EcU X /eff X cos cp

(7)

A

Opmerking: In § 35 leerden we de sinus van een
44 e cosinus a
AB
hoek kennen. Er bestaat ook tussen AC en AB een be
paalde verhouding, die afhangt van de grootte van de
Fig. 69
De cosinus van een hoek a boek a (fig. 69). Men noemt die verhouding de cosinus
is de verhouding AC/AB. van de hoek (cos a).
In een cosinustabel vindt men voor alle hoeken de
Ceff
cosinus opgegeven.
Voor a = '0° is AB = AC en is AC: AB = cos a = 1;
voor a = 90° is AC = 0 en AC: AB = cos a • = 0;
voor 45° is cos a = 0,707; voor 60° is cos a = 0,5.
—N

4
e

i
i

I

5

V

O Wattloze stroom (Iwl)
Fig. 70

Bij faseverschuiving
moet men de gemeten
stroomsterkte (/eff)
ontbinden in de wattstroom (/w) en de
wattloze stroom (/wi)
om het vermogen te
vinden, dat £eff XAv is.

We willen bovenstaande ook nog even be
kijken met behulp van een vectordiagram (fig.
70), waarin de effectieve spanning en stroom
zijn voorgesteld met een faseverschuiving cp.
Liepen beide in gelijke richting, dan zouden
we ze zonder meer met elkander kunnen ver
menigvuldigen om het vermogen te vinden.
Dit gaat nu niet. We moeten de stroomsterkte
ontbinden in twee loodrecht op elkaar staande
richtingen, waarvan één samenvalt met de rich
ting van de spanning. Deze stroom /w, ver
menigvuldigd met de in dezelfde richting wer-
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kende spanning, levert een zekere arbeid of vermogen en heet daarom
de wattstroom. De /wi staat loodrecht op de spanning en kan nooit
enige arbeid of vermogen opleveren en heet daarom de wattloze
stroom. De wattstroom is bepaald door: /w = /eff X cos 7? en dus is :
N= Eeti X /w
of: N = Eeu X /eff X cos cp
zodat we weer formule (7) verkrijgen.
Vermenigvuldigt men de effectieve stroom en spanning bij een
wisselstroom, als er fuseverschuiving bestaat, met elkaar, dan ver
krijgt men het schijnbare vermogen; dat wordt uitgedrukt in voltampère. Vermenigvuldigt men deze waarde met 100 79, of de arbeids
factor, dan verkrijgt men het werkelijke vermogen, dat in watt wordt
uitgedrukt.
Opmerking: Ter verklaring van de ontbinding van /eff moge liet volgende
voorbeeld dienen :
Als een kracht P een gewicht
3
G (fig. 71a) verschuift in zijn
''/////z\^///////Z^^V/////////////////////////////
eigen richting, over een weg s
A=Pxs
is de verrichtte arbeid \V = P. s.
Pz.
Indieri de kracht P (fig. 716)
schuin op G werkt, vindt men
de arbeid niet, als men P. s
p,(=Pcoicx) neemt, want de kracht, die G
K
ËfffFNuttige kracht
voortduwt en nuttig werk ver
zM//////?/////?/////// >//>////////////.'////////
L
WftqfoJ
richt is kleiner. Om deze te
AaPxsxcos q
vinden moet P ontbonden wor
den in P, en P2 en nu is de
Fig. 71
arbeid P, X s of P X s X cos a.
a. de arbeid is P X S.
De kracht P wordt deels ge
b. de arbeid is Pcos a X s, waarin Pcos a
bruikt om arbeid te verrichten
de nuttige kracht is.
en is de arbeid leverende of
nuttige kracht, deels om het gewicht G op het vlak te drukken en is dus een
niet-arbeid leverende of onnutte kracht. Zo wordt nu de gemeten stroomsterkte
ontbonden in een arbeidstroom of wattstroom en in een arbeidsloze of wattloze
stroom.

kJ

it^f

Naarmate de faseverscliuiving tussen stroom en spanning groter is, (tot 90°
nadert) is het ontwikkelde vermogen van de wisselstroom kleiner.
Daarom moet het product van de effectieve stroom en spanning vermenig
vuldigd worden met de cosinus van de faseverschuivingshoek.
Het product van de gemeten stroomsterkte in een wisselstroomleiding,
vermenigvuldigd met de cosinus van de faseverschuivingshoek, stelt de
wattstroom voor.

HOOFDSTUK V.
Mechanische trillingen.
Ontstaan en voortplanting van geluidsgolven.
§ 45.
A.

De slingerbeweging.
Gedempte en ongedempte beweging.

Wanneer men een slinger laat slingeren, volbrengt deze altijd het
zelfde aantal slingeringen per sec, wanneer althans de uitwijkingen
niet te groot zijn; de periode is dus altijd dezelfde. Daarom zegt men,
dat een slinger een eigen-periode en eigen-frequentie bezit. Nu weten
we verder, dat 11a enige tijd de slinger tot rust komt. Hij volbrengt
een gedempte slingering.
De demping van de slingerbeweging ont
staat door wrijving in het ophangpunt en
in de lucht.
Wij willen dit verschijnsel iets nader
bezien. Wanneer men een slinger uit de
evenwichtsstand brengt, tilt men als het
ware het slingergewicht iets op en geeft
dit arbeidsvermogen van plaats (§ 15).
Laat men de slinger los, dan wordt dit
eerst omgezet in arbeidsvermogen van
beweging, maar na het passeren van de
evenwichtsstand wordt dit weer omgezet
in arbeidsvermogen van plaats tot de uiterste
stand is bereikt. Er heeft zo een voort
durende omzetting van energie plaats.
Fig. 72
Echter moet de slinger zelf ook arbeid ver
a een gedempte slinger.
richten
(wrijvingsarbeid), zodat de oor
b een ongedempte slinger.
spronkelijke energievoorraad voortdurend
vermindert; daardoor kan hij ook steeds minder ver uitwijken en
komt tenslotte tot- rust (fig. 12a). Men zegt, dat de slinger een gedempte
slingering volbrengt. Terwijl de amplitude der beweging steeds kleiner
wordt, blijft de periode practisch even groot.
Bij het slingeruurwerk blijven de uitwijkingen echter dezelfde. Dit
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komt doordat we in het omhoog gehesen klokgewicht (of opge
draaide veer) energie verzameld hebben; van deze energie wordt
voortdurend een klein beetje aan het „ankergang” afgegeven, net
zoveel als voor het overwinnen van de wrijvingsarbeid nodig is. Zo
krijgt dan de slinger een ongedempte slingering (fig. 12b).
In de natuur zijn alle slingeringen steeds gedempt en zullen we
door toevoeging van arbeid uit een energiereservoir een ongedempte
kunnen verkrijgen.
B. De aperiodische slingerbeweging.
Zoals we weten, ontstaat de demping bij een slingerbeweging door
de wrijving in het ophangpunt en de lucht. Hoe groter deze wrijving
gemaakt wordt, hoe sterker gedempt wij de beweging noemen.
Men kan de wrijving tenslotte ook zo groot maken, m.a.w. de
slinger in zijn ophangpunt zo vast klemmen, dat, als deze uit de
evenwichtsstand is gebracht en dan wordt losgelaten, hij langzaam
naar de evenwichtsstand terugkeert, zonder deze ook maar eenmaal
te overschrijden.
De beweging van de slinger is nu niet meer periodisch; men zegt,
dat de beweging aperiodisch (a == niet) is.
C.

Vrije en gedwongen slingeringen en trillingen.

Een slinger, die slingeringen volbrengt in zijn eigen-frequentie, heeft
vrije slingeringen. Zou men het slingergewicht vast nemen en dit met
een willekeurige frequentie heen en weer bewegen, dan zou men
gedwongen slingeringen hebben. Het onderscheid tussen beide slinge
ringen ligt vooral hierin, dat, terwijl het slechts geringe arbeid kost
om een slinger een vrije slingering te geven, er steeds veel grotere
arbeid nodig is om een gedwongen slingering te krijgen.
Wat hier gezegd werd over slingeringen, geldt ook volkomen voor
trillingen (§ 35).
Bij een slingerbeweging worden arbeidsvermogen van plaats en dat van
beweging voortdurend in elkaar omgezet.
Als gevolg van het door wrijving ontstaand energieverlies put^ie slingerbeweging uit, m.a.w. de beweging wordt gedempt (gedempte slingering).
Deze demping is op te heffen door regelmatig aan de slinger zoveel arbeid
toe te voeren als aan wrijvingsarbeid verloren gaat; dan ontstaat een onge
dempte beweging (ongedempte slingering).
Bij een zeer grote wrijving wordt de demping zo groot, dat de slinger
niet meer om de evenwichtsstand slingert, wanneer deze daarbuiten wordt
losgelaten; dan ontstaat een aperiodische slingerbeweging.
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Een slingering of trilling noemt men vrij, wanneer de slingering of trilling
in de eigen-frequentie wordt volbracht; het instand houden van een vrije
slingering of trilling vraagt de minste energie.
§ 46.

Golven op een wateroppervlak.

Als men een steen in een in rust zijnd wateroppervlak werpt, ontstaan
er golven. Daar waar de steen valt worden de waterdeeltjes naar
beneden gedrukt en slepen de in de nabijheid zijnde min of meer mee.
Zodra de steen onder liet oppervlak verdwenen is, worden de deeltjes
omhoog gedreven en komen boven ’t oorspronkelijke niveau. Zij hebben
een trillende beweging gekregen en deze beweging deelt zich mee aan de
omringende, die haar weer doorgeven aan de volgende. Zo is te verklaren,
dat de trillende beweging zich kringvormig over het wateroppervlak
voortzet en we golven zien ontstaan. Tussen twee golftoppen ligt een
golfdal. De kleinste afstand tussen twee golftoppen of twee golfdalen
(algemener: tussen twee deeltjes, die op hetzelfde ogenblik in dezelfde
bewegingstoestand verkeren en op dezelfde straal liggen, welke van het
middelpunt der trilling uitgaat,
m.a.w. dezelfde fase bezitten),
noemt men de golflengte.
a
Men noemt een dergelijke tril
Voortplantinqsling (fig. 13b) een transversale
b
richting
trilling, omdat de trilling der
Tril/ingsrichting
waterdeeltjes dwars op de voortFig. 73
plantingsrichting, die samenvalt
a. golven op een wateroppervlak
met de straal uit het middelpunt
b. transversale trilling.
der trilling, plaats vindt (transversaal = dwars-heen en weer.)
Staan we nu nog even stil bij het energievraagstuk. Toen we de
steen optilden, verrichtten we arbeid. In de hoogte gehouden bezat
deze a.v.p. en toen hij op het water viel was dit omgezet in a.v.b.
Nu wordt de energie aan het water meegedeeld; de waterdeeltjes
gaan trillen m.a.w. het ene deeltje sleept het andere in die beweging
mee en alle verrichten op hun beurt arbeid. Dit gaat net zo lang
door tot de energie is uitgeput. Waar is ze dan gebleven? Wel, om
gezet in warmte; het water moet een klein beetje in temperatuur
verhoogd zijn. De watergolven zijn dus de tijdelijke dragers geworden
van de energie en we zeggen ook wel: de energie wordt door de
watergolven uitgedragen.

I

Golven op het wateroppervlak zijn transversale trillingen, d.w.z. de
waterdeeltjes trillen loodrecht of dwars op de voortplantingsrichting.
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De golflengte is de afstand van twee dichtst bij elkaar gelegen trillende
deeltjes In de voortplantlngsrichting, die op hetzelfde tijdstip in dezelfde
bewegingstoestand verkeren (in fase zijn).

§ 47.

Golven in de lucht.

Als men in de lucht een voorwerp in trilling brengt en daardoor
luchttrillingen van voldoende hoge frequentie en sterkte voortbrengt,
kan men een geluid waarnemen.
Dit komt doordat het trillende voorwerp zijn trillingen overbrengt
op de luchtdeeltjes, waarin de trilling zich voortplant; ze dringen het
oor binnen, brengen het trommelvlies in trilling en verwekken bij ons
de indruk van geluid. Trilt het voorwerp snel, dan trillen ook de
luchtdeeltjes snel, want de frequentie van de luchttrilling is gelijk
aan die van het voorwerp.
Het is zeer de moeite waard even te trachten door te dringen in
het wezen van de luchtbeweging. Denk eens een breinaald vertikaal
voor ons geplaatst, die van vóór naar achter trilt. Op het ogenblik,
dat hij zich van ons af begint te bewegen, krijgen de luchtdeeltjes,
die zich aan de ene zijde bevinden, een stoot en zij bewegen zich
van ons af, terwijl de breinaald aan de andere kant een lucht
verdunning te voorschijn roept en de luchtdeeltjes als het ware met
zich meesleept; dit spelletje herhaalt zich voortdurend. Beschouwen
we nu de eerste groep luchtdeeltjes, die weggestoten worden. Deze
stoten tegen aangrenzende en deze weer tegen daaraanvolgende en
zo zal na 1 sec de stoot zich over een afstand van ca. 330 m hebben
voortgeplant, wanneer de luchttemperatuur 0° C is; bij hogere of lagere
temperatuur is deze voortplantingssnelheid groter of kleiner en bedraagt
ongeveer 330 + 0,6 t, als t het aantal °C is. Gesteld dat de breinaald
50 trillingen per sec (50 c/sec) volbrengt; dan zal in 1/50 sec de trilling
volbracht worden en zal na 0,01 sec de naald terugkeren, m.a.w.
zich naar ons toe bewegen, zodat hij de luchtdeeltjes, die hij eerst
wegstootte, weer met zich mee trekt. Er ontstaat een verijling in de
lucht, die zich eveneens met dezelfde snelheid voortplant. De volgende
0,01 sec vindt weer een samenpersing plaats. Op die wijze wordt
verkregen dat alle luchtdeeltjes een heen en weergaande beweging
volbrengen, of wel heen en weer trillen, d.w.z. in dezelfde richting
als de voortplantingsrichting, (fig. 74a), dus anders als bij de trillingen
op het wateroppervlak. Men noemt dit een longitudinale trilling
[longitudinaal — in de lengterichting).
Vragen we nu weer hoe ver de eerste luchtstoot zich heeft voort
geplant op het ogenblik, dat de naald naar ons toe begint te komen.

é
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Deze afstand is 0,01 X 330 — 3,30 m. Op het ogenblik, dat de
naald daarna weer op het punt staat terug te keren, is deze afstand
6,60 meter geworden.
Hij geeft nu weer een stoot tegen de luchtdeeltjes en het beschreven
verschijnsel herhaalt zich. Het is te begrijpen, dat elk ogenblik, dat
de naald weer opnieuw een stootje tegen de luchtdeeltjes begint te
geven, het eerste stootje zich weer
6,60 meter verder heeft voortgeplant.
Trillingsricfiting
VoortplantingsË
richting
Binnen elke 6,60 meter vinden we
een regelmatige overgang van plaat
sen, waar samendrukking der lucht
deeltjes plaats vindt naar plaatsen, waar
lif- ;
luchtverijling optreedt (fig. 14b).
Deze regelmatige verstoringen van
de
lucht noemt men luchtgolven.
Fig. 74
Voor
zover ze bij ons de indruk van
(i. Longitudinale trilling;
een geluid kunnen verwekken, kan
b. de verdichtingen en verijlingen
men ze geluidsgolven noemen.
bij golven in de lucht;
c. voorstelling der luchttrilling.
Evenals bij de watergolven spreken
spreken we van de golflengte der
luchttrillingen. In het pasgenoemde voorbeeld was deze 6,60 m.
De plaatsen van samenpersen komen overeen met de golftoppen op
het water; het zijn de plaatsen waar er een te veel is. De luchtgolven
worden gewoonlijk ook door een golflijn voorgesteld (fig. 14c).
Uit het bovenstaande voorbeeld volgt dat de golflengte van de
luchtgolven gevonden worden door de voortplantingssnelheid te delen
door de frequentie van de trilling.
Gesteld, dat een snaar 440 trillingen per sec maakt; dan moeten
ook per sec 440 golven ontstaan en omdat de luchtgolven zich in
die tijd 330 meter voortplanten, moet de golflengte 330 : 440 = 0,75
meter zijn. We kunnen dus schrijven:
voortplantingssnelheid
golflengte —
frequentie
Noemen we de golflengte X (lambda = griekse letter /) v de fre
quentie (//// = griekse letter //) en de voortplantingssnelheid c, dan
kunnen we schrijven:
(8)
1

Vermenigvuldigt men de periode van de trilling (-^g sec) met de
voortplantingssnelheid (330 m/sec), dan komt men tot dezelfde golf-
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lengte (0,75 m). Dus:
golflengte — periode X voortplantingssnelheid.
Is de trilling, die de golven voortbrengt, gedempt, dan zullen ook
gedempte golven ontstaan (fig. 15b en c). Is de trilling ongedempt,
dan ontstaan ongedempte golven (fig. 75c).
Bij gedempte golven blijft, evenals bij ongedempte, de golflengte
constant, daar periode en voortplantingssnelheid niet veranderen.
Alleen beginnen de luchtdeeltjes ten slotte steeds minder krachtig te trillen
en worden de samendrukkingen en verdunningen van de lucht steeds
minder. Als de luchtdeeltjes trillen bezitten, deze ook energie en men kan
vragen: waar komt die energie vandaan ? Wel, van het oorspronkelijk tril
lende lichaam. Daaraan werd energie meegedeeld en bij het trillen is deze
energie deels verbruikt aan wrijvingsarbeid van de inwendige deeltjes van het
lichaam (en wordt dus omgezet in warmte),
a
terwijl het overige deel werd gebruikt
om luchtgolven teweeg te brengen.
Golf
lengte H Ongedempte golf
Deze golven dragen de energie naar
't
en zo verdeelt hij zich al maar
buiten
I
b
verder om ten slotte verbruikt te worden
voor de verwarming van de deeltjes van
Gedempte golf
l
de lucht en van die der stoffen, waar
I
tegen de golven botsen.
"k
Gewoonlijk zegt men, dat de trillings
c
bron door middel van de luchtgolven
S terk gedempte golf
de energie uitstraalt (§ 15).
Golven in de lucht zijn longitudinale tril
lingen, d.w.z. de luchtdeeltjes trillen in de
voortplantingsrichting.
a. Ongedempte golf,
Een trillingsbron straalt door middel van
b. en c. gedempte golven.
de luchtgolven energie uit.
De voortplantingssnelheid der luchtgolven is ten naaste bij 330 ± 0,6 t
meter per seconde, als t de luchttemperatuur in °C is.
Hoe groter de frequentie van deze trilling is, hoe korter de periode en
hoe korter de lengte der veroorzaakte luchtgolven is.
Fig. 75

§ 48.

Tonen, toon- en hoorbaarheidsgebied.

A. Toonhoogte.
Indien men een stemvork aanslaat, begint deze te trillen en er ont
staan luchtgolven, die, als ze ons oor treffen, een geluidsgewaarwording veroorzaken. We hooren nu een toon. Zulk een toon is steeds
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het gevolg van een enkelvoudige trilling (§ 33). Hoe groter het aantal
trillingen per sec (frequentie) van de stemvork is, hoe hoger we de
toon noemen. Zo stellen in fig. Tób ene een hogere toon voor dan a.
Brengen twee stemvorken (of muziekinstrumenten) een toon van
gelijke hoogte voort, dan noemen we deze gelijk gestemd. Om de
tonen van verschillende hoogte te onderscheiden, worden alle tonen
door letters benoemd. Men ging daarbij tot voor kort uit van een
standciardtoon, bepaald door een trilling met een frequentie van 435
c/sec, welke thans op 440 c/sec gesteld wordt (Opm. blz. 97) en noemt
deze in de muziekleer de toon a,. Met bepaalde treden klimmen de
frequenties der volgende tonen b,, c,, d,, e,, f,, g, op (toonladder),
waarna men tot een frequentie van 880 komt (dus 2 x 440), welke
toon men a2 noemt. Zo doorgaande kan
men het gehele gebied der tonen boven en
a
beneden 440 c/sec indelen. Elke twee tonen,
waarvan de ene de dubbele frequentie heeft
van de andere, hebben een toonafstand van
een octaaf; samen klinkende geven ze steeds
b
een welluidende indruk. Zo deelt nu de musicus
het toongebied in octaven in; hij gaat daarbij
echter niet van a tot a, maar van c tot c
(fig. 77). Uit deze figuur blijkt wel, dat het
£
orgel het grootste toongebied omvat. Verder
blijkt hieruit hoe ver de toongebieden van
Fig. 76
enkele instrumenten en dat van de menselijke
Voorstelling van een drietal stem zich uitstrekt. De getrokken lijnen geven
tonen; b is hoger dan a;
b en c zijn even hoog, doch het hoofdgebied en de in grootte afnemende
b is sterker dan c.
stippen als bij de contrabas, violoncel, altviool, viool, tuba, trompet en hobo, de boventonen (§ 49); het streeplijntje bij de trompet geeft nog een niet nader gedefinieerde reeks
van boventonen aan. De tonen bij de bekkens voortgebracht liggen
willekeurig door elkaar. Voor de bas, bariton, tenor en alt zijn de
hoofdgebieden aangegeven als gemiddelden; meermalen zal men de
hoogste grens overschrijden. Voor de sopraan is deze overschrijding
aangegeven; het gebied, waarin de overschrijding meest plaats vindt,
is door streeplijntjes aangegeven, het nog hoger overschrijdingsgebied door punten. Het tonengebied der spraak van man en vrouw
strekt zich uit tot c6 en zelfs nog wel hoger, de medeklinkers s en f
worden gevormd door zeer hoge frequenties (zie ook §49).
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De hoogte van een toon wordt bepaald door de frequentie van de trilling.
Als twee trillingsbronnen trillingen van gelijke frequentie (tonen van
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gelijke hoogte) voortbrengen, noemen we ze gelijk gestemd.
Het toongebied wordt muzikaal ingedeeld in octaven.
De standaardtoon is aj, waarvan de frequentie vroeger op 435 c/sec en
thans op 440 c/sec gesteld wordt.
Opmerking: In 1885 werd internationaal overeengekomen om de toon at vastte
leggen door de frequentie 435 c/sec. De musici hielden zich daaraan alles behalve
goed. Dikwijls ging men van een hogere frequentie uit. Enkele jaren geleden
werden in Philips’ Laboratorium dienaangaande zeer nauwkeurige metingen gedaan
bij door omroepzenders uitgezonden concerten. Hierbij bleek sporadisch een
stemming gebaseerd op 430 c/sec en op 447 c/sec voor te komen. Verreweg de
meeste stemmingen waren gebaseerd op frequenties liggende tussen 437 en 443
c/sec. Er is dus reden om de a! te stellen op 440 c/sec, waartoe in 1939 te Londen
door een comité van de Internationale Federatie van Organisaties voor Standarisatie is besloten.
Aardig is ook nog, dat bij deze metingen werd vastgesteld hoe zelfs nog bij
de allerbeste orkesten verschil in stemming van enkele belangrijke instrumenten
te constateren viel en ook dat tijdens het spelen de stemming vaak iets omhoog
ging. Deze afwijkingen lagen echter gewoonlijk onder of op de grens van het onder
scheidingsvermogen van het oor.

B. Trillingssterhte en geluidssterkte.
Slaat men een stemvork eerst heel zacht en daarna sterker aan, dan
blijft de hoogte van de toon dezelfde, doch we krijgen in het laatste
geval een sterkere geluidsindruk: we vinden de toon sterker. In fig. 76
stellen b en c tonen van gelijke hoogte voor; echter is b sterker dan c.
Nu moeten we bij de sterkte van een toon nog wel goed onderscheid
maken tussen de sterkte van de trilling in de lucht, de trillingssterkte
en de sterkte van de geluidsgewaarwording, de luidheid van de toon,
die we voortaan zullen aanduiden als geluidssterkte.
De trillingssterkte wordt veelal aangegeven door de energie, welke
per seconde door een denkbeeldig vlakje van 1 cm2, loodrecht op
de voortplantingsrichting, heen gaat; (men bedenke wel, dat de golven
de energie van de trillingsbron uitdragen). Waar het hier om energie
per seconde gaat, is hier dus sprake van vermogen, zodat de meting
in watt kan geschieden.
In plaats van de trillingssterkte gebruikt men ook wel de trillingsdruk, waaronder men de effectieve waarde (§ 44 B) van de drukver
anderingen verstaat, die ontstaan door de heen en weer trillende
luchtdeeltjes. Men meet deze op een vlakje van 1 cm2, dat loodrecht
op de voortplantingsrichting is geplaatst. De krachten worden uitge
drukt in de krachteenheid dyne, die ongeveer 0,001 gram is.
In het algemeen geldt voor de sterkte van de trilling, dat deze
groter is, naarmate de frequentie en naarmate de amplitude van de
trilling groter is.
Radio I
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Nu iets over de geluidssterkte. Het is mogelijk, dat er in de lucht
een trilling optreedt, die zo zwak is, dat we hem niet horen. Er bestaat
dan wel een trillingssterkte, echter geen geluidssterkte. Maken we de
trillingssterkte groter, dan wordt op een gegeven ogenblik de toon
hoorbaar. We hebben de hoorbaarheidsdrempel overschreden. Maken
we nu de trillingssterkte weer iets groter, dan moeten we niet ver
wachten, dat men dan ook beslist een grotere geluidssterkte waarneemt.
Voor elke toon geldt, dat men de sterkte van de trilling met een zeker
percentage moet laten toenemen, alvorens we een sterker geluid waar
nemen. Dit percentage is voor alle tonen niet even groot, maar
gemiddeld bedraagt het ongeveer 26 %. Men moet dus een reeds
aanwezige trilling ca. 26 % sterker of 1,26 maal zo sterk maken, opdat
men een sterkere geluidsindruk krijgt.
Geschiedt dit, dan is de geluidssterkte als het ware met één trede
toegenomen. Men noemt zo’n trede een decibel (dB). Wordt dus een
trilling in de lucht ca 26 % sterker gemaakt, dan zegt men dat de
trilling 1 decibel versterkt is; wordt deze trilling dan weer opnieuw
26 % sterker, dan is de oorspronkelijke trilling 2 decibel versterkt.
Is dus een trilling 1,26 maal de oorspronkelijke trilling, dan is de
versterking 1 dB, is zij 1,26 X 1,26 = 1,6 X de oorspronkelijke, dan
is de versterking 2 dB. Zo doorgaande vindt men, dat, als de trilling
1,2610 (=-10) maal zo sterk is geworden, de versterking 10 dB en bij
1,2620 (= 100) maal zo sterk is geworden de versterking 20 dB is.
Heel vaak wenst men de geluidssterkte (niet de versterking!) aan
te geven. Men moet dan uitgaan van de hoorbaarheidsdrempel, waarbij
de geluidssterkte nul is. Wordt dan de trillingssterkte 1,26 zo sterk, dan
zegt men dat de geluidssterkte 1 phoon (spreek uit: foon; phóne =
geluid) is. Is dus een luchttrilling 100 maal zo sterk geworden dan
toen deze op de hoorbaarheidsdrempel was, dan zegt men dat de
geluidssterkte 20 phoon is.
Nu is op een Internationale Conferentie in 1937 te Parijs gehouden
vastgesteld, dat de hoorbaarheidsdrempel (dus nul phoon) voor een
toon van 1000 c/sec ligt bij een trillingssterkte van 10—16 Watt per cm2,
hetgeen overeenkomt met een trillingsdruk van 2.10-4 dyne per cm2.
Hiervolgens komt 20 phoon overeen met 10~14 W/cm2 of 2.10 J
dyne/cm2 en 120 phoon van 10—4 Watt/cm2 of 2.10“1 dyne/cm2

(ffc. 79).
In de radiotechniek is het de gewoonte om de versterking van
andere trillingen dan luchttrillingen, b.v. van de electrische trillingen in
het radioapparaat, ook in dB aan te geven. Als b.v. een toestel een elec
trische trilling 10 000 maal versterkt, zegt men dat de versterking 40
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decibel is. Daarentegen moet de sterkte van het geluid, dat de luid
spreker voortbrengt, aangegeven worden in phoon.
De trillingssterkte is de sterkte van de (lichttrillingen en wordt bepaald
door de energie, die per sec loodrecht door een denkbeeldig vlakje van 1 cm2
gaat; de sterkte is groter, naarmate de frequentie en de amplitude groter zijn.
De geluidssterkte is de sterkte van de geluidsindruk, welke een luchttrilling
veroorzaakt.
Wanneer een luchttrilling met ca 26% van zijn sterkte toeneemt, neemt
de geluidssterkte met één trede toe en is de versterking 1 decibel.
De versterking van electrische trillingen wordt in decibel aangegeven.
De sterkte van het geluid wordt aangegeven in phoon.
Opmerking: a) Wet van Wcber-Fechner.
Voor het gehoorzintuig geldt ongeveer de regel, dat, als men de trillingssterkte
telkens met een zelfde getal vermenigvuldigt, de geluidsindruk met eenzelfde
bedrag vermeerdert. Dit noemt men de Wet van Weber-Fechner. Men zegt nu heel
vaak, dat er een logarithmische betrekking bestaat tussen trillingssterkte en geluids
sterkte. Wat hieronder is te verstaan moge uit het volgende blijken.
b) Over logarithmen. Waar later in dit werk nog meer dan eens gewezen
moet worden op een logarithmische betrekking, volgt hier een nadere verklaring
van het begrip logarithme, dat woordelijk betekent: „verhouding van getallen”.
Het zal de meeste lezers bekend zijn, dat
2 = 21 ; 4 = 22; 8 = 23 ; 16 = 24 enz.
We zeggen nu, dat we de getallen 2, 4, 8 en 16 hebben geschreven als machten
van 2; waarbij we de naar boven geplaatste getallen de exponenten noemen, terwijl
2 het grondtal heet. Men kan nu óók zeggen: 3 is de logarithme van het getal 8,
als 2 het grondtal is, m.a.w. men moet het grondtal 2 tot de derde macht ver
heffen om 8 te krijgen.
Men schrijft nu: 3 = log 8; 2 = log 4; 4 = log 16; waar bij gezegd moet
worden : „als 2 het grondtal is”.
In plaats van 2 kan men nu elk ander getal als grondtal kiezen. Er is echter
een logarithmenstelsel, dat algemeen is ingevoerd en waarbij men 10 als grondtal
heeft aangenomen.
Als we dus schrijven:
10 = 101 ; 10Ó = 102; 1000 = 103, dan kan men weer zeggen: 3 is de log van
1000 (of 3 = log 1000 „als 10 het grondtal is”, maar deze laatste toevoeging wordt
nu voortaan weggelaten. Men laat het nu echter niet bij de ronde getallen 10,
100 enz, maar men heeft de logarithme van alle getallen bepaald en die in
tabellen (logaritlimentafel) vastgelegd.
Aan de hand hiervan vindt men b.v.:
1 = io°; 0,1 = 10"1 ; 0,01 = 10“2; 0,001 = 10“3, en voor de getallen van 1 tot
en met 10 heeft men b.v.:

= 100,30103. 3 = 100,47712; 4 = 1Q0,60206.
; 2
5 = 100,69897. 6 _ 100,77815. 7 = 100,84510. 8 = 100,90309.
1 = 10°

9 = 10°>95424 ; 10 = 101 •
Men ziet, hoe in deze getallen de logarithme steeds groter wordt en van
0 tot 1 opklimt.
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c) Over logarithmische schaalverdeling. Van bijzondere betekenis is de logarithmische schaalverdeling, waarvan we meer dan eens gebruik zullen maken.
Gesteld eens, dat we een lijn, beginnende bij 1 en eindigende bij 1000 moeten
verdelen, dan is het duidelijk dat, als we dit op de ons bekende wijze doen, de
afstand van 10 tot 100 juist 10 maal zo groot is als van 1 tot 10, en dat die van
10 tot 10C0 weer 100 maal zo groot is (fig. 78a). Had men voor de totale lengte
b.v. 10 cm ter beschikking, dan zou het stukje van 1 tot 10 zeer klein worden.
Dat zou nog erger zijn, indien we b.v. juist in dit stukje nog een onderverdeling
zouden moeten maken van evenveel deeltjes als in het stuk van 10 tot 100. Deze
moeilijkheid omzeilt men door de gehele lijn logarithmisch te verdelen. Daartoe
moet men de gegeven afstand in 3 gelijke delen verdelen (zie fig. 78b). Onder
de getallen 1, 10, 100 en 1C00 hebben wij de logarithmen geschreven (0,1,2, 3)*
De verdere verdeling kan men zelf maken, als men de afstand van 0 tot 1 maar
verdeelt volgens de logarithmen der getallen 1, 2, 3 enz., welke boven gegeven
zijn, waarbij men 0 tot 1 als eenheidsafstand neemt. Deze verdeling komen we
ook op de rekenliniaal, waarvan de technicus gebruik maakt, tegen.
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Vergelijking van een gewone en logarithmische schaalverdeling.
d) Over decibel en phoon. We merkten reeds op, dat tussen de verandering van
de trillingssterkte en geluidssterkte een logarithmische betrekking bestaat (Wet
van Weber-Fechnër). Hoe deze betrekking meer nauwkeurig is en hoe deze voor
de practijk bruikbaar is te maken, is aangegeven door het Bell-laboratorium
(Amerika), dat heeft gevonden, dat men de trillingssterkte als regel ongeveer
26% sterker (dus ongeveer 1,26 maal zo sterk! heeft te maken, om een sterkere
geluidsindruk te verkrijgen.
Als we een logarithmentafel raadplegen, vinden we:
10° = 1 of log 1=0; 100’1 = 1,259 of log 1,259 = 0,1 ; 100’2 = 1,585 of
log 1,585 = 0,2; 100’3 = 1,995 of log 1,995 = 0,3.
Men lette er nu wel op, dat elk volgend getal 1,259 maal zo groot is als het
voorgaande, terwijl hun logarithmen telkens met 0,1 opklimmen. Deze vermenig
vuldiging der getallen met 1,259 (toename van bijna 26%) stemt overeen met
het getal, dat aangeeft, hoeveel maal men de trillingssterkte moet doen toenemen
(1,26, als zo pas aangegeven), terwijl de toename van de logarithme met een
betrekkelijk zeer eenvoudig getal (0,1) geschiedt.
Van deze toevallige omstandigheden heeft men in het Bell-laboratorium een
dankbaar gebruik gemaakt.
Wordt een trillingssterkte 1,259 maal zo groot, dan gaat de geluidssterkte a.h.w.
één trede, omhoog, wat aangeduid wordt door 0,1 en waarvoor men de naam
decibel heeft ingevoerd (deci = tiende; bel is afgeleid van Bell; schrijft men 103,
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dan zou men kunnen spreken van een exponent van 3 bel of 30 decibel = 30 dB).
Men zegt nu dat de versterking 1,259-voudig of 1 decibel is. Wordt een trilling
1,585 maal zo sterk gemaakt, dan zegt men ook, dat de versterking 2 decibel is
(log 1,585 = 0,2 = 2 x 0,1). Wordt een trilling 100 maal zo sterk gemaakt, dan
kan men deze versterking in decibel uildrukken, als men eerst de log van 100
bepaalt (deze is 2, want 100 = 10-) en deze waarde met 10 vermenigvuldigt
(log 100 = 2 = 20 x 0,1); de versterking is dus 20 decibel (of ook wel 2 bel).
Men houde nu wel in liet oog, dat, terwijl het getal aangeeft hoeveel maal de
trillingssterkte groter wordt, de log van dit getal, uitgedrukt in decibel, aangeeft
met hoeveel treden de geluidssterkte is toegenomen of eventueel zou toenemen.
De aanduiding in decibel is dus de waardering van het sterker worden (verster
ken ) van een trilling naar de maatstaf van het gehoor; de decibel heeft altijd
betrekking op de verhouding van de trillingssterkte van twee trillingen.
Wordt de trilling 1,259 maal zo zwak gemaakt, dan wordt de geluidsindruk
zwakker en de toename is negatief, nl. —1 decibel.
Kon men nu twee trillingssterkten met elkaar vergelijken, gelijktijdig ontstond
ook de behoefte om de sterkte van het geluid in een maat uit te drukken. De
Duitsers gingen daarbij uit van de gedachte om de hoorbaarheidsdrempel als
basis te nemen, waarbij de geluidssterkte nul is. Zij voerden nu de naam phoon in
voor de eenheid van geluidssterkte, welke grootte volkomen overeenkomt met de
decibel. Is dus een trilling 1000 (= 103) maal zo sterk als een, die juist op de hoor
baarheidsdrempel ligt, dan \s, dus de geluidssterkte 30 decibel groter of 30 phoon.
Heeft een trilling een sterkte van 30 phoon en wordt deze 20 decibel versterkt,
dan is de geluidssterkte 50 phoon.
Practisch voorkomende geluiden, van het zachtste geruis tot de pijnlijk aan
doende geluiden, liggen tussen 0 en 130 phoon. Bij gewoon spreken is de geluids
sterkte op 1 m afstand ca 50 phoon (zie ook fig. 79).
Men beschikt tegenwoordig over meetinstrumenten,-geluidssterktemeters, die óf
in phoon óf in decibel (volgens Amerikaanse gewoonte) geijkt zijn en waardoor
men gemakkelijk op elke plaats de geluidssterkte kan bepalen, wat zeer belangrijk
is bij de bestrijding van het lawaai.

C.

Hoorbaarheidsgebied.

We weten, dat elke trilling een zekere sterkte moet hebben om
gehoord te kunnen worden (hoorbaarheidsdrempel). Natuurlijk is
deze voor alle mensen meer of minder verschillend.
Om de eigenschappen van ons gehoor beter te leeren kennen,
willen we fig. 79 beschouwen.
Langs de onderste horizontale lijn van deze figuur (men noemt dat
de horizontale as) zijn frequenties en op de linker verticale lijn (de
verticale as) trillingssterkten. Op elk der beide assen zijn logarithmische
verdelingen gemaakt. Op de horizontale as (beneden) zien we de uit
fig. 78b bekende verdeling. Door deze voorstellingswijze is het mo
gelijk een enorm groot gebied als van rond 20 tot 20 000 gemakkelijk
in één figuur onder te brengen en te overzien (men probere dit maar
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eens met een gewone verdeling). Langs de horizontale as (boven) is
nog de verdeling in octaven aangegeven; over gelijke afstanden zien
we telkens een verdubbeling van de frequenties. Langs de verticale
as, klimmen de getallen over gelijke afstanden met het 10 voudige op.
Doordat de onderverdeling hier ontbreekt valt het logarithmische
karakter den beginner niet direct op.
Gaan we nu over tot de beschouwing van de kromme lijnen.
Octaven
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Fig. 79

Overzicht van het hoorbaarheidsgebied van de mens.

De onderste kromme geeft de hoorbaarheidsdrempcl (nul phoon)
aan voor trillingen van verschillende frequenties. Deze is bij 1000 c/sec
• 10~116 W/cm2; bij 20 c/sec moet de trillingssterkte ca 10—8 W/cm2 zijn >
om gehoord te kunnen worden, m.a.w. hier moet de trillingssterkte
108 maal (!) zo groot zijn als bij een frequentie van 1000 c/sec.
Voor trillingen tussen ca 500 en 5000 (dus ca. c2 en c5) blijkt de
drempel het laagst te'liggen; daarvoor is het oor het gevoeligst.
Dat is tevens het gebied van de geluiden, die de mens zelf in
hoofdzaak voortbrengt (zie fig. 77).
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Nu merkten we vroeger reeds op, dat de trillingssterkten in de lucht
groter zijn, naarmate de frequentie en de amplitude groter zijn.
Als men nu bedenkt, dat bij de lage frequenties de trillingssterkte
groot moet zijn, dan volgt daaruit dat de amplitude der luchtbewegingen
zeer groot moet zijn in vergelijking tot die voor trillingen van b.v.
1000 tot 4000. Dit wordt aardig gedemonstreerd als men b.v. een
stemvork van 50 en van 4000 c/sec aanslaat. De eerste zal zeer sterke,
duidelijk zichtbare trillingen moeten maken om een enigszins hoor
bare toon voort te brengen, terwijl men bij de andere met het blote oog
nagenoeg geen beweging waarneemt.
Deze wetenschap is van zeer veel betekenis voor de luidsprekerbouw. Zal liet trillende systeem lage tonen goed hoorbaar maken, dan
moet dit ook sterke bewegingen ongehinderd kunnen uitvoeren.
Opmerking: Wij geven hierbij de amplituden van enige trillingen in de lucht,
als deze trillingen op de hoorbaarheidsdrempel worden voortgebracht.
Bij:
32 c/sec = 50
. 10"6 cm;
120 c/sec = 0,50
. 10"® cm;
500 c/sec = 0,005 . 10"® cm;
2000 c/sec = 0,0003 . 10'® cm;
16000 c/sec = 0,0007 . 10"® cm.
Op grond van bovenstaande beschouwing zal men nu ook gemak
kelijk inzien, op welke moeilijkheden men stuit, als men de sterkte
van het geluid van een radiotoestel vermindert en daarbij dezelfde
geluidskwaliteit wil hebben als wanneer het geluid krachtig is. Bij de
gewone methode van verzwakken vallen de lage tonen altijd meer of
minder onder de hoorbaarheidsdrempel, zodat deze uit de muziek
verdwijnen (Deel III).
In fig. 79 zijn verder enkele lijnen van „gelijke geluidssterkte”
(isophoons) weergegeven, die aangeven hoe groot de trillingssterkten
bij de verschillende frequenties moeten zijn om een bepaalde geluids
sterkte te veroorzaken ; door deze lijnen hebben we een 4 tal gebieden
gevormd, die we door de ingeschreven tekst ongeveer hebben ge
kenmerkt.
Overschrijdt men de geluidssterkte van 120 phoon, dan wordt deze
al heel spoedig onaangenaam en veroorzaakt pijn. Men heeft dan de
pijngrens bereikt; ten naaste bij wordt die door de bovenste kromme
aangegeven.
Wij hebben in fig. 79 de getrokken lijnen voortgezet door sleep
lijnen, waarvan het verloop niet vastligt en aldus gedacht is. Toch
weet men wel dat trillingen beneden ca 16 c/sec en boven ca 20 000
c/sec niet meer hoorbaar zijn. Deze grenzen zijn min of meer individu-
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eel. Vooral de hoogste grens is sterk afhankelijk van de leeftijd. Jonge
kinderen kunnen 21 000 a 22 000 c/sec nog horen; deze grens zakt
niet onbelangrijk met de leeftijd en beweegt zich voor oudere personen
tussen ca. 14 000 en 17 000 c/sec, terwijl de onderste grens in de
regel een weinig omhoog schuift. Men maakt dan ook geen grote
fout als men zegt, dat het hoorbaarheidsgebied zich gemiddeld uit
strekt van 50 tot 15 000 c/sec.
In de radiotechniek noemt men het gebied der hoorbare trillingen
laagfrequent. Men noemt het laagfrequente trillingen ter onderschei
ding van trillingen, die we later zullen leren kennen en die van veel
hogere frequentie zijn en daarom hoogfrequente trillingen heten.
De kleinste trillingssterkte, waarbij een luchttrilling hoorbaar is, heet de
hoorbaarheidsdrempel.
De drempelwaarde voor een trilling van 1000 c/sec is vastgesteld op
10 16 watt/cm2; hierbij is de geluidssterkte nul phoon.
Lage en zeer hoge tonen vereisen een veel grotere trillingssterkte om de
hoorbaarheidsdrempel te overschrijden dan tonen uit het middengebied.
Om lage tonen te kunnen horen moeten de trillingen, als gevolg van de
lage frequentie, een zeer grote amplitude bezitten.
Trillingen van een frequentie liggende in het hoorbaarheidsgebied (van
ca 16 tot ca 20 000 c/sec) noemt men laagfrequente trillingen.
In de practijk stelt men het hoorheidsgebied op ca 50 tot ca 15 000 c/sec
(golflengten der geluidsgolven van ca 6,5 m tot ca 2,0 cm).

§ 49.
A.

Klanken, zwevingen, combinatietonen.
Klanken.

Tot dusverre spraken we alleen van enkelvoudige trillingen, die de
geluidsindruk van een toon geven. Tonen komen echter slechts zeer
zelden alleen voor. Slaat men b.v. op. een piano een toets aan, dan
hoort men niet alleen de daarmee corresponderende toon, maar nog
een meer of minder groot aantal tonen, welke gelijktijdig door de
aangeslagen snaren in het instrument worden voortgebracht. Men
noemt het geheel dat we aldus horen een klank en spreken van
de klank of het timbre van het instrument. De eigenlijke toon, die
we op het instrument wensen voort te brengen, heet grondtoon; deze
wordt vergezeld van tonen, die altijd hoger liggen en daarom boventonen
heten. Door het aantal, onderlinge ligging en individuele sterkte dezer
boventonen ontstaat de klank, die elk instrument kenmerkt. Bij de
meeste instrumenten ontstaan de boventonen door trillingen, waar
van de frequentie een veelvoud is van de frequentie van de grond
toon. Men noemt de grondtoon met de boventonen harnionischen (har-
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monia = samenstemming); de grondtoon is de eerste harmonische, de
eerste boventoon de tweede harmonische, enz.
Opmerking: Helmholtz maakte destijds onderscheid tussen twee soorten geluiden,
n.1. muzikale geluiden en geruisen. De klanken kunnen we tot de eerste rekenen.
Om een verdere onderscheiding te kunnen maken, zouden we de zo juist besproken
klanken harmonisch kunnen noemen, in tegenstelling tot de semi-harmonische
klanken, als we b.v. hebben bij sommige instrumenten en wel zulke met membranen
(trommel en pauk), bij staven (triangel, vibrafoon) en bij platen (bekkens). De
boventonen zijn bij deze instrumenten zo, dat hierbij een meer of minder groot
aantal is, waarvan de frequentie niet een geheel aantal malen dat van de grond
toon is. Geruisen, als b.v. suizen of huilen van de wind, een wagen over de straat,
e.d., ontstaan door een zeer grote reeks trillingen van allerlei frequenties, (vaak
zeer hoge). Legt men b.v. gelijktijdig twee handen op de toetsen van een piano,
zodat een menigte snaren wordt aangeslagen, dan benadert men de indruk van
een geruis. Bij sommige instrumenten draagt het geruis ook bij tot het klank
karakter (strijkstok over snaar; blazen bij fluit; lucht verplaatsing bij harmonica
en orgel).

De betekenis van de boventonen onderschat men gemakkelijk. Zij
zijn van buitengewone betekenis, omdat ze de „kleur” aan het
instrument geven en daarmede de nuancering in het orkest, m.a.w.
zonder boventonen zou ons orkest onmogelijk zijn.
Hoe moet men zich nu de luchtbeweging bij een klank voorstellen?
Men moet daartoe weten, dat een luchtdeeltje onder de invloed van
twee of meer trilkrachten kan staan; het zal dan een beweging vol
brengen, die een samenstelling is van die van alle afzonderlijke krachten.
In fig. 80 is nagegaan welke trilling een luchtdeeltje uitvoert, als
daarop een 4-tal trillende
A
a
Enkelvoudige
B
krachten zouden werken. De
trillingen
b;
■D
C
ene alleen zou de trillingsd
o
~^jj~ kromme A, de tweede B, de
i
/ derde C en de vierde D geven.
Grondtnlling
Volgens A zou het deeltje op
ft
het tijdstip t een uitwijking
ei
Samengestelde
t-a, volgens 3 een uitwijking
trilling
t-b enz. hebben, met het ge0
4- volg, dat de 4 krachten elkaar
b
/ ondersteunen en het deeltje
/ een uitwijking zal krijgen, gelijk
aan de som van alle uitwijkin
gen,
in fig. 80b voorgesteld
Fig. 80
door t-e. Herhaalt men deze
Het samenstellen van vier enkelvoudige
redenering voor alle tijdpunten
trillingen tot een samengestelde.

I
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in fig. 80a, dan vindt men zo in fig. 803 de punten f, g enz., waarna
men door alle punten een lijn trekt, die dan de trillingskromme
voorstelt. Na een tijd O-P (fig. 80£) herhaalt deze kromme zich weer,
zodat een periodische beweging is verkregen. Wiskundig kan men
nu aantonen, dat als een samengestelde trilling een periodisch verloop
heeft, deze is opgebouwd uit enkelvoudige trillingen, die in harmo
nisch verband staan. Op dit principe berust de ontleding van klanken,
zoals dit in de laatste jaren gedaan is door vele onderzoekers, o.a.
in Amerika en Duitsland.
Klinken aa
Nog even moeten we stil
staan bij de menselijke stem.
Brengt iemand een geluid
voort
(b.v. een klinker), dan
Klinker ie
kan men daarvan de trilling
laten optekenen, evenals trou
wens bij de instrumenten ge
schiedt. In fig. 81 zijn nu de
Klinker ie
klinkers aa en ie weergegeven.
Het grote onderscheid, dat
Fig. 81
tussen dezelfde klinkers, door
Voorstelling van een drietal door de men t twee verschillende personen
selijke stem voortgebrachte trillingen.
uitgesproken, kan optreden,
volgt uit de twee voorbeelden van de ie. Ontleedt men de menselijke
geluiden, dan blijkt, dat men ook te doen heeft met een grote reeks
van trillingen, waarbij voor elke klinker een of twee gebieden zijn,
waarin de trillingen zeer sterk zijn; daar wordt de klinker voornamelijk
geformeerd, waarom men dit de formanten noemt (zie figuur 77).
Medeklinkers hebben dit niet; hun frequenties strekken zich vaak uit
over een zeer groot frequentiegebfed en daarbij zijn soms hoge
frequenties (componenten), zoals bij de s en f (fig. 77), die zeer
karakteristiek voor die medeklinkers zijn en daarom niet goed gemist
kunnen worden.
Onderzoekingen op het gebied van de draadtelefonie hebben
geleerd, dat bij het afsnijden van frequenties boven 5000 nog een
goede spraak-verstaanbaarheid mogelijk is, zodat desnoods de hoogste
frequenties gemist kunnen worden. Ook is gebleken, dat, als men
de frequenties boven 7500 c/sec toelaat, de kwaliteit van het geluid,
dus ook van de muziek, niet veel meer verbetert.

WWWVWWWl/'

VWWVWVWW

Elke klank en elk geruis bestaat uit een meer of minder groot aantal
trillingen van verschillende frequenties (tonen).
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Een klank bestaat uit een grondtoon en boventonen ; de grondtoon noemt
men ook de le harmonische, de eerste boventoon de 2e harmonische, enz.

B.

Interferentie.

Er kan zich bij een samentreffen van twee trillingen iets heel bijzon
ders voordoen en wel dan, als beide trillingen van gelijke frequentie
zijn. Gesteld eens, dat twee trillende krachten gelijktijdig en volkomen
in fase op een luchtdeeltje werkten, en dat volgens de ene kracht de
trillingskromme 1 (fig. 82a) en volgens de andere de kromme 2 zou
ontstaan. Het resultaat zou dan zijn een sterkere trilling 3. Neem nu
eens het geval, dat de beide trillingen
juist */2 periode in fase verschoven zijn en
elkaar dus tegenwerkten. Dan zou vol
§
gens fig. 82b een kleinere trilling 3 ontstaan.
Waren de beide trillingen 1 en 2 precies
even sterk, dan zouden ze elkaar volkomen
opheffen, m.a.w. het luchtdeeltje zou in
rust blijven, hoewel er twee trillende krach
ten
op werkten. Men noemt dit verschijnsel
b
interferentie (interferer = op elkaar stoten).
Een voorbeeld van interferentie treffen we
aan bij een stemvork. Draaien we deze
rechtstandig voor ons oor, terwijl hij trilt,
Interferentie van trillingen.
dan zijn er bepaalde standen, waarbij men
a. 1 en 2 in fase; b. 1 en
2 90% in fase verschoven.
haast geen geluid hoort. Dan heffen de
trillingen, die van beide benen uitgaan, elkaar nagenoeg geheel op.
Onder interferentie van twee trillingen verstaan we dat een deeltje gelijk
tijdig aan twee trillingen van gelijke frequentie blootstaat; hierdoor is
het mogelijk, dat het deeltje een sterkere trilling, een zwakkere trilling of
zelfs geen trilling voortbrengt.

C.

Zwevingen.

Een bijzonder geval is nog dit, waarbij twee trillingen optreden,
die betrekkelijk weinig in frequentie verschillen. Dit is in fig. 83 weer
gegeven. Gesteld, dat de ene trilling een frequentie 40 en de andere
een frequentie 50 c/sec heeft (perioden V40 en Vso sec). Uit deze twee
ontstaat een trilling, die een geheel ander verloop heeft dan beide
oorspronkelijke. Er ontstaat nu schijnbaar een beweging met een ver
anderlijke amplitude en periode. Deze veranderingen geschieden ook
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periodisch, d.w.z. na bepaalde gelijke tijdsdelen of perioden is weer
dezelfde toestand ingetreden (vergelijk de punten p en q). De frequentie
van de amplitudeverandering is belangrijk kleiner dan die van de
beide samenstellende trillingen. Hij wordt bepaald door het ver
schil van beide fre
quenties en is 50
3 •pi
— 40 = 10, m.a.w.
de periode is 0,1
sec (p q in fig. 83£
j
NV i
is 0,1 sec).
b
1 V,
Opmerking: Wij
'/50i
gingen in het hier
boven aangehaalde
voorbeeld uit van de
frequenties 40 en 50.
Zouden we 45 en 50
C
hebben gekozen, dan
waren er 5 amplitudeveranderingen per sec
Fig. 83
geweest, die eveneens
duidelijk optraden. Zou
Door het samenstellen van de twee ongedempte trillingen
men omgekeerd het
in a en b ontstaat de zwevingstrilling in c.
verschil der twee fre
quenties groter nemen,
b.v. 35 en 50 p/sec, dan zou het typische verloop der kromme van fig. 83c minder
duidelijk zijn. bij 5 en 50 p/sec zou men daarvan totaal niets meer te zien
krijgen. Wie de proef neemt door tekenen zal zien, dat men dan een langzaam
verlopende trilling van 5 p/sec krijgt, die als het ware volgens de frequentie van
50 p/sec gerimpeld is.
Voor het verkrijgen van een toestand, als in fig. 83c is aangegeven, moet men
dus te doen hebben met twee trillingen, waarvan de verhouding (kleinste :
grootste) niet veel van 1 verschilt, m.a.w. waarvan het onderling verschil klein
is t.o.v. de kleinste.
11'

■

Dit heeft nu in de geluidsleer de volgende betekenis: gesteld dat,
twee snaren zodanig gespannen zijn, dat beide frequenties weinig van
elkaar verschillen, dat b.v. de ene 500 en de andere 505 trillingen
per sec maakt. Slaat of strijkt men deze snaren gelijktijdig aan, dan
interfereren beide tonen, d.w.z. we horen een toon, die per sec een
5-tal deiningen in sterkte vertoont en bovendien een weinig in hoogte
schijnt te veranderen. Deze deiningen, die na gelijke tijdsdeeltjes
terugkeren, noemen we zwevingen. De frequentie van deze zwevingen
of de zwevingsfrequentie is gelijk aan het verschil der frequenties
van de beide samenstellende trillingen. Maken we het verschil der
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toonhoogten kleiner, dan duren de zwevingen langer, m.a.w. hun
frequentie wordt kleiner.
Indien twee geluidstrillingen van weinig verschillende frequentie gelijk
tijdig optreden, vertoont het geluid zwevingen. De zwevingsfrequentie is
gelijk aan het frequentieverschil der beide trillingen.
Opmerking: Het optreden van zwevingen is te gebruiken als een controle voor
gelijkgestemdheid van instrumenten.
Bedraagt het aantal zwevingen van 4 tot 6 per seconde, dan kan het oor ze vol
doende volgen en zijn dan meestal niet hinderlijk. Hoe meer deze grens over
schreden wordt, hoe moeilijker de zwevingen te onderscheiden zijn en hoe onaan
genamer de snelle sterktewisselingen ons aandoen; dat treft men b.v. aan bij twee
tonen, die in de toonladder direct op elkaar volgen en altijd een zeer onharmonische
indruk geven (dissonanten).
Soms meent men, dat door de zwevingen een nieuwe toon verkregen wordt,
welke men dan een zwevingstoon noemt; zulk een zwevingstoon bestaat echter niet.

D.

Combinatietonen.

Wanneer men twee stemvorken, die elk een voldoend groot aantal
trillingen maken (b.v. c2 en g2) krachtig aanslaat, kan men waarnemen
dat, behalve de twee voortgebrachte tonen, nog een derde ontstaat,
die een frequentie heeft, welke het verschil is van de frequenties van
beide andere; men hoort n.1. c'. Aanvankelijk meende men, dat men
nu een zwevingstoon had. De grote natuurkundige Helmholtz heeft
echter aangetoond, dat als een toon ontstaat door twee trillingen, deze
niet verklaard kan worden door het samenstellen dier trillingen op de
wijze, welke we hiervoor in fig. 83 aangaven, d.w.z. door het superponeren (§ 14). Er vindt een gecompliceerder verschijnsel plaats, dat we
hief niet nader kunnen beschrijven. Behalve de z.g. verschiltoon
(verschil der frequenties) wordt gewoonlijk nog een zwakkere somtoon
(som der frequenties) waargenomen, terwijl zelfs nog een hele reeks
nog zwakkere tonen van hogere en lagere frequentie kan ontstaan.
Men noemt al deze tonen combinatietonen, omdat ze ontstaan door de
combinatie van twee andere tonen.
Indien twee geluidstrillingen van grote sterkte en verschillende frequentie
optreden, is het mogelijk, dat een derde toon gehoord wordt van de verschilfrequentie; dit is dan een combinatietoon.
Opmerking: Of een verschiltoon hoorbaar wordt, hangt, als zijn frequentie in
het hoorbare gebied valt, geheel af van zijn sterkte en deze is weer afhankelijk
van de sterkte der beide samenstellende tonen. Wordt aan die voorwaarde voldaan,
dan is het mogelijk, dat twee tonen, welke beide boven de grens van hoorbaarheid
vallen, een hoorbare combinatietoon geven. Ongetwijfeld spelen de combinatietonen,
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zowel van grond- als van boventonen, een zeer belangrijke rol in de muziek.
Zonder boventonen en combinatietonen zou de muziek de kleurenrijkdom missen.

§ 50.

Resonantie.

A.

Het principe.

Resonantie is een trillingsverschijnsel, dat zijn naam aan de geluidsleer
ontleent en dat daarom voor ons van zoveel belang is, omdat liet
zich ook bij de electrische trillingen voordoet en een zeer belangrijke
rol speelt in de radiotechniek.
Ter inleiding geven we eerst een paar voorbeelden.
Denk een slinger, die in rust is. Men geeft hem een zwak stootje,
zodat hij een weinig uitwijkt. Zodra hij teruggekeerd is, geven wij hem
weer een zwak tikje. Dit herhalen we, en trots de uiterst geringe
stootjes, zien we kans de slinger grote uitwijkingen te geven. Alleen
komt het er op aan, dat we de stootjes op de juiste tijd toedienen,
d.w.z. na tijdsdelen, die gelijk zijn aan de eigen-periode van de slin
ger, of, anders gezegd: de frequentie der stootjes moet gelijk zijn
aan de eigen-frequentie van de slinger.
Nu nog een andere proef.
In een ijzeren staaf (fig. 84) heeft men aan het ene einde enkele
kleine gaatjes geboord, waarin breipennen van gelijke dikte, stevig
geklemd worden vastgehouden en wel zodanig, dat ze alle verschillende
lengte krijgen.
Aan het andere einde is een breinaald (E) van gelijke dikte ingeklemd,
die even lang is als een van de andere pennen (b.v. C). Als men nu
E aan het trillen brengt, begint C ogenblikkelijk ook te trillen, terwijl
de andere in rust blijven. Dit
A
B
komt, omdat de eigen-frequentie
S van C volkomen gelijk is aan
%o
f
die van E. De laatste deelt zijn
^ trillingen mee aan de staaf, die
ze ook op de breinaalden over
Fig. 84
draagt. C is daarvoor zeer ge
Als E trilt gaat C meetrillen, daar deze
voelig en begint heftig te tril
„gelijk gestemd” is (resonantie).
len; deze volbrengt een vrije
trilling (§ 45); de andere pennen wordt een trilling opgedrongen, die
niet met hun eigen-frequentie overeenkomt; ze ondergaan een gedwon
gen trilling, die echter zeer zwak blijft.
Denk nu twee stemvorken A en B, die gelijkgestemd zijn. Denk
verder, dat men de vork A aanslaat, terwijl men B op de tafel houdt.
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Plaatst men A dan even op de tafel en verwijdert men hem direct
daarna weer, dan blijkt, dat B nu een toon voortbrengt, hoewel deze
aanvankelijk niet trilde. De trillingen hebben zich vooral via de tafel
voortgeplant en B ontving per sec een bepaald aantal stootjes.
Aangezien nu de frequentie van deze stootjes gelijk is aan de eigenfrequentie van B, zal B gaan trillen en een toon voortbrengen. Men
noemt dit verschijnsel resonantie (resonare = terugklinken). Het in
fig. 84 behandelde verschijnsel noemt men ook resonantie, hoewel
geen geluid behoeft te worden voortgebracht.

'

B. De resonantiekromme.
is A niet volkomen gelijk gestemd met B en is het verschil in fre
quentie betrekkelijk klein, dan zal B ook wel gaan trillen en zijn eigen
toon voortbrengen
maar minder
sterk; de uitwijkingen van de benen
zijn veel kleiner. Om dezelfde trillingssterkte van B als zo pas te krijgen,
zou men dan een veel grotere arbeid
moeten aanwenden; m.a.w.: bij reso
nantie krijgen we de grootste uitwij
kingen met de geringste arbeid. Men
kan van het verschijnsel der verschil
lende uitwijkingen een grafische voor
stelling maken.
Gesteld eens, dat we 2 stemvorken
hadden van 100 trillingen per sec.
Frcquentio
Bij gelijk gestemdheid krijgen de benen
Fig. 85
van B verreweg de grootste amplitude.
Een resonantie kromme.
Stellen we deze uitwijking op 1. We
passen nu op de horizontale lijn in fig. 85 gelijke afstanden af, die de
frequenties voorstellen, terwijl we op de verticale lijn de uitwijkingen
afpassen. Zo stelt dan bij een frequentie 100 het stuk A-a de uitwij
king 1 voor.
Nu herhalen we de proef, nadat we echter de stemvork A verstemd
hebben tot b.v. 95 trillingen. De uitwijkingen van B zijn nu veel kleiner,
b.v. 0,15, zodat we de afstand B-b afpassen. Dit herhalen we voor
verschillende frequenties en we vinden op deze wijze een aantal punten,
waardoor we een kromme lijn trekken. Men noemt dit een resonantie
kromme. Zoals men ziet, heeft deze kromme bij een bepaalde frequentie,
die men resonantiefrequentie noemt, een piek, welke men resonantiepiek
noemt. De resonantiekromme kan men beschouwen als een gevoelig-
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heidskromme van een trillend voorwerp van diverse frequenties; voor
de eigen-frequentie is de gevoeligheid het grootst.
Onder resonantie verstaat men het verschijnsel, dat een trillend voorwerp
andere voorwerpen van gelijke eigen-frequentie aan het trillen brengt, waartoe
een minimum van arbeid nodig is.
De resonantlekromme van een trillend lichaam geeft aan hoe de verhouding
der amplituden hiervan Is, als daaraan trillingen van gelijke sterkte, maar
verschillende frequentie worden toegevoerd.

§51. Geluidsoverbrenging door microfoon en telefoon.
In fig. 86 is een schematische voorstelling gegeven van de geluidsoverdracht door microfoon en telefoon. De microfoon (van : mikrós =
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Fig. 86

Principe van de draadtelefonie.

klein en phöne = geluid of stem) bezit een zeer dun plaatje van een
electrisch geleidende stof a (trilplaat of membraan), met een daar
achter geplaatst koolschijfje b, dat aan de zijde van het plaatje kleine
uithollingen bezit, waarin fijne korreltjes kool zijn aangebracht; a en
b zijn verbonden aan de polen van een batterij met het gevolg, dat
een zwak stroompje, de microfoonstroom, via de korreltjes door de
stroomkring vloeit. Kleine drukveranderingen van het trilplaatje tegen
de koolkorreltjes hebben tengevolge, dat de electrische weerstand
kleiner of groter wordt. Dit stelsel is nu in hoge mate gevoelig. Wordt
voor de microfoon gesproken, dan wordt het trilplaatje getroffen
door de voortgebrachte luchttrillingen, m.a.w. er ontstaan vermeerde
ringen of verminderingen van de luchtdruk tegen de buitenzijde van
het membraan, dat daaraan gemakkelijk gehoorzaamt. Bij vergroting
van de luchtdruk wordt het plaatje sterker tegen de koolkorreltjes
gedrukt, wordt de electrische weerstand tussen plaatje en korreltjes
kleiner en neemt de microfoonstroom iets toe; bij vermindering van
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de luchtdruk neemt omgekeerd de microfoonstroom af. Het is ver
klaarbaar, dat aldus in de microfoon-stroomkring stroomveranderjngen
ontstaan, die meer of minder getrouw de luchtdrukveranderingen
weergeven (fig. 87).
De telefoon (van het gr. téle = ver en phöne = geluid of stem)
bestaat uit een hoefmagneetje, waar 2 spoeltjes met zeer veel windin
gen omheen zijn gebracht.
Voor de polen van de
L licht
trillingen
magneet is een zeer dun
voor
microfoon
ijzeren trilplaatje geplaatst.
Dit trilplaatje wordt door het
hoefmagneetje met een con
Microfoon
stante kracht aangetrokken.
stroom
Gaat echter door de
spoeltjes een stroom, dan
Luchttrillingen
wordt deze kracht, al naar
telefoon
de grootte van de stroom,
Fig. 87
gewijzigd.
Laat men de microfoon
Overzicht der trillingen bij de draadtelefonie.
stroom door de telefoon
gaan, dan zal het telefoonplaatje bij stroomsterktevergroting meer en bij
verkleining van de stroomsterkte minder worden aangetrokken, waardoor
dus het telefoonplaatje zich gelijktijdig met het microfoonplaatje heen en
weer beweegt. Wordt derhalve voor de microfoon gesproken, dan
zal het telefoonplaatje op dezelfde wijze trillen als het microfoonplaatje
en gelijke luchtgolven, dus hetzelfde geluid, voortbrengen. Natuurlijk
treden er verliezen op, met het gevolg, dat het geluid verzwakt uit
de telefoon komt (fig. 87). Het geluid, dat de telefoon weergeeft, is
verder nooit volkomen gelijk aan dat, wat voor de microfoon werd
voortgebracht. Zowel door de microfoon, de telefoon als het leidingstelsel wordt geluidsvervorming veroorzaakt; hiervan willen we echter
voorlopig afzien. Om de overdracht op grote afstand mogelijk te
maken, gebruikt men een inductiespoel (fig. 86). Deze is te beschou
wen als een transformator, waarvan de primaire wikkeling in de micro
foon- en de secundaire (die veel meer windingen bezit) in de telefoonkring is opgenomen.
De constante microfoonstroom, welke door de in de microfoonkring geschakelde wikkeling gaat, roept natuurlijk geen inductiestroom
in de telefoonkring te voorschijn. Wordt echter de microfoonstroom
groter, dan ontstaat in de secundaire wikkeling een stroom, die in
de ene richting vloeit (van boven naar beneden); wordt de microfoonRadio I
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stroom kleiner, dan ontstaat een stroom in tegengestelde richting
(van beneden naar boven). Door de telefoonspoeltjes gaat dan in het
eerste geval een stroom, die het magnetisch veld van de permanente
magneet b.v. versterkt, zodat het telefoonplaatje sterker wordt aange
trokken; in het tweede geval gaat een stroom in andere richting door
de spoeltjes, wordt het magnetisch veld iets verzwakt en wordt het
telefoonplaatje een weinig losgelaten. Men ziet gemakkelijk in, dat ook
nu het telefoonplaatje vrijwel dezelfde bewegingen moet volbrengen
als het microfoonplaatje en dus het geluid weergeeft, dat voor de
microfoon werd voortgebracht.
Bij de telefonie (draadtelefonie) worden luchttrillingen door het micro
foonplaatje overgenomen, waardoor overeenkomstige microfoonstroomveranderingen ontstaan, die gewoonlijk met behulp van een inductiespoel en
lange geleidingen worden overgedragen naar de telefoon, waar zij het tele
foonplaatje op daarmee overeenkomstige wijze in trilling brengen en dat
op zijn beurt weer luchttrillingen doet ontstaan.

I
i

HOOFDSTUK VI.
Electrische trillingen. .
Ontstaan en voortplanting der electromagnetische golven.
§ 52.

De electrische trillingskring.

A. Het ontstaan van de trilling.
We hebben in het voorgaande meermalen gesproken over wissel
stromen en weten reeds, dat bij grote frequenties wordt gesproken
van electrische trillingen.
Nu willen we eens nagaan hoe zulke electrische trillingen kunnen
ontstaan. Om wisselstromen te verkrijgen maakt men in de electrische
centrales gebruik van wisselstroomdynamo’s of -generatoren. De veel
snellere electrische trillingen ontstaan op geheel andere wijze. Men
maakt daartoe gebruik van een electrische trillingskring.
Deze wordt daardoor gekenmerkt, dat hij een condensator en een
spoel — dus een capaciteit en een zelfinductie — bezit. Om de werking
van condensator en spoel hierbij goed te leeren kennen, willen we
met een watervoorbeeld beginnen (fig. 88<z).
Twee vaten A en B zijn tot
B
ongelijke hoogte met water
gevuld. Men zet kraan P open
A
a
en ogenblikkelijk stroomt het
water van A naar B. Dit krijgt
nu een zekere hoeveelheid
c=ö!
arbeidsvermogen van bewe
ging, tengevolge waarvan het
water in A en B niet direct
s
°—1+ + ' +
°T
even hoog komt te staan: in
B komt het door de traagheid
b
A
iets te hoog, waardoor het
s
Q
water dan weer naar A stroomt.
Na enige schommelingen komt
Fig. 88
het tot rust. De schommelin
De functie van de condensator bi] een
gen
zullen langer duren, naar
electrische trillingskring, verklaard door
mate
de buis wijder is, d.w.z.
een reservoir in een watervoorbeeld.
Radio I
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minder weerstand biedt (in de tekening is de verbindingsbuis feitelïjk
veel te dun en te lang getekend om een kleine weerstand te hebben;
men moet verder de zuigerbeweging zonder weerstand denken).
Denk nu eens een condensator, waarvan de electroden A en B
respect, negatief en positief geladen zijn door middel van een gelijkspanningsbron, die we tussen C en D kunnen denken en door de
schakelaars S tijdelijk aan de condensator-electroden verbonden was,
terwijl de schakelaar P was uitgeschakeld. Zodra we P inschakelen
zal A zich willen ontladen naar B, maar er komen nu te veel electronen op B en ogenblikkelijk keert dat te veel weer terug en dit
herhaalt zich tot er evenwicht is verkregen.
Men ziet, dat, evenals bij het water, gesproken kan worden van het
schommelen, slingeren, of
beter van trillen van de eleca
a
krlr:::
triciteit,
of van electrische tril
,s
D
lingen
of
electrische oscillaties
isgsggjtej
(van het lat. oscillare = schom
melen). Daarom spreekt men
p
ook van een oscillerende ont
s
lading van de condensator.
D
+
-t*
Dergelijke electrische trillin
*
o
B ++ ++
b
gen
zullen slechts een zeer korC
L§
o{ te tijd duren. De vraag is: hoe
A
S\,
P
-r kunnen we ze langerdurend
r*"ocmaken? Het antwoord zullen
Fig. 89
we
geven, nadat we gezien
De werking van een spoel in electrische
trillingskring, verklaard door een rad met
hebben hoe we bij het watertraagheid in een watervoorbeeld.
voorbeeld moeten handelen.
In de buisleiding brengen we een schoepenrad met vliegwiel aan
(fig. 8Qö). Als het water van A naar B vloeit, wordt het rad gedraaid
en krijgt daardoor arbeidsvermogen van beweging. Natuurlijk onder
vindt nu de waterstroom eerst de tegenstand van het rad, maar wan
neer straks het water in A en B even hoog is gekomen, bezit het
rad nog arbeidsvermogen van beweging, dat eerst uitgeput moet
worden. Daardoor wordt het water in B nog weer even te hoog
opgestuwd. Als aanstonds het rad in rust komt, wil het water van B
naar A stromen; het rad werkt eerst weer vertragend, maar langzaam
komt het in beweging en door de daardoor verkregen traagheid wordt
het te veel aan water van B naar A gevoerd. Op deze wijze ontstaan
waterschommelingen, die langzamer verlopen, m.a.w. die een grotere
periode hebben. Dit alles is een gevolg van de traagheid van het
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draaiende stelsel.
Wanneer we nu bedenken, dat we in § 21 de traagheid van een
wiel vergeleken hebben met de zelfinductie van een geleider en
juist een spoel een grote zelfinductiecoëfficiënt bezit, dan is het
duidelijk, dat men aan de electrische trillingskring een spoel zal moeten
toevoegen. Zo wordt dan door fig. 89b een electrische trillingskring
voorgesteld.
Bekijken we de trilling nu ook nog eens uit een oogpunt van de
energie-omzetting. Als de condensator geheel geladen is en de electriciteit in rust is, is alle energie opgehoopt in het electrische veld van
deze; deze electrische energie is te vergelijken met arbeidsvermogen
van plaats. Zodra de ontlading begint, ontstaat een stroom en vormt
zich een magnetisch veld in de spoel, dat een steeds groter deel van
die energie opneemt; de electrische energie wordt omgezet in mag
netische energie, die te vergelijken is met arbeidsvermogen van be
weging. Als alle electrische energie is omgezet in magnetische, is de
condensator ontladen en de electrische stroom het sterkst. Maar direct
daarna laadt de condensator in tegengestelde zin op en wordt alles
weer omgezet in a.v.p. Zo vindt dus hier ook, als bij de slinger en
een trillend punt, voortdurend omzetting van de energie van de ene
in de andere vorm plaats. De trilling sterft echter uit.
Of de trillingen langer of korter zullen duren, hangt van de ohmse
weerstand van de kring af. Hoe groter de weerstand is, des te zwakker
is de trilling en des te spoediger houdt deze op, m.a.w. des te groter
is de demping. De weerstand werkt hier volkomen als de wrijving bij
de slinger en put de energie uit. Evenmin als door de wrijving de
frequentie van een slinger beïnvloed wordt, evenmin wordt ook de
frequentie van de electrische trilling beïnvloed door de weerstand.
Overschrijdt de weerstand een bepaalde waarde, dan kan echter in
het geheel geen trilling ontstaan, evenmin als een slinger zal gaan
slingeren, als de wrijving in zijn ophangpunt te groot is. In zo’n
geval heeft men een z.g. aperiodische kring (zie ook § 45 B).
B.

De cigen-frequcntic van de kring.

De frequentie, waarin de electriciteit in fig. 89b trilt, is alleen afhan
kelijk van de grootte van de capaciteit en de zelfinductiecoëfficiënt
en is te allen tijde even groot; het is de eigen-frequentie van de
trillingskring; evenzo heeft hij een eigen-periode. We ..ebben hier te
doen met een vrije trilling, zoals we een vrije slingering hebben, als
we een slinger zonder meer in slingering brengen.
Badio I
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Op welke wijze de frequentie van deze vrije trilling afhangt van de
capaciteit en zelfinductiecoëfficiënt, kan het watervoorbeeld ons leren.
Als men hierbij wijdere vaten gebruikt, dus vaten met groter
bevattingsvermogen (§ 28), zou het langer duren voordat het te veel
aan water van vat A naar B zou gaan en omgekeerd, zodat de periode
van de schommeling groter en de frequentie kleiner zou zijn. Zou
men een schoepenrad met zwaarder vliegwiel nemen, dan zou de
traagheid vergroot worden ; het stelsel zou langzamer in beweging
en evenzo langzamer tot rust komen, zodat ook de schommeling een
grotere periode en een kleinere frequentie zou verkrijgen.
In het electrische stelsel zal evenzo een verhoging van de capaciteit
en een vermeerdering van de zelfinductiecoëfficiënt een vergroting
van de periode of wel een verkleining van de frequentie meebrengen.
Bij verkleining dezer waarden vindt vergroting van de frequentie plaats.
Is b.v. in een trillingskring de zelfinductiecoëfficiënt 1 henry en de
capaciteit 1 juF, dan is de eigen-frequentie 160 c/sec; maakt men de
zelfinductiecoëfficiënt b.v. 1 mH, dan wordt de frequentie ca. 5000
c/sec. Maakt men bij deze zelfinductie de capaciteit 1 pF, dan wordt
de frequentie 5 000 000 c/sec.
Opmerking: Volgens de opmerking in § 42 zijn de inductieve- en capaci1
tieve weerstand: 2 .^r.v.Len
. Bij de eigen-frequentie zijn beide gelijk,
2.7i. v. C

1
1
dus: 2.ti.v.L =
of 2 2. 7i2. v2. L.C = 1 of v =
2 .n.v.C
Hierin is v de eigen-frequentie van het stelsel; deze hangt alleen af van het
product L X C.

Daar de periode T = — is, is de eigen-periode:

(13a)
T = 2 .Ti j L.C
Het is wel aardig op te merken, dat de slingertijd van een slinger door een
formule wordt voorgesteld, die grote overeenkomst hiermede vertoont. Noemt
men 1 de lengte (in meters) van de slingers en g de versnelling door de zwaarte
kracht (ca 9,81 m/sec), dan krijgt men:
T = 2.n
waaruit volgt, dat een slinger van 1 m lengte in ongeveer 2 seconden een slinge
ring volbrengt, m.a.w. de periode is 2 seconden.
Indien zich in een electrische stroomkring capaciteit en zelfinductie
bevinden, bezit deze kring in het algemeen een bepaalde eigen-frequentie
en daarbij kan een vrije trilling optreden.
De eigen-periode van een electrische trillingsketen is groter, naarmate
het product van de zelfinductiecoëfficiënt en de capaciteit (L X C) groter is.
Bij het volbrengen van een trilling wordt electrische energie voortdurend
omgezet in magnetische, en omgekeerd; door het energieverlies, als gevolg
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van warmteontwikkeling in de ohmse weerstand van de kring, put de aanvankelijk aanwezige energie uit en sterft de trilling uit.
Hoe groter de ohmse weerstand in een kring is, des te groter is de demping,
d. w. z. des te spoediger zullen de trillingen uitsterven ; is de weerstand zeer
groot, dan kunnen geen trillingen ontstaan en men heeft een aperiodische kring.

§ 53.

Serie-resonantie; de resonantiekromme.

In § 43 zagen we, dat, als men in een kring een zelfinductie,
capaciteit en ohmse weerstand heeft, er een bepaalde frequentie is,
waarbij de inductieve en capacitieve spanning juist even groot zijn en
waarbij alleen de ohmse weerstand de stroom in de weg staat, zodat
dan de grootste stroomsterkte optreedt bij een gegeven wisselspanning.
In de vorige § vonden we, dat, als een zelfinductie en een capa
citeit in een kring aanwezig zijn, de electriciteit in een bepaalde eigenfrequentie gaat trillen, een frequentie, die afhangt van de grootte van
beide. Bij nauwkeurige bestudering blijkt, dat deze frequentie volkomen
dezelfde is als die, waarbij
de zo pas bedoelde grootste
9 -----L=0,1HH------ --------stroomsterkte optrad.
^—i
8 100V
=p - —fx
Legt men nu tussen de
i—TfUlP----'
I l
klemmen van het stelsel in
-.7
R=12jl
g _
fig. 64a een wisselspanning
R=50jl
I6
van bepaalde grootte, maar
vï.
verschillende frequentie, dan
zal dus bij de eigen-frei*
co
quentie van dit stelsel de
\
£
grootste stroomsterkte op
treden. Men zegt nu, dat
er resonantie is tussen de
frequentie van de opgelegde
°0L 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 spanning en de eigen-freFrequentie (c/sec)
quentie. Daar de kring in
Fig. 90
serie geschakeld is met de
Naarmate de weerstand in, een elecspanningsbron, spreekt men
trische trillingskring groter is, is de
wel van serie-resonantie.
piek in de resonantiekromme lager.
Ook wel spreekt men
van stroo/n-resonantie, omdat de grootste stroomsterkten verkregen
worden. Waar de te overwinnen weerstand hierbij een minimum is,
zal ook een minimum energie nodig zijn om de ontstane vrije trilling
te onderhouden. Bestaat echter de resonantie niet, dan komt wel een
trilling (gedwongen) tot stand, doch minder sterk bij de verschil-
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lende frequenties. Dit wordt gewoonlijk aangegeven door een resonantiekromme, voorgesteld door fig. 90. Gesteld, dat we een trillingskring
hadden met L = 0,10 henry; C = 25,3 juF en R = 12 ohm, (zie voor
beeld §43), terwijl de opgelegde spanning, groot 100 volt, van frequentie
werd veranderd. Past men nu bij de gegeven frequenties de gemeten
stroomsterkten als verticale waarden af, terwijl op de horizontale as
de frequenties worden afgepast, dan stelt de getrokken kromme lijn
de resonantiekromme voor. Hieruit blijkt, dat bij 100 c/sec de grootste
stroomsterkte optreedt. Dit is de eigen-frequentie van de kring. De
resonantiekromme heeft nu nogal een scherpe piek. Zou men daaren
tegen een grotere ohmse weerstand kiezen, b.v. 50 ohm, dan zouden
de stroomsterkten in alle gevallen kleiner moeten zijn. Ze zijn aan
gegeven door de gestreepte lijn. De scherpe piek is hierbij verdwenen.
We leren uit het bovenstaande:
Elke trillingskring heeft een eigen-frequentie en een eigen resonantiekromme.
Hoe groter de ohmse weerstand in een kring is, des te groter is de
demping en des te meer wordt de resonantiekromme vervlakt, zodat de
piek verdwijnt.
De resonantiekromme geeft aan hoe groot de stroomsterkte in een trillings
kring is bij even sterke wisselspanningen van verschillende frequenties.
De frequentie, waarbij de grootste stroomsterkte optreedt, is de eigenfrequentie van de kring; er is dan resonantie tussen de frequentie van de
opgelegde wisselspanning en de eigen-frequentie, waarom men dit ook wel
de resonantie-frequentle noemt.

Ter toelichting van het resonantieprincipe
nog ’t volgende voorbeeld:
1%
Op een glazen buis zijn twee
spoelen A en B gewikkeld (fig. 91).
De spoel B is verbonden met de
7/
Tbevoer
Geïnduceerde
der
electroden van een draaicondentrilling
trilling
sator. Zij vormen een trillingskring.
Fig. 91
Stel nu, dat de eigen-frequentie van
Spoel A vormt met de condensator een
deze kring bij de getekende contrillingskring. Spoel A kan in B een
densatorstand 300 000 c/sec is.
trilling induceren.
Gesteld nu, dat we aan de spoel
A een trilling van de frequentie 290 000 c/sec toevoeren. Dan ontstaat
door inductie (§19) in de kring een gedwongen trilling (§ 45b) van
dezelfde frequentie; zou de trilling in spoel A juist 300 000 c/sec zijn,
dan zouden belangrijk sterkere electrische trillingen ontstaan; het
waren dan vrije trillingen. Omdat in dat geval de frequentie van de
trilling in A even groot is als de eigen-frequentie van de trillings
kring, zal dan resonantie optreden.
A

B
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Om een vrije trilling te krijgen, is liet echter niet nodig dat in de
spoel A een trilling van gelijke frequentie optreedt. Indien slechts een
tijdelijke stroomverandering in A optreedt, wordt in B een e.m.k. ge
ïnduceerd, die de electronen naar het ene bekleedsel van de conden
sator opstuwt. Daarna snellen zij via spoel B naar het andere bekleedsel,
keren weer terug, m.a.w. er ontstaat een vrije trilling, die natuurlijk
meer of minder snel — afhankelijk van de weerstand van de keten
— uitsterft (gedempte trilling). In dit geval zegt men, dat de trilling
ontstond, doordat we even de electriciteit (of zoals men ook wel
zegt: de trillingskring) aanstootten.
Dit gelijkt volkomen op het geval, dat men een slinger een stoot
geeft, die daarna vrij uitslingert, waarbij een voortdurende energieomzetting plaats vindt, die ten slotte ophoudt als alle energie is ver
bruikt voor wrijvingsarbeid (§ 45).
Wanneer de electriciteit in een trillingskring door een of andere oorzaak
in beweging wordt gebracht, zegt men, dat de kring wordt aangestoten en
er ontstaat een gedempte trilling van de eigen-frequentie van die kring.
§ 54.

Parallel-resonantie; de sperkring.

Is een trillingskring L C in een stroomkring opgenomen als in
fig. 92, dan doet zich een merkwaardig verschijnsel voor.
Gaan we eens uit van het theoretische ge
val, dat zich in de door L en C gevormde
o
kringgeen ohmse weerstand bevindt. Nemen
°
<$>
L/ £5
yo
we nu eerst eens aan, dat L alleen aanwezig
was; dan zou de machine, die een bepaalde
wisselspanning geeft een zekere wisselstroom
Fig. 92
door L doen ontstaan. Was C alleen aan
De kring L C vormt voor de wezig, dan zou een wisselstroom ontstaan,
van de generator uitgaande
die op elk ogenblik tegengesteld gericht
wisselstromen een weer
stand, afhankelijk van de
was aan die in L (§ 38 en 39). Nu echter
frequentie van de kring.
beide aanwezig zijn, zal er een stroom door
de machine geleverd worden, die het verschil is van beide stromen.
Dit verschil blijkt bij de gegeven waarden van L en C alleen af te
hangen van de frequentie van de door de machine geleverde wissel
spanning. Voeren we b.v. deze frequentie op, dan wordt op een
gegeven ogenblik het verschil nul, d.w.z. de machine geeft geen
stroom. Op dat ogenblik zijn de inductieve en capacitieve reactantie
even groot. Het ligt nu wel enigszins voor de hand om te vermoeden,
dat dan in de L C kring ook geen stroom vloeit. Dit is echter niet juist.

F

122
De stroom, welke door L vloeit, zoekt nu zijn weg naar C, doch
keert dan weer terug via L, m.a.w. in de L C kring treedt een trilling
op en wel in de eigen-frequentie van deze kring. Dit is nu weer een
vrije trilling. Bij verder onderzoek blijkt, dat de eigen-frequentie van
de L C kring nu even groot is als de frequentie van de wisselspanning,
zodat er dus resonantie bestaat tussen deze spanning en de vrije trilling
in de kring. Opmerkelijk is hierbij, dat de trillingskring onder deze
omstandigheden een oneindig grote impedantie voor de door de
machine te leveren stroom vormt (immers de stroomsterkte was nul).
De kring verspert nu de weg geheel, waarom men deze dan ook
een. sperkring noemt. Ook wel wordt hij vliegwielkring genoemd;
beter nog zou het zijn te spreken, als we letten op de overeenkomst
met de onrust in een horloge, van een onrustkring.
Beschouwen we nu het practische geval, dat de sperkring wèl een
ohmse weerstand bezit. Dan wordt de toestand in zoverre gewijzigd,
dat de machine bij resonantie tussen de machinespanning en de trilling
in de sperkring, door deze kring wel een stroom tot stand brengt,
zodat nu de impedantie niet oneindig groot is.
Toch zal nu de stroom wel de kleinste waarde hebben, die bij
verschillende frequenties van de machinespanning wordt verkregen.
Is men in staat de eigen-frequentie van de sperkring te wijzigen, b v.
door gebruik te maken van een variable condensator, dan blijkt ver
der dat de bedoelde impedantie afhankelijk is van de eigen-frequentie
van de sperkring.
Het ligt wel voor de hand, dat in het resonantiegeval de grootste
spanningen tussen de punten a en b zullen optreden, omdat dan de
spanningsverliezen in machine en toevoerleidingen de kleinste zijn
(§ 10). Op grond van het optreden van maximale wisselspanningen
spreekt men hier van spannings-resonantie. Omdat de spanningsbron
hier parallel aan de trillingskring werkt, wordt ook wel van parallelresonantie gesproken.
We zouden in dit geval ook een resonantiekromme kunnen tekenen.
Deze zou dan een overeenkomstig verloop hebben als die in fig. 90.
Men zou dan in verticale richting de spanning, die tussen de klemmen
a en b (fig. 92) optreedt, moeten aangeven.
1
Opmerking: Bij de eigen-frequentie van de kring is 2.tc.v.L = 2.7i. v. C
als we ohmse weerstand van de spoel verwaarlozen; de impedantie van de gehele
kring (tussen a en b in fig. 92) zou dan oneindig groot zijn. Daar er altijd enige
ohmse weerstand R in de spoel bestaat is dit nooit het geval. Theoretische be
schouwingen leren, dat dan de impedantie Z te bepalen is door:
Z= 1
(14a)
R.C
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Dat Z evenredig moet zijn met L en omgekeerd met R en C moet zijn, is het
gemakkelijkst in te zien als men achtereenvolgens L = 0, i? = o en C = 0 stelt
Voor L = 0 vindt men Z = 0; voor R = 0 vindt men Z = co en voor C = 0 is Z = co.
Tenslotte merken we nog op, dat in het geval van serie-resonantie niet alleen
stroom-, maar ook spannings-resonantie optreedt.
/
Wanneer in een stroomkring een trillingskring is opgenomen, zodat spoel
en condensator parallel geschakeld zijn, dan zal, als de frequentie van de
wisselspanning in de stroomkring gelijk is aan de eigen-frequentie; van de
trillingskring:
1. in de trillingskring een trilling van maximale sterkte optreden.
2. door de hoofdstroomkring een minimale stroom gaan, daar de trillings
kring een zeer grote impedantie vormt en dus de weg verspert (sperkring).
3. tussen de voedingspunten van de trillingskring een maximale wissel
spanning optreden.

§ 55.

Stroomverdeling bij parallel geschakelde spoel en conden
sator bij verschillende frequenties.

Het is zeer belangrijk even na te gaan wat erin fig. 92 zal geschie
den, als de frequentie van de spanning zich wijzigt.
Neem daartoe eens aan, dat we de frequentie van de spannings
bron van nul tot oneindig groot opvoeren.
In het eerste geval zou een gelijkstroom optreden, die alleen door
de spoel L zou gaan. Gaan we van een gelijkspanning over op
een wisselspanning, dan zal in de condensatorleiding een stroom
ontstaan, die groter wordt naarmate de frequentie hoger wordt, terwijl
de stroom in de spoel kleiner wordt (volgens § 33 wordt toch de
capacitieve weerstand kleiner en volgens § 23 neemt de inductieve
weerstand toe). Let men op de door de machine geleverde stroom,
dan blijkt, dat deze kleiner wordt. Zodra de frequentie gelijk is aan de
eigen-frequentie van de trillingskring, heeft de totaalstroom een mini
male waarde gekregen. Maken we de frequentie nog groter, dan
neemt de condensatorstroom nog steeds toe en die in de spoel af,
terwijl de totaalstroom weer stijgt. Bij een oneindig grote frequentie
zou de spoel geen stroom meer doorlaten; hij zou als een volkomen
smoorspoel werken (§23), terwijl een zeer grote stroom in de condensatorleidingen zou optreden; de condensator werkt dan als een z.g.
capacitieve kortsluiting voor de spoel.
Uit deze beschouwingen volgt wel, dat, wanneer men parallel op
een spoel, waaraan een spanning met een hoge frequentie is gelegd,
een condensator schakelt, deze een deel van de stroom opneemt.
De condensatorstroom zal des te groter zijn, naarmate zijn capaciteit
groter is, naarmate de frequentie hoger en de zelfinductiecoëfficiënt
van de spoel groter is.

/
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Beschouwen we ten slotte nog het geval, dat twee spanningsbronnen
in de gehele stroomkring""werken (§ 14). Geeft de ene een gelijk
spanning en de andere een wisselspanning, dan gaat de gelijkstroom
alleen door de spoel, terwijl de wisselstroom door beiden gaat.
Treden twee wisselspanningen van ongelijke frequentie op (fig. 19),
dan is het duidelijk, dat de wisselstromen van de hoogste frequentie
(A) voornamelijk via de condensator en die van de laagste frequentie (B)
hoofdzakelijk door de spoel gaan. Dit treedt des te sterker op, naar
mate het frequentieverschil der spanningen groter is.
Indien in een stroomkring met parallel geschakelde spoel en condensator
een wisselspanning met een hoge en één met een lage frequentie optreden,
dan gaat via de condensator voornamelijk de wisselstroom van de hoge
frequentie en door de spoel voornamelijk de wisselstroom van de lage
frequentie.

§ 56.

Electrische golven.

Volgens § 17 bestaat rondom een stroomvoerende electrische geleider
een magnetisch veld, waarvan de krachtlijnen concentrische cirkels
zijn, terwijl de zin afhangt van de stroomrichting. Groeit een stroom
aan, dan breiden de krachtlijnen zich verder uit; neemt de stroom af,
dan trekken ze samen om tenslotte geheel te verdwijnen, als de
stroomkring verbroken is. Wordt dan de stroomrichting omgekeerd, dan
ontstaan krachtlijnen in tegengestelde zin. Denk nu eens, dat een
wisselstroom door de geleider gaat; dan is het een voortdurend
uitbreiden, samentrekken, weer uitbreiden en samentrekken der krachtlijnen, gepaard gaande met voortdurende wisseling van de zin van deze.
Dit heeft tengevolge, dat er in de aether regelmatige verstoringen
ontstaan, die zich ver van de oorsprong kunnen doen gevoelen. Er
ontstaan in de aether z.g. electro magnetische golven of kortweg elec
trische golven. Deze zijn van transversalen aard (§46), m.a.w. de
trillingsrichting is loodrecht op de voortplantingsrichting. Wij komen
in Deel II op het ontstaan en wezen dezer golven terug.
Hoe groter de frequentie van een wisselstroom of van een electri
sche trilling is, hoe groter de frequentie der verstoringen en hoe
korter de lengte der golven is (§ 47).
De voortplantingssnelheid der electrische golven is berekend en
experimenteel ,vastgesteld op rond 300 000 km per sec, d.w.z. indien
zij zich langs de evenaar om de aarde bewogen, zouden zij ruim 7 maal
per sec de aarde omlopen, daar de aardomtrek 40 000 km is, of nog
anders: de voortplanting der electrische golven is bijna 1 000 000
maal zo groot als die der geluidsgolven.
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Indien de frequentie van een electrische trilling 100 000 c/sec is,
300 000
zullen per sec 100 000 golven ontstaan en zal de golflengte
100 000
= 3 km = 3000 meter bedragen.
Hier geldt dus, evenals bij liet geluid (§ 47):
voortplantingssnelheid
golflengte =
frequentie
en:
golflengte — periode X voortplantingssnelheid.
Verband tussen Frequentie, Periode en Golflengte.
Frequentie
(in k c/sec)

10
50
100
500
1
5
10
50

Periode
(in sec).

0,000 1
0,000 02
0,000 01
0,000 002
0,000 001
0,000 000 2
0,000 000 1
0,000 000 02

000
000
000
000

Golflengte
(in meters).

30 000
6 000
3 000
600
300
60
30
6

Daar de eigen-frequentie van een trillingskring bepaald is door de
zelf-inductiecoëfficiënt en de capaciteit van deze, zal de lengte van
de daardoor verkregen golven, daardoor ook bepaald zijn.
Opmerking: Volgens de opm. in §52 is bij de resonantie- of eigen-frequentie:
c
1
De daarbij optredende golflengte is te bepalen door X — —
v —
2.711 L.C '
blz. 93) en is:
X =2.71. c )'L.C
waarin L in henry en C in farad is uitgedrukt.
Drukt men C in /*F, L in H en c in km/sec uit, dan is:
X = 2. n. 300 000 ]/ L. C: 1 000 000 = 1885 ]/ L.C (km) ... (15a)
Drukt men L en C in cm en c in c/sec uit, dan is:
X = 2.7T.3.1010

l/_L x —

y io9 ^ 9.io"

= 2.71 yL.C (cm) .... (15af)

In fig. 91 veronderstelden we trillingskring, die een frequentie bezat
van 300 000 c/sec. Wanneer deze kring golven uitzond, zou de golf
lengte 300 000:300 000 = 1 km = 1000 m zijn.
Het gebied der electromagnetische golven strekt zich zeer wijd uit,
d.w.z. men kan golven hebben van vele kilometers lengte tot zulke
van millioensten van mm. en nog korter. In de radiotechniek maakt
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men gebruik van slechts een klein deel hiervan en zo gebruikt men
voor omroepdoeleinden een gebied, dat men in 4 delen indeelt, doch
waarvan de grenzen niet nauwkeurig vastliggen, n.I. : lange golfgebied van 2000 tot 800 m., middengolfgebied van 800 tot 200 m , korte
golfgebied van 50 tot 10 m en ultra korte golfgebied onder 10 m.
Opmerking: Gewoonlijk geschiedt de aanduiding van omroepzenders naar de lengte
van de ongedempte golf, die constant uitgezonden wordt (draaggolf). Daar echter
alleen de frequentie van een zender zeer nauwkeurig is vast te stellen en te
meten, terwijl de golflengte altijd berekend moet worden en bovendien geen con
stante grootheid is, omdat deze afhangt van het medium, waarin de voortplanting
. geschiedt, is er veel meer voor te zeggen de zenders aan te duiden naar de
frequentie. Deze laatste aanduiding werd dan ook in 1927 op de Internationale
Radioconferentie te Washington aangenomen.
Als een electrfsche trilling in een trillingskring optreedt, ontstaan in de
aether electrische golven, die zich voortplanten met een snelheid van
300 000 km/sec.
De golflengte der electrische golven is groter, naarmate het product van
zelfinductiecoëfficiënt en capaciteit (LXC) van de trillingskring groter is.

§ 57.

Koppeling van electrische trillingskringen.

Electrische trillingskringen kunnen op drieërlei wijze aan elkaar
gekoppeld worden en wel: a. door middel van spoelen of één
spoel (inductieve koppeling); b. door een
weerstand (weerstandskoppeling); c. door
een condensator (capacitieve koppeling).
A. Inductieve koppeling.
§
i ^
Lo
Gesteld, dat in kring L C (fig. 93) de elec=r — C
O
triciteit door een of andere oorzaak in
-HSh-3
trilling wordt gebracht. Dan heeft dit ten
gevolge, dat in L, een wisselspanning wordt
Fig. 93
geïnduceerd, die volkomen gelijke frequentie
Indirect-inductieve koppe
ling van twee trillingskringen. heeft als de trilling in L C. Er zullen der
halve in de kring
C, eveneens electrische
trillingen ontstaan; deze zijn verreweg het grootst, als de eigenfrequentie van deze kring geheel of bijna gelijk is aan die van de
geïnduceerde spanning, dus bij resonantie. De beide kringen zijn hier
door middel van de twee spoelen aan elkaar gekoppeld of wel door
middel van een magnetisch veld. Daarom spreekt men van een
magnetische- of ook wel van een inductieve, koppeling. Ter onderschei
ding van het in fig. 94 behandelde geval noemt men dit een indirectinductieve koppeling.
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Brengt men beide spoelen van elkaar, dan wordt de inductieve
invloed kleiner en de trillingen in
Cl zwakker; men heeft dan een
lossere koppeling. Een koppeling wordt vaster, als men de spoelen
dichter bij elkaar brengt (zie ook § 19)
De koppeling wordt dikwijls nog op een andere wijze verkregen.
Gesteld eens, dat men twee spoelen L en L, met windingen van
gelijke diameter geheel in elkaar geschoven heeft, als in fig. 94a.
Men heeft ook dan nog een inductieve
koppeling. Gesteld nu verder, dat we de
Cl 1
T windingen tegen elkaar laten rusten; dan
o
o
a
blijft nog even goed de inductieve werking
bestaan. Men kan dan echter een vereen
voudiging aanbrengen en wel deze, dat men
o Lj
de spoel Lj laat vervallen en de draden
o
T
van CL aan L verbindt (fig. 94b).
■c
lS
O
A
Voorziet men nu verder de tweede
<S>—
kring van een schuifcontact, dan is de
Fig. 94
grootte van spoel L, te regelen en daar
Direct-inductieve koppeling mede de zelfinductiecoëfficiënt. De aldus
van twee trillingskringen. verkregen koppeling noemt men directinductief, omdat een directe verbinding tussen de beide kringen be
staat. Hoe meer het schuifcontact (fig. 94b) naar boven bewogen wordt,
hoe kleiner het aantal windingen van de kring Lj C! wordt en hoe
geringer de invloed is, die L C op Lj Cl heeft, d.w.z. hoe losser de
koppeling wordt. Gaat het schuifcontact naar beneden, dan wordt hij
vaster.

Ml'

<s^

B. Weerstandskoppeling.
Een tweede mogelijkheid is die, waarbij twee trillingskringen door
een gemeenschappelijke weerstand R (fig. 95) verbonden zijn. Men
spreekt dan van weerstandskoppeling. Ge
steld, dat in de kring L C een trilling op
o c
± Cj
O
O
-=>
treedt; dan zullen wisselspanningen tussen
o
o
o*
R
de punten A en B optreden, met het ge
L1S
o
volg dat ook in L, C, een trilling van ge
o
lijke frequentie ontstaat. Is L, C, gelijk
^<S>
gestemd met L C dan treedt resonantie op.
Fig. 95
Weerstandskoppeling van
De vastheid van de koppeling hangt nu
twee trillingskringen.
af van de grootte van de ohmse weerstand,
want hoe groter deze is des te groter is het spanningsverschil dat
de trilling in L C aan de uiteinden doet ontstaan en dit is óp zijn

Lx
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beurt de oorzaak dat de trilling in de kring L, C, sterker wordt.
Deze weerstandskoppeling heeft in het algemeen het bezwaar dat
men een extra ohmse weerstand nodig heeft. Bij zeer hoge frequenties
treedt het huideffect (§37) op, zodat de weerstandskoppeling in grootte
niet constant is. Heeft men te doen met trillingen van een hoge
frequentie, dan kan een klein draadje al een zo hoge weerstand geven,
dat daardoor een vaak ongewenste weerstandskoppeling optreedt; dit is
een feit, waarop de bouwer van de radio-ontvanger vooral te letten heeft.
C. Capacitieve koppeling.
Er is ten slotte nog een derde mogelijkheid, n.1. die waarbij de twee
trillingskringen een condensator gemeen hebben (Cr in fig. 96). Ont
staat in de kring L C, waarvan Cr ook een deel uitmaakt, een trilling,
dan ontstaan tussen A en B capacitieve spanningen, die in L2 C2 een
trilling van gelijke frequentie opwekken.
Men noemt dit een electrische- of capa
citieve hoppe lino.
o
' o
Maakt men Cr kleiner, dan is haar capao
o
o
citeit kleiner en treden hogere spanningen
L'S
O
o
op (zie § 28) en is de overdracht sterker,
§
o
m.a.w. de koppeling is vaster; immers zou
s—<S>
men C2 zeer groot maken, dan gedroeg deze
Fig. 96
zich als een kortsluiting en een koppeling
Capacitieve koppeling
was uiterst los of practisch nul.
van twee trillingskringen.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat men
ook de toestand kan hebben dat b.v. de condensator C, niet aanwezig
is en Cr dus de capaciteit vormt; het schema komt dan met fig. 94^
overeen, alleen met het verschil van de aard van de koppeling van de
rechter kring.
Het spreekt vanzelf dat men evengoed bij de voorgaande beschou
wingen van L, C, als van L C uit kan gaan ; het verschijnsel is
wederkerig.

^ l

K, ^

Onder koppeling van electrische kringen verstaat men hun onderlinge
beïnvloeding, waarbij trillingen worden overgedragen. Een koppeling noemt
men vaster, naarmate de beïnvloeding sterker is.
Men onderscheidt magnetische- of inductieve-, weerstands- en electrische
of capacitieve koppeling.

§ 58. Interferentie; zwevingen.
Evenals bij mechanische trillingen (§ 49), kan ook bij electrische
trillingen interferentie optreden.
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Neem aan, dat de twee spoelen A en B deel uitmaken van twee
trillingskringen en verder, dat in A trillingen optreden volgens kromme
1 (fig. 97£). Men koppelt nu B inductief met A en laat hierin trillingen
van gelijke frequentie optreden, en wel zo,
dat in beide spoelen op elk ogenblik de zin
van de stromen, dus de zin der magnetische
velden, dezelfde is. Dit zal tengevolge hebben,
dat in A een sterkere trilling ontstaat. Gesteld
nu, dat men spoel B omdraait, zodat dus
a aan b en b aan a verbonden wordt. Dit
zal geen veranderingen geven, omdat de zin
van de stroom in de spoel dezelfde blijft.
Stel nu eens, dat men de aansluiting van de
spoel niet veranderde, maar de spoel — in
clusief de stroomtoevoerdraden
draaide
(fig. 98a). Dan zou op elk ogenblik de zin
van de stroom in B tegengesteld zijn aan
Interferentie van de twee die in A en het gevolg zou zijn, dat de magin fase zijnde electrische netische velden elkaar tegenwerken m.a.w.:
trillingen 1 en 2.
B wil in A een trilling tot stand brengen,
waarbij op elk ogenblik de zin van de stroom
tegengesteld is aan de reeds in A optredende.
Het resultaat is, dat er een trilling in A ont
staat, die gelijk is aan het verschil van beide
eerste.
Ten slotte kunnen we in B ook nog een
trilling laten optreden, die een grotere of
kleinere frequentie heeft dan die in A. Zijn
A en B dan voldoende gekoppeld, dan zullen
in A ook trillingen geïnduceerd worden van
dezelfde frequentie als in B. Het gevolg is,
dat in A werkelijk één trilling ontstaat, die
een samenstelling van beide andere is en
waarbij ogenblikken van sterke en ogenblikken
Interferentie van de twee van zwakke trilling optreden, m.a.w. er ontelectrische trillingen 1 en staan, evenals bij het geluid, zwevingen. De
2, die een '/2 periode in frequentie van deze is ook nu bepaald door
fase verschoven zijn.
het verschil van de frequenties der beide tril
lingen (§ 49 C). Van deze zwevingen maakt men gebruik bij de
tegenwoordig zo algemeen in gebruik zijnde „super” ontvangers,
welke we in Deel III behandelen.
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Evenals bi) de trillingen jin de lucht kunnen ook bij de electrische tril
lingen interferentie en zwevingen optreden.
Het aantal zwevingen is steeds het verschil van de frequenties der twee
electrische trillingen.

§ 59.

Gesloten en open trillingskringen. De antenne.

In §56 beschouwden we voor het ontstaan van electrische golven
een enkele rechte geleider, als onderdeel van een trillingskring, waarin
electrische trillingen optreden.
Allicht komt men nu tot de conclusie, dat elke trillingskring, zoals
we die nu hiervoor bespraken, electrische golven zouden uitzenden.
En dit is strikt genomen minder juist. Een kring als b.v. in fig. 91
noemt men een gesloten kring. Zo’n kring veroorzaakt in de
nabijheid een verstoring in de aether,
c
maar nog niet bepaald golven, die
zich tot op grote afstand uitbreiden.
Nemen we eens aan A C B (fig. 99)
een deel van een gesloten trillingskring
voorstelt en dat op een gegeven mo
ment de stroom van A naar C en van
C naar B loopt. Om twee tegenover
A B
elkaar liggende punten van de ge
leider
ontstaan een groot aantal kracht
Fig. 99
De magnetische velden rondom de lijnen, die tegengestelde zin hebben.
twee geleiderstukken zullen elkaar
Denk nu eens een punt op enige af
tegenwerken en elkaar op enige stand (stel b.v. enkele meters) van beide
afstand geheel opheffen.
geleiders; dan zal in dit punt de kracht
lijn van de ene draad samenvallen met die van de andere en daar ze
tegengesteld en de magnetische velden van vrijwel gelijke sterkte zijn,
zullen ze elkaar zo goed als geheel tegenwerken, m.a.w. op die
afstand bemerken we eigenlijk niets van een magnetisch veld. Verandert
nu de stroomsterkte in A C B, dan brengt dit daarin geen wijziging.
Er ontstaat daar dus nagenoeg geen verstoring in de aether; er worden
practisch geen golven uitgestraald. Electrische golven zullen dus alleen
maar onbeperkt naar buiten kunnen treden, als de electriciteit in een
enkele geleider trilt en niet gestoord wordt door de tweede.
Om dit te bereiken moet men de trillingskring als het ware open
trekken door de condensatorelectroden van elkaar te verwijderen, waar
door een open trillingskring ontstaat. Zulk een open trillingskring is
de antenne.
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Opmerking: Antenne wil eigenlijk zeggen: voelhoorn. Deze naam werd het eerst
toegekend aan een verticale draad, die men gebruikte voor het opvangen en
aantonen van electrische golven.

We willen bovenstaande nader toelichten.
In fig. 100^ is een gesloten trillingskring voorgesteld. Denk nu eens,
dat we van de condensator de electroden steeds verder van elkaar
verwijderen en deze meteen vergroten, waarbij de capaciteit b.v.
dezelfde blijft. We kunnen dan het in fig. 100£ weergegeven geval
krijgen. We vervangen ten slotte de bovenste electrode door een enkele draad (eventueel meerdere
naast elkaar). De andere electrode zouden we zonder
a
meer op de aarde kunnen leggen, maar dat is niet
nodig, daar een vochtige aardlaag (of gas- of water
L
leidingen) deze best kan vervangen. Men brengt
dus het ondereinde van de draad in goede gelei
Jt'y "1 :: >
dende verbinding met de aarde (fig. 100c).
De electriciteit kan dus in de verticale draad van
b
c
de aarde naar het horizontale deel en omgekeerd
trillen en er worden electrische golven uitgezonden
L
door de antenne, die nu niet door een terugMmmm
leiding gestoord worden. De horizontale draad van
de antenne vormt met de aarde in hoofdzaak de
condensator. Evenals elke gesloten trillingskring,
heeft ook een antenne een eigen-periode en een
c
o
eigen-frequentie. Derhalve zal deze ook golven
L
van een bepaalde lengte, een eigen-golf uitzenden.
Hoe deze golflengte veranderd kan worden,
zullen
we in de volgende § nagaan. Ten slotte
fegiïgÉPS? W'
moeten wij opmerken, dat de theorie van het ont
Fig. 100
staan der electromagnetische golven minder een
Hoe men kan ver voudig is dan we hierboven schetsten. We komen
klaren, dat de an
daarop in Deel II terug.
tenne een open tril
Een antenne Is een open trillingskring en kan derhalve
electrische golven uitzenden, waarvan de golflengte be
paald wordt door de zelflnductiecoëfflclënt en de capaciteit van de antenne.
lingskring vormt.

Opmerking: De grootte van de capaciteit van een antenne is natuurlijk in sterke
mate afhankelijk van de gehele bouw van deze; b.v. van de lengte van de hori
zontale draad en de afstand tussen deze en de aarde, waarbij bomen en huizen,
die zich onder of bij de antenne bevinden, bijdragen om de capaciteit te vergroten.
Het ligt wel voor de hand, dat de capaciteit der gebruikelijke ontvangantennes
tussen zeer wijde grenzen varieert (200 tot 800 pF).
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§ 60.

Afstemming van antennes.

Gesteld, dat in de antenne van een zender, die we A zullen noe
men, electrische trillingen worden opgewekt, zodat electrische golven de
wereldruimte ingezonden worden. Bevindt zich in het gebied, waar
deze golven nog doordringen, een ontvangantenne B, dan zullen de
golven inducerend werken op deze, m.a.w. de aethertrillingen zullen
trachten de electriciteit in B ook in dezelfde frequentie aan het trillen
te brengen, evenals de luchtgolven, ontstaan door een aangeslagen
snaar, ook andere snaren in trilling trachten te brengen. Bij de snaren
gelukt dit verreweg het gemakkelijkst als deze gelijk gestemd zijn.
Precies zo is het bij de antennes. Indien antenne B een evengrote
eigen-frequentie bezit als A, zullen de sterkste electrische trillingen in
B ontstaan. De electrische golven behoeven maar zeer zwak te zijn,
om bij deze gelijkgestemdheid in B trillingen in het leven te roepen.

M/ \L/ \|/ \1/ \|/ \K
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Afstemcondensator

Ir t
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Afstem
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■===■

d

e

f

9

h

Fig. 101

Als men een spoel of (en) condensator ineen antenne brengt,
kan men de eigen-frequentie van de antenne veranderen.

Is B ontstemd ten opzichte van A, dan zullen wel trillingen ontstaan,
doch veel zwakker. Men ziet, dat het hier het resonantie\itxsz\\\\nst\
is, dat de overdracht van de electrische trillingen op kilometers
afstand mogelijk maakt. Zijn de eigen-frequentie van zend- en ont
vangantenne even groot, dan noemt men ze ook gelijkgestemd.
Om de gelijkgestemdheid te bereiken, moet de ene antenne op
de andere antenne (of zoals men ook wel zegt: op de uitgezonden
golf) kunnen worden afgestemd. Dit afstemmen is bereikt, als volgens
§ 52 het product van capaciteit en zelfinductiecoëfficiënt van beide
antennes gelijk is.
Om te kunnen afstemmen is het nodig, dat öf de capaciteit öf de
zelfinductiecoëfficiënt öf beide verstelbaar zijn.
In fig. 101a is een antenne voorgesteld, die geen spoel bezit en daar-
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door een zeer kleine zelfinductie, dus zeer kleine eigen-golflengte bezit.
Om deze te vergroten wordt een spoel L (fig. 101£) opgenomen.
Men heeft een dergelijke spoel vroeger veelal aangeduid als luchtdraadverlengspoel of kortweg verlengspoel, omdat een grotere eigen-golflengte wordt verkregen. Indien men deze spoel van een verschuif
bare aftakking voorziet (fig. 101r), hetgeen in het begin der radio
techniek veelvuldig geschiedde, kan men de eigen-golflengte over een
zeker gebied veranderen. Dit is ook mogelijk als twee in elkaar
draaibare spoelen gebruikt worden (fig. 10D/), zodat een variometer
is verkregen (fig. 31).
Brengt men een condensator in de antenne (fig. \Q\e) dan staat
deze in serie met de oorspronkelijke antenne-capaciteit, die daardoor
verkleind wordt (§29). Door de condensator draaibaar te maken
kan men de eigen-golflengte over een zeker gebied variëren. Gewoonlijk wordt een antenne uitgerust met een spoel en een condensator,
die vroeger nog al eens in serie (fig. 101/) doch tegenwoordig vrij
algemeen parallel geschakeld worden (fig. 101 o-). Bij serieschakeling
werkt de spoel verlengend en de condensator verkortend op de golf
lengte ; bij de parallelschakeling is de draaibare condensator feitelijk
parallel aan de eigenlijke antenne-capaciteit geschakeld, zodat de
totale capaciteit wordt vergroot en spoel en condensator dus beide
verlengend werken.
De practische uitvoering is nu zo, dat men het hele te ontvangen
golflengtegebied in drie gedeelten indeelt (lange, midden en korte
golven) en dit bereikt men door spoelen van verschillende lengte in
te schakelen, waartoe een golf lengte schakelaar (fig. 101 /z) is aange
bracht. Met de draaibare condensator wordt nu in het bepaalde golf
lengtegebied de gewenste golflengte bepaald en afgestemd. De golflengteschakelaar functionneert dus als een grofregelaar en de conden
sator als fijnregelaar.
Hoewel het gehele stelsel in fig. 101/z als antenne kan opvatten,
beschouwt men het boven a getekende deel als de antenne en spreekt
van de antennedraad, terwijl de verbinding van b met de aarde de
aarddraad wordt genoemd; de trillingskring heet de antennekring.
Zoals we in de volgende § zullen zien, wordt tegenwoordig de
antenne zelf nooit meer afgestemd, maar past afstemming toe bij de
aan de antenne gekoppelde en verdere kringen in de ontvanger.
Twee antennes zijn gelijk gestemd, of op elkaar afgestemd als ze gelijke
elgen-frequentie hebben ; dit is liet geval als het product van zelflnductlecoëfficiënt en capaciteit (LXC) voor beiden even groot is.
Afstemmen van een ontvangantenne wil zeggen, deze gelijk gestemd
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maken met de zendantenne, dus gelijke eigen-frequentie geven als deze,
m.a.w. de eerste zo gevoelig mogelijk maken voor de door de zender uitge
zonden golven, zodat een minimum energie nodig is om de electriciteit in
de ontvangantenne aan het trillen te brengen.
Het afstemmen wordt bereikt door de golflengteschakelaar, die het te
ontvangen golflengtegebied bepaalt en door de afstemcondensator, die
binnen elk dier gebieden de juiste afstemming mogelijk maakt.

§ 61.

I

Antennekoppelingen.

Het was aanvankelijk de gewoonte de ontvangantenne af te stemmen,
zoals hiervoor werd beschreven. Naarmate de radio-ontvangmethoden
werden verbeterd en men gemakkelijker in staat was om de ontvangen
trillingen te versterken, is men hier steeds meer van teruggekomen.
De reden hiervoor was de volgende: maakt een fabrikant een
radio-ontvanger, dan komt deze bij de ene klant op een antenne met
een zeer kleine en bij de andere met een zeer grote capaciteit.
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Fig. 102

Enkele antennekoppelingen:
a de indirect-inductieve koppeling; b de direct-inductieve koppeling;
c de capacitieve koppeling; d de weerstandskoppeling (aperiodische antenne).

Daardoor loopt de eigen-frequentie van die antennes zeer veel uit
elkaar. Nu moet het ontvangtoestel op beide antennes goed werken,
zonder dat er iets aan het toestel veranderd behoeft te worden. Dit is
een onmogelijke opdracht. Daarom voert men het zo uit, dat het
practisch onafhankelijk wordt van de hoogte of lengte van de antenne
draad en men op een kort draadje reeds kan ontvangen.
En dan was er nog een bezwaar: wanneer in het ontvangtoestel
zelf trillingen werden opgewekt (en dit was bij de eerste toestellen,
hoe ongewenst ook, vrijwel regel en bij de nieuwere soorten, de
super, is dit noodzakelijk) kwamen deze op de afgestemde antenne,
die ze zo sterk mogelijk uitstraalde en daarmede de omgeving
hinderde door straling. Daarom was het ook noodzakelijk de antenne
zelf niet af te stemmen en deze vooral niet vast aan de trillingskring
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van het ontvangtoestel te koppelen. Men heeft daardoor bij de moderne
ontvanger de volgende toestand verkregen :
a. de antenne is niet afgestemd en daardoor worden trillingen op
gewekt, welker sterkte dus niet bepaald wordt door de afstemming
maar door de toevallige eigenschappen van de antenne en de sterkte
van de zender (men profiteert hier dus niet van de resonantie).
b. het toestel krijgt trillingen op een of andere wijze toegevoerd
in een trillingskring, die men kan afstemmen op de frequentie der
trilling (men begint dan pas van de resonantie gebruik te maken).
Al naar de wijze waarop de overdracht van de trilling op de
trillingskring plaats vindt, onderscheidt men diverse antennekoppelingen.
Wij hebben deze in fig. 102 weergegeven.
A. De indirect-inductieve koppeling (fig. 102a).
De in de antenne opgewekte trillingen worden langs indirect-inductieve weg (§57) door spoel L of L, overgebracht, waarna de kring
L,C, wordt afgestemd. (Met het oog op het later te bespreken handcapaciteitseffect moet de kring L,C, ook aan aarde verbonden zijn,
waardoor L en L, onderling verbonden zijn ; dit verandert aan het
principe niets.) Bij afstemming ontstaan nu tussen a en b de hoogste
spanningen, die vandaar verder gevoerd moeten worden in de ont
vanger. Natuurlijk heeft een antenne als in fig. 102a een eigen-frequentie, die afhangt van de capaciteit van de antenne en de zelfinductie van de spoel, terwijl ook de daaraan gekoppelde kring LC
daarop nog enige invloed uitoefent en wel des te groter naarmate
de koppeling vaster is. In elk geval is de invloed van de antenne
nog al groot op de afstemming en dus niet ideaal.
B. De direct-inductieve koppeling (fig. 102b).
De antennedraad is verbonden aan een punt van de spoel L van
de afstembare kring LC, terwijl het ondereinde aan aarde verbonden
is. De overdracht der trilling geschiedt als bij fig. 92 is besproken.
Naarmate een kleiner deel van de spoel L deel van de antenne uit
maakt, is de koppeling losser. Ook hier is de invloed van de antennecapaciteit nogal groot en is het gestelde doel niet bereikt.
C. De capacitieve koppeling (fig. 102c).
Heel vaak brengt men de antennekoppeling tot stand door een kleine
condensator (hoppelcondensator). Daardoor wordt een grote onafhanke
lijkheid van de antennecapaciteit verkregen. Om dit in te zien moeten
we ons de antennecapaciteit in serie geschakeld denken met de capa-
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citeit van de koppelcondensator. Nu is volgens § 29 de totale capa
citeit C van de twee in serie geschakelde condensatoren, die we Ca en
1
1
1
Ck zullen noemen, te bepalen door:
'C
Ca ^ Ck
Hiervoor kan men schrijven 1 _ Ck 4" Ca en daaruit volgt dat de
C
CaXCk
totale capaciteit C bedraagt:
r_CaXCk
(9)
Ca+Ck
Laten we nu eens het resultaat bij een grote en kleine antenne
beschouwen.
Was Ck= 20 cm en bij een grote antenne Ca = 400 cm, dan was
0=400 X 20:420= 19 cm.
Had men een kleine antenne met Ca= 50 cm, dan was C =
50 X 20:70 = 14,3 cm.
Zouden we Ck weglaten dan zouden de capaciteiten, die in de
beide gevallen aan de LC kring parallel geschakeld waren, zich ver
houden als 400 : 50 = 8 : 1. Nu we Ck wel toepassen verhouden ze
zich als 19:14,3 = 1,33:1. Dit is een belangrijk verschil en betekent
dat de afstemming in het laatste geval veel minder afwijking zal
vertonen dan in het eerste.
Natuurlijk veroorzaakt de koppelcondensator Ck een capacitieve
weerstand, zodat de trillingen in de spoel L ook kleiner zullen zijn
dan bij afwezigheid van Ck en bij gelijke antenneconstructie.
D. De weerstandskoppeling (fig. 102 d).
Men heeft vroeger wel in de antenne een weerstand R aangebracht.
Daarmee heeft men van de antenne als trillingskring geheel afgezien,
of wel men heeft een aperiodische antenne gekregen.
Er zullen dus nooit vrije trillingen kunnen ontstaan en de tussen
a en b opgewekte * spanningen zullen in het algemeen belangrijk
kleiner zijn dan bij andere constructies. Een dergelijke antenne zal
ook zeer weinig stralen.
In Deel III komen we uitvoeriger op de koppelingen terug.
Bij de moderne ontvangers wordt de antenne niet afgestemd maar wel
de kring, die met de antenne gekoppeld is. Men onderscheidt:
a. de indirect- en de direct-inductieve koppeling;
b. de capacitieve koppeling.
Indien in de antenne een grote ohmse weerstand opgenomen is, kunnen
daarin geen vrije trillingen tot stand komen en heeft men een aperiodische
antenne.

TWEEDE GEDEELTE
DE EERSTE ONTWIKKELING VAN DE
RADIO-ONT VANGER

HOOFDSTUK VII.
Hoe men met radiogolven tekens en geluiden over kan brengen.
§ 62.

De zenders van Hertz en Marconi.

Nadat de grote Engelse natuurkundige Clerk Maxwell in 1865
een theorie had opgesteld, waarvolgens in de aether golven zouden
moeten ontstaan als electriciteit in een geleider trilde, was het de
Duitse natuurkundige Heinrich Hertz, die er in slaagde door
proeven de juistheid dezer theorie in 1887 aan te tonen, de golflengte
der golven en voortplantingssnelheid te bepalen, welke laatste volgens
Maxwell 300 000 km/sec zou moeten zijn en dit ook bleek te zijn.
Het toestel, dat deze onderzoeker ge
T
Iv
bruikte voor het uitzenden der golven,
>A wordt wel als Hertzse zender aangeduid
ó (fig. 103), en bestaat uit een inductieklos
1 Qfi (§ 19), waarvan de secondaire wikkeling
inductieklos
“ verbonden is met twee stangen, welke
voorzien zijn van metalen bollen A en B.
Fig. 103
Hertz noemde het stelsel A B een oscilPrincipeschema van de
lator.
Tussen de bollen bestaat een zekere
zender van Hertz.
capaciteit en daar de oscillator ook wel
altijd enige zelfinductie bezit, wordt hier een open trillingskring ge
vormd. Gesteld nu, dat de schakelaar gesloten wordt; dan wordt
de primaire stroomkring aanhoudend verbroken en gesloten, waar
door in de secondaire wikkeling, die zeer veel windingen bezit, hoge
spanningen worden opgewekt, onder welker invloed de bollen A en
B geladen worden.
Daardoor ontstaat een zo hoge spanning tussen de twee kleine
bolletjes, dat de lucht daartussen geen weerstand daaraan kan bieden
en er springt schijnbaar één vonk over in de z.g. vonkopening.
Radio I
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In werkelijkheid is het een reeks vonken, die overspringt. Telkens
als de ontlading in een der richtingen plaats vindt, gaat dit gepaard
met een vonkje. Evenals bij een gesloten trillingskring ontstaat er een
trilling van de electriciteït, die steeds zwakker wordt, een gedempte
trilling. Daardoor zal ook bij elke ontladingsschommeling een ge
dempte golf worden uitgezonden.
Bij de Hertzse zender werden, als gevolg van de kleine waarden
van L en C, slechts zeer korte golven (van enkele dm) uitgezonden;
bovendien hadden deze een kleine wer
kingssfeer, d.w.z. ze waren slechts over
een klein gebied te constateren (ten
hoogste 50 meter).
Door Marconi werd in 1896 de grote
stoot tot de draadloze telegrafie gegeven,
en wel daardoor, dat hij de oscillator van
Hertz belangrijk wijzigde (fig. 104). Hij
liet de beide bollen van Hertz vervallen,
verbond de ene knop van de vonkopening
met de aarde, de andere met een lange
Inductieklos
~
draad of antenne (§ 59). Deze draad vormt
Fig. 104
met de aarde een belangrijk grotere capa
Principeschema van de
citeit, terwijl ook de zelfinductiecoëfficiënt
eerste Marconi-zender.
groter wordt. Door deze beide invloeden
moet noodzakelijk een grotere golflengte verkregen worden (§56).
Gesteld nu, dat tussen de vonkopening een hoge spanning wordt
opgewekt; dan treedt hiertussen een vonkverschijnsel op, waarbij
electrische trillingen ontstaan, die zich over de gehele antennelengte
uitbreiden en die op hun beurt electrische golven in het leven roepen.
Deze zullen zich nu over een veel grotere afstand laten gevoelen,
ten eerste, omdat men bij deze oscillator veel meer electriciteit in
trilling kan brengen en ten tweede, omdat lange golven minder sterk
door de aarde worden geabsorbeerd dan korte (Deel II); vandaar dat
Marconi een werkingsafstand van enkele km bereikte. Het ligt verder
wel voor de hand, dat door een hogere antenne een grotere golf
lengte verkregen wordt. Men kan aantonen, dat bij een dergelijke
verticale antenne de golflengte gelijk is aan 4 maal de hoogte (ge
meten vanaf de aarde). Bij de gebruikelijke antenne’s met horizontaal
deel, wordt vooral de capaciteit vergroot en is de golflengte niet
meer alleen afhankelijk van de hoogte.
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Het uitzenden van electrische golven.

§ 63.

A. Met gedempte golven.
Wat gebeurt er, als men bij een der hiervoor genoemde zenders
op de morsesleutel drukt? Zodra de primaire kring gesloten is, wordt
de antenne opgeladen (deze vormt immers het ene bekleedsel van
de condensator). Is dan een bepaalde spanning bereikt, dan vindt de
oscillerende ontlading plaats, welk verschijnsel zich in een enorm
kort tijdje afspeelt. Neem eens aan, dat het vonkverschijnsel verloopt,
zoals dit in § 62 werd geschetst en gesteld, dat een enkel vonkje in
1
slechts
sec overspringt. Gesteld verder, dat er 12 vonkjes
1 000 000
24

heen en 12 terug springen; dan verloopt het vonkverschijnsel in

1000 000
sec en we menen één vonkje te hebben zien overspringen. Daar de
morsesleutel neergedrukt blijft, laadt de antenne zich weer op en b.v.
1
na
sec treedt een volgend vonkverschijnsel op. Men ziet dus,
1000
dat betrekkelijk grote tijdsdelen verlopen, voordat weer een vonkenreeks ontstaat.
Op het ogenblik, dat de vonkenreeks optreedt, wordt een verstoring
in de aether veroorzaakt door. de electrische trillingen, die daarbij
optreden. Aangezien deze trillingen gedempt zijn, ontstaan ook ge
dempte golven in de aether. Zodra geen vonkje meer overspringt,
houdt de aetherverstoring op; vanaf dat ogenblik wordt de antenne
weer opgeladen. Tijdens elke vonkenreeks ontstaat dus in de aether
een golving, welke men een golftrein (fig. 105) noemt.
Het is duidelijk, dat gedurende het neerdrukken van de sleutel in
het hier bedoelde voorbeeld per seconde ongeveer 1000 golftreinen
in de aether worden gezonden.
Aangezien de golftreinen periodiek optreden, is hierbij ook weer
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Fig. 105

Golftreinen van een vonkzender.
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sprake van een frequentie; men noemt dit de vonkfrequentie (hij was
1000 c/sec). De frequentie der uitgezonden golven is veel hoger dan
de eerstgenoemde (in fig. 105 is hij 1 000000 c/sec), en noemt men
hoogfrequent (§ 48 C).
Na het voorgaande kan men zich een voorstelling vormen van hetgeen
er gebeurt, indien een woord door morsetekens wordt uitgezonden.
Indien men de letter V van het woordje „van” uitzendt, maakt men
3 punten en een streep (fig. 106). Gedurende het maken van de punt
wordt niet één, maar een reeks golftreinen uitgezonden, omdat de duur
van zo’n punt misschien 0,1 sec is. Bij het maken van een streep is
deze reeks natuurlijk nog veel groter. (In fig. 106 konden we voor
één morsepunt slechts enkele puntjes tekenen, die golftreinen moeten
voorstellen.) Indien nu deze reeks golftreinen een ontvangantenne
N
A
V
7e seinen woord :
Aforse tekens
Uitgezonden golf-: _
tremen

Fig. 106

Het woord VAN in golftreinen door de aether.

treffen, welke op de zendantenne afgestemd is, zal men de gegeven
tekens kunnen opvangen (§ 65).
Wij bespraken hierboven de allereerste Marconizenders. Voor ons
doel zou het weinig zin hebben later ontwikkelde, en dus meer
geperfectioneerde vonkzenders te bespreken.
Zij hebben n.1. voor het gewone telegrafische verkeer zo goed als
geheel afgedaan en worden alleen nog gebruikt voor noodinstallaties
op schepen en vinden verder toepassing op reddingboten.
De reden hiervoor ligt in het volgende: het overspringen van een
vonk, of laten we liever zeggen het zo plotseling optreden van een
krachtige electrische trilling, als bij de Marconizender, heeft een versto
ring van de aether tengevolge, die men vergelijken kan met de ver
storingen in de lucht als een kanon wordt afgeschoten. Deze verstoringen
zijn zo hevig, dat de lichamen op meer of minder grote afstand een
stoot krijgen, waarna ze in eigen-frequentie gaan trillen (ieder lichaam
toch kan trillen en heeft dus een eigen-frequentie, ook een huis, een
boom, enz.).
Misschien spreekt nog beter het voorbeeld, dat in een kamer,
waarin een piano staat, een knal wordt veroorzaakt. Deze knal geeft
aan de gehele piano, dus ook aan de snaren, een .stoot en als de
demper van de snaren gelicht is, zullen ze alle in eigen-frequentie
gaan trillen en hun toon voortbrengen.
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Gedempte electrische trillingen van een zender hebben gelijke uit
werking op de in de nabijheid zich bevindende antennes: in al deze
wordt de electriciteit als het ware aangestoten, waarna deze begint
te trillen in de eigen-frequentie van de antenne. Het is dus zeer
moeilijk zuiver af te stemmen op slechts één zender. Voor het geven
van noodseinen of berichten van reddingboten is dat geen bezwaar,
maar veeleer een voordeel, omdat de kans om opgemerkt en gehoord
te worden groot is.
B. Met ongedempte golven.
Het hiervoor genoemde bezwaar heeft men vrij spoedig trachten te ver
mijden door het construeren van toestellen, die golven uitzenden, welke
zeer weinig of zelfs in het geheel niet gedempt, dus ongedempt zijn.
In het begin van deze eeuw slaagde men er in zenders te bouwen,
waarbij ongedempte trillingen werden opgewekt door een machine
(machinezenders) en door een electrische lichtboog (boogzenders). Zij
werden gebruikt voor radiotelegrafie.
Voor radiotelefonie waren ze minder geschikt, daar de daarvoor nodige
constantheid van de frequentie en de amplitude te wensen overliet.
Eerst door de toepassing van de radiobuizen, die bijzonder geschikt
bleken voor het opwekken van ongedempte trillingen, ontstonden
andere zenders (buiszenders) en kon de radiotelefonie zich met
zoveel vrucht ontwikkelen.
Het zou ons te ver voeren deze zenders hier te bespreken.
Wordt een der hier genoemde zenders in bedrijf gesteld, dan ont
staan ongedempte trillingen en daardoor ongedempte golven. Indien
nu met een sleutel morsetekens worden gemaakt, dan heeft dit
tengevolge, dat telkens, zolang de sleutel neergedrukt is, een onge
dempte golf ontstaat. Van een vonkfrequentie is dus geen sprake.
§ 64.

Het opvangen van electrische golven.

A. De sterkte der trillingen.
Zoals een trillend voorwerp zijn energie door middel van luchtgolven in de ruimte uitdraagt (§47), zo draagt de antenne de energie,
die verborgen is in de daarin optredende electrische trillingen, uit in
de aether door de electromagnetische golven. Deze energie wordt in
een steeds wijder wordende kring verdeeld, zodat bij groter wor
dende afstand de uit de golven te putten energie steeds kleiner wordt.
Een voorbeeld van vergelijking hebben we bij een gloeilamp. De
daaraan toegevoerde energie wordt ook als aethergolven uitgestraald,
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waarvan de lichtstralen een deel vormen. Deze lichtstralen bezitten
dus energie. Hoe verder we van de lichtbron zijn, hoe geringer deel
van het licht (van de energie dus) op een bepaald oppervlak valt.
Valt deze energie in ons oog, dan verwekt hij bij ons de indruk van
licht. Treft de door een antenne uitgezonden energie een electrische
geleider (b.v. een andere antenne), dan zal deze energie daar ter
plaatse meer of minder worden benut om daarin een electrische
trilling op te wekken. Het ligt wel voor de hand, dat de vaak sterke
stromen, die in de zendantennes optreden, in de tientallen en honderd
tallen km ver verwijderde ontvangantennes altijd betrekkelijk kleine
stroompjes veroorzaken. Zo zal een stroom van 40 A in de antenne
van de zender te Jaarsveld in een gemiddelde ontvangantenne te
Groningen een stroom van ongeveer 2 micro ampère (2 /< A) opwek
ken. Men heeft hierbij een niet afgestemde ontvangantenne gedacht,
zoals tegenwoordig gebruikelijk is en in § 60C is bedoeld.
Natuurlijk zal bij ontvangst van zwakkere of verder verwijderde
zenders, het antennestroompje nog veel kleiner zijn.
B.

De afstemming van de antenne.

We hebben in fig. 110 een primitief schema gegeven van een thans
geheel verouderde inrichting, maar dat we om zijn eenvoud willen
beschouwen.
Om van de aankomende zeer zwakke golfjes zoveel mogelijk
profijt te trekken, moeten we de ontvangantenne afstemmen op het
te ontvangen station, m.a.w. gevoelig maken voor de hoogfrequente
golfjes, welke door dit zendstation worden uitgezonden, of, nog
anders gezegd: we moeten onze antenne in resonantie brengen met
de zendantenne. Daartoe is gebruik gemaakt van een spoel met
aftakkingen en een draaibare condensator.
C.

De telefoonaansluiting.

Teneinde de in de antenne optredende trillingen te kunnen constateren,
zouden wij op het .denkbeeld kunnen komen om een telefoon op
gelijke wijze als de spoel in de antenne op te nemen. Echter zou het
resultaat dan nihil zijn, ten eerste omdat daardoor de afstemming van de
antenne zou vervallen en ten tweede omdat de telefoonspoeltjes voor de
hoogfrequente trillingen een zo hoge inductieve weerstand zouden vormen, dat ze absoluut gesmoord worden. Maar al zouden ze er wel
doorheen gaan, dan zou men nog niets van een aankomende golftrein
kunnen horen. Immers de hoogfrequente trillingen zou men nooit
kunnen horen èn omdat de frequentie hiervan ver boven het hoorbare
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gebied valt èn omdat het trilplaatje door zijn traagheid deze snelle
trillingen niet kan volgen.
>
Opmerking: Men vergelijke dit laatste met het volgende: een metalen plaatje
is beweeglijk opgehangen (fig. 107). Van weerszijden schiet men kogeltjes tegen het
plaatje en wel beurt om beurt. Geschiedt dit langzaam, dan volgt het plaatje de stootjes.
Geschiedt het zeer snel, dan blijft het in rust, on
danks het bombardement van kogeltjes; dit gebeurt
zelfs, als er enige variatie in de hoeveelheid is,
waarmede de kogeltjes worden afgeschoten, aange
nomen dat de hoeveelheidsverandering van beide
kanten gelijk is. Vergelijk dit met de trillingen (lees:
stroomstootjes) van een golftrein.
We moeten de telefoon anders aansluiten
en wel aan weerszijden van de antennespoel
(fig. 110), zodat de afstemming van de antenne
behouden blijft. Aan de uiteinden van deze
Fig. 107
spoel ontstaan hoogfrequente wisselspanninTegen de plaat worden van gen, welke in de telefoon stroompjes te voor
beide zijden snel op elkaar schijn roepen, maar we stuiten op dezelfde
volgend in gelijken tijd
bezwaren als zo pas.
even veel kogeltjes met
We moeten noodzakelijk een hulpmiddel
gelijke kracht geschoten;
te
baat nemen. Dit bestaat in de toepassing
de plaat blijft in rust.
van een z.g. detector. Daarvoor gebruikte
men aanvankelijk de kristaldetector.
9

D.

De kristaldetector.

De kristaldetector (fig. 108 en 109a) is een hoogst
eenvoudig apparaatje, bestaande uit een kristalletje
(b.v. van lood),
B
Jf waartegen een a 1
Kristaldetector
scherp puntje
(bv.van metaal of
grafiet) heel zacht ^
Fig. 10S
rust. Deze combiKristaldetector.
natie (er zijn zeer
Wisselspanning tussen AenB
vele bruikbare) heeft de merkwaardige
eigenschap, dat het de electrische q
yfïlÏÏÜM
JylflIiTïhv!
stroom in de ene richting wel, in de
6dykgenchte stroom
andere richting niet, of zo goed als
Fig. 109
niet, doorlaat. (Een regel, of de Een kristaldetector laat de stroom
stroom van de punt naar het kristal in de ene richting goed, in de
of andersom gaat, is niet te geven.) andere zo goed als niet door.
Naald.

■Kristat

*+
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Wordt dus aan de kristaldetector een wisselspanning gelegd (fig. 109b)
dan wordt tijdens de ene halve periode een veel sterkere stroom
doorgelaten dan in de andere halve periode (fig. 109*:). De detector
werkt dus gelijkrichtend. Ook zegt men wel, dat de detector als
een ventiel werkt, waarom men dan ook van een ventielwerking spreekt.
Beschouwen we nu fig. 110. Parallel
Ni/
aan spoel en condensator is de telefoon
geschakeld en in serie daarmede de
Antennedraad
kristaldetector.
Laten we aannemen, dat de detector
Kristaldetector
wel stroompjes doorlaat, als de electrii Spoel
citeit in de antenne van boven naar be
Afstemneden vloeit en dus de spanning in a
cond.
\\ËL
hoger is dan in b, maar niet, als de anTelefoon
tennestroom
van de aarde naar boven
Aard
draad
gaat. Er ontstaat dus gedurende elke tril
—
ling een stroomstootje van a naar b,
Fig. 110
waarbij we voorlopig even willen aan
Kristaldetector en telefoon
nemen, dat deze stroomstootjes vrij door
aan een antenne gekoppeld.
de telefoonspoeltjes gaan.
Wordt er nu . een golftrein ontvangen, dan zullen de in sterkte
veranderende hpogfrequente stootjes door de telefoon gaan en het
telefoonplaatje volbrengt een beweging, m.a.w. de telefoon kondigt de
golftrein aan door een tikje of een klik.
Opmerking: Als men in het in de vorige
opmerking aangehaalde voorbeeld het kogeltjes
schieten van de ene zijde zou laten ophouden,
zou het metaalblad zich, al naar het aantal
kogeltjes dat het blad treft, heen en weer be
wegen, niet in het tempo der vlugge stootjes,
maar in het tempo, waarmede de hoeveelheid der
opvallende kogeltjes wordt gewijzigd (fig. 111)
die er per tijdseenheid opvallen.
Daarmede is het overspringen van een
vonkje op het zendstation hoorbaar ge
maakt aan het ontvangstation en dit,
dank zij de detector, welk toestel met
Naarmate er per sec meer
kogeltjes eenzijdig tegen de recht deze naam draagt, omdat het als
plaat geschoten worden,
het ware de functie van een detective
wijkt deze sterker uit.
verricht, die de ontsluiering der aethergolfjes mogelijk maakt (detectio = de ontdekking, de blootlegging).
Toch kan de detector alleen nog niet de geheimen volledig ont
sluieren. Daartoe is meer nodig, zoals we nu zullen zien.
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E. De telefooncondensator.
Zo pas veronderstelden wij gemakshalve, dat de telefoon de gelijk
gerichte hoogfrequente stootjes doorliet. Dit is echter — zoals we
reeds zeiden — niet het geval en men
zou dus in werkelijkheid nog bijster
weinig horen.
Om tot ons doel te geraken, moeten
a
we gebruik maken van een condensator,
Kristaldetector
die we, als in fig. 112, parallel aan de
«to
o
o
telefoon
schakelen en daarom telefoon-5'
O
V
C
o
condensator
wordt genoemd.
o
T7
De tussen a en b, tengevolge van de
Telefoon \
1 condensator
Telefoon ontvangen gedempte trilling, ontstaande
wisselspanning is in fig. 113a aangegeven.
De kri'staldetector werkt gelijkrichtend
Fig. 112
en laat voornamelijk stroompjes door in
Het schema van een
de ene richting, zoals fig. 113# laat zien.
kristalontvanger.
Deze h.f. stroompjes kunnen hun weg
alleen vinden naar de telefooncondensator. Immers, een condensator
heeft voor hoge frequenties
een kleine weerstand en een
t [Iv
en dan nog wel een
spoel
Wisselspanning
spoel
met
ijzeren kern, zoals
op de
telefoonkrmg
in de telefoon — juist een
3
zeer grote. De condensator
laadt zich nu op en krijgt een
spanning, die volgens fig. 113c
verloopt. Er ontstaat een ge
lijkspanning op de condensa
H.F. laadstroom
naar
tor, die slechts weinig variatie
condensator
b
meer vertoont en daardoor
gaat een stroompje door de
Condensatortelefoon (fig. 113tf), dat op
spanning
£
overeenkomstige wijze ver
loopt. Men zegt gewoonlijk,
Telefoon stroom
dat de condensator afvlakkend
d
werkt; dank zij deze afvlak
Fig. 113
De ontvangst van een golftrein door een kris kende werking kan een veel
talontvanger; de h.f. trillingen verlopen over langzamer veranderend stroom
de condensator; de l.f. verandering daarin
pje door de telefoon gaan.
bepaalt de telefoonstroom.
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De ontvangen golftrein roept derhalve één stroomverandering (één
stroomstoot) in de telefoon te voorschijn, tengevolge waarvan het
telefoonplaatje even wordt aangetrokken en een tik geeft.
Om het gehele verschijnsel, de detectie, nog beter te overzien,
willen we nog even een watervoorbeeld te hulp roepen.
In fig. 114 komen de beide vaten A en B overeen met de electroden
van de condensator, het buisje C, dat een grote weerstand biedt aan
het water, komt overeen met de telefoon en de terugslagklep D met
de kristaldetector, omdat deze klep alleen maar vloeistof doorlaat als
de drukking in b hoger is dan in a. In dat geval wordt het water
in A opgestuwd en wordt het uit B
q weggezogen. Tengevolge van de
p grotere weerstand van het buisje C,
gaat slechts een geringe hoeveel
heid door C. Wordt het volgende
ogenblik de drukking in a groter
dan in b, dan sluit de klep D zich
b
ogenblikkelijk en er kan geen water
stroom van a naar b ontstaan. Maar,
Fig. 114
daar de waterstand in A hoger is
De detectie bij een kristalontvanger
dan in B, vloeit nu enig water van
door een watervoorbeeld verklaard.
A naar B. Het volgende ogenblik
is de drukking in b weer hoger dan in a en het voorgaande herhaalt
zich. We zien hieruit, dat, niettegenstaande de drukking in a en b
regelmatig en snel omkeert, in het buisje C steeds een stroming van
water in dezelfde richting ontstaat. Op analoge wijze verloopt het
verschijnsel bij telefoon en telefooncondensator.
De grootte van de condensator is niet geheel willekeurig; is hij te
groot, dan nemen de hoogste van de l.f. trillingen liever de weg over
deze; is hij te klein, dan worden de h.f. deels gedwongen over de
telefoon te gaan. Gewoonlijk kan men volstaan met een van circa
0,002 fxF; in sommige gevallen blijkt ook, dat de condensator geheel
weggelaten kan worden; dan is n.1. tussen de windingen van de spoeltjes
en de snoeren van de telefoon reeds een voldoende capaciteit aanwezig.
Detectie wordt verkregen door de gelijkrlchting door een detector en de
afvlakkende werking van de telefooncondensator (zie ook blz. 152).
De kristaldetector werkt als een ventiel, dat de hoogfrequente stroomstootjes in één richting doorlaat, hetgeen men gelijkrichting noemt.
Bij het ontvangen van een golftrein laat de kristaldetector een reeks
stroomstootjes door, die de condensator opladen, waarna deze zich gelijk
matig ontlaadt over de telefooncondensator (afgevlakte stroom).
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§ 65.

Het overbrengen van morsetekens (Radiotelegrafie).

A. Met gedempte golven.
In § 63 bespraken we reeds het uitzenden van de morsetekens met
behulp van gedempte golven. Alhoewel deze methode geheel op de
achtergrond is gedrongen voor het werken van ongedempte golven,
willen we toch die methode het eerst bespreken. Gesteld, dat een
zender onafgebroken gedempte trillingen opwekt en dat men in het
tempo van de morseseinen deze trillingen doorlaat naar de antenne.
Deze zendt dan gedurende de strepen en de punten van de morse
tekens gedempte golven of golf treinen uit (fig. 115c). Volgen we deze
golftreinen op hun weg, dan krijgen we het in fig. 115d voorgestelde
______________ Tyd dat de morsesleutel wordt neerqedrukt__________________

Uitgezonden
golftreinen

i/V— -1

a

Ontvanqen
golftreinen

b

Detector
stromen
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C
Telefoon
stromen
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/mim i ii nu,
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Fig. 115

Door elke golftrein ontstaat een kort telefoonstroompje.
resultaat, waarbij is aangenomen, dat tijdens het neerdrukken van de
sleutel een drietal golftreinen ontstonden. Gesteld eens, dat de sleutel
één seconde werd neergedrukt en dat b.v. 1000 vonken optraden,
zodat ook 1000 golftreinen werden uitgezonden en opgevangen ;
dan zou de telefoonplaat per seconde 1000 tikjes laten horen, het
geen we als een fluittoon waarnemen. Drukken we kortere of langere
tijd op de sleutel, dan horen we de toon ook, evenwel korter of
langer. Wordt nu in het zendstation het woordje „van” uitgezonden
(fig. 106), dan horen we de v als 3 korte fluitstootjes, gevolgd door
een langere, enz. en de overdracht van het woordje is volbracht.
Het spreekt wel vanzelf, dat, naarmate de snelheid waarmee de
golftreinen elkaar opvolgen, dus de frequentie groter is, de toon
hoogte aan de ontvangkant hoger is en zo wordt dan ook een zender
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herkend aan zijn toon. Men noemt zulke zenders ook wel fluitvonkzenders.
B. Met ongedempte golven.
Indien het zendstation ongedempte golven uitzendt, zal men het in
fig. 116a tot en met 116^ voorgestelde resultaat bekomen.
Hieruit volgt, dat gedurende het neerdrukken van de sleutel, op
het ontvangstation het membraan van de telefoon constant wordt
aangetrokken en dus alleen bij het begin en einde een tikje geeft.
Het opnemen van de uitgezonden ongedempte golven is op deze
I
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Fig. 116

Bij ontvangst van een ongedempte golf ontstaat een constante telefoonstroom;
door regelmatige onderbreking hiervan is telegrafie mogelijk.

wijze niet mogelijk. Daartoe moet men b.v. in de ontvangketen een
stroomonderbreker opnemen, die de telefoonstroom automatisch onder
breekt (fig. 116*),-zodat ook nu een toon door de telefoonplaat wordt
voortgèbracht. Op die wijze wordt dan een streep ook weer door
een langer aanhoudende toon gekenmerkt dan een punt van het
morsesysteem.
Het spreekt wel vanzelf, dat men ook de zender zo kan maken,
dat deze al vast de ongedempte trilling regelmatig onderbreekt. Dan
wordt natuurlijk de zender weer gekarakteriseerd door een bepaalde
toon. Heel vaak zijn de zenders zo ingericht, dat men de frequentie
der onderbreking, die altijd laagfrequent moet zijn, kan wijzigen.
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In de loop der jaren heeft de ongedempte telegrafie de gedempte
— met uitzondering van enkele toepassingen (§ 63A)— geheel ver
drongen.
Wij bespraken hiervoor de z.g. hoor-ontvangst bij de radiotelegrafie.
Voor het snelverkeer is hoor-ontvangst te langzaam. Zodoende is
een schrijf-ontv angst-methode ontwikkeld, waarbij een groot aantal
woorden per minuut kan worden overgeseind (b.v. 200 a 300).
Het ligt buiten het bestek van dit werk verder in te gaan op deze
sneltelegrafie.
Radiotelegrafie geschiedt in het algemeen door ongedempte golven ; bij
noodinstallaties op schepen en op reddingboten past men gedempte golven toe.

§ 66.

Het overbrengen van geluiden (Radiotelefonie).

Voor alles moeten we vaststellen, dat we door middel van ge
dempte golven geen geluiden kunnen overbrengen, wat ook wel
gemakkelijk is in te zien. Als we n.1. spreken of zingen is er een
voortdurende beweging van de lucht. Willen we deze onafgebroken
luchtbewegingen door aethergolven verbreiden, dan is het nodig, dat
er onafgebroken aethergolven van constante amplitude ten dienste
/ staan. Daarom is men aangewezen op het gebruik van de ongedempte
golven. Bovendien is het nodig, dat de frequentie dier golven constant
is en in vergelijking tot die der fijnste geluidsgolven groot is; daardoor
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Fig. 117

Principe van de draadloze telefonie.
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is het mogelijk de fijnste geluidsnuanceringen in de electrische golven
uit te drukken; zoals we in §48 zagen, bestaat het geluid uit trillin
gen, die we laagfrequenl noemen. De ongedempte golf moet ver
kregen worden door een hoogfrequente trilling. Men kan zich nu als
volgt een voorstelling maken van de wijze, waarop geluiden door
middel van de electromagnetische golven worden overgedragen.
Daarbij willen we ons een zeer primitief zendstation denken, als in
fig. 117 geschetst is.
Tegenover de spoel in de antenne is een andere spoel geplaatst van
een toestel, dat een constante hoogfrequente trilling opwekt en als
oscillator wordt aangeduid. (Hoe een dergelijke oscillator werkt
kunnen we hier niet bespreken.) Deze trilling induceert in de antenne
spoel een trilling van gelijke frequentie, met het gevolg, dat de electriciteit in de antenne in dezelfde frequentie gaat trillen. Daardoor
wordt een ongedempte golf uitgezonden. Bereikt deze de ontvangantenne, dan wordt hierin een ongedempte trilling opgewekt. Het
gevolg is, dat, dank zij de werking van de kristaldetector, naar de
telefooncondensator gelijkrichte (constante) stroomstootjes gaan en
door de telefoonspoeltjes een constant stroompje vloeit; de telefoon
brengt dus geen geluid voort (het telefoonplaatje wordt in een be
paalde stand gehouden).
In de zendantenne denken we verder een microfoon opgenomen,
hetgeen in werkelijkheid wel nooit het geval is, maar welke voor
stelling ons toch helpt om iets van het principe van het zenden te
begrijpen. De antennetrillingen moeten dus de koolkorreltjes en het
koolplaatje van de microfoon passeren.
Drukt men tegen het plaatje, dan wordt de overgangsweerstand
. van de trillingen kleiner en de trillingen worden krachtiger, zodat
ook de uitgezonden golf krachtiger wordt; hetzelfde geldt voor de ont
vangen trillingen en . . . het telefoonplaatje beweegt zich even.
Trekt men het microfoonplaatje van de koolkorreltjes, dan wordt
de overgangsweerstand groter, de antennetrilling wordt zwakker, de
uitgezonden golf eveneens en het telefoonplaatje aan het ontvangstation
beweegt zich even. Spreekt men nu voor de microfoon, dan vindt
door de geluidsgolven een voortdurend trekken aan en drukken op liet
microfoonplaatje plaats en er ontstaat in de antenne een voortdurend
in sterkte veranderende trilling, m.a.w. de hoogfrequente trilling
ondergaat een laagfrequente verandering in sterkte. Hetzelfde geschiedt
met de uitgezonden golf, die nu geen constante amplitude meer heeft.
De hoogfrequente trilling is door de laagfrequente gemoduleerd (met
andere woorden in het model der geluidsgolven gebracht). Daarom
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zegt men ook, dat de oorspronkelijke hoogfrequente golf de drager
is van de geluidsgolven; hij wordt daarom de draaggolf genoemd.
Komt de gemoduleerde draaggolf aan het ontvangtoestel aan, dan
ontstaat een overeenkomstige gemoduleerde trilling in de ontvangantenne en het telefoonplaatje begint nu volgens de laagfrequente
sterkteveranderingen der hoogfrequente stootjes, die de telefooncondensator bereiken, te bewegen,, in.a.w. de telefoon brengt het voor
de microfoon gesprokene weer ten gehore, zodat de detectie is volbracht.
Het is nuttig nu nog
eens de invloed van
Uitgezonden
draaggolf
de condensator te be
a
schouwen. Het telefoonspoeltje is parallel
geschakeld aan de
Geluidsgolven
voor microfoon
condensator. Nu bezit
b
het spoeltje een grote
(inductieve) weerstand
illv voor de h.f. trillingen,
Uitgezonden
gemoduleerde
terwijl de condensator
draaggolf
juist
een kleine (ca£
.
Ir
pacitieve) weerstand
daarvoor bezit. Voor
Ontvangen
de laagfrequente tril
golf
d
lingen is het juist
andersom. De h.f.
Detectorstroom
stroomstootjes, die alle
e
volgens lage frequen
TelefoonMi ii ui n (Tl ThÏÏTTiTnTrmTïïTTTÏÏ^^
stroom
ties veranderen, gaan
f
naar de condensator
Geluidsgolven
en deze neemt een
door telefoon
spanning aan, die vari
3
eert volgens de lage
Fig. 118
frequenties. Het teleOverzicht van de trillingen bij radiotelefonie.
foonspoeltje laat nu
onder de invloed van de laagfrequent veranderende spanning, laagfrequente'stromen door. We kunnen dus zeggen, dat de condensator de
frequentiescheiding bewerkstelligt. De detectie bestaat dus feitelijk uit.
• getijkrichting door het kristal en frequentiescheiding door de telefooncondensator. Men noemt de detectie ook wel demodulatie (d.w.z. de
modulatie weer opheffen).
de overdracht
In fig. 118 is tenslotte nog een beeld gegeven van
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van een geluid, dat voor een omroepmicrofoon werd gesproken.
Fig, II80 is de draaggolf van de in de zendantenne opgewekte
hoogfrequente trilling (b.v. 1000 000 c/sec, golflengte 300 m). Fig. 118/>
geeft een geluidstrilling (b.v. klinker aa) aan. Hierdoor wordt de
draaggolf gemoduleerd, zodat fig. 118c ontstaat. Veel verzwakt komt
de golf aan‘ het ontvangstation aan (fig. 118^). Door de werking van
de detector worden alleen maar stroomstootjes in de ene richting
doorgelaten, m.a.w. het onder de rechte lijn (fig. 118c) liggende deel
van elke trilling is afgesneden. Fig. 118/ geeft de laagfrequente stroomverandering aan, die door de telefoon gaat, terwijl fig. 118o- de ver
kregen geluidstrilling laat zien, die weer dezelfde vorm heeft als in
fig. 118/? (klinker aa).
Opmerking: Het moduleren is niet hetzelfde als het superponeren van twee tril
lingen (§ 14). Bij het superponeren toch telt men de trillingen bij elkaar op, bij
het moduleren heeft men te doen met een vermenigvuldiging, waardoor te ver
klaren is, dat de gemoduleerde draaggolf symmetrisch loopt ten opzichte van
een rechte lijn, zoals uit fig. 115c blijkt.
Bij de radiotelefonie kan alleen gebruik gemaakt worden van een h.f. ongedempte golf (draaggolf), welke door de l.f. trillingen van de microfoon
wordt gemoduleerd.
Aan de ontvangzijde zorgt bij de krlstalontvanger de kristaldetector voor
gelijkrichting van de hoogfrequente stromen, die laagfrequent gemoduleerd zijn.
Deze stroompjes worden door de telefooncondensator opgenomen, die
een stroom door de telefoon iaat gaan, welke verandert volgens de laag
frequente modulatie (frequentiescheiding), waardoor het voor de zender
microfoon voortgebrachte geluid hoorbaar wordt.
De detectie (demodulatie) bestaat derhalve uit gelijkrichting en frequen
tiescheiding).
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HOOFDSTUK VIII.
Werking en eigenschappen der radiobuis.
§ 67.

Hoe de radiobuis ontstond.

A. De eerste ontwikkeling.
Edison, die in 1879 de eerste bruikbare gloeilamp construeerde,
deed enkele jaren later een zeer merkwaardige ontdekking. Hij had
in de ballon van een gloeilamp een metalen plaatje P aangebracht en
constateerde, dat, als hij de lamp op gelijkstroom liet branden en dan
het plaatje via een galvanometer G, d.i. een zeer gevoelige milliampèremeter, aan de —pool verbond, er niets gebeurde (fig. 119a),
doch zodra hij de verbin
ding met de +pool tot
stand bracht (fig. 119b) de
meter een uitslag gaf. Van
dit, naar hem genoemde,
Edisoneffect wist men geen
verklaring te geven. Toen
echter in het einde van de
Als een verbinding van de -j-pool naar het vorige eeuw de electronenplaatje P gemaakt wordt (als in b), geeft de
mA-meter een uitslag (Edison-effect); bij ver theoric ingang vond, ver
anderde dit in eens. Het
binding aan de —pool (als in a) niet.
feit, dat de galvanometer in
het ene geval uitsloeg, was te verklaren door het feit, dat er dan
electronen door de meter gingen ; deze moesten afkomstig zijn uit
de gloeilamp. Ze moesten door de warme gloeidraad worden uitge
zonden en dan door het positief geladen plaatje — dit was immers
worden aangetrokken. Men had derhalve
aan de +pool verbonden
te doen met een electronenstroom, die van de gloeidraad door het
luchtledige, via plaatje, draden, galvanometer naar de + pool en van
daar weer naar de gloeidraad ging.
Al spoedig werden uitgebreide onderzoekingen ingesteld naar het
verschijnsel van deze thermische electronen-emissiey d.i. het uitzenden
of emitteren (emittere = uitzenden) van electronen door draden, die
verwarmd worden.
Belangrijk was in dit verband de ontdekking van den Duitsen
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natuurkundige Wehnelt in 1903, waarbij bleek, dat als men de gloeidraad omgeeft met een oxyde van barium of strontium, de electronenemissie bij dezelfde temperatuur veel groter wordt. Deze vinding zou
later blijken van zeer grote betekenis te zijn.
In 1904 kwam de Engelsman Fleming op de gedachte om een
speciale buis te construeren, welke een gloeidraad met een daarom
heen geplaatst metalen plaatje bezit (fig. 120). Deze
buis bevat twee electroden, de gloeidraad en het
--Anode
plaatje (electroden zijn eigenlijk de „grenspalen”
n
-Gloeidraad van de wegen, die de electronen dooi lopen). Hij
(Katode)
had dus een twee-electrodenbuis of diode gecon
strueerd (di = twee; ode is afgeleid van liodos =
weg). De electronenstroom loopt hierbij van de
Fig. 120
gloeidraad, die men ook wel katode noemt, naar
De eerste twee-elec- het plaatje, dat men de plaat of de anode noemt
trodenbuis of diode.
{katode — de afgang, d.w.z. waar het vandaan komt
(Fleming, 1904)
en anode =de opgang, d.w.z. waarjjet naar toe gaat).
Fleming legde een wisselspanning aan de beide electroden. Daar
door kreeg de anode afwisselend een positieve en negatieve spanning.
Telkens, wanneer de anode positief was, ging er een stroom door
en zo werden stroomstoten verkregen in één richting. Men had dus
gelijkrlchting verkregen. Wij komen daar later op terug.
Vrijwel terzelfder tijd ontdekte de Amerikaan Lee de Forest dat, als
men tussen de beide electroden een derde electrode aanbrengt (fig. 121) in een zodanige vorm,
■Rooster
dat de electronen toch nog hun weg kunnen
doorlopen, men op het aantal electronen, dat op
Anode—~
-—Gloeidraad
(Katode)
de anode terecht komt, invloed kan uitoefenen,
wanneer men die derde electrode een positieve
of negatieve spanning geeft. Zo ontstond een
drie-electrodeabuis of triode (tri = drie). De derde
Fig. 121
electrode kreeg de naam van rooster. (In § 81
De eerste drie-electroden- komen we nader op de constructie van de buis
buis of triode.
terug.)
[Lee de Forest, 1904)

l

Opmerking: Zoals we zien werd de radiobuis geheel ontwikkeld ^uit de gloei
lamp en, hoewel niet deze ten doel had om licht te geven, werd daaraan hier te
lande de naam „radiolamp” gegeven, een naam die tot óp heden door velen nog
gebruikt wordt. Van den beginne af aan hebben meerderen — in het bijzonder
Prof. v. d. Pol — ernstig bezwaren gemaakt tegen deze naam. Sedert enkele jaren
is Philips, op grond van een streven naar grotere taalzuiverheid, er toe overgegaan het woord „radiobuis” te gebruiken, dat wij dan ook in deze druk invoeren.

ï
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B. De verbeterde triode.
Wij geven hierbij een afbeelding van een triode, welke in de loop
der jaren aan de markt kwam (fig. 122).
De buis bezit binnen in de ballon een glazen buisje (het glazen
voetje) aan het boveneinde dichtgesmolten en toegeknepen is (de kneep).
Door deze kneep lopen de toevoerdraden
naar de drie electroden, terwijl tevens de
steundraden van de electroden daarin zijn
Sloeidraadff)
gesmolten. De gloeidraad, uitgevoerd in
M-vorm, is bevestigd door draden aan de
Rooster (g)
pennen f (f van filament — draad) van de
Anode (a)
huls. De anode is verbonden met een draad
aan de pen a en het rooster met een draad
aan de pen g (g van gitter — rooster).
De pennenhuls (fig. 123a) is later verdron
gen door een huls met een achttal contactlippen (fig. 1236), waardoor een kortere buis
werd verkregen en een buis, die betere
electrische eigenschappen bezit dan die met
een pennenhuls. Bij de triode werden slechts
4 van de 8 contacten gebruikt.
Fig. 122
Sedert een paar jaren is deze constructie
Vroegere
weer verbeterd. Bij de beide hiervoor ge
direct verhitte triode.
noemde typen doet het binnenwerk van de
ballon, afgezien van de electroden, dus het glaswerk sterk, denken
aan de gloeilamp, waaruit de radiobuis eigenlijk ook ontwikkeld werd.
De voortschrijdende techniek stelt echter steeds hogere eisen aan de
buizen en nu bleek deze con
structie juist een groot be
zwaar. Daarom heeft men het
glazen voetje laten vervallen
(fig. 123z:). De moderne bui
SSSIi zen bezitten een glazen bodem
waardoor stevige draden zijn
c gevoerd, welke meteen als
“ pennen dienst doen. Daardoor
W8A huls
A -huis
P-huls
werd bovendien de buis veel
1941
1935-1941
1920-1935
korter. Om de buis gemakke
Fig. 123
Drie uitvoeringen van buizen, welke in de lijk in de houder te plaatsen
is zij voorzien van een cenloop der jaren verschenen.
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treerpen met nok. Drukt men de buis in de houder, dan wordt de
pen door in een groef van de pen snappende veren, vastgehouden.
Omdat deze pen enige overeenkomst vertoont met een sleutel, noemt
men dit sleutelbuizen.
C. Andere huistypen.
Al spoedig na het verschijnen van de triode begon men buizen te
maken met meer dan één rooster. Wij zullen later zien waartoe dit
nodig was. Het is de gewoonte om de buizen te benoemen naar het
totaal aantal electroden en zo ontstonden de tetrode (tetra = vier)
welke twee roosters dus vier electroden bezit, en weer later de pentode
(pente = vijf), de hexode (hex = zes), de heptode (hepta = zeven),
de octode (octo = acht).
Verder zijn in de laatste jaren buizen in gebruik gekomen, waarbij
in de ballon twee of meer verschillende buizen tot één verenigd zijn,
b.v. een duo-diode (dubbele diode), triode-heptode, enz. Daarmede
zullen we in Deel 111 nader kennis maken.
§ 68.

De diode.

Een radiobuis zullen we in het vervolg voorstellen door een ovaal.
Daarin zijn gloeidraad en anode op eenvoudige wijze getekend als
in fig. 124. De gloeidraad wordt gevoed door een
stroombron, die aanvankelijk steeds een batterij
was en daarom gloeistroombatterij (As) heet. Wan
tl§§É ftuirnteneer daardoor een stroom van electronen door de
§ÊÊjladlna
gloeidraad wordt gedreven, wordt deze verhit.
'Gloeidraad
7Katode)
Nu is bekend, dat bij temperatuurverhoging de
atomen en moleculen een heftiger beweging krijgen.
Hetzelfde geschiedt ook met de electronen. Zij
krijgen meer arbeidsvermogen van beweging (§ 15).
Fig. 124
en tengevolge daarvan kunnen ze buiten het metaal
Door verwarming
oppervlak treden (thermische electronenemissie).
van de gloeidraad
zendt deze electro Zij komen dan in de luchtledige ballonruimte
nen uit en ontstaat (ca. 10“7 cm kwikdruk) en zo ontstaat in deze een
electronemvolk en men zegt dat er een ruimtelading
in de ballon een
electronenwolk
in de ballon gevormd wordt. Deze wolk is om de
(ruimtelading).
gloeidraad het dichtst. Immers ten eerste stoten
alle electronen elkaar door een gelijknamige lading af en wordt het
voor de nieuw uittredende steeds moeilijker in de ruimte te dringen
en ten tweede induceert elk electron, dat de gloeidraad verlaat, daarin
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een tegengestelde lading, zodat de draad aantrekkend op het electron
werkt. Bij een gegeven temperatuur treedt dan ook een evenwichts
toestand in en er worden niet meer electronen tot de ruimtelading
toegelaten. Verhoogt men de temperatuur, dan neemt de electronenemissie weer toe, totdat de nieuwe ruimtelading weer een evenwichts
toestand heeft geschapen.
Nu blijkt het lang niet onverschillig te zijn uit welke stof het
emitterende materiaal bestaat. Aanvankelijk gebruikte men draden van
wolfraam, doch sedert vele jaren past men draden van een nikkelalliage toe, omgeven door een zeer dun laagje van barium of strontium of een mengsel van deze. Hierbij blijken ongeveer 4 a 5 maal
zo weinig energie nodig te zijn om een electron uit het oppervlak te
drijven, dan bij de wolfraamdraad. Men kan daardoor volstaan met
veel lagere temperatuur (ca 700° C) en
mA
dus ook met geringere gloeistroom, om
een zekere emissie te verkrijgen.
Electronen stroom
------1
We gaan nu van de ruimtelading
(Anodestroom)
gebruik maken door de anode een
positieve potentiaal te geven t.o.v. de
gloeidraad (fig. 125). Daartoe verbinden
_J
I—
we de anode met de -{-pool en de
gloeidraad met de —pool van een
*F
As
Bs
batterij (Bs), die we nu de anodebatterij noemen. De anodebatterij trekt,
Fig. 125
via de (positieve) anode, electronen uit
Door de -f-pool van Bs niet de de ruimtelading naar zich toe en stuwt
anode en de —pool met de katode ze vervolgens weer naar de gloeidraad.
(gloeidraad) te verbinden, ontstaat Zo ontstaat een stroom via buis en
een anodestroom in de
anodebatterij, de anodestroom en de
anodekring.
gevormde stroomkring heet anodekring.
De stroomsterkte wordt aangegeven door de mA-meter, feitelijk
meten we hier het aantal electronen, dat per seconde door de kring
gaat.

[.kMl#

Opmerking: Hier komt weer de voor velen zo lastige kwestie voor de dag, dat
de electronenstroom zich juist in tegenovergestelde zin beweegt als we aan
nemen, dat de stroom vloeit (§4). Volgens de oude beschouwingswijze moeten
we zeggen: „er gaat een stroom van de -j-pool van de batterij over de anode
naar de gloeidraad en vervolgens naar de —pool”. Volgens de electronentheorie
moeten we beslist tot de tegengestelde stromingsrichting komen. Men breke
zich echter hierover niet al te zeer het hoofd, omdat de moeilijkheid niet zo groot
is als men zich wel voorstelt.
Radio I

10
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De spanning, welke tussen gloeidraad en anode optreedt en die in
dit geval even groot is als de spanning van de anodebatterij, no mt
men de anodespanning.
We moeten nu nog wel even wijzen op de volgende vraag : als
we de anode een positieve spanning geven, zullen dan direct alle
electronen uit de ruimtelading naar de anode vliegen, m.a.w. zal dit
bij elke positieve spanning gebeuren ? Neen, als de anodespanning
nog maar klein is, geschiedt dit niet, daar de electronen met grote
snelheid in allerlei richtingen door elkaar vliegen en elkaar onderling
afstoten. De anodespanning moet dit ruimteladingsejfect overwinnen
en zo komt het, dat het aantal electronen, dat voldoende sterk naar
de anode gericht wordt om daar op te vallen, afhangt van de anode
spanning. Maken we de anodespanning steeds groter, dan ontkomt
geen enkel electron er meer aan en een even groot aantal electronen
als dat, hetwelk per seconde de gloeidraad verlaat, komt op de
anode terecht en men heeft de grootst mogelijke stroom bereikt
(verzadigingsstroorn en verzadigingsspanning).
Opmerking: De snelheid, die een electron in het vacuum bereikt is afhankelijk
van zijn lading, zijn massa en de spanning van het electrische veld. Is b.v. de
spanning tussen twee punten van een veld 100 V en kan een electron de weg
tussen die punten vrij doorlopen, d.i. zonder tegen andere electronen of deeltjes
te botsen, dan is de snelheid aan het einde van die weg 6 000 km/sec, bij 200 V
is ze ca 8000 km/sec. De snelheid van het electron kan nooit groter worden dan
de voortplantingssnelheid der electrische golven (300 000 km/sec).
De gloeidraad van een radiobuis zendt electronen uit (thermische electronen-emissie), welke emissie afhangt van de soort van - de emitterende
stof en de temperatuur.
De electronen vormen in de luchtledige ballon een wolk, welke om de
gloeidraad hangt en welke een negatieve ruimtelading doet ontstaan.
Geeft men de anode een positieve spanning t.o.v. de gloeidraad, dan
worden door de anode electronen uit de ruimtelading onttrokken en er
ontstaat een anodestroom.
De anodestroom is groter, naarmate de anodespanning stijgt, maar bereikt
tenslotte een maximum, de verzadigingsstroorn ; de dan optredende spanning
heet verzadigingsspanning.

§ 69.

De diodekarakteristiek (Ia — Va karakteristiek).

Het is de gewoonte in de 'radiotechniek om vele verschijnselen
door middel van een grafiek of kromme weer te geven. Zo kan men
bij een diode het verband tussen anodespanning en anodestroom
weergeven en krijgt daardoor een goed overzicht van de betrekking,
die tussen beide bestaat.
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We tekenen twee loodrecht op elkaar staande assen OA en AB
en passen op de verticale as de anodestroom (Ia) en op de horizon
tale as de anodespanning (Va) af. Gesteld nu, dat we een diode,
als in fig. 126a geschakeld, onderzochten
Ia(mA)
en dat we bij een anodespanning van
40
V 150 mA, bij 80 V 320 mA, bij'120 V
700
480 mA, bij 160 V 630 mA, bij 200 V
600
700 mA, bij 240 V 725 mA en bij 280 V
500
740 mA vinden. Wij geven die waarden
IF 400
nu in fig. 126b aan door de punten a, b,
1
« 300
enz.
Daarna trekken we door al deze
I 300
punten een kromme lijn, welke de anode
KO
stroom-anodespanningskarakteristiek- of
Mv)
Ia- Va karakteristiek voorstelt.
40
SC 130 160 300 340 360
Anodtaptnnmg (H)
Uit deze figuur blijkt duidelijk, dat, als
Fig. 126
men de anodespanning van nul af laat aan
De Ia-Va karakteristiek van
groeien, de anodespanning eerst evenredig
de diode, welke aangeeft hoe
met de spanning toeneemt ( n maal grotere
de anodestroom afhangt van
spanning geeft n maal grotere stroom).
de anodespanning.
Dit verandert als de spanning ca 150 V
overschrijdt; dan buigt de kromme zich om en vertoont de neiging
om horizontaal te gaan lopen. Dit betekent dat de anodestroom de
verzadigingsstrooin nadert. Gesteld nu, dat men in fig. 126a de weer
stand R verkleinde, dan zou de gloeistroom groter worden, de tem
peratuur van de gloeidraad stijgen en de electronenemissie toenemen.
Daardoor zou dan de verzadigingsstroom groter worden, zoals door
de gestreepte kromme in fig. 126b is aangegeven.
De diodekarakteristiek (Ia-Va karakteristiek) geeft de betrekking aan,
welke bij een diode tussen anodestroom en anodespanning bestaat.

§ 70.

De betekenis van het rooster bij een triode.

In fig. 127 hebben we een schematische voorstelling van een triode
gegeven, welke is aangesloten op een gloeistroom- en anodebatterij
van b.v. 150 V. De aan rooster g (van gitter = rooster) en gloei
draad f (van filament — draad) verbonden draden zijn in fig. 127a
bij A en B doorverbonden, zodat het rooster de potentiaal van het
ene einde van de gloeidraad bezit. Het rooster oefent nu practisch
geen invloed uit op de electronenstroom, welke van de gloeidraad,
via de ruimtelading naar de anode gaat en de triode gedraagt zich
als een diode.
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Deze anodestroom kunnen we de ruststroom van de triode noemen.
Nu schakelen we tussen A en B een kleine batterij (van b.v. 1,5
tot 6 V); deze roosterbatterij schakelen we zo, dat het rooster een
positieve potentiaal t.o.v. de gloeidraad
krijg* (^g. 127&). Men zegt nu, dat er een
fSiitbtiuOm
positieve roosterspanning bestaat.
Natuurlijk trekt het rooster de electronen
Ar
| «y .LrJtooster(g)
tot
zich en er ontstaat een roosterstroom.
:
6/oeidraad (f)
©
Bi
(Katode)
Men verwacht nu, dat de anodestroom
As
Bs
wel kleiner zal worden. Het omgekeerde
Hf is echter het geval. Om dit te verklaren
hebben we in fig. 128a een deel van de
anode
en twee roosterdraden a en b ge
Grotere anodestr
tekend, terwijl daaronder een deel van de
electronenwolk is aangegeven. De anode
trekt een willekeurig
Anode
gekozen electron e
aan met een kracht p,
terwijl a en b dit aan
trekken met de kracht
Electronen
p, en p2. Het resul
Ê.
taat van deze twee
laatste is, dat er feite
Anode
lijk een kracht p3 op
+
+
+ +
werkt, m.a.w. het elec
tron gaat noch in de
P
b
-•
richting van p,, noch
Electronen
. a. De anodestroom verandert in de richting van p2,
P2'
practisch niet, als. men g maar in een, die door
b
en f al dan niet verbindt. p3 en p bepaald wordt.
b. Een positief rooster geeft Het schiet dus door
Fig. 128
een grotere anodestroom.
de mazen van het . Het electron e onder
a
c. Een negatief rooster geeft
een kleinere anodestroom. rooster en het is alsof vindt door de positieve
de anode een sterkere roosterdraden a en'b
een kracht p3 /in de
trekkracht uitoefent. Deze redenering gaat door
richting van de anode.
voor alle electronen, die zich voor de opening
b.
Het electron e onder
tussen twee roosterdraden bewegen.
vindt door de negatieve
Natuurlijk zal er een aantal electronen in roosterdraden a en b
de buurt van de roosterdraden zijn, dat naar een kracht p3 in tegenhet rooster gaat, zodat er een roosterstroom gestelde richting van
de anode.
ontstaat.

©
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Beschouwen we nu het geval, dat we de roosterbatterij met de
— pool aan het rooster verbinden (fig. 127c) en er dus een negatieve
roosterspanning optreedt. Nu wordt de anodestroom verkleind, zoals
de uitslag van de mA-meter te zien geeft. Dit is weer direct te ver
klaren, als we fig. 128b bekijken. De beide draden a en b stoten het
electron e af en willen het nu naar beneden drijven met een kracht
p3, terwijl de anode het aantrekt met de kracht p. Het hangt er nu
maar geheel van af welke van de twee het wint. In elk geval zullen
er veel minder door de roostermazen naar de anode gaan.
Hoe sterker men het rooster negatief maakt, hoe minder electronen
op de anode komen. Ten slotte wordt deze geheel opgeheven en men
zegt „het rooster knijpt de anodestroom af”, of wel de buis is „dicht”.
Door middel van liet rooster kan men de anodestroom beïnvloeden.
Een positief rooster vergroot de anodestroom, een negatief rooster ver
kleint de anodestroom.

§ 71.

De triode karakteristiek (Ia -Vg karakteristiek).

Indien men de anodespanning van een triode constant houdt,
kan men een kromme lijn tekenen, die het verband tussen de anode
stroom Ia en de roosterspanning Vg aangeeft. Wij gaan daartoe uit
van het in fig. 129a gegeven schema, waarin tussen rooster en gloeidraad een potenfiometer (§ 12) is opgenomen. Gesteld nu, dat de
anodespanning 200 V is en dat we bij het verschuiven van het con
tact van de potentiometer de volgende resultaten vonden :
roosterspanning | anodestroom |j roosterspanning
0 Volt
—
—
—
—

2
4
6
3

21 mA
13 „
6,5

„

1,5

„

0

„

0 V

+2 „

+4 „

+6 „
+S „

anodestroom
21 mA
28 „
33 „
35 „
37 „

We tekenen nu twee in 0 loodrecht op elkaar staande assen (fig.
129b). Op de horizontale as zullen we de roosterspanning en op de
verticale as de anodestroom afpassen, volgens de gegevens hierboven.
We verkrijgen dan de punten b, c, d, e voor de negatieve en f, g,
h, k voor de positieve roosterspanning. De kromme wordt kortweg
de Ia- Vg karakteristiek genoemd.
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Wanneer we de kromme beschouwen, dan zien we dat deze links
onder een bocht bezit en dan een vrijwel recht gedeelte, welke delen
men ook gelijk aanduidt als de bocht en het rechte deel van de
karakteristiek. Rechts boven bezit de kromme weer een bocht; hier
vertoont de kromme de neiging om horizontaal te gaan lopen, zoals
ook bij de diodekarakteristiek het
Za(mA)
geval was.
U
Ook hier treedt een verzadigings/ A /
32
/ / /
stroom op, als gevolg van het feit,
c w
dat men per sec. niet meer elecF?1
A
B.
tronen uit de ruimtelading kan
*
/
halen, dan er door de gloeidraad
?/'S4J—
ingebracht worden. Zou men een
/
grotere anodespanning toepassen,
Z
dan zouden voor de verschillende
/ i
roosterspanningen,
de anodestroZ>
---- Rovsltrstroomllg)
u/.
men
groter
zijn
en
zou de ge
PL
vn
6
6/8
kromme
verkregen
worden,
streepte
— ------ Roo*tÊrap»/ning (Vg) —*■ +
die
echter
ook
weer
dezelfde
verFig. 129
Bij een anodespanning van 200 V geeft zadigingsstroom moet bezitten. Bij
de getrokken kromme het verband een lagere anodespanning zullen
tussen roosterspanning en anodestroom
de anodestromen kleiner moeten
aan; bij k nadert men tot de verzadizijn, zoals door de kortgestreepte
gingsstroom; bij e is de triode „dicht”.
kromme is aangegeven.
Bij hogere anodespanning (250 V)
In de vorige § zagen we, dat,
worden voor eenzelfde roosterspanning
een grotere en bij een lagere anode
als het rooster positief is, een roosspanning (150 V) een kleinere
terstroom moet optreden. Deze is
anodestroom verkregen.
in het algemeen maar klein t.o.v.
de anodestroom, zelfs zo klein, dat ze nauwelijks duidelijk is aan te
geven in de karakteristiek van fig. 1296. Om toch enig denkbeeld
daarvan te geven, hebben we een deel van de Ig- Vg karakteristiek
ook nog aangegeven.

w

De triodekarakteristiek (Ia-Vg karakteristiek) geeft het verband tussen
roosterspanning en anodestroom bij constante anodespanning aan.
Bij grote positieve roosterspanningen neemt de anodestroom niet meer
toe en is de verzadiglngsstroom bereikt.
Bij een hogere of lagere anodespanning wordt bij een gelijke rooster
spanning een grotere of kleinere anodestroom verkregen, behalve wanneer
de verzadiglngsstroom bereikt is.

i
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§ 72.

De triode als trillingsoverdrager.

A. Anodewisselstroom.
We willen nu nagaan, wat er gebeurt als
op het rooster laat optreden. Dan zal de
groter en kleiner moeten worden. Om dit
na te gaan maken we gebruik van de Ia-Vg
la bl/__

Ia

rSi«ii
As
9
"

B

n

'

■

\cj e.

?

i

i

At

I
I
I

!

Roosterspanning

.
'
_L
i

|
Bs
| /1
_ Voedmgs/ I
spanning
'
i
i
i
i
I

Vg

b

0\

Ra

/V) Vg

Anodewisselstroom

i

A

1

l

men een wisselspanning
anodestroom beurtelings
verschijnsel nauwkeurig
karakteristiek (fig. 1306).
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Een wisselspanning op
het rooster doet in de
anodekring een pul
serende stroom ont
staan, of wel op de
constante gelijkstroom
(1 - ai) is een wissel
stroom gesuperponeerd. Door de roosterstroom ontstaat ver
vorming (gestreepte
kromme).

Laten we aannemen, dat een wisselspanning op het rooster optreedt,
zodat de roosterspanning schommelt tussen —A en +B volt. De
wisselspanning is op een verticale as aangegeven. Is de roosterspannjng nul, dan treedt de ruststroom OC op, (rechts aangegeven door
la,); is de roosterspanning 2b, dan is de anodestroom BB, (rechts
aangegeven door 2b,) enz.
Zo ontstaat de anodestroomkromme van het gearceerde oppervlak.
Er ontstaat dus een pulserende gelijkstroom (§ 13). Nu is zo’n stroom
te beschouwen als te bestaan uit een constante gelijkstroom la, en
een daarop gesuperponeerden wisselstroom a,, b,, c,, d,, e,. Daarom
zegt men dat een wisselspanning op het rooster een anodewisselstroom
doet ontstaan.
B. Anodewisselspanning.
Als we in de anodekring in fig. 130a 'geen weerstand hadden op-
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genomen en de batterij Bs geen inwendige weerstand bezat, dan zou,
als de roosterwisselspanning optreedt, de anodespanning, dus de
spanning tussen anode en gloeidraad, volkomen gelijk blijven. Maar
indien in de anodekring een weerstand is opgenomen, die we voortaan
de anodeweerstand (Ra) zullen noemen, dan verandert dit, daar deze
spanningsverlies veroorzaakt en nu moeten we onderscheid maken
tussen de anodespanning en de spanning van de voedingsbron, die
we de voedingsspanning zullen noemen (fig. 130«).
Wordt nu de anodestioom vergroot, dan neemt het spanningsver
lies in Ra toe en er blijft een kleinere anodespanning over. Omgekeerd
zien we, dat bij afnemende anodestroom het spanningsverlies in Ra
afneemt en de anodespanning toeneemt.
We hebben dit in fig. 131 weergegeven.
Van de roosterwisselspanning en anodeRo osfer v/isse/sp inning
wisselstroom zegt men dat ze in fase zijn,
maar de anodewisselstroom en anodewiso
selspanning zijn onderling 180° in fase
Anodewisselstroom
I
verschoven; daarentegen is de wisselspan
ning op Ra in fase met de wisselstroom.
I
Hoe groot de anodewisselspanningen zijn,
hangt
natuurlijk van de weerstand af; men
0
moet in fig. 131 aan de amplitudeverhouding der getekende kromme geen waarde
toekennen. Wel kunnen we nu reeds vast
Anodewisselspanning
stellen, dat de anodewisselspanningen in
Fig. 131
het
algemeen groter zijn dan de roosterDe anodewisselstroom is in
wisselspanningen,
waarom men zegt, dat
fase met de roosterspanning;
er spanningsversterhing optreedt (§ 76).
de anodewisselspanning is
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180° in fase verschoven met
de roosterspanning.

Een roosterwisselspanning doet in de anode
kring een anodewisselspanning ontstaan, als
in de anodekring een weerstand is opgenomen (anodeweerstand).
De anodewisselspanning is 180° in fase verschoven t.o.v. de roosterwissel
spanning en de anodewisselstroom.
§ 73.

Negatieve roosterspanning.

Wanneer we, als in fig. 130, een wisselspanning op het rooster
lieten werken, waarbij de spanning schommelde om het nulpunt van
de karakteristiek, moet men noodzakelijk verwachten, dat op de
ogenblikken, dat het rooster positief is, er een roosterstroom zal
optreden. Al spoedig heeft men ingezien, dat zo’n roosterstroom de
goede trillingsoverdracht in de weg staat en wel om de volgende reden:
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Wanneer men aan het rooster een trilling toevoert, dan wenst men
deze trillling in volkomen dezelfde vorm overgedragen te zien in de
anodestroom. Krijgt de anodestroomverandering echter een andere
vorm, dan is er sprake van vervorming. Treden roosterstromen op,
dan treedt vervorming op. De reden hiervan is gelegen in het feit,
dat elke spanningsbron, die stroom afgeeft, inwendig spanningsverlies
doet ontstaan. Volgens het in § 10 behandelde betekent dit, dat de
klemspanning dan lager is dan de e.m.k. De wisselspanningsbron in
fig. 130rz moet een wisselspanning tussen rooster en gloeidraad doen
ontstaan. Zolang het rooster negatief is ontstaat geen roosterstroom
en is de klemspanning (roosterspanning) gelijk aan de e.m.k. Maar
als het rooster positief is, treedt er een roosterstroom op, d.w.z. moet
er een inwendig spanningsverlies optreden en moet noodzakelijk de
roosterspanning minder positief zijn dan we verwachtten. Daardoor
zullen de toppen van de roosterwisselspanningskrommen en dus die
van de anodewisselspanning lager komen te liggen. Er is dus ver
vorming opgetreden. Wij hebben dit in fig. 1316 aangegeven door
de streeplijnen in beide krommen. Wil men dus een electrische spanning
onvervormd door een radiobuis overdragen, dan is het een nood
zakelijke voorwaarde, cfat men zorgt, dat het rooster nooit positief
kan worden. Dit verkrijgt
Ia
men door het rooster vooraf
Anode wisselstroom een negatieve spanning te
Neg roostersp
geven, m.a.w. men past
negatieve voorspanning (ge
woonlijk negatieve rooster
spanning genoemd), toe.
In fig. 1326 heeft men het
rooster een negatieve voorspanning gegeven, voorge
steld door OA. Men noemt
i ? Negatieve
u-jC-i roostersp
nu P het werkpunt van
-Roosterwisseispanning
I

J
Fig. 132

Door de negatieve roosterspanning OA wordt P
het werkpunt en blijven de roosterwisselspanningen links van O, waardoor geen rooster
stromen optreden en dus geen vervorming bij
de trillingsoverdracht plaats vindt.

(je

karakteristiek,

terwijl

AP de ruststroom voorstelt.
De trillingen, die we daarbij
kunnen toelaten, mogen
ten hoogste een amplitude
OA bezitten. De getekende
roosterspanning blijft daar
binnen, zodat geen rooster
stromen kunnen optreden.
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Hieruit volgt ook direct, dat het verloop van de Ia-Vg karakteris
tiek, rechts van de Ia-as, ons niet interesseert, waarom dan in de
regel slechts het linker deel van de karakteristiek wordt gegeven.
Aanvankelijk werd de negatieve voorspanning slechts verkregen
door eenvoudig, als in fig. 132a is aangegeven, een batterijtje in de
roosterkring op te nemen (roosterbatterij). Met de invoering van de
wisselstroomontvangers veranderde dit (§ 107). In de tabel achter § 114
vinden we de negatieve roosterspanning, die de buizen in het werk
punt vragen, aangegeven.
Om roosterstromen en daarmede vervorming in de trillingsoverdracht te
voorkomen, is het nodig, dat een radiobuis in het algemeen, steeds een
negatieve voorspanning (negatieve roosterspanning) wordt gegeven.
Aanvankelijk werd daartoe steeds gebruik gemaakt van een roosterbatterij.

§ 74. De inwendige weerstand van een triode.
A.

Drie betrekkingen.

In § 72 zagen we dat een roosterwissèïspanning een anodewisselstroom en een anodewisselspanning doet ontstaan als in de anodekring een weerstand is opgenomen. We zullen in de eerstvolgende §§
na hebben te gaan, welke betrekking er bestaat tussen :
a. een anodespanningsverandering en de daardoor verkregen anodestroomverandering, als de roosterspanning constant is (inwendige
weerstand);
b. een roosterspanningsverandering en de daardoor verkregen anodestroomverandering, als de anodespanning constant is (steilheid);
c. een roosterspanningsverandering en de daardoor verkregen anode
spanningsverandering, als de anodestroom constant is (versterkingsfactor).
B. De inwendige weerstand.
Als een accu een e.m.k. van 2 V heeft en bij een stroomsterkte
van 10 A een klemspanning van 1,8 V bezit, dan is het inwendige
spanningsverlies 0,2 V en is de inwendige weerstand 0,2:10 = 0,02 ohm.
Als een triode bij een anodespanning van 200 V en bij een zekere
negatieve roosterspanning een van 20 niA doorlaat, zou men er toe
kunnen komen om de weerstand, die men vindt door 200 : 0,020 =
10 000 ohm, de inwendige weerstand te noemen. Toch doet men dit
niet. Wat we berekenden was de gelijkstroomweerstand, terwijl men
onder inwendige weerstand de weerstand tegen stroom verande
ringen verstaat. Om deze te bepalen, gaat men na hoe groot de
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anodestroomverandering is, die er optreedt als men een kleine anodestroomverandering laat optreden.
Nemen we aan, dat de anodespanning in bovenbedoeld voorbeeld
met 0,1 V veranderde en dat daardoor de anodestroom met 0,004 mA
veranderde. Dan is de inwendige weerstand 0,1 : 0,000 004 = 25 000
olim. Hierbij is verondersteld, dat de roosterspanning dezelfde bleef.
Willen we de inwendige weerstand van een buis door meting be
palen, dan geven we deze een vaste roosterspanning en nemen een
een anodekring zonder weerstand (fig. 133rz), voeren de anodespan
ning met een klein bedrag op en meten
de toename van de anodestroom, waarna
we de laatste delen op de eerste.
Het is nuttig om na te gaan hoe men
uit ten minste twee karakteristieken van
de triode de inwendige weerstand kan
bepalen. In fig. 1136 is bij de negatieve
roosterspanning OA en de anodespan
ning Va,, de anodestroom Aa. Gesteld
nu, dat bij dezelfde roosterspanning de
anodespanning stijgt tot punt b. Dit
punt moet volgens fig. 129 op een anodeVg
A
0
spanningslijn liggen van hogere spanning,
die we Va2 zullen noemen. De anode
Fig. 133
stroom nam daarbij toe met een bedrag
De inwendige weerstand van
ab. Daaruit volgt, dat de inwendige
een buis bij een negatieve
weerstand (Va2-Va,):ab ohm bedraagt.
voorspanning OA is de kleine
Stellen we die kleine veranderingen van
anodespanningsverandering
gedeeld door de kleine anode
spanning en stroom voor door A Va en
stroomverandering
AIa (A = delta = klein) dan is de in
(Ri = A Va ' A la ).
wendige weerstand Ri = A Va' A Ia.
Zouden we bij verschillende negatieve roosterspanningen dit her
halen, dan zou blijken, dat de afstand ab bij vele nagenoeg even
groot werd. In de bocht van de karakteristiek wordt ab kleiner,
m.a.w. de stroomverandering wordt kleiner en de inwendige weer
stand groter.
Zou in fig. 133 de Va2 karakteristiek dichter bij die van Va, hebben
gelegen, dan waren de stroomveranderingen kleiner geweest en had
men een buis met een grotere inwendige weerstand.
Gewoonlijk geeft de fabrikant de inwendige weerstand bij de
roosterspanning(en) op, waarbij de buis normaal werkt (zie tabel
achter § 114).
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Opmerking: Om de inwendige weerstand zeer nauwkeurig uit te drukken moeten
we feitelijk bepalen hoe groot de anodestrooinverandering is, als de anodespanning met een enorm klein bedrag d Va toeneemt (dus Va, - Va2 = d Va). De
stroomtoename ab is dan eveneens oneindig klein, dus dia. De inwendige weerd Va
stand is dan : Ri = d Ia of, nauwkeuriger geschreven :
Ri

_ (il£\
~\d Ia I

Vg — const. *

(16a)

Hierbij is aangegeven, dat de roosterspanning constant is.
De inwendige weerstand van een buis bij een gegeven roosterspanning
wordt gevonden door een optredende kleine anodespanningsverandering te
delen door de anodestroomverandering, welke daarvan het gevolg is.
Hoe groter de inwendige weerstand van een buis bij een gegeven rooster
spanning is, des te kleiner is de stroomverandering bij een bepaalde anode
spanningsverandering; dit sluit in dat de karakteristieken dichter bij elkaar
liggen.

§ 75. Steilheid van een triode.
A. Het begrip steilheid van een lijn.
Alvorens over te gaan tot het begrip „steilheid van een triode”,
willen we eerst het begrip steilheid in zijn wiskundige betekenis
bespreken.
De drie schuine lijnen in fig. 134 lopen
alle niet even „steil”.
F
Men kan dit begrip als volgt vastleggen.
We
trekken uit twee punten P en Q loodA W*X=1,54
lijntjes, die een onderlinge afstand hebben,
welke we aanduiden door zl x. Er ontstaat nu
bij de lijn AB een klein rechthoekig driehoekje,
&y:tx=i
waarvan we de andere rechthoekszijde A y
noemen. Was nu A y 0,34 maal zo lang als
B
C‘
A x, of zl y = 0,34 A x, dan betekent dit ook,
a *£&*</ WaXtzO,34
dat, als zl x = 1 cm was, A y 34 cm zou zijn.
A‘
De schuine lijn loopt dan per cm (horizontaal
gemeten)
0,34 cm omhoog en men zou kunnen
O
P 4
zeggen : de steilheid van de lijn AB is 0,34 cm
Fig. 134
per cm (of 0,34 cm/cm). Kortweg zegt men:
Drie lijnen van verschil
de
steilheid is 0,34 en die van de lijn CD
lende steilheid; de steilheid
is
1,0
(Ay:Ax = 1,0) en van de lijn EF is
wordt aangegeven door de
verhouding A y : A x.
1,54 (A y : A x = 1,54).

jr>
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Stel nu, dat een kromme lijn gegeven is (fig. 135). Nu is een
kromme lijn op te vatten als te bestaan uit een oneindig groot aantal korte
rechte lijntjes, waarvan de richting steeds
verandert en welke richting wordt aan
gegeven door een lijn, die men de raak
lijn noemt. Wil men nu iets zeggen over
de steilheid van de kromme in het punt
A, dan moet men door A de raaklijn
trekken en vindt dat de steilheid in punt A
0,5 is en dat die in het punt B 1,84 is.
Maar wat wil dat nu eigenlijk precies
zeggen ? Wel, dat, als de kromme Lijn
het punt A niet omhoog, maar in de
pi *,
zelfde richting bleef gaan (in die der
Fig. 135
raaklijn), deze per cm 0,5 cm omhoog
De steilheid van een kromme
lijn in een punt wordt bepaald zou lopen. Het zegt dus niet, dat de
kromme lijn bij elke cm 0,5 cm omhoog
door de raaklijn in dat punt en
wel door A y : A x.
gaat, zoals duidelijk uit de figuur blijkt.
Opmerking: Het komt vooral op het woordje per aan. Daar hebben we nog
een mooi voorbeeld van. Een auto rijdt door een dorpsstraat en heeft nu een
snelheid van 30 km per uur. Wil dat nu zeggen, dat die auto in ’n uur 30 km
aflegt? Neen, hij zóu 30 km afleggen, als hij met dezelfde snelheid bleef doorrijden.
De steilheid van een kromme lijn in een punt is de stijging van de raak
lijn in dat punt per lengte-eenheid in horizontale richting.

B. De steilheid van een triode.
Deze uitdrukking is de gebruikelijke afkorting van de „steilheid van
de karakteristiek der triode”. Zij gegeven de karakteristiek in fig. 136.
Gesteld, dat we de steilheid in de punten A en B willen bepalen;
dan kunnen we dat op dezelfde wijze doen als hiervoor, d.w.z. we
trekken raaklijnen in de punten A en B. Nu moeten we bedenken,
dat op de horizontale as de roosterspanningen (in V) en op de verti
cale as de anodestroom (in niA) zijn aangegeven.
We drukken nu de zijden van een te vormen driehoekje niet in
een lengtemaat, maar in deze maten uit en stellen nu vast hoeveel
mA de kromme in een punt per volt roosterspanning stijgt. Neemt
men horizontaal een afstand van 1 volt, dan geeft de verticale zijde
van het gearceerde driehoekje de stijging in mA aan. Noemen we deze /,
dan zegt men, dat desteilheid / mA per volt (/ mA/V) is. Z?ijs nu
voor punt A f mA/V en voor punt B /2 mA/V. Wij willen nog een
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getallen voorbeeld geven. Gesteld, dat het punt P overeenkomt met
—5 volt negatieve roosterspanning en dat I, = 6 mA is, dan kan men
zeggen, dat de steilheid van de kromme, bij —5 V roosterspanning,
6 mA/V is. Let er wel op: het wil niet
zeggen, dat de kromme van P tot Q6 mA
stijgt, m.a.w dat Q A, — P A = 6 mA is;
dat verschil is groter. Deze steilheid is
een waarde, die alleen voor punt A geldt.
(mA) Voor A, is ze groter en voor B nog weer
groter. Omdat het bovenste deel van de
kromme recht is, kunnen we daar een
voudig nagaan hoeveel de kromme bij
1 cm stijgt om de steilheid te vinden.
We merken nog wel op, dat bij de
bepaling van de steilheid de anodespanVg
P Q
Pi Qj o
ning niet veranderde, m.a.w., we blijven
Fig. 136
op dezelfde la - Vg karakteristiek.
De steilheid in een punt van
de karakteristiek wordt aange
geven door de steilheid van de
raaklijn in dat punt en wordt
uitgedrukt in mA/V,. In A is
S = /, mA/V en in B is 5 =
h mA/V.

Opmerking: Noemen we de oneindig kleine
verandering van de negatieve roosterspanning,
d Vg en de oneindig kleine anodestroomverandering, die daarvan het gevolg is, dia, dan is de
steilheid voor te stellen door:

ö ~ [dVg ] Va = const.

>•

(17a)

Van het rechte deel van de karakteristiek is de steilheid overal even
groot, maar van het gebogen deel verandert deze van punt tot punt.
Bij de roosterspanning nul is de steilheid steeds het grootst. Heel
vaak geeft de fabrikant deze maximale steilheid op en bovendien de
steilheid bij de negatieve roosterspanning, waarbij de buis in de
practijk het beste werkt, m.a.w. in het werkpunt van de karakteristiek,
dat b.v. in punt P zou kunnen liggen; men noemt dit de normale
steilheid (zie tabel achter § 114).
Nu is het wel wenselijk, dat het begrip steilheid ook zonder de
karakteristiek duidelijk voor de geest staat. Men denke zich het
schema van een triode, waarvan het rooster een zekere negatieve
voorspanning heeft en de steilheid daarbij b.v. 4 mA/V bedraagt.
Dit zou betekenen, dat, als de roosterspanning b.v. iets kleiner zou
worden, de anodestroom per volt roosterspanning 4 mA zou stijgen.
Wil men de steilheid van een buis bepalen, dan dient men er wel
voor te zorgen, dat er geen uitwendige weerstand in de anodekring
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aanwezig is, zodat door de optredende anodestroomverandering geen
verandering van de anodespanning optreedt.
Ten slotte moeten we er nog op wijzen, dat, als men eenzelfde
roosterwisselspanning op een triode laat werken die grotere steilheid
bezit, men ook grotere anodewisselstromen zal krijgen. Dit is in
fig. 137 duidelijk weergegeven,
Ia
waarin de karakteristieken van
Anodewisselstroom
twee
trioden A en B voorstellen.
I
De steilheid van een buis bij een
gegeven negatieve voorspanning
I !
geeft aan hoeveel de anodestroom
verandert per volt roosterspanIa- Vg
ningsverandering, als de anode
karakteristiek
van
spanning constant is
triode B
Hoe groter de steilheid van een
buis is in zijn werkpunt, des te
groter zal de anodewisselstroomverandering zijn, die een gegeven
va
Io
roosterwisselspanningverandering
i
veroorzaakt.
i
I RoosterwisselKI i1 spanning
Opmerking-. We willen voorlopig
!
i
niet verder op het gebruik van de
steilheid ingaan.
In tegenstelling niet onze aanname,
Fig. 137
Naarmate de karakteristiek van een triode bestaat in werkelijkheid in de anodein het werkpunt P steiler is, zal eenzelfde kring altijd een anodeweerstand en dit
brengt mee, dat bij elke triode een
roosterwisselspanning een grotere
kleinere steilheid gevonden wordt, dan
anodewisselstroom geven.
we uit de karakteristiek afleiden.
Immers, als er een anodeweerstand aanwezig is, zal, als b.v. het rooster minder
negatief wordt, de anodestroom toenemen; dus neemt het spanningsverlies toe
en daalt de anodespanning, waardoor noodzakelijk de anodestroom minder toe
neemt dan we aanvankelijk volgens de steilheid aannamen.
We komen daarop in Deel III terug.
karakteristiek
van —
iriode A

I

§ 76. De versterkingsfactor van een triode.
Beschouwen we nu het verband, dat tussen de roosterspanningsverandering en de anodespanningsverandering bestaat, als daarbij
geen verandering van de anodestroom optreedt. Dit sluit in, dat we
de radiobuis op een andere wijze moeten beschouwen dan hier
voor werd gedaan. De anode vormt met de gloeidraad een kleine
condensator. Vermenigvuldigt men de capaciteit hiervan met de
spanning, die men tussen anode en gloeidraad laat optreden (anode
spanning) dan krijgt men de lading, die de beide electroden aannemen.
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Het rooster vormt eveneens met de gloeidraad een kleine condensator
en als men de capaciteit hiervan vermenigvuldigt met de spanning
tussen rooster en gloeidraad (roosterspanning) dan verkrijgt men
de lading van deze electroden.
Het rooster ligt zoveel dichter bij de gloeidraad dan de anode, waar
uit volgt dat de rooster-gloeidraadcapaciteit (Cgk) groter is dan de
anode-gloeidraadcapaciteit (Cak). Als men nu de roosterspanning
een weinig verandert, b.v. verhoogt, neemt daardoor de lading toe
op rooster en gloeidraad. Wil men een gelijke ladingsverandering op
anode en gloeidraad dan zal men de anodespanning veel meer moeten
laten toenemen en wel evenmaal zoveel keren als de rooster-gloei
draadcapaciteit groter is dan de anode-gloeidraadcapaciteit.
Gesteld nu, dat een bepaalde anodespanningsverandering optreedt
en dat men de ladingstoename daarvan wil tegenwerken door een
roosterspanningsverandering, dan zou die roosterspanningsverandering
juist tegengesteld moeten zijn en zou evenveel malen kleiner moeten
zijn als de roostercapaciteit groter is. Het rooster werkt dus zoveel
malen sterker op de lading dan de anode. Daarom noemt men de
verhouding van de anodespanningsverandering, die een even grote
ladingsverandering geeft, de versterkingsfactor. Deze wordt voorgegesteld door de letter g.
Indien in bovenstaand voorbeeld een anodespanningsverandering
20 maal zo sterk moet zijn als een gegeven roosterspanningsveran
dering, dan is de versterkingsfactor 20.
Gaan we nu eens na hoe we de verster
kingsfactor in de Ia-Vg karakteristiek kunnen
vinden. We hebben in fig. 138 de karakteris
tiek van een buis gegeven voor de anodeR/=A Va :Ala
S =a Ia :A Vg
cAy spanningen Vai en Va2, zodat dus het ver
jf =A Va :A Vg
i)Zla schil zl Va is.
Gesteld nu, dat we een neg. roosterspan
AVa
ning OA hadden en dat de anodespanning
Va, was, dan was de stroomsterkte Aa. Als
we nu alleen de anodespanning tot Va2 ver
4Vg
hogen, dan moet de stroomsterkte met een
BA
0 bedrag ac (zl Ia) toenemen. Om deze toename
va
weer te niet te doen moet men de rooster
Fig. 138
spanning OB nemen, zodat deze met een
De versterkingsfactor is te
vinden, als men ’t verschil bedrag ab (zl Vg) is toegenomen. Deelt men
van Va2 en Va, deelt door nu Va2- Va, (=zl Va) door ab (= zl Vg), zo
dat men A Va:A Vg krijgt, dan vindt men de
ab; g = A Va: A Vg.
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versterkingsfactor van de triode. Was Va, = 200 V, Va2 = 240 V,
dus A Va — 40 A Vg — 2 V, dan was de versterkingsfactor 40:2= 20.
Opmerking-. Noemen we d Va een oneindig kleine anodespanningsverandering
en d Vg de oneindig kleine roosterspanningsverandering, die gelijke ladingsverandering geeft, dan is de versterkingsfactor bepaald door:
_ ld Va\
(18a)
^ ~ \ d Vg) Ia = constant

We willen nu nog even terugkomen op het geval dat zich in de
anodekring een weerstand bevindt, om daardoor te leren inzien, welke
betekenis de versterkingsfactor heeft bij de trillingsoverdracht.
We zagen in § 72, dat op de anodeweerstand een wisselspanning
komt te staan, als aan het rooster een trilling wordt toegevoegd.
Als men een grotere weerstand kiest en men dezelfde roostervariaties
Iaat optreden, worden de anodestroomveranderingen kleiner, maar
deze veranderingen worden minder verkleind dan de anodeweerstand
vergroot werd, waardoor de anodewisselspanningsverandering toe
neemt (bedenk dat de weerstanden Ra en Ri in serie staan).
We krijgen dus voor een gegeven roosterwisselspanning een grotere
anodewisselspanning, naarmate de anodeweerstand groter is, m.a.w.
de spanningsversterking wordt groter. Maar deze toename gaat niet
onbeperkt door (§88B.)
Als de anodeweerstand enorm groot is geworden (we denken een
batterij, waarvan we de spanning gelijktijdig onbepaald hoog kunnen
opvoeren, zodat de ruststroom dezelfde blijft, b.v. Aa in figuur 138)
nadert de anodestroomvariatie tot nul en heeft de anodespanningsvariatie het maximum bereikt. Dan heeft de spanningsversterking
ook het maximum bereikt en wordt uitgedrukt door de versterkings
factor. Wij komen hierop in §88B terug.
Opmerking: Er is ten slotte nog een andere voorstellingsmogelijkheid. Hoe
groter de versterkingsfactor is, hoe kleiner de roosterspanningsverandering kan
zijn om de invloed van de anodespanningsverandering (b.v. van 50 V) te compen
seren, m.a.w. hoe moeilijker het dus voor de anodespanning is om electronen uit
de electronenwolk rondom de gloeidraad door het rooster te trekken.
Men drukt dit wel eens karakteristiek,uit, door te zeggen: „hoe moeilijker de
anode door het rooster heengrijpt”.
Dit doorgrijpend vermogen kan men nu ook aangeven: het is niets anders dan
de omgekeerde waarde van de versterkingsfactor. Immers hoe groter deze is, hoe
kleiner het doorgrijpend vermogen, dat men in het Duits de „Durchgriff” noemt.
Is de versterkingsfactor 20, dan is de Durchgriff 1/20 = 0,05 = 5 %.
De versterkingsfactor van een triode wordt bepaald door de verhouding
van de anodespanningsverandering en de roosterspanningsverandering, die
de eerste veroorzaakt bij gelijkblijvende anodestroom.
Radio I

11
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§ 77. Verband tussen inwendige weerstand (Ri ), steilheid (S)
en versterkingsfactor (g).
Nogmaals wijzen we er op, dat als we roosterspanning laten op
treden, er een anodewisselstroom- en anodewisselspanningsverandering
optreedt. We hebben in het voorgaande gezien, hoe telkens tussen
elke twee hiervan een betrekking bestaat, n.1. de inwendige weer
stand, de steilheid en de versterkingsfactor. Nu is destijds door
Barkhaiisen gewezen op het onderling verband tussen deze drie
grootheden en dat aldus luidt :
versterkingsfactor
inwendige weerstand =
steilheid
of:

S
p.__ s

— s ....................

(10)

waarbij 5 niet in mA/V, maar in A/V is uit te drukken.
Deze betrekking heeft grote overeenkomst met de Wet van Ohm
en is ook gemakkelijk te onthouden, als we bedenken, dat g betrek
king heeft op de znodespanningsveranderingen en 5 op de anodestroomveranderingen.
Men kan deze formule ook aldus onthouden :

g=S.RiotS = fi.
Kent men twee der grootheden, dan is de derde te berekenen.
Is gegeven, dat g = 30 en 5 = 1 mA/V = 0,001 A/V is, dan is
Ri = 30 : 0,001 = 30 000 ohm.
Beschouwen we nu nog even driehoek abc in fig. 138, dan zijn
daarin alle drie grootheden te vinden:
a. het verschil van Va i en Va 2 gedeeld door ac is de inwendige
weerstand ;
b. ac gedeeld door ab is de steilheid ;
c. het verschil van Va, en Va2 gedeeld door ab is de versterkings
factor.
§ 78. De roosterruimte van een triode.
Vroeger werd in de radiotechniek veelvuldig gesproken over de
roosterruimte van een buis. Alhoewel dit woord thans minder gebruikt
wordt, heeft het toch nog wel zijn betekenis. Wij verstaan daaronder
de negatieve roosterspanning van het nulpunt tot het afknijppunt van
de karakteristiek gemeten (fig. 139). Dit betekent, dat als deze karak
teristiek zou gelden voor een werkende buis, wat, zoals we in Deel III
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zullen zien, niet het geval is, er roostertrillingen kunnen optreden,
die ten hoogste de negatieve spanning AO beslaan. Daaruit volgt,
dat dan de negatieve roosterspanning ten hoogste
Ia
OB zou kunnen zijn.
Laten we eens aannemen, dat we bij een buis
een negatieve roosterspanning van 100 V nodig
hebben om de anodestroom geheel te onder
drukken, dus OA = 10 V; dan kan de buis
ten hoogste een roosterspanningsverandering
P.
van 0 tot 10 V verdragen, en de ruimte is 10 V.
Deze roosterruimte hangt ten nauwste samen met
de versterkingsfactor van de buis.
Ifr A
C
B
Gesteld, dat deze 20 is; dit betekent, dat 1 V
Q
<-•--------- Ruimte---------roosterspanningsverandering
20 V anodespanFig. 139
ningsverandering kan geven. Bedraagt de anodeDe roosterruimte van
spanning in het geheel 200 V dan zal de anodeeen niet-werkende buis,
is bepaald door de nega spanningsverandering ten hoogste 200 of 10 X
tieve roosterspanning
20 V kunnen bedragen. Dit sluit in, dat een
tot het afknijppunt A.
roosterspanningsverandering van ten hoogste
10 V kan optreden, zodat de roosterruimte 10 V is.
Men ziet hieruit direct, dat' de roosterruimte van een buis des te
groter wordt, naarmate men de anodespanning hoger kiest, want bij
een anodespanning van 240 V zal de ruimte 240 : 20 = 12 V bedragen.
Verder ziet men nu ook gemakkelijk in, dat de ruimte bij een be
paalde anodespanning groter is, naarmate de versterkingsfactor van
de buis kleiner is (men zie ook de tabel achter §114).
Opmerking: De roosterruimte, die bij een werkende buis ter beschikking komt
voor de roosterwisselspanningen is groter, dan die welke we hiervoor berekenden.
Zoals we later (Deel III) zullen zien, zal bij een werkende triode de karakteristiek
gaan draaien om het werkpunt (P), zodat de steilheid in het werkpunt kleiner
wordt. Daardoor is het mogelijk om het werkpunt zo te kiezen, dat de negatieve
roosterspanning niet de helft van de roosterruimte is, zoals uit het bovenstaande
blijkt, maar dat deze 3/4e deel van de roosterruimte kan bedragen (gerekend
van het nulpunt), dus OC is (fig. 139).
We vinden de roosterruimte van een triode bij een bepaalde anodespanning
door deze anodespanning te delen door de versterkingsfactor.
Hoe groter de versterkingsfactor van een triode is, des te kleiner is de
roosterruimte bij een bepaalde anodespanning, m.a.w. trioden met een grote
versterkingsfactor hebben voor een gegeven anodespanning een kleine
roosterruimte.
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§ 79. Het vermogen van een triode.
Een wisselspanning tussen rooster en gloeidraad, veroorzaakt een
anodewisselstroom en anodewisselspanning (§ 72), m.a.w. in de anodekring wordt per seconde een zekere energie of vermogen beschikbaar
gesteld, dat het wisseIstroomvermogen heet. De triode is dus op te
vatten als een machine, die energie levert. Nu kan de triode dit uit
zichzelf niet, maar put die energie uit de anodebatterij, die gelijkstroomenergie beschikbaar heeft en daarvan afgeeft aan de triode ;
deze vormt een deel daarvan om in wisselstroomenergie.
Heeft een triode het doel om een grote spanningsversterking te
geven, dan ontstaan grote anodewisselspanningen bij zeer kleine
anodewisselstromen, waardoor het afgegeven wisselstroornvermogen
slechts klein is. Bij dergelijke trioden interesseert ons dit vermogen
zo goed als niet. Dit is anders, wanneer de triode ten doel heeft om
energie af te geven ; dit is het geval bij de laatste of de eindbuis
van een radio-ontvanger, welke de energie moet afgeven aan de
luidspreker, die de lucht in trilling brengt. Daarom wordt alleen van
eindbuizen het vermogen aangegeven.
Beschouwen we een triode, welke een constante roosterspanning
heeft en nemen we aan, dat bij een anodespanning van 200 V de
anodestroom 20 mA bestaai. Dan betekent dit, dat een vermogen
van 200 X 0,02 = 4 watt nodig is om de electronen door de
vacuumruimte te voeren. Dit noemt men het anodevermogen (ook wel
abusievelijk anode-energie); ook gebruikt men wel de Engelse uit
drukking „input”. De bovengenoemde triode noemt men wel een
4 watt-triode. Deze energie wordt per sec aan de electronen mede
gedeeld, die daaraan hun grote bewegingssnelheid in de richting van
de anode te danken hebben. Het daarbij verkregen arbeidsvermogen
van beweging wordt, als ze op de anode vallen en deze als het ware
bombarderen (electronenbombardement), omgezet in warmte. Alle
energie aan de buis toegevoerd, dus het gehele anodevermogen, gaat
nu verloren, en men spreekt daarom dikwijls van de maximale anodedissipatie (dissipatie = verspilling). Het is een maximale waarde, want
als er roosterwisselspanningen optreden ontstaat wisselstroomenergie,
die in de anodeweerstand ter beschikking komt. Hoe groter dit wisselstroomvermogen (of „output”) is, des te geringer wordt het deel van
het anodevermogen, dat in de buis verloren gaat, dus des te kleiner
wordt de anodedissipatie. Zoals we in Deel III zullen zien, kan slechts
een bepaald deel van het anodevermogen in wisselstroornvermogen
worden omgezet; hetgeen het rendement van de buis bepaalt. Men
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is n.I. gebonden aan het feit, dat een buis geen grotere anodewisselspanningen kan geven dan de voedingsspanning bedraagt, terwijl,
als men te sterke roosterwisselspanningen toelaat, anodewisselstromen
optreden, die vervormd zijn, omdat de trillingen in het gebogen deel
van de karakteristiek vallen en de buis dicht slaat.
Voert men de bedrijfsspanning op, dan zal het anodevermogen en
wisselstroomvermogen toenemen. Maakt men echter de voedingsspan
ning te hoog, dan stelt de verzadigingsstroom van de buis een grens;
de karakteristiek verschuift dan (fig. 129) te veel naar links en de
bocht van de karakteristiek (door de verzadigingsstroom) komt dan
ten dele links van de O-as (roosterspanning = 0) te liggen en dit
betekent ook vervorming van de overdracht.
Wil men buizen met een groter vermogen, dan zal men deze zo
moeten construeren, dat ze bij een hoge spanning nog een rechte
karakteristiek, links van de O-as, bezitten en dat de normale anodestroom groter is.
Het anodevermogen of de maximale anodedlssipatie van een buis wordt
verkregen door de anodespanning van een buis te vermenigvuldigen met de
normale anodestroom, d.i. de anodestroom in het werkpunt.
Wanneer een buis roosterwisselspanningen toegevoerd krijgt, komt een
deel van het anodevermogen beschikbaar als wisselstroomvermogen in de
anodeweerstand; het andere deel is anodedissipatie.
Een triode kan ongeveer 25 % van het anodevermogen als wisselstroom
vermogen leveren zonder dat al te grote vervorming van de trillingen optreedt.

§ 80. De tetrode met ruimteladingsrooster (dubbelroosterbuis).
Ongeveer 10 jaren na het ontstaan van de triode, werd in 1913
door den Amerikaan Langmuir een buis geconstrueerd met twee
roosters. Het tweede rooster werd aangebracht tussen het trioderooster
en de gloeidraad. Het eerste rooster wordt het stuurrooster genoemd,
omdat hieraan de wisselspanningen worden toegevoerd, die de anode
stroom besturen. Het tweede rooster heet het ruimteladingsrooster.
Volledigheidshalve geven we hier nog een beschrijving, alhoewel
deze buis voor de moderne ontvangtechniek geheel heeft afgedaan
(nog sporadisch komt men de buis A 441 N tegen).
Hiervoor zagen wij, dat, als wij het rooster van een triode een
positieve spanning geven, de anodestroom toeneemt.
Feitelijk komt dit, doordat de positieve spanning de belemmerende
invloed, die de ruimtelading op de stroming der electronen van de
gloeidraad naar de anode — op de anodestroom dus — uitoefent,
in de buurt van het rooster meer of minder opheft.
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Plaatst men tussen stuurrooster en gloeidraad nog een tweede
rooster, dat dicht om de gloeidraad sluit en zich dus in het dichtste
deel van de ruimtelading (fig. 140) bevindt, dan zal het, als men
het slechts een kleine positieve spanning ten opzichte van de gloei
draad geeft, de belemmerende invloed van de ruimtelading zeer sterk
opheffen, waarom dit rooster het ruimteStuurrooster^
ladingsrooster heet. Maar nu zal ook een
ai
kleinere anodespanning voldoende zijn om
Ra
een bepaalde anodestroom te verkrijgen
en zo is nu te verklaren, waarom men bij
een dergelijke tetrode kon volstaan met
een anodespanning van 2 tot 20 volt, ter
Fig. 140
wijl bij een triode gewooiilijk een spanning
De dubbelroosterbuis of
van ten minste 150 V nodig is.
tetrode met ruimteladings
Het ruimteladingsrooster vereist slechts
rooster, heeft een tweede
een
positieve spanning van enkele volts.
rooster, dat- de tegenwer
Juist het feit, dat de invloed van de
kende invloed van de ruimte
lading min of meer opheft, ruimtelading zo sterk onderdrukt is, maakt
waardoor de anodespanning dat de anodestroom in deze tetrode gevoe
veel kleiner kan zijn en de
lig wordt voor kleine roosterspanningsversteilheid belangrijk groter
anderingen, m.a.w. een kleine roosterwordt dan bij een triode.
spanningsverandering geeft een betrekkelijk
grote anodestroomverandering, zodat dus het ruimteladingsrooster
ook bijdraagt tot de vergroting van de steilheid.
Gewoonlijk was de versterkingsfactor niet groot, circa 4,5. Dit was
nodig om buizen te verkrijgen, die nog vrij grote veranderingen van
de roosterspanningen konden verdragen, m.a.w. die nog een behoor
lijke roosterruimte bezaten, zodat ze als universeelbuizen waren te
gebruiken, d.w.z. dat voor verschillende functies in de radio-ontvanger
met één huistype was te volstaan, wat echter al heel spoedig aller
minst als een voordeel werd beschouwd.
Een bezwaar van deze buizen was, dat door het ruimteladings
rooster vaak een lang niet te verwaarlozen stroom ging, wat bij
toenmalig gebruik van batterijen aanleiding gaf tot snelle uitputting
van een deel daarvan.
§ 81. De buisconstructie.
A. De gloeidraad.
Aanvankelijk gebruikte men, als bij de gloeilampen, voor de gloeidraad wolfraam (helgloeiende buizen); men ging weldra over
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tot wolfraam- of nikkeldraden, die omgeven zijn met een uiterst dun
laagje van strontium- en bariumoxyde of een mengsel daarvan, waar
door men bij gelijke temperatuur een veel sterkere emissie kreeg
(zwak gloeiende buizen), welke Philips onder het merk „Miniwatt” in
de handel bracht.
Het gebruik van deze oxydedraden is sedert dien (althans bij direct
verhitte buizen) regel geworden. De specifieke emissie, d.i. het aantal
mA, dat een draad per mm2 emitteert, is bij deze draden, bij dezelfde
temperatuur, veel groter dan bij draden van enkel wolfraam of nikkel.
De electronen verlaten het oxydelaagje veel gemakkelijker. Zij worden
van uit de kern van de draad voortdurend weer aangevuld.
B. De anode.
De anode bestaat uit een massief plaatje van nikkel of ijzer, of
wordt uit gaas van een dezer metalen gemaakt. De anode wordt
meestal zwart gemaakt, zodat een grotere afkoeling wordt verkregen
(zwart straalt het beste de warmte uit). Dit is belangrijk, omdat een
warme anode ook electronen gaat uitzenden. Wordt de gaas-anode
toegepast, wat behalve materiaalbesparing ook betere afkoeling mee
brengt, dan kan niet voorkomen worden, dat electronen door de
mazen hiervan heen schieten. Als ze dan met kracht op de glaswand
vallen kan dit er toe leiden, dat daaruit electronen worden vrijgemaakt.
Deze secondaire electronen zullen de goede werking van de buis
benadelen, evenals het feit, dat de glaswand van de buis door het
verlies aan electronen positief geladen wordt. Door nu de binnenzijde
van de ballon b.v. met een koolstoflaagje te bedekken, waarbij veel
minder secondaire electronen worden gevormd, bestrijdt men dit ver
schijnsel met succes.
C. Het rooster.
Het rooster wordt gewoonlijk van molybdeendraad of draad van
een metaallegering en in rechthoekige, cirkel- of ovaalvorm om de
gloeidraad of katode geplaatst. Het wordt gedragen door staafjes uit
een metaal, dat een groot warmtegeleidingsvermogen bezit (bv. koper),
omdat het belangrijk is dat het rooster, dat zeer dicht om de katode
sluit, niet te warm wordt (bij sommige buizen is de afstand tussen
gloeidraad en rooster slechts 0,1 mm). De katode verliest altijd door
verdamping oxydedeeltjes, die zich deels op het rooster hechten;
wordt nu het rooster warm, dan zal dit ook gemakkelijk electronen
uitzenden. Deze rooster emissie moet men tegengaan, omdat ze de
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werking van de buis benadelen. Daarom worden aan de roostersteunen
ook nog vaak koelribben aangebracht.
D. Invloed van afmetingen der electroden.
De vorm, de dikte en de lengte van het rooster en in het bijzonder
de afstand van het rooster tot de gloeidraad en tot de plaat, bepalen
vooral de eigenschappen van een triode. Als men dikkere roosterdraden kiest, dan kan de anode minder goed door het rooster heengrijpen (§ 76), zodat de versterkingsfactor groter moet worden
(vergelijk fig. 141a en b).
Hetzelfde is het geval als we het rooster nauwer winden, m.a.w.
als we de spoed s van de windingen kleiner maken (fig. 141 c).
Ook wordt de versterkingsfactor groter, als men de anode verder
van het rooster brengt (fig. 14\d) zoals ook gemakkelijk te begrijpen is.
Maakt men de kerndiameter D van liet rooster kleiner (fig. 14U’),
dan komt het rooster in een dichter gedeelte van de ruimtelading;
dan zal- een kleine wisselspanningsverandering een grotere anodestroom geven, m.a.w. de steilheid wordt groter.
Maakt men rooster en gloeidraad langer (fig. 141/), dan zal even
eens de steilheid groter worden. Maken we bij een gegeven afstand
van gloeidraad en anode de spoed van het rooster kleiner, dan wordt
de versterkingsfactor vergroot en wordt dan bovendien de kern
diameter van het rooster kleiner genomen (fig. 141o-), dan wordt ook
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Hoe versterkingsfactor en steilheid afhangen van dikte, spoed,
diameter en lengte van het rooster.
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de steilheid vergroot. In fig. 141// hebben we verondersteld, dat de
kromme a geldt voor fig. 141a; de daaraan evenwijdige getrokken
kromme kan men zich dan denken voor geval b, c en d, daar deze
een kleinere ruimte moeten hebben. Voor geval e en f is bij dezelfde
versterkingsfactor (zelfde roosterruimte) de steilheid groter. Voor
geval g zijn steilheid en versterkingsfactor groter.
E. De ballonruimte.
Veelal vertoont de ballon aan de binnenzijde een glimmend of
spiegelend laagje. Dit is ontstaan door het verstuiven van een getter
of vangslof, wat het volgende doel heeft.
In het algemeen bevatten alle metalen gasdeeltjes, die door ver
warming kunnen worden uitgedreven. Wordt nu een buis geëvacueerd,
dan wordt deze, juist met het oog op het uitdrijven der gasdeeltjes,
verhit. Ondanks dit proces blijven er toch nog altijd gasresten in de
onderdelen achter. Wanneer nu de buis werkt, zullen door de ver
warming nog van die resten naar buiten gedreven worden en deze
zullen dan de goede werking van de buis benadelen. Men brengt
daarom op een klein houdertje (fig. 165) wat magnesium of barium, dat
getter heet, (van to get = vangen) aan, hetwelk tijdens de verwarming
bij de evacuëring verdampt en dan neerslaat tegen verschillende delen.
Deze glimmende neerslag heeft de eigenschap om de vrijgekomen
gasresten te absorberen.
F. Huls en afschermmantel.
In § 67 noemden we reeds de destijds in gebruik zijnde buishuls, die later door andere is verdrongen en waarop we in Deel III
terugkomen. Daar zullen we eveneens de later algemeen toegepaste
afschermmantel bespreken (zie ook §114).
§ 82. Benoeming der vroegere Philipsbuizen.
Philips’Gloeilampenfabrieken hebben omstreeks 1925 voor haar„Miniwatt”-buizen een zodanige wijze van aanduiding ingevoerd, dat men
daaruit verschillende gegevens kon afleiden.
Zij worden aangegeven door een letter, gevolgd door een getal.
Door de letter wordt de grootte van de gloeistroom aangeduid.
Zo hebben: A buizen een gloeistroom van 0,06 tot 0,10 A
0,10 „ 0,20 „
B
0,20 „ 0,40 „
C
0,40 „ 0,70 „
D
0,70 „ 1,25 „
E
1,25 A en meer.
F
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De A-buizen werden destijds vervaardigd in 3 series, n.1. voor
gloeispanningen van 1,0 tot 1,3 V (1 voit-serie), van 2 V (2 volt-serie)
en van 4 V (4 volt-serie); hiervan bestaan thans alleen nog enkele
typen der laatste serie.
De aanduiding geschiedde verder door achter de letter een getal van
3 of van 4 cijfers te plaatsen, waarvan het eerste (of bij 4 cijfers de
eerste twee) de gloeispanning aangaf. Het getal, voorgesteld door
het laatste of de twee laatste cijfers, gaf bij trioden de versterkingsfactor
van de buis aan.
Zo betekent A409, dat de gloeistroom 0,06 tot 0,10 A, dat de gloei
spanning 4 V en dat de versterkingsfactor 9 is.
B438 betekent, dat bij een gloeistroom van 0,10 tot 0,20 A de
gloeispanning 4 V en de versterkingsfactor 38 is.
Toen er naast de trioden buizen met meer electroden verschenen,
kwam men voor de vraag te staan, hoe nu deze buizen aan te duiden.
Men voerde daartoe voor de verschillende typen bepaalde getallen
van 2 cijfers in, die achter het getal van de gloeispanning kwamen
te staan in plaats van de versterkingsfactor. Deze getallen zijn :
41.51 enz. zijn tetroden m. ruimteladingsrooster (§80)
42.52 enz. zijn tetroden m. schermrooster (§ 100)
43.53 enz. eind-pentoden
44.54 enz. binoden...............
45.55 enz. selectode tetroden.
worden in
46.56 enz. h.f. pentoden . . .
Deel III
47.57 enz. selectode pentoden
besproken.
48.58 enz. menghexoden. . .
49.59 enz. selectode hexoden
Zo is A441 een tetrode met ruimteladingsrooster met 1,0 A gloei
stroom en 4 V gloeispanning.
E462 is een h.f. tetrode met gloeistr. 1,0 A, gloeisp. 4 V.
C443 is een eind-pentode met gloeistr. 0,5 A, gloeisp. 4 V.
Soms komt achter het getal van de buis nog een letter voor, als bij:
E424N, E442 S, E443H, E452 T. Door deze letter wordt de buis onder
scheiden van een voorgaande van eenzelfde type; de eigenschappen
zullen in het algemeen niet precies dezelfde zijn.
Al de onder deze benoeming vallende buizen zijn thans verouderde
typen en zullen voor en na wel van de markt verdwijnen. In 1934
werd een nieuw benoemingssysteem ingevoerd, dat door de grote
Europese fabrieken is ingevoerd (Deel lil).
Wij geven tenslotte in §114 nog een toelichting over de eerste
huistypen.

HOOFDSTUK IX.
De eerste ontvangers met batterijvoeding.
§ 83. De voor detectie nodige gelijkrichting.

Wij hebben in § 64 gezien hoe de zeer zwakke antennetrillingen
aan de telefoon en de telefooncondensator werden toegevoerd, terwijl
we in § 72 zagen hoe we door middel van een triode zwakke trillingen
versterkt overbrengen. Dit brengt ons op de gedachte om de antenne
trillingen toe te voeren aan rooster
h.f. Anodestroom
en gloeidraad, zodat dan de in de
'/ Constante anodestroom
antennekring verkregen trillingen
A
aan de telefoon worden toege
§
voerd (fig. 142). Nu stuiten we
helaas op de moeilijkheid, dat er
0
nog geen gelijkrichting heeft plaats
gevonden, waartoe Immers de krish.f Anodestroom
taldetector diende (§ 64). Er bestaat
B
dus geen detectie en er is geen
ontvangst mogelijk.
Gesteld, dat de anodestroom van
h.f. Anodestroom
een buis verloopt als in fig. 143a
'lf. Anodestroom
-JZB
is aangegeven. Zou deze stroom
A
dan aan de telefoon worden toe-
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Fig. 142

Een aansluiting van de triode op
de antenne, waarbij geen detectie
optreedt, omdat er geen gelijkrich
ting plaats heeft gevonden.

Cl. De anodestroom bestaat uit een
h.f. wisselstroom en een constante ge
lijkstroom; er is geen gelijkrichting.
b. Er is gelijkrichting verkregen door
de gelijkstroom (OA in a) nul te maken,
zodat de onderste helft der trillingen
is afgesneden (fl/zorfegelijkrichting).
c. Er is gelijkrichting verkregen door
de h.f., zo te verschuiven, dat alle
toppen even hoog komen
(roos/ergelijkrichting).
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gevoerd, dan zou men geen resultaat hebben, omdat de gemiddelde
van alle stroomvariaties de rechte lijn AB is. Zou men de trilling
met de lijn AB kunnen laten zakken tot de horizontale as, dan zou
dit betekenen, dat alleen de bovenste stroomvariaties optreden (fig.
143b), m.a.w. de onderste zouden zijn afgesneden. Men zou dit
resultaat bereiken als men het rooster een zo grote negatieve voorspanning gaf, dat men op het afknijppunt van de karakteristiek komt,
omdat dan de ruststroom nul is. Men spreekt dan van anodegelijkrichting. De stroom, welke nu door de telefoon gaat, wordt voorge
steld door de golflijn AB, die de l.f. modulatie aangeeft.
Een andere mogelijkheid om gelijkrichting te verkrijgen bestaat
daarin, dat men de trilling in zijn geheel zo naar beneden verschuift,
dat de toppen hiervan raken aan een horizontale lijn (fig. 143c).
Dan geeft AB de stroom aan, welke door de telefoon gaat. Om dit
resultaat te bereiken, moet men in de roosterkring een condensator
en een lekweerstand toepassen en men verkrijgt de roostergetijkrichting. In het volgende zullen we deze methode nader bespreken.
Hoewel deze later door een eenvoudigere en betere methode is ver
vangen, n.I. door gebruik te maken van de (diodegelijkrichting),
hebben we toch gemeend de roostergelijkrichting hier te moeten be
spreken, daar deze vroeger de algemeen gebruikelijke was.
§ 84. De roostergelijkrichting.
A. Het doel van. de roostercondensator.
Wanneer men een roostercondensator Cg (fig. 144a) aanbrengt, zal
daardoor een verschuiving der roostertrillingen en dus ook van de
anodestroomtrilling plaats vinden, als fig. 144b aangeeft.
Dit is als volgt in te zien.
Wanneer in de antenne een gemoduleerde trilling wordt opgewekt,
zullen h.f.spanningen, die laagfrequent gemoduleerd zijn, tussen de
punten a en b (fig. 144a) optreden. Nemen we eens aan, dat a op
een gegeven ogenblik positief wordt t.o.v. b, dan is de linker electrode van Cg positief t.o.v. b, dus t.o.v. de gloeidraad. De rechter
electrode van Cg krijgt een tegengestelde, dus negatieve lading en
het rooster weer een positieve, zodat ten slotte het rooster een posi
tieve spanning krijgt t.o.v. de gloeidraad.
Dientengevolge trekt het rooster electronen aan, het laadt zich op
(met electronen) en het wordt daardoor veel minder positief dan
zonder Cg het geval zou zijn. Daardoor verschuift de roosterspan-
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ningskromme in fig. 1446 zich naar links. Zodra het rooster niet
meer positief kan worden, neemt het geen electronen meer op en er
blijft een constante
gemiddelde negatieve
roosterspanning over,
zoals het rechte deel
van de lijn AC aan
geeft. De anodestroom
zou, als er geen roostercondensator was en
geen roosterstromen
optraden, een verloop
hebben
welke sym
Roosterspanning
metrisch verliep, t.o.v.
de lijn A, B, (zie ge
stippelde omhullende
der trilling). Nu Cg
b
er wel is, verschuift
de anodestroom naar
beneden en wordt de
gemiddelde
waarde
van de anodestroom
aangegeven door'
Fig. 144
Door - het aanbrengen van de roostercondensator Cg A, C,. Het eindresul
verschuift de roosterspanningskromme naar links en taat is, dat we nog
wordt de gemiddelde roosterspanning voorgesteld
allerminst gelijkrichdoor AC.
ting hebben verkre
gen, want wij hebben nog niet het resultaat van fig. 143 c bereikt.
B. Het doet van de lekweerstand.
Dit is te bereiken door een grote weerstand Ri aan te brengen
(fig. 145fl), die met het ene einde tussen roostercondensator en
rooster en met het andere einde aan de gloeidraad of aan een
potentiometer (over de gloeistroombatterij) is verbonden. Het doel
van de grote weerstand R is, om te zorgen, dat de negatieve lading,
die het rooster krijgt, zodra het positief wordt, kan weglekken naar
de gloeidraad, waarom men spreekt van een lekweerstand. In fig.
1456 zijn de roosterwisselspanningen, zoals die zo pas (fig. 1446)
verkregen zijn, door de gestreepte kromme weergegeven.
Doordat nu de lading kan weglekken is de toestand te krijgen,
dat de rechter toppen der kromme juist zoveel naar rechts schuiven,
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dat ze de as AB raken of deze een weinig overschrijden, wat afhangt
van de grootte van de Iekweerstand. Want hoe kleiner hij genomen
wordt, hoe sneller
Ia
de lading weglekt
en
hoe groter de
H. f stroompjes naar
(__At _...... , / telefooncondensator Q.
kans is, dat het
rooster bij elke
periode nog even
positief wordt. De
gemiddelde
rooster2
3—
spanning verloopt
I
nu volgens de lijn
AC
en er loopt
Vg
!(?___<?
Roosterspanning [ |
door de Iekweerstand een stroom,
die ook dit verloop
bezit, dus een l.f.
F
stroom. Brengen we
de verkregen roosLM
b
tertrilling nu over
in de anodekring,
dan vinden we ge
CB
makkelijk deanodeFig. 145
wisselstroom en de
Door behalve de roostercondensator Cg een Iekweerstand
gewenste
gelijkrichRi aan te brengen, lekken de roosterladingen weg en ver
ting
is
verkregen.
schuift de roosterspanningskromme zich zoveel naar
rechts, dat de toppen nu AB raken. Er is nu
De aldus verkregen
gelijkrichting verkregen.
pulserende gelijk
stroom gaat naar de telefoon en de telefooncondensator; de hoog
frequente veranderingen gaan via de telefooncondensator en de laagfrequent veranderde anodestroom loopt door de telefoon (frequentiescheiding), zodat de detectie of demodulatie is bereikt.
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C. De grootte van roostercondensator en iekweerstand.
De verschijnselen, welke zich in de combinatie trillingskring-buisroostercondensator en Iekweerstand afspelen zijn niet zo gemakkelijk
te overzien. Toch willen we trachten iets daaromtrent duidelijk te
maken en wel in het bijzonder ten aanzien van de grootte van de
roostercondensator en de Iekweerstand. Men kan b.v. de rooster
condensator niet willekeurig groot kiezen. Gesteld, dat we aan een
condensatorelectrode een bepaalde lading toevoeren, dan zal de
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spanning, welke de condensator bezit, daarbij kleiner worden naarmate de tijd, waarin de lading moet geschieden, korter is, m.a.w.
naarmate de frequentie hoger is. De roostercondensator staat nu bloot
aan een reeks ladingen, die laagfrequent verlopen volgens de lijn AC
van de roosterspanningen in fig. 145. Hoe hoger nu de frequentie
dezer l.f.veranderingen is, des te minder groot worden de spannings
veranderingen, m.a.w. des te vlakker verloopt de lijn AC,. Dit be
tekent, dat de hoge tonen (hoge frequentie) minder goed tot hun
recht komen dan de lage (lage frequentie). Maakt men de conden
sator kleiner, dan bewerkt men door de kleinere capaciteit, dat het
resultaat bij de hogere frequenties gunstiger, bij de lagere ongunstiger
wordt. Maakt men de condensator groter, dan geschiedt het omge
keerde. De conclusie is, dat de roostercondensator niet nauwkeurig
bepaald is, doch variëren kan tussen twee grenzen, waarvoor men
gewoonlijk 0,0002 /<F (200 pF) en 0,0005 /<F (500 pF) aanneemt.
Dat de grootte van de lekweerstand niet willekeurig gekozen kan
worden, is reeds in het hiervoor behandelde gebleken. Een bepaalde
grootte is echter niet juist aan te geven. Indien we bij een bepaalde
combinatie de hoge tonen zeer slecht zouden opnemen, zou daaraan
voor een groot deel tegemoet gekomen kunnen worden door een
kleinere lekweerstand (bij dezelfde condensator).
De grootten van lekweerstand en condensator hangen dus onder
ling samen. Gewoonlijk kiest men een lekweerstand tussen 2 en 3 M_n-.
Té grote roostercondensator en lekweerstand zullen in het algemeen
tengevolge hebben, dat de hoge tonen sterk verzwakken en talrijke
boventonen wegvallen, waardoor het geluid meer of minder veran
dert (§49) en een dof karakter krijgt.
D. Verbinding van de lekweerstand.
Oorspronkelijk verbond men de lekweerstand links en rechts van
de condensator. Maar er wordt aan die toestand practisch niets ver
anderd als men het linker verbindingspunt via de spoel verplaatst
denkt naar het min-einde van de gloeidraad. Nu hebben wij het
steeds zo voorgesteld, dat, zodra de roosterspanning positief wordt,
er een roosterstroom begint te lopen. In werkelijkheid is het zo,
althans bij gelijkstroombuizen, dat men het rooster wel -f- 0,5 volt
en zelfs nog wel hoger moet maken, voordat er roosterstroom optreedt.
De reden hiervoor is, dat er o.a. een contactpotentiaal opireodl
(zie ook § 106). Wanneer men n.1. twee verschillende metalen verbindt,
ontstaan tussen de contactplaatsen zwakke electrische spanningen, die
des te hoger zijn naarmate de temperatuur, hoger is. Zij treden hier
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•op tussen de verbindingspunten van rooster, verbindingsdraden, gloeidraad. Daarbij wordt het rooster negatief t.o.v. de gloeidraad, zodat een
positieve voorspanning nodig is oen roosterstroom te verkrijgen.
Men zou dus eigenlijk nog beter de lekweerstand aan de -j- zijde
van de gloeidraad kunnen verbinden. De beste oplossing was destijds
om een potentiometer van 400 a 500 ohm over de gloeistroombatterij
te plaatsen (fig. 145a), zodat men het rooster de meest geschiktste
positieve voorspanning kon geven.
E. De anodespanning.
Wie destijds zelf een radio-ontvanger bouwde, zorgde er voor, dat
de detector niet een te hoge anodespanning kreeg. Was het gebrui
kelijk een versterkerbuis met 120 tot 150 V te laten werken, de detector
bleek beter bij een spanning van omstreeks 60 V te werken. Het ge
luid bleek dan minder vervormd te zijn. De reden is de volgende :
Uit fig. 1296 blijkt, dat, als men een buis een hogere anodespanning
geeft, de karakteristiek naar links verschuift. Bij de vroegere buizen was
de toestand zo, dat bij een anodespanning van 150 V de bocht van de
verzadiging al door de verticale as begon te schuiven. En nu zagen
we hierboven, dat de gelijkrichting pas goed begint te werken als
men het rooster van de detector een weinig positieve spanning geeft.
Maar daardoor zullen de roostertrillingen anodestroomtrillingen geven,
die niet meer over het rechte deel van de karakteristiek van b.v. 150
V verlopen. En dat was een eerste voorwaarde om geen vervorming
te krijgen. Er bleef dan ook niets anders over dan een lagere span
ning toe te passen, waardoor de karakteristiek naar rechts verschoof
en waardoor men gebruik maakt van het rechte deel van de Ia-Vgkarakteristiek.
Bij roostergelijkrlchting wordt de gelijkrichting verkregen door toepassing
van een roostercondensator en een lekweerstand.
De roostercondensator is oorzaak, dat het rooster telkens, als het rooster
positief wordt, een negatieve lading opneemt, welke lading weer geleidelijk
(volgens de l.f.veranderingen) door de lekweerstand afvloeit naar de gloei
draad en er een gemiddelde l.f. negatieve roosterspanning ontstaat.
De anodestroom bestaat daardoor uit een samenstelling van een h.f.trilling,
waarvan de toppen alle even hoog liggen en een pulserende gelijkstroom,
welke l.f. verandert (gelijkrichting).
Om een goede gelijkrichting te verkrijgen, moest het rooster enige posi
tieve voorspanning gegeven worden en moest een anodespanning gekozen
worden, die lager was dan die van de versterkerbuis.
De detectie wordt voltooid, doordat de h.f. trillingen naar de telefooncondensator en de pulserende gelijkstroom door de telefoon gaat (frequentieschelding).
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§ 85.
A.

De invloed van de terugkoppelspoel.
Terugkoppeling.

In de hiervoor behandelde schema’s ontbreekt nog een, destijds
zeer belangrijk onderdeel, n.l. de terugkoppelspoel. Dit is een spoel,
welke in de ayodekring wordt opgenomen (fig. 146) en tegenover
de spoel in de roosterkring ge
\K
plaatst wordt. Deze spoel ont
Cg
leent zijn naam aan het volgende.
Neem eens aan, dat in de spoel
*l\
L een trilling optreedt. Daardoor
L
C
ontstaan tussen rooster en gloeidraad overeenkomstige wissel
spanningen, ten gevolge waar
van in de anodekring wissel
"W
As
BS +
Fig. 146
stromen optreden. Deze laatste
De anodestroomveranderingen doorlopen zijn van volkomen gelijke fre
de terugkoppelspoel Lt, die terugwerkt op quentie als die in de spoel L
de stromen in L, die daardoor versterkt en waar ze, als gevolg van de
worden, waarom men spreekt van een
enorm grote snelheid, waar
positieve terugkoppeling.
mede de electrische verschijnselen
verlopen, practisch op hetzelfde ogenblik hunne minimale, resp.
hunne 'maximale waarde bezitten, kunnen de trillingen in de spoel Lt
in de spoel L spanningen induceren, die de in L optredende trillingen
versterken of verzwakken. Het komt er maar op aan hoe men de
spoel Lt plaatst tegenover de spoel L (fig. 146). Hier is versterken
het doel. In elk der beide gevallen werkt de spoel Lt terug op de
spoel L en is daarmee teruggekoppeld (terugkoppelspoel). Werkt de
terugkoppelspoel versterkend, dan spreekt men wel van een positieve
terugkoppeling; werkt zij verzwakkend, dan is het een negatieve
terugkoppeling.
Steeds maakte men de terugkoppelspoel draaibaar t.o.v. de andere
spoel (of beide draaibaar), zodat de koppeling losser of vaster ge
maakt kon worden (§ 19) en men de versterkende werking kon regelen.
Het ligt eigenlijk wel voor de hand, dat men destijds gaarne ge
bruik maakte van dit eenvoudige versterkingsmiddel, dat echter later
geheel is verlaten, omdat men betere methoden vond om de nodige
versterking te verkrijgen en te regelen. We zouden dus hiermede ook
afscheid kunnen nemen van de terugkoppelspoel. Maar toch is het
nuttig nog iets over de. eigenschappen, welke de terugkoppelspoel aan
het stelsel gaf, mede te delen, die er toe leidden van het gebruik af te zien.
Radio I
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B. Dempingsreductie door terugkoppeling.
Veronderstellen we eens, dat in de aan het rooster verbonden
trillingskring‘(fig. 146) de electriciteit door een of andere oorzaak in
trilling kwam (b.v. door mechanische trillingen van anode, rooster of
gloeidraad, of uitwendige magnetische invloeden). Er.zal dan altijd in
de antennekring (we laten de terugkoppelspoel even buiten beschouwing)
een vrije trilling ontstaan, die gedempt is (fig. 147a). Deze demping
ontstaat, zoals we in § 52 zagen, door de ohmse weerstand in de
trillingskring.
Was deze weerstand nul, dan zou de eenmaal ingezette trilling tot
in het oneindige voortduren en dezelfde amplitude behouden.
Gaan we na, welke invloed de terugkoppelspoel L uitoefent, aan
genomen, dat deze voor positieve terugkoppeling tegenover de spoel
L (fig. 146) is gesteld.
De terugkoppeling zal nu op de trilling een zodanige invloed uit
oefenen, dat deze langere tijd blijft bestaan, m.a.w. dat de demping
verminderd wordt (fig. \Alb).
Men heeft derhalve de demping gereduceerd en zegt
daarom, dat de terugkop
pelspoel dempingsreductie
veroorzaakt. Hoe vaster
men koppelt, hoe groter de
dempingsreductie wordt.
Het gehele verschijnsel
komt hier op neer, dat de
terugkoppelspoel
telkens
enige energie (uit de anodekring en door middel van
inductie) aan de spoel L
geeft; het schijnt nu, alsof
we de weerstand, die de
demping veroorzaakt, ver
kleinen.

Hoe een gedempte trilling (a) door de invloed
van een terugkoppelspoel minder gedempt ge
maakt kan worden en wel zodanig, dat het
stelsel zwak (c) of sterk oscilleert {d).

Opmerking: Dit verschijnsel
is volkomen anoloog met dat
van het slingeruurwerk, waarbij
we door een gewicht of een veer
aanhoudend energie aan de slin
ger toevoeren; het heeft hier
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de schijn, alsof we de wrijving van de slinger verminderen, terwijl we in werke
lijkheid telkens de door wrijving ontstaande energieverliezen compenseren door
de in het gewicht of de veer opgehoopte energie (§ 45).
Het energiereservoir is in het radiogeval de anodebatterij, die, als het klokgewicht, a.h.w. maar steeds in één richting trekt. Zoals bij de klok deze eenzijdige
trek de slingering bestendigt (tot het gewicht op de grond staat), zo onderhoudt
de anodebatterij, door eenzijdige trek, de trilling in het radiotoestel (tot de anode
batterij zijn energie-voorraad verloren heeft d.w.z. uitgeput is).

c.

Oscilleren of genereren.

Gesteld nu, dat we bij ons toestel de koppeling trapsgewijs vaster en
vaster maken. Dan moet natuurlijk de demping steeds kleiner worden
en treedt eens een toestand in, dat een hele zwakke trilling voortdurend
blijft bestaan (fig. 147c). Nu wekt dus het toestel zelf oscillaties of
trillingen op en men zegt: het toestel oscilleert. Ook dikwijls noemt
men het verschijnsel genereren (genereren.= opwekken), wat eigenlijk
minder karakteristiek de bedoeling weergeeft. Dit oscilleren zal net
zolang aanhouden als een voldoend sterke anodespanning aanwezig
is, aangenomen dat de gloeidraad blijft gloeien.
In het hier bedoelde geval heeft men door de dempingsreductie
de weerstand in de trillingskring schijnbaar tot nul teruggebracht.
Op dat ogenblik zegt men, dat de grens van oscilleren of genereren
bereikt is.
Opmerking-. Het is met het blijven oscilleren van een toestel als met de klok,
die zolang „blijft lopen” (dit komt overeen met oscilleren) als de veer voldoende
gespannen of het klokgewicht voldoende is opgetrokken.
Het oscillerings-verschijnsel doet ons ook denken aan de werking van een
stoommachine. De zuiger brengt de machine-as in beweging, doch deze zou niet
gaan draaien, als er niet een terugwerkend mechanisme (excentriek met schuif)
was, hetwelk er voor zorgt, dat op de juiste tijd stoom achter de zuiger wordt
toegelaten. Schuif en zuiger hangen in hun beweging van 'elkaar af, evenals de
trillingen in rooster- en anodekring van elkaar afhangen. De energie, nodig om de
stoommachine in beweging te houden, wordt onttrokken aan de onder de ketel
verbrandende brandstof; de energie, die het ontvangtoestel oscillerende houdt,
wordt ontleend aan de anodebatterij.
Een ander aardig, meer electrisch voorbeeld van oscilleren of genereren 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 toestel in een zodanige toestand te
brengen, dat het een voortdurende fluit- of giltoon voortbrengt (microfonisch effect).
Door dit tikje ontstaan stroomvariaties in de keten en daardoor bewegingen
van de trilplaat van de telefoon. De ontstaande luchtbewegingen treffen de trilplaat
van de microfoon, die daardoor weer stroomvariaties veroorzaakt, die dè be
wegingen van het telefoonplaatje ondersteunen. Er wordt op deze wijze een
voortdurende toon gehoord. Het stelsel oscilleert.
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Nu hoorde men vroeger vaak zeggen : „de lamp genereert3' of „de
ene lamp genereert gemakkelijker dan de andere
Bij enig nadenken moet men wel inzien, dat beide uitdrukkingen
taalkundig minder juist waren, want het is niet de buis die oscilleert:
hij is wel het middel, dat oscillatie mogelijk maakt, zoals het anker
in een uurwerk de slingeringen mogelijk maakt. Dat de triode het
middel is, is gemakkelijk in te zien. Immers, de roosterspanningsveranderingen veroorzaken de anodestroomveranderingen en deze
werken via de terugkoppelspoel op de roosterspanningsvariatie.
Het ligt dus voor de hand, dat de steilheid van de buis bij het
oscilleringsverschijnsel een rol moet vervullen. Bij een grotere steil
heid krijgt men toch — bij een bepaalde roosterspanningsverandering-een grotere anodestroomverandering. In dat geval zal dan ook een
lossere koppeling voldoende zijn om de oscilleringstoestand te bereiken.
Maakt men de koppeling nog vaster dan zo pas, dan rijst de vraag
wat er nu zal gebeuren. Men voegt dan per trilling meer energie
aan de trillingskring toe, dan gevraagd wordt voor compensatie der
energieverliezen in de weerstand en het gevolg is, dat de trilling nu
de neiging vertoont om steeds sterker te worden. Maar nu stelt de
buis daaraan grenzen, wat een gevolg is van het feit, dat de steilheid
.bij grote en kleine anodestroom kleiner wordt (men lette op de
bochten van de karakteristiek bij grote negatieve en positieve roosterspanning; zie fig. 129). Het resultaat is, dat een sterkere, onge
dempte trilling ontstaat (zie fig. 147c?).
D. Hoe het oscilleren werd vastgesteld.
Gesteld, dat men de antenne wilde afstemmen op een 300 m golf
(freq. 1000 kc/sec). Hoe dichter men in de buurt van die frequentie
kwam, des te sterker werden de in de antenne opgewekte trillingen.
Maar er geschiedde nog iets anders. Dank zij de terugkoppelspoel
moest in het ontvangstelsel zelf zeer gemakkelijk een oscillatie optreden,
waarvan de frequentie gelijk was aan de afstemfrequentie van dat
ogenblik. Gesteld, dat deze 998 kc/sec was. Er traden dan twee
trillingen in de roosterkring op, n.1. de gedwongen antennetrilling van
1 000 kc/sec en de vrije oscillatortrilling van 998 kc/sec. Het gevolg
daarvan was, dat er nu door interferentie der twee trillingen 2000
zwevingen per seconde (§49) ontstonden en het gevolg hiervan
was weer dat men in de telefoon een fluittoon van 2000 c/sec hoorde
en deze fluittoon was destijds het middel om te constateren: „de
buis of het toestel, genereert\
Gaan we nu na hoe deze fluittoon ontstond.
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Gesteld, dat fig. 14Srz de zwevingen in de spanning weergeeft,
welke in de roosterkring ontstond. Dan zou de roosterspanning volgens
fig. 148£ veranderen. De ontstaande anodestroom verloopt dan als in
fig. 148c, terwijl fig. 148c/ de telefoonstroom weergeeft. We zien, dat
in het hier boven aangehaalde voorbeeld de telefoonstroom 2000
maal per sec zou veranderen, waardoor de telefoon een toon van
de hoogte 2000 c/sec zou vóórt
brengen. De op deze wijze ver
kregen fluittoon heet combinatiea o
toon (§ 49).
Veroorzaakte zwevingen
De hoogte van deze toon was,
zoals uit het voorgaande blijkt,
afhankelijk van de door het toe
b o
stel opgewekte trilling, waarvan
de frequentie bepaald werd door
Roosterspanningen
de capaciteit en de zelfinductiecoëfficiënt van de roosterkring.
Verdraaide men b.v. de conden
sator
in de roosterkring, dan
Anodestroom
was het verschil in toonhoogte
gemakkelijk vast te stellen en er
was doorgaans wel een stand te
d
vinden,
waarbij de toon ten slotte
o
Telefoonstroom
zo
laag
werd, dat deze geheel
(CombmatietoonJ
verdwenen scheen. Men had dan
Fig. 148
de frequentie van de eigen-trilling
Hoe zwevingen in de roosterkring een
gelijk, of nagenoeg gelijk ge
combinatietoon kunnen veroorzaken.
maakt aan die van de aanko
mende golf. Natuurlijk was het niet onmogelijk, dat dan de trillingen
zo sterk werden, dat de anodestroom nul werd, zodat de triode „dicht
sloeg”. Dit werd gewoonlijk merkbaar aan een klokkend geluid van
de telefoon.
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E. Een groot bezwaar der oscillaties.
Het op deze wijze bij het afstemmen ontstaande gefluit, dat in gehuil
ontaardde als men de condensator verdraaide, werd op de koop toe
genomen, maar erger was, dat men ook zijn buurman plaagde. Immecs,
als het toestel oscilleerde, betekende dit ook, dat deze trillingen werden
overgedragen op de antenne, die nu als zendantenne ging werken,
m.a.w. de antenne straalde (stralend toestel).
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De uitgezonden golven werkten inducerend op buurmans antenne
en er ontstonden in diens toestel trillingen van gelijke frequentie.
Was deze juist afgestemd op een station, waarvan de golflengte
weinig van de door ons uitgezondene verschilde, dan deden de beide
trillingen in zijn toestel zwevingen en als gevolg daarvan een combinatietoon ontstaan.
Door het veranderen van de frequentie der door ons opgewekte
trillingen (b.v. draaien van de condensator), veranderde de hoogte
van deze combinatietoon en op deze wijze was het gehuil van de
Mexicaanse hond, dat destijds uit eigen en uit buurmans luidspreker
kwam, verklaarbaar.
Het was echter de kunst van den amateur om zijn toestel zonder
dit gefluit af te stemmen, wat maar heel zelden gelukte, zodat de
wederzijdse, vaak onbewuste, radioplagerij zeer groot was. Wilde men
goed afgestemd zijn, dan moest men er voor zorgen, dat het toestel
juist niet oscilleerde of, zoals men zeide, even beneden de grens van
oscilleren stond.
In latere jaren was het verboden toestellen te gebruiken, die zelf
stralen, zodat het hier behandelde toestel ontoelaatbaar was.
Met behulp van de terugkoppelspoel werd verkregen, dat een in de roosterkring ontstaande gedempte vrije trilling minder sterk gedempt werd
(demplngsreductie).
Indien men de terugkoppelspoel vaster koppelde met de andere spoel,
werd de dempingsreductie steeds kleiner en werd de weerstand in de kring
gemakkelijk schijnbaar nul, zodat het stelsel ging oscilleren ; men over
schreed dan de grens van oscilleren.
Het afstemmen van een ontvanger met terugkoppelspoel moest zo plaats
vinden, dat het stelsel even beneden de grens van oscilleren bleef. Werd
deze grens overschreden dan ontstonden bij de ontvangst van een draaggolf
zwevingen, die een combinatietoon deden ontstaan.
Werd een oscillerend toestel afgestemd, dan ging deze combinatietoon
over in een huilend geluid (Mexicaanse hond), waarbij als gevolg van het
stralen der antenne ook menige buurman-amateur werd geplaagd.

§ 86. Versterkingsmethoden.
Al heel spoedig deed zich de behoefte gevoelen om zwakke zenders
sterker te kunnen ontvangen dan met de behandelde éénbuis-ontvanger
mogelijk was, terwijl anderzijds ook de behoefte groeide om meerdere
personen mee te laten luisteren, waartoe een aantal telefoons of een
luidspreker gebruikt zou moeten worden.
Om dit te bereiken was het nodig grotere versterking toe te passen
dan met de toepassing van één buis met terugkoppelspoel mogelijk was.
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Nu stonden (en staan) er twee oplossingen ten dienste:
a. de ontvangen h.f. trillingen worden, voordat detectie plaats vindt,
versterkt, waarom men spreekt van hoogfrequentieversterking;
b. de na detectie verkregen l.f. trillingen worden versterkt, waarom
men spreekt van laagf requentieversterking.
Deze twee methoden zijn beide toegepast, doch meestal beide
tegelijk, zodat men een gecombineerde versterking verkreeg.
De versterking wordt verkregen door gebruik te maken van meer
dere, onderling gekoppelde, buizen. Wij willen in het volgende nagaan
hoe dit geschieden kan en welke invloed de koppelmethoden hebben
op de versterking.
Elke twee buizen moeten met een koppelelement aan elkaar ver
bonden worden. In fig. 130 deden roosterwisselspanningen, wissel
spanningen op de uiteinden van de weerstand Ra ontstaan. Deze
wisselspanningen zouden we opnieuw kunnen toevoeren aan rooster
en gloeidraad van *n volgende buis. Dan was Ra het koppelelement.
Naar de soort van het koppelelement onderscheiden we bij:
laagfrequentieversterking:
hoogfrequentievers terhing:
1. weerstandskoppeling
1. weerstandskoppeling
2. transformatorkoppeling
2. transformatorkoppeling
3. sperkringkoppeling
3. smoorspoelkoppeling
Elke buis met het daarop volgende koppelelement draagt zijn aan
deel bij tot de versterking en vormt een versterkertrap. In het toestel
doorloopt de trilling zo één of meer versterkertrappen en wordt
schrede na schrede versterkt. Een dergelijke versterkingmethode
noemt men een cascade-versterking en de ontvanger heet cascadeontvanger (cascade = trap na trap). Men spreekt ook veel van een
„rechtuit'-ontvanger.
Naar de functie, welke de buis in het toestel verricht, spreekt men
van hoogfrequentiebuis (h.f .buis), detector, laagfrequentiebuis (l.f.buis)
en eindbuis.
We hebben, om bovenstaande goed te begrijpen, nog even een
blokschema gegeven van een cascade-ontvanger (fig. 149), waarin
<----- tLt

Detectortrap

H.f buis

j Detector

L.f.trap
L.f. buis

Eindbuis

k = Koppelelement

Fig. 149

Blokschema van een cascade-ontvanger.

^
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alle buizen door een cirkel en alle koppelelementen door een recht
hoekje zijn aangegeven. We hebben de tussen de antenne en de
le buis voorkomende antennekring ook als een koppelelement weer
gegeven.
Opmerking: In het spraakgebruik is het de gewoonte om te spreken van
hoogfrequent- en laagfrequentversterking en niet hoogfrequen/Ze- en Iaagfrequen//eversterking. Het eerste is taalkundig zeker onjuist (het is het verhollandste „hochfrequenz”) doch heeft het.voordeel gemakkelijker in het gebruik te zijn.
Bij hoogfrequentie-versterking worden de in de antenne geinduceerde
trillingen versterkt, vóórdat detectie plaats vindt.
Bij laagfrequentie-versterking worden de laagfrequente trillingen, zoals
deze na de detectie verkregen worden, versterkt.
Bij gecombineerde versterking vindt eerst hoogfrequentie- en daarna laag
frequentie-versterking plaats.
Elke buis met daarop volgend koppelelement vormt een versterkertrap.
Bij cascadeversterking worden de trillingen trap na trap versterkt.

§ 87.

De aanpassing in de ontvanger.

Alvorens wij er toe overgaan, om de verschillende koppelmethoden
nader te bespreken, willen we in het algemeen iets zeggen over de
keuze der buizen met betrekking tot de koppelende elementen en de
luidspreker.
Natuurlijk moeten wij voorop stellen, dat we ten eerste een goede
kwaliteit en ten tweede een voldoende kwantiteit geluid willen verkrijgen.
Met betrekking tot het eerstgenoemde moet er dus voor gezorgd
worden, dat de verschillende trillingen, welke de eerste buis uit de
antenne ontvangt, onvervormd en in volkomen gelijke sterkteverhoudingen de luidspreker bereiken; met betrekking tot het tweede zal ge
streefd moeten worden naar het meer of minder versterken der trillingen.
Denken wij ons gemakshalve een toestel met vier buizen als in
fig. 149; op welke wijze deze gekoppeld zijn, willen wij geheel buiten
beschouwing laten.
De tussen rooster en gloeidraad van de eerste buis optredende
zwakke h.f. vj\ssz\spanningen moeten liefst zoveel mogelijk versterkt
(met behulp van de h.f.buis en het koppelelement) overgebracht worden
tussen rooster en gloeidraad van de tweede buis (detector).
Wij hebben hier dus alleen maar te letten op de spanningsversterking; de buis heeft slechts zeer zwakke anodewisselstromen te leveren.
De wisselspanningen op het rooster van de tweede buis moeten nu
gelijkgericht worden ; zij worden gewoonlijk in de detectortrap nog
versterkt. De door de frequentiescheiding achter de detector verkregen
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l.f. spanningen worden toegevoerd aan rooster en gloeidraad van de
I.f.buis en na versterking hierin komen ze op rooster en gloeidraad van
de eindbuis. Deze buis moet nu niet een grote spanning, maar een
zo groot mogelijk wisseIstroomvermogen aan de luidspreker afgeven,
waarom men spreekt van energieversterhing.
Bepalen we ons nu eerst tot de spanningsversterking.
Aangezien de roosterwisselspanningen van buis tot buis toenemen,
is het wel duidelijk, dat men er op moet rekenen, dat vooral de
derde en vierde buis een voldoend grote roosterruimte moeten bezitten ;
in het bijzonder geldt dit voor de eindbuis. Heeft een der buizen een
onvoldoende roosterruimte, dan leidt dit onherroepelijk tot vervorming.
Omgekeerd kan men ook zeggen: om geen vervorming te verkrijgen
mag men de versterking niet te veel opvoeren.
In § 70 is er reeds op gewezen, dat wij in een anodekring van een
buis grotere spanningsvariaties verkrijgen, naarmate de anodeweerstand groter is, of, beter gezegd, naarmate deze groter is t.o.v. de
inwendige weerstand van de buis.
In het door ons gedachte toestel moet dus het koppelelement, dat
de twee buizen verbindt, in het algemeen gesproken een weerstand
of impedantie bezitten, die groot is ten opzichte van de inwendige
weerstand van de eerste buis en verder moet het koppelelement de
wisselspanningen, die aan zijn uiteinden (bijv. tussen A en B van de
weerstand Ra in fig. 130) optreden, onverzwakt overbrengen tussen
rooster en gloeidraad van de tweede buis.
Gaat men uit van een bepaalde weerstand van het koppelelement, dan
kan men omgekeerd zeggen, dat de inwendige weerstand van de
versterkerbuis bij voorkeur klein moet zijn t.o.v. de wisselstroomweerstand of de impedantie van het koppelelement (anodeweerstand).
Het ligt verder wel voor de hand, dat een grote versterkingsfactor
verkieselijk is, om grote spanningsvariaties te verkrijgen.
B.

De eindbuis.

Bij de eindbuis en de luidspreker is aan de verhouding der weerstan
den een geheel andere eis te stellen. Men kan de zaak daarbij van
verschillende kanten bekijken.
Let men op de wens om een zo groot mogelijk geluidskwaliteit (volume)
te verkrijgen, dan is te streven naar een zo groot mogelijk wisselstroomvermogen (wisselstroom X wisselspanning) in de anodekring
van een gegeven buis. Zoals in § 79 is aangetoond, wordt dit be
grensd door de toelaatbare anodespanning. Wenst men toch groter
vermogen, dan vervalt men in een buis van groter vermogen.
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Schenken we thans vooral aandacht aan de geluidskwaliteit.
Hiertoe dienen we als eerste eis te stellen, dat een wisselspanning
van bepaalde grootte, die tussen rooster en gloeidraad van de eindbuis optreedt, een stroomvariatie in de luidspreker geeft, die onaf
hankelijk is van de frequentie van die wisselspanning; dit betekent:
die onafhankelijk is van de toonhoogte (want de trillingen op het
rooster zijn laagfrequente trillingen). Nu is aan deze eis zeer moeilijk
te voldoen; immers, de impedantie van de luidspreker zal groter
zijn, naarmate de frequentie der trillingen groter is en zo zullen dus
de hoge tonen er steeds het meest onder lijden. Er is echter een op
lossing te vinden. Als men twee weerstanden A en B in serie schakelt
en A is zeer groot t.o.v. B, dan zal men B vrij veel kunnen veran
deren, zonder dat de som van beide weerstanden en daardoor de
de stroomsterkte veel verandert (probeer het zelf maar eens met een
getallenvoorbeeld; b.v. A 10 000 sl en B 2 .n.). Welnu, bij de vroegere
toestellen werd de luidspreker direct (dus zonder koppelelement) op
de eindbuis aangesloten en stonden dus luidsprekerimpedantie ^en
inwendige weerstand van de buis in serie.
Om nu aan het pas genoemd bezwaar tegemoet te komen, moest
men er voor zorgen, dat de grootte van de anodestroomveranderingen
in hoofdzaak bepaald werd door de inwendige weerstand van de
buis, want dan hadden de veranderingen van de luidsprekerimpedantie
des te geringere invloed.
Zo komen wij dus tot het besluit, dat, bij rechtstreekse aansluiting
van de luidspreker op de buis, met het oog op de goede kwaliteit
van de muziek, de inwendige weerstand van de eindbuis bij voorkeur
groot moet zijn t.o.v. de impedantie van de luidspreker.
Echter is dit bij trioden niet door te voeren. Een triode, die een
grote inwendige weerstand heeft, bézit gewoonlijk ook een grote versterkingsfactor, dus maar een kleine roosterruimte hebben (§78) en
zal als eindbuis de op het rooster toegevoerde spanningen niet kun
nen verwerken, zodat noodzakelijk vervorming zal moeten optreden.
Zo kwam men er dan aanvankelijk toe buizen te construeren, die
een grote roosterruimte en dus een kleine versterkingsfactor en kleine
inwendige weerstand bezaten. Daarvan was destijds de B 405 een
der eerste voorbeelden.
Een veel betere oplossing is later gegeven door de eind-pentoden
(zie §101), welke naast een grote ruimte, een grote inwendige weer
stand en een grote versterkingsfactor bezitten. Vandaar, dat deze
buis, naast een grote kwantiteit, een betere kwaliteit van het geluid
waarborgde.

199

Uit dit alles volgt dus, dat de buizen, de koppelelementen en de
luidspreker niet op zich zelf staande dingen zijn, maar dat er tussen
deze een zekere betrekking moet bestaan, die men gewoonlijk aanduidt
door te zeggen, dat deze onderdelen aan elkaar moeten zijn aangepast.
C.

De luidspreker.

De aansluiting van de luidspreker op de eindbuis geschiedde des
tijds meestal zo, dat het spoeltje zich in de anodekring bevond.
Sedert enige jaren geschiedt dit steeds onder tussenschakeling van
een transformator. In dit geval moet de primaire wikkeling aangepast
zijn aan de eindbuis, terwijl anderzijds secundaire wikkeling en luidsprekerspoeltje op elkaar moeten aanpassen. Wij kunnen daarop hier
niet ingaan, daar dit in Deel III behandeld zal worden.
Om een goede kwaliteit en behoorlijke kwantiteit van het geluid te ver
krijgen, moet gestreefd worden naar een goede aanpassing van de buizen,
de koppelelementen en de luidspreker.
Daartoe is in het algemeen aan de volgende voorwaarden te voldoen :
le. alle buizen moeten — met uitzondering van de eindbuis — een inwen
dige weerstand hebben, die bij voorkeur klein is ten opzichte van de
anodeweerstand ;
2e. de versterkingsfactor zij bij voorkeur groot;
3e. de roosterruimte der buizen moet voldoende groot zijn (daar de roosterspanningen van de volgende buis groter zijn dan de voorgaande, zal
men in principe voor de volgende buis één kiezen met een grotere
roosterruimte);
4e. de eindbuis moet naast een grote roosterruimte feitelijk een inwendige
weerstand bezitten, die groot is ten opzichte van de impedantie van de
luidspreker, terwijl bovendien een grote versterkingsfactor gewenst is.
Aan deze voorwaarden kan een triode niet voldoen, zodat men, als
men hieraan vasthoudt, een pentode dient te gebruiken.

§ 88. Weerstandskoppeling bij l.f. versterking.
A. Principe en werking.
Indien we in het schema van fig. 146 de telefoon vervangen door
een grote weerstand, dan zal ook frequentiescheiding plaats vinden,
rn.a.w. de h.f. trillingen lopen over de condensator en de l.f. over de
weerstand.
Nu zagen we in § 76 dat, als in de anodekring van een buis een
oneindig grote weerstand is opgenomen, de wisselspanningen, die
tussen de einden van die weerstand optreden, voor een gegeven buis
het maximum bereiken en g maal zo groot als de roosterwisselspanningen zijn. Het ligt nu wel voor de hand te pogen deze grote wissel-
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spanningen aan rooster en gloeidraad van een .tweede buis toe te
voeren om zodoende nog grotere wisselspanningen te verkrijgen.
Men zou nu op het denkbeeld kunnen komen dit te doen als in fig.
150a is voorgesteld, doch deze oplossing zou men al direct veranderen
door de 2 gloeistroomDetector
\i/
en de 2 anodebatterijen
elk door een te vervan
o o
gen,
zodat fig. 150 b
o o
o o
ontstaat.
Maar de koppe
o o
o o
ling van beide blijkt nu
nog geheel verkeerd te
zijn.
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II
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draad kunnen bereiken.
Fig. 150
En nu de verbindingen
Weerstandskoppeling.
van Ra met het rooster.
De uitvoering in a en b is fout eri moet veranderd Deze dient veranderd,
worden als in fig. c is aangegeven.
omdat nu de volle anodespanning (via Ra) op het rooster staat, wat natuurlijk fout is.
Daarom wordt in deze leiding een condensator Cg (roostercondensator) geplaatst (fig. 150c).
Het aanbrengen van deze condensator alleen, zou echter een halve
maatregel zijn. Wanneer toch het rooster positief wordt, neemt het
electronen op en krijgt daardoor een zekere negatieve potentiaal.
Elke grotere positieve roosterspanning zal het rooster op die wijze
O

O
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een hogere negatieve potentiaal geven en de kans zal zeer groot
zijn, dat het rooster bij een signaal een zo hoge negatieve spanning
aanneemt, dat de anodestroom geheel onderbroken wordt en blijft.
Er moet derhalve een gelegenheid zijn om de lading weer af te voeren
naar de gloeidraad. Echter zou een enkele verbindingsdraad hier de
zaak bederven. Immers, dan zou er een kortsluiting bestaan voor de
laagfrequente trillingen, die we tussen rooster en gloeidraad willen
laten optreden. Daarom maken we gebruik van een grote weerstand,
waardoor de lading kan weglekken, zodat we ook nu spreken van
een lekweerstand Ri. Nu rijst de vraag aan welke zijde van de gloei
draad deze bevestigd moet worden. Natuurlijk aan die zijde, die
tracht het rooster zo weinig mogelijk positief te maken; dus aan de
—zijde. Maar daardoor heeft het rooster nog niet de gewenste
negatieve voorspanning, om roosterstromen te voorkomen. Daarom
wordt ook hier een spanningsbron Cs in de kring van de lekweer
stand opgenomen, zodat het rooster een negatieve voorspanning krijgt.
We willen thans de optredende spannings- en stroomveranderingen
aan de hand van fig. 151 nog eens nauwkeurig bezien.
Veronderstellen we, dat een gemoduleerde draaggolf de antenne
treft en daarin een trilling als in fig. 151a induceert. Zoals we reeds
vroeger verklaarden, geeft de streeplijn, die als raaklijn aan de fijne,
hoogfrequente trilling is getrokken een beeld van het geluid, dat op
het zendstation is voortgebracht (zie o.a. fig. 118). Bij een vervormingsvrije ontvangst zal nu de telefoonstroom geheel overeenkomstige
veranderingen moeten vertonen.
DETECTOR

+
o

a
Geïnduceerde spanning

+
o

VERSTERKER

+
o

In de
roosterkrmg

b

\7
Roosterspanning

e
Zonder neg.

.iMiiiiijr*
Telefoonstroom (vervormd)

Roosterspanning
Neg. voorspanning

c
I ! ;

'

■

;______________

Roosterspanning

'■

Anodestroom

Met neg.
voorspanning

In de
> anodeknng

o

d

0

Telefoonstroom
(on vervormd)

Stroom door de anode weerstand

Fig. 151

Overzicht der trillingen bij l.f. versterking met en zonder negatieve voorspanning.
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Gaan we dit even na; fig. 151 b geeft de roosterspanningen van de
detectorbuis weer; daardoor ontstaat een anodestroom als in fig. 151c,
tengevolge waarvan door de weerstand Ra een stroom als in fig. \b\d
gaat. Denken we nu eens, dat zich in de roosterkring van de tweede
buis niet een negatieve voorspanning, dus geen spanningsbron Cs
(fig. 150) bevindt. De tussen rooster en gloeidraad optredende span
afgezien van de nog te bespreken veranningen kunnen we dan
derende invloed — voorstellen door de lijn in fig. 151c, welke beneden
getrokken en de boventoppen gestreept zijn. Uit deze kromme blijkt
dat het rooster nu eens positief, dan weer negatief is. Maar als het
rooster positief is, trekt dit electronen tot zich en er ontstaat een roosterstroom van het rooster via de wikkeling S naar de gloeidraad
van de tweede buis. Het gevolg hiervan moet noodzakelijk zijn, dat
de positieve spanning tussen rooster en gloeidraad kleiner wordt
(zie § 73), wat uitgedrukt wordt door de getrokken kromme boven
de rechte lijn in fig. 151c. Dit zal ten gevolge hebben, dat stroomveranderingen, die door telefoon of luidspreker gaan, zoals in fig.
151/ zijn weergegeven. Vergelijkt men deze met die in fig. 151c/, dan
ziet men, dat ze wel sterker zijn, maar niet meer volkomen dezelfde
vorm hebben. De trilling is dus vervormd en de telefoon of luid
spreker geeft een vervormd geluid.
Dit euvel is gemakkelijk te verhelpen door een spanningsbron Cs
toe te passen, die het rooster een voldoend grote negatieve roosterspanning geeft. Men krijgt dan de roosterspanningen, welke in fig.
151^ zijn aangegeven.
Het is zonder meer duidelijk, dat men nu een uitgangsstroom (fig.
151 h) moet krijgen, die volkomen gelijkt op de modulering van de
draaggolf. Maar bovendien kunnen we uit deze figuren nog iets Ieren.
Vergelijkt men fig. 151/ met fig. 151/?, dan ziet men, dat de gemid
delde gelijkstroomwaarde belangrijk kleiner is, wat ook geen wonder
is, omdat we door het aanbrengen van de negatieve voorspanning
de ruststroom reeds verkleinden. En hieruit spruit voort, dat we aan
de anodestroombron, welke we in de tweede anodekring tekenden,
minder energie onttrekken.
Om geluidsvorming te voorkomen, is het nodig, dat men in de rooster
kring van de versterkerbuis een spanningsbron plaatst, die aan het rooster
een negatieve voorspanning geeft.
Dit brengt als voordeel mede, dat de gemiddelde anodestroom in de anode
kring van deze buis verkleind wordt, wat een geringere belasting van de
anodestroombron betekent.
Bij weerstandskoppeling moet een condensator vóór de versterkerbuis
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worden gebruikt om de positieve spanning der anodebatterij van het rooster
te houden ( roostercondensator ).
Men moet een grote weerstand tussen rooster en gloeidraad schakelen
om te voorkomen, dat kortsluiting voor de spanningsvariaties optreedt en
om te zorgen, dat ladingen op het rooster kunnen weglekken (lekweerstand).
Men geeft het rooster een negatieve voorspanning om het ontstaan van
roosterstromen en daarmede vervorming te voorkomen.

B. De versterking.
Zoals reeds werd gezegd is de spanningsversterking, welke men
bij weerstandskoppeling krijgt, gelijk aan de versterkingsfactor, als de
anodeweerstand oneindig groot is. Doch dit laatste treedt nagenoeg
nooit op. Hoe kleiner de anodeweerstand t.o.v. de inwendige weer
stand van de voorgaande buis is, hoe kleiner de spanningsversterking.
Feitelijk hangt deze versterking af van de verhouding van de anode
weerstand tot de som van inwendige en
anodeweerstand. Was b.v. de 'inwendige weer
stand 20000 -tl en de anodeweerstand 100 000
Q6
sl, dan was die verhouding |2 en dan zou
de spanningsversterking
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Fig. 152

Afhankelijkheid van de
spanningsversterking bij
weerstandskoppeling van
de verhouding van de
anodeweerstand en in
wendige weerstand van
de buis.

= 0,83 maal de

versterkingsfactor zijn. Aan de hand van deze
eenvoudige berekening is het mogelijk een
grafische voorstelling te maken van de ver
sterking, als we n.I. de anodeweerstand gelijk
maken aan de inwendige weerstand en daarna
2, 3, 4, enz. maal zo groot. Het resultaat is
in fig. 152 weergegeven. Op de horizontale
as is dus de anodeweerstand (uitgedrukt in
aantal malen de inwendige weerstand) en op
de verticale as de factor van spanningsver
sterking, dus de factor waarmee we de ver
sterkingsfactor moeten vermenigvuldigen, aan
gegeven. In bovenstaand voorbeeld was de
anodeweerstand 5 maal de inwendige weer
stand en ook volgens deze fig. vinden we 0,83.

Opmerking: Dat de grootte van de spanningsversterking eigenlijk bepaald
wordt door de verhouding van de anode- en inwendige weerstand, is gemakkelijk
in te zien, als we een radiobuis zonder meer vergelijken met een stroombron,
die een wisselstroom afgeeft en waarbij de anodebatterij geheel buiten beschou
wing blijft, omdat deze een gelijkspanning bezit. Als op een accu een enorm grote
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uitwendige weerstand is aangesloten, is de klemspanning ( = spanning op de uitwendige weerstand) even
groot, als de e.m.k. (§ 10). Bij de radiobuis (fig. 153a)
is de roosterspanning {Vg) maal de versterkingsfactor
(g) op te vatten als de e.m.k.; hij is g. Vg. Nog over
zichtelijker wordt het schema, als we de buis vervangen
denken door een generator (fig. 1536), die een e.m.k.
van g. Vg en een uitwendige weerstand Ra bezit.
Naarmate nu de uitwendige weerstand kleiner is,
komt een kleiner deel van deze spanning hierop en
is de spanningsversterking kleiner. Wij vinden volgens
formule (2a) (§10) voor de spanning op de uitwen
dige weerstand:

Ra
X S-Vgy a*s Ri en Ra inwendige en anodeRi + Ra
weerstand voorstellen en voor de spanningsversterking (el;);
Ra
ev =
(19a)
-•g
R i -f- R a
Voor het geval Ri = 10 000 -O-en Ra = 50 000-0-is, is de spanningsversterking
10 ooo"-f^o 0Q0 X g =
= 0,83; hetzelfde resultaat vinden we als we fig. 152
Fig. 153

raadplegen.

Wilde men nu een behoorlijke spanningsversterking bereiken, dan
moest men buizen gebruiken met een grote versterkingsfactor.
- Toen men aanvankelijk trioden maakte met een versterkingsfactor 6
(B 406) of 9 (A 409) was het verschijnen van de triode A415 een nieuwtje
van betekenis. Maar voor weerstandskoppeling was een grotere ver
sterkingsfactor gewenst. Omstreeks 1925 verscheen de eerste buis
voor dit doel, de A 425, welke later gevolgd werd door de B 438 en
E 438 en deze weer later door de E 499 (zie tabel achter § 114).
Aanvankelijk, toen nog alleen maar buizen met een kleine verster
kingsfactor gemaakt werden, nam men een anodeweerstand van
50 000 tot 200 000 .n., zodat deze tenminste 4 maal zo groot was als de
inwendige weerstand, maar naarmate bij de latere buizen deze laatste
toenam, was deze verhouding eigenlijk moeilijk te handhaven.
Een grote anodeweerstand geeft namelijk een bezwaar en wel dit,
dat men een des te grotere voedingsspanning nodig heeft, naarmate
de weerstand groter is. Immers, als men een anodeweerstand van b.v.
100 000 -n_ kiest en de anodestroom 1 mA bedraagt, gaat in de anode
weerstand reeds een spanning van 100 000 X0,001 = 100 V verloren.
Men kan daarom de anodeweerstand niet al te groot maken. Nu is
door de invoering van buizen met nog veel grotere versterkingsfactor
(§ 100) daaraan gemakkelijk te voldoen.
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Om bij weerstandskoppeling een grote versterking per trap te verkrijgen,
moet men gebruik maken van bui/en met een grote versterkingsfactor.
Bij weerstandskoppeling is de spanningsversterking per versterkingstrap
een deel van de versterkingsfactor van de buis, afhankelijk van de verhou
ding van de inwendige weerstand van de buis en de som van de inwendige
en anodeweerstand.
Bij gebruik van weerstandskoppeling zal de batterijspanning in de regel
groter moeten zijn, dan bij de andere koppelmethoden en wel des te meer,
naarmate men de koppelweerstand groter kiest.

C.

Versterking bij verse}lillende frequenties.

De hiervoor gegeven beschouwing is maar in de eerste benadering
juist, d.w.z. er zijn nog omstandigheden, die afwijkingen doen ontstaan.
Zo blijkt de versterking bij alle frequenties niet even groot te zijn.
Dit wordt weergegeven door de versterkingskarakteristiek in fig. 154,
welke geldt voor een
Ra
Rk
moderne indirect verQ2MJL
*000Jl
5= iO
QD5MJ12000JI
R/= 15000JL
«
hitte triode. (Dit laat
S=2mA/V
--------t—p
ste doet overigens
Q0//£||
/?a|C
cS'
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versterking. Deze ver
Fig. 154
sterking is rechts in
Versterkingskarakteristiek bij weerstandskoppeling.
de figuur door liet
getal 1 aangegeven. Links in de figuur staat hierbij nul dB. Was het
aanvankelijk de gewoonte de rechts aangegeven schaal te gebruiken,
sedert vele jaren maakt men liever gebruik van de dB schaal. Wij
herinneren ons uit §48, dat een 1,26-voudige versterking der lucht
trillingen overeenkomt met een geluidsterkte-toename van 1 dB en
men zegt dat de versterking dan 1 dB is. Deze wijze van uitdrukking
past men algemeen toe, d.w.z. ook op de versterking van electrische
trillingen, zonder dat daarbij van directe geluidswaarneming sprake is.
Indien een trilling 1 dB verzwakt wordt (dus 1,20 maal zwakker wordt)
zegt men, dat de versterking —1 dB is. Wij zien nu hoe in fig. 154
1 dB, bij 200 c/sec ca —0,1 dB is en
bij 60 c/sec de versterking
bij 10 000 c/sec ca —0,2 dB is. De radiotechnicus moet het tot een
■Q
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gewoonte maken om in dB te denken en te spreken. Omdat dit eerst
nog wel enige moeite geeft, hebben we rechts in de figuur de spanningsversterking op de gewone wijze aangegeven.
Intussen kan men nu de vraag stellen, waarom de karakteristiek
niet over het gehele frequentiegebied recht loopt, daar toch de anodeweerstand als zuivere ohmse weerstand, een van de frequentie onaf
hankelijke versterking zou moeten geven. Inderdaad, maar het zijn
de invloeden van enkele delen, welke in de gehele versterkertrap
voorkomen, die hier nadelig werken.
Wij deden het voorkomen alsof de op Ra verkregen wisselspan
ningen op rooster en gloeidraad (katode) van de volgende buis
kwamen, maar dat is niet geheel juist. Want parallel aan deze weer
stand (de voedingsbron buiten beschouwing gelaten) zijn de in serie
geschakelde lekweerstand en roostercondensator geschakeld en het
zijn de wisselspanningen op de lekweerstand, die op de volgende
buis komen. Een deel van de wisselspanningen op Ra blijven op Cg
en dit deel is groter naarmate de frequentie lager is, want dan is de
capacitieve weerstand van Cg groter. Dit verklaart, waarom de karak
teristiek voor frequenties, kleiner dan ca. 500 c/sec, naar beneden loopt.
Er is nog een tweede reden voor dit naar beneden lopen, n.1. de
aanwezigheid van de katode-weerstand Rk. Om dit in te zien denken
we eerst de condensator C weg. We moeten bedenken, dat de wissel
spanningen Vi tussen rooster en katode anodespanningen doen ont
staan, die 180° in fase verschoven zijn t.o.v. de eerste (fig. 131),
zodat de wisselspanningen, die tussen rooster en katode moeten op
treden in Ra worden tegen gewerkt (zie voor katodeweerstand § 107).
Er komt dus een deel van de spanning Vi tot zijn recht. Doordat
echter de condensator C er wel is, werkt deze voor de hoge frequen
ties als een kortsluiting, zodat de bedoelde tegenwerking niet optreedt.
Wordt echter de frequentie laag, dan doet de tegenwerking zich
gelden en dit is mede een reden, dat de versterking bij lage frequen
ties minder groot is en de karakteristiek naar beneden loopt.
Nu zou men, op grond van eerst genoemde reden mogen ver
wachten, dat bij steeds groter wordende frequenties de versterking
zou moeten toenemen. Dat dit niet geschiedt komt doordat de invloed
van Cg, als de frequentie een zekere waarde bereikt (bij ca. 500 c/sec),
practisch niet veel toeneemt. Intussen zien we de karakteristiek bij
ca. 5000 c/sec weer dalen. De oorzaak hiervan is de aanwezigheid
van de capaciteit, die o.a. tussen rooster en katode van de tweede
buis bestaat, parallel op de lekweerstand staat.
Ook de scheidingscondensator, die men parallel op de anodeweer-
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stand plaatst om de h.f. trillingen op te nemen, werkt weer nadelig.
Bij lage frequenties spelen deze capaciteiten geen rol. Bij hoge
frequenties (hier boven ca. 5000 c/sec) beginnen zij hun invloed te
doen gelden. De wisselspanningen op de lekweerstand doen wissel
stromen door de rooster-katode capaciteit ontstaan, waardoor de wissel
spanningen op de lekweerstand, dus op de buis, verkleind worden.
Bij zeer hoge frequenties vormt deze capaciteit, met andere, een
volledige kortsluiting.
In fig. 154 zijn de verschillende waarden van R en C opgegeven
waarvoor de karakteristiek geldt. Daarbij blijkt, dat Rk en Ra niet
altijd één bepaalde waarde behoeven te bezitten; er zijn n.1. voor twee
gevallen Ra en Rk opgegeven.
De weerstandskoppeling geeft over een zeer groot gebied een verster
king, die onafhankelijk van de frequenties is.
Bij de allerlaagste frequenties wordt de versterking verkleind ten gevolge
van de roostercondensator voor de volgende buis en van de aanwezigheid
van een katodeweerstand voor de buis zelf.
Bij de allerhoogste frequenties wordt de versterking verkleind ten gevolge
van de capaciteit tussen rooster en katode van de buis en andere daarmede
parallel staande capaciteiten.
Niettemin is de weerstandskoppeling de koppelmethode bij l.f. versterking,
die het minst afhankelijk is van de frequenties.

§ 89.

Transformatorkoppeling bij l.f.versterking.

A. Principe en werking.

We denken nu het in fig. 150c
achter de lijn AB geplaatste deel
weggenomen en in de plaats daar
l f. Transformator
van het in fig. 155 voorgestelde deel.
3b De koppelweerstand in fig. 150c is
c»
1
o4b vervangen door de primaire wik
%
PS ‘,S
o
2
Cs
keling van een verhogingstransfor5
mator, terwijl de secondaire wikke
Neg.roostersp.
ling tussen rooster en gloeidraad
van de versterkerbuis is aangesloten.
>BS
Nu hebben we geen roostercon
densator en lekweerstand nodig;
Fig. 155
er is alleen een negatieve voorTransformatorkoppeling.
spanning op het rooster te brengen
De detector, welke men voor de lijn
AB inoet denken (fig. 150c) is door door Cs. De uit de detector komende
middel van een l.f. transformator ge l.f.trillingen worden versterkt door
koppeld aan de l.f. versterkerbuis.
de transformator, wat op het eerste
A

l. f Versterker
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gezicht wel erg aanlokkelijk lijkt. We zullen in het volgende nagaan
op welke moeilijkheden we stuiten.
B. Eigenschappen van een transformator.
Voordat we tot de nadere bespreking van de functie van de trans
formator in het schema overgaan, is het nodig nog iets meer over
de eigenschappen te vertellen dan we in § 19 deden, waarin we
eenvoudigheidshalve maar aangaven, dat de transformatieverhouding
gelijk is aan de windingsverhouding. Dit is echter maar onder be
paalde omstandigheden waar. Om een juister inzicht te krijgen zullen
we nog moeten bekijken : de vastheid der koppeling, secondaire be
lasting, ijzerverliezen, capacitieve belasting en eigen-frequentie.
1. Koppeling.
We weten dat door het ijzer een vastere koppeling wordt verkregen
(§ 19). Deze zou pas volledig zijn, als alle krachtlijnen, welke door
de primaire wikkeling worden opgewekt, geheel door de secondaire
wikkeling worden omsloten ; in dat geval zou de transformatiever
houding gelijk zijn aan de windingsverhouding. Practisch is dit
nooit het geval; een meer of minder groot aantal wordt niet omsloten
en wordt verspreid. Hoe groter deze spreiding der krachtlijnen is,
hoe losser de koppeling is en hoe kleiner de hoppelingsfactor is.
Men kan deze factor bepalen als de secondaire wikkeling onbelast
is (nul-last van de transformator). Zij wordt bepaald door de dan
gevonden transformatieverhouding te delen door de windingsver
houding.
Opmerking: Noemen we de primaire en de secondaire spanning Vx en V2, de
windingsverhouding n en de koppelingsfactor k, dan is ^ : n = k. Bij goed
’2

geconstrueerde transformatoren kan men voor k wel 0,99 vinden.

Is de transformator onbelast, dan loopt in de primaire wikkeling
een kleine stroom, welke dient om het magnetisch veld te vormen
(magnetiseringsstroom). Hoe kleiner deze is, hoe meer de koppelings
factor tot 1 nadert.
2. Secondaire belasting.
Indien men tussen de uiteinden van de secondaire wikkeling een
weerstand schakelt (de transformator is dan belast) zal men be
merken, dat er in de primaire wikkeling een grotere stroomsterkte
optreedt. De wisselstroom, die nu in de secondaire wikkeling ontstaat,
doet een magnetisch veld ontstaan, dat juist tegengesteld gericht is
aan dat van de primaire wikkeling (denk aan de Wet van Lenz) en
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moet dus het magnetisch veld van de primaire wikkeling verzwakken.
Daardoor zal de inductieve weerstand van de primaire wikkeling
afnemen en moet de primaire stroom toenemen. Dit is ook in te zien,
als men bedenkt, dat de secondaire wikkeling energie afgeeft en dat
deze energie geleverd moet worden door de primaire, die, bij gelijk
blijvende spanning, een grotere stroom opneemt, terwijl de klemspanning van de secondaire en daarmee de transformatieverhouding daalt.
Opmerking: Bij meer wiskundige beschouwing vat men de transformator op
alsof men te doen heeft met één stroomkring (vervangingskring), welke bestaat
uit de primaire wikkeling, waarin de inductieve en de ohmse weerstand van de
secondaire wikkeling op een bepaalde wijze zijn opgenomen. De ohmse weerstand
van de primaire schijnt hierbij vergroot en de inductieve verkleind. De impedantie
van het geheel — en deze is belangrijk — noemt men de aequivalente impedantie.
De impedantie van een enkele spoel is volgens § 40: Z = )' R2 (co .L)2;
de aequivalente impedantie van een transformator is:
(20a)
z = )/ (/?,+p.y?2)2 + Cü2 (L,-/?.L2)2
waarin /?, en R2 de ohmse weerstand van de primaire en secondaire wikkeling,
L, en L2 de zelfinductiecoëfficiënt van beide en co = 2.tz.v voorstelt; p is een
factor, die afhangt van L,, L2, R2, co en de koppelingsfactor k. Uit deze formule
blijkt, dat bij de transformator door de secondaire wikkeling een vergroting van
R{ en een verkleining van L\ plaats vindt.
3. IJzerverliezen.
Zodra een wisselstroom door de primaire wikkeling vloeit, wordt
niet alleen in de secondaire wikkeling een e.m.k. opgewekt, maar ook
in de ijzeren kern ontstaan wervelstromen (§ 20). Deze wervelstromen veroorzaken energieverlies en moeten daarom bestreden worden.
Om ze zo klein mogelijk te maken bouwt men de kern dikwijls op
uit dunne plaatjes ijzer, dat een grote soortelijke weerstand biedt.
Deze plaatjes worden onderling gescheiden door een zeer dun laagje
vernis, papier of oxyde. Niettemin zijn de wervelstromen niet volledig
te bestrijden. Zij werken, evenals een belaste secondaire wikkeling,
terug op de primaire wikkeling en vormen dus ook een belasting ;
zij vormen een niet te ontwijken verlies. Naarmate verder de frequentie
der wisselstroom groter is, naar die mate zullen de wervelstromen
sterker zijn en is het wervelstrooniverlies groter.
Er is nog een ander verlies. Als men een stuk ijzer nu eens in de
ene en dan weer in de andere richting magnetiseert, moet men de
magnetische deeltjes van het ijzer omkeren. De deeltjes hebben echter
de neiging om in een eenmaal aangenomen stand te blijven, wat
men hysteresis noemt. Het omkeren der deeltjes vraagt derhalve
arbeid, welke arbeid voor ons als verloren beschouwd moet worden
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en hysteresisverlies heet. Hoe hoger de frequentie der wisselstroom is,
hoe vaker deze omkering der deeltjes per sec moet plaats vinden,
dus hoe groter de hysteresisverliezen zijn.
Zo treden ten gevolge van de aanwezigheid van het ijzer twee ijzerverliezen op, die des te groter zijn naarmate de frequenties hoger zijn.
4. Capacitieve belasting.
Als men tussen de klemmen van de secondaire wikkeling een con
densator schakelt, zal er een capaciteitsstroom optreden, m.a.w. de
transformator is belast en de transformatieverhouding wordt verkleind.
Nu moeten we bedenken, dat er tussen de windingen van een
spoel altijd capaciteit (§32) en dus een capacitieve weerstand bestaat.
Deze is des te kleiner naarmate de frequentie groter is. De wikke
lingen van een transformator bezitten vaak enige duizenden win
dingen en het gevolg is, dat er een niet te verwaarlozen capaciteit
bestaat (50 a 100 pF). Zelfs al is de transformator onbelast, dan zal
men tengevolge van deze eigen-capaciteit een kleine belasting krijgen
en deze is des te groter naarmate de frequentie groter is. Daaruit
blijkt, dat dan de transformatieverhouding zal dalen. Het ligt nu voor
de hand, dat, hoe groter transformatieverhoudingen men wenst, des
te meer windingen de secondaire wikkeling krijgt en des te groter
de eigen-capaciteit van deze wordt, dus des te meer de transformatie
verhouding door secondaire belasting gedrukt wordt. Men is derhalve
beperkt in de windingsverhouding en daardoor wordt verklaard, dat
toen vroeger de transformatorkoppeling werd toegepast, men door
gaans geen grotere windingsverhouding dan 1 : 3 koos.
Natuurlijk zal, tengevolge van de eigen-capaciteit, de koppelingsfactor afnemen bij toename van de frequentie. Daaruit volgt tevens,
dat een ijzertransformator slechts geschikt is tot een bepaald gebied
van trillingen en wel tot het laagfrequente gebied.
5. Eigen-frequenties.
De aanwezigheid van een eigen-capaciteit in de primaire en de
secondaire wikkeling brengt mee, dat men, evenals bij een trillingskring, resonantie krijgt. Er treden in principe twee eigen-frequenties
op, waarvan de ene beheerst wordt door de eigenschappen van de
primaire en de andere door de graad van koppeling van de secon
daire wikkeling met de primaire. Nu bezit de kring, beheerst door
de primaire wikkeling, een zeer sterke demping, zodat er feitelijk niet
gesproken kan worden van een enkele eigen-frequentie, maar van een
eigen-frequentiegebied, waarin maximaal trillingen optreden en waarin
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de transformatieverhouding gelijk gesteld kan worden • aan de windingsverhouding. Dit gebied ligt tussen ca 500 en 100 c/sec. De reso
nantie, afkomstig van de secondaire wikkeling bezit, als ten minste
geen bijzondere tegenmaatregelen genomen zijn, een meer uitgesproken
eigen-frequentie, die bij de vroeger gebruikelijke l.f. transformatoren
in de buurt van 10 000 sec lag en waardoor de transformatieverhou
ding bij die frequentie belangrijk groter werd dan de windingsverhouding. Hoe vaster men de koppeling maakte, dus hoe minder de
spreiding van de transformator werd, hoe minder sterk die eigenfrequentie zich deed gelden. Om die nog verder te onderdrukken
heeft Philips destijds de l.f. transformatoren geconstrueerd met een
secondaire wikkeling van nikkeldraad, waardoor deze wikkeling een
veel grotere weerstand kreeg en dus sterker gedempt was.
De koppelingsfactor van een transformator is de verhouding van transfor
matie en windingsverhouding, en wordt bepaald bij onbelaste transformator.
Bij goed geconstrueerde ijzertransformatoren nadert de koppelingsfactor
tot 1, zodat bij nul-last transformatie- en windingsverhouding practisch
gelijk zijn.
Door belasting van de secondaire wikkeling wordt de primaire stroomsterkte vergroot, daalt de secondaire spanning en neemt de transformatie
verhouding af.
IJzerverliezen en eigen-capaciteit der wikkelingen werken als een belas
ting der secondaire wikkeling en verlagen dus de transformatieverhouding.
Ten gevolge van de eigen-capaciteit der beide wikkelingen wordt, niet
tegenstaande de bovengenoemde invloeden, toch nog over een zeker gebied
de transformatieverhouding hersteld en kan zelfs bij zeer hoge frequenties
belangrijk daarboven komen, tenzij de secondaire wikkeling sterk gedempt is.

C. De spanningsversterking.
De impedantie (eigenlijk aequivalente impedantie) van een trans
formator is in het algemeen hoog en hangt natuurlijk af van de
frequentie. Men mag aannemen, dat deze impedantie zeer hoog is
t.o.v. de inwendige weerstand van een daaraan voorafgaande triode.
Dit heeft tengevolge, dat men practisch ten volle profiteert van de
versterkingsfactor. Is deze b.v. 20 en is de windingsverhouding van
de transformator 1 : 3, ddn kan men over een meer of minder groot
frequentiegebied (afhankelijk van de kwaliteit van de transformator)
een spanningsversterking van 20 X 3 = 60 verwachten.
Opmerking: Noemen we Vg\ en Vg2 de roosterwisselspanningen van de eerste
en de tweede buis, die door een transformator met een windingsverhouding n
gekoppeld zijn, terwijl g de versterkingsfactor van de eerste buis is, dan bedraagt
de spanningsversterking:
Vg2
(21a)
ev = ——
= n .g
Vgt

212

De omstandigheden, le dat de transformator een versterking geeft,
die nog al sterk afhankelijk is van de frequentie, 2e dat de constructie
veel meer zorg en kosten meebrengt, dan de anodeweerstand en 3e
ook veel duurder en zwaarder is dan deze, terwijl men sedert enige
jaren de beschikking heeft over buizen met een veel grotere versterkingsfactor, heeft er toe geleid, dat de transformator als koppelelement
in radio-ontvangers volkomen heeft afgedaan.
De transformatorkoppeling geeft in een vrij groot frequentiegebied een
spanningsversterking, die gelijk is aan de versterkingsfactor maal de windlngsverliouding.
De transformatorkoppeling was op grond daarvan aanvankelijk veel in
gebruik, doch staat door zijn veel grotere frequentieafhankelijklieid, groter
gewicht en hogere prijs zoveel ten achter bij de weerstandskoppeling, dat
ze niet meer in radio-ontvangers wordt toegepast.

§ 90.

Smoorspoelkoppeling bij l.f.versterking.
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Fig. 156

A. Principe en werking.

Men kan de koppelweerstand in
fig. 150c vervangen door een smoorspoel (§23) dus een toestel, dat
4<i behalve een ohmse weerstand, een
zeer grote inductieve weerstand
bezit.
Dit heeft wel iets aantrekkelijks
boven de weerstandskoppeling, want
we behoeven dan niet zo’n hoge
anodebatterijspanning toe te passen.
Er zijn echter, zoals we zullen zien,

Sm oorspoelkoppeling.
De detector, welke men voor de lijn
AB moet denken (fig. 150c) is door
middel van een smoorspoel gekoppeld
aan de l.f. versterkerbuis.

ook ernstige bezwaren.

B.

Versterking.

Door de grote inductieve weer
stand zal de spanningsversterking nu afhangen van de grootte van
de verhouding van de impedantie van de smoorspoel tot de inwen
dige weerstand van de buis of nog beter tot de totale weerstand van
de kring. Uit het onderzoek blijkt, dat, als de impedantie 3 a 4 maal
zo groot is als de inwendige weerstand van de buis, men een span
ningsversterking heeft, welke bijna gelijk is aan de versterkingsfactor.
In fig. 157 is aangegeven hoe de spanningsversterking afhangt van
de impedantie: Bij een impedantie, die even groot is als de inwendige
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weerstand, is de spanningsversterking volgens
deze figuur ca 0,7 maal de versterkingsfactor.
Was deze laatste 20, dan was de versterking 14.
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Fig. 157

Afhankelijkheid van de
spanningsversterking bij
smoorspoelkoppcling van
de verhouding van de
smoorspoelimpedantie en
de inwendige weerstand
van de buis.

Opmerking: Indien men aan neemt, dat de weer
stand, gevormd door de versterkerbuis en parallel
op de smoorspoel geschakeld, oneindig groot is (dit
is practisch nooit liet geval, maar toch is deze
gewoonlijk wel heel groot), dan kan de spannings
versterking op overeenkomstige wijze als bij de
weerstandskoppeling bepaald worden en wel door
een formule, die als gevolg van de inductieve weer
stand in vorm iets verschilt van formule 19a en
daarin over gaat als men co • L gelijk nul stelt.
Ze luidt:
Vg2
77“ = S
Vgi

fR* + [co-LVV (Ri+ R)2 + (co - L)2

waarin Vg\ en Vg2 de roosterwisselspanningen van
de eerste en tweede buis, Ri de inwendige weer
stand van de eerste buis, R en co • L de ohmse en
inductieve weerstand van de smoorspoel voorstellen.

Wanneer Ri en co ■ L groot zijn t.o.v. R, zoals practisch het geval is, dan kan
men R verwaarlozen en schrijven:
co . L
Vg2
— =S
Vg\
)' Ri2 + (co-L)^

(22a)

De factor voor spanningsversterking wordt nu aangeduid door het achter g
geplaatste deel. De kromme lijn in fig. 157 is door deze formule verkregen.
Stelt men b.v. Ri = co.L, dus inwendige weerstand = inductieve weerstand,
co . L
co . L
1
---- = 0,707, hetgeen zegt,
dan gaat over in
TT
]'2 .(co.L)2
)' Ri2 + (co.Lydat men dan voor 0,7 deel van de versterkingsfactor profiteert (zie fig. 157).

Intussen. heeft de smoorspoel hetzelfde bezwaar als een transfor
mator, n.1. dat de spanningsversterking afhankelijk van de frequentie is.
Hoe groter toch de frequentie is, hoe groter de impedantie en hoe
groter de versterking.
Vergelijkt men tenslotte de smoorspoelkoppeling met de weerstands
koppeling, dan staan er vóór- en nadelen tegenover elkaar. De hogere
prijs van de smoorspoel, zijn veel groter volume en gewicht en het
pas genoemde nadeel hebben deze koppeling nooit populair gemaakt.
Toen bovendien buizen verschenen met een grote versterkingsfactor
en de wisselstroomvoeding het verkrijgen van hoge voedingsspanning
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vrij gemakkelijk
geworden.

maakte, is de

weerstandskoppeling gebruikelijk

Bij smoorspoelkoppeling krijgt men een spanningsversterking, die bij
eenzelfde verhouding van anode- en inwendige weerstand als bij weer
standskoppeling iets gunstiger is.
Een nadeel is, dat de versterking sterk afhankelijk is van de frequentie,
waarbij de lage tonen minder goed versterkt worden dan de hoge ; andere
nadelen zijn : groot gewicht en volume en hogere kostprijs.

§ 91.
A.

Transformatorkoppeling bij hoogfrequentieversterking.
Principe en werking.

Zoals we in § 86 reeds zeiden, gaat het er bij de hoogfrequentie
versterking om de hoogfrequente trillingen, welke in de antenne ge
ïnduceerd worden, eerst te versterken, vóórdat detectie plaats vindt.
Daartoe verbinden we eenvoudig de uiteinden van de antennespoel
met roosteren gloeih.f.
n
Detector
draad (fig. 158),
Versterkerbuis
\
I
NI/
zodat de zwakke
Transformator
wisselspan ningen,
o
welke
aan de uit
o
1
o
o
pO
o
einden
van deze
\Ri
o
o
spoel
optreden
en
o
o
zich tussen rooster
Rp
-£■
en gloeidraad laten
gevoelen, direct
Bs
-4~±
door
de buis ver
B
sterkt
kunnen wor
Fig. 158
den. Het ligt voor
Principeschema van de h.f.transformatorkoppeling.
de hand om dan
aan de klemmen 1 en 2 de primaire wikkeling van een h.f. transformator
te verbinden, waarna de uiteinden van de secundaire wikkeling S
aan rooster en gloeidraad worden verbonden. De roostercondensator
Cg en de lekweerstand Ri dienen om de gelijkrichting te bewerk
stelligen. Om het verloop der in dit stelsel optredende trillingsverschijnselen goed te begrijpen, geven we in fig. 159 nog een overzicht.
Hierin stelt a de aan de uiteinden van de antennespoel, dus ook tussen
rooster en gloeidraad van de eerste buis geïnduceerde spanningen
voor; b geeft de anodestroom en c de anodespanning, dus ook de
spanningsveranderingen aan de uiteinden van de primaire wikkeling, aan.
In de secundaire wikkeling ontstaan spanningsveranderingen vol-
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gensd; e geeft de bij de gelijkrichting ontstaande roosterspanningen,
f de daardoor ontstaande anodestroom en g de telefoonstroom aan.
Vergelijkt men fig. 159 en 151, dan ziet men, dat, terwijl de hoog
frequente trillingen bij de laagfrequentieversterking na de eerste buis
verdwijnen en dus niet meer versterkt worden, zij bij de hoogfrequentieversterking tot in de anodekring van de tweede buis in het
toestel optreden.
B.

De transformator en de versterking.

Indien we een transformator zouden kiezen, zoals we hiervoor bij
de laagfrequentieversterking gebruikten, zouden we zeer povere resul
taten verkrijgen. Wat is n.1. het geval? Door de zeer hoge frequenties
VERSTERKER
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+
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.
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Anodestroom
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0

Anodespanning

In de _
anodekring

-HiitiiMI £
Telefoonstroom

Fig. 159

Overzicht der trillingen bij h.f. versterking.

loopt bij zo’n transformator de gehele zaak hopeloos in de war. En dit
is eigenlijk alleen het gevolg van het ijzer. We moeten dus afstand
doen van de ijzeren kern. Helaas! Want het is juist de ijzeren kern,
die maakt, dat we een transformatieverhouding kunnen krijgen, die
nagenoeg even groot is als de wikkelingsverhouding; we moeten de
vaste koppeling missen.
Neemt men de kern weg, dan moet men zich niet voorstellen, dat
men in de secondaire 'wikkeling een spanning zal krijgen, die ook
maar iets hoger is dan die in de primaire; integendeel, hij is eigen
lijk altijd kleiner.
Nu komt men allicht tot het denkbeeld om dan een zeer grote
secondaire spoel te nemen. Maar dan stuiten we direct weer op de
moeilijkheid van de grote eigen-capaciteit van deze. En hiermede
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raken we aan een kwestie, die bij hoogfrequentieversterking zo be
langrijk is. In § 89 hebben we er reeds op gewezen, dat juist bij het
hoger worden van de frequentie de versterkende werking van de
transformator kleiner wordt, als gevolg van de optredende capaciteitsstromen. Zodra door de aanwezigheid van de capaciteit in de secon
daire kring — onverschillig of deze als het ware verborgen zit in de
windingen, dan wel in de kring een condensator is opgenomen —
een capaciteitsstroom ontstaat, wordt de spanningsversterking verkleind.
Gaan we nu eens kijken bij de hoogfrequente trillingen, waarvan
de frequentie vaak enige duizenden malen groter is dan bij laagfrequente trillingen. We moeten hier wel zeer op onze hoede zijn voor
deze capacitieve stromen. Zelfs de kleine capaciteit, welke tussen
rooster en gloeidraad van de tweede buis bestaat, is voldoende om
bij de zeer hoge frequenties de versterking ernstig te benadelen.
Men ziet hieruit wel, dat van een willekeurig hoog opvoeren van het
aantal windingen van de secondaire spoel geen sprake kan zijn. Het
gevolg is dan ook, dat de transformatieverhouding als regel belang
rijk kleiner dan 1 is. De versterking moet dus eigenlijk alleen van de
buis komen.
Men kan nu de vraag stellen, of de hier te gebruiken transfor
mator alleen in de afwezigheid van het ijzer verschilt met de laagfrequentie-transformator.
Neen, in het algemeen kan men met kleinere aantallen windingen
volstaan, wat zeer belangrijk is met het oog op de capaciteitsverschijnselen. Daar nu de frequentie zo hoog is, zal bij een kleiner aantal
windingen toch nog een voldoende impedantie in de primaire kring
ontstaan, om een grote spanningsversterking door de buis te ver
krijgen. Had b.v. de eerste buis, de hoogfreqnentiebuis, een versterkingsfactor 30, dan is gemakkelijk een zo hoge impedantie te verkrijgen,
dat de spanningsveranderingen tussen de punten 1 en 2 bijna 30 maal
zo groot zijn als tussen rooster en gloeidraad van de eerste buis.
De wisselspanningen aan de uiteinden van de secondaire wikkeling S
zullen echter weer kleiner zijn, zodat de transformator dus allerminst
tot versterking bijdraagt. Deze is in werkelijkheid niet anders dan
eén koppelend element, dat de spanningsversterking reduceert.
Hoogfrequentietransformatoren worden meestal verkregen door capiciteitsarm gewonden spoelen te brengen op een koker of buis van
geïsoleerd materiaal (§32). In de laatste jaren is men grotendeels
aan de geschetste moeilijkheden ontkomen door de wikkelingen te
brengen op een kern, bestaande uit fijne ijzerdeeltjes, die verdeeld
zijn in een isolerend bindmiddel (massa-kernen). Daardoor ontstaat
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weer een vastere koppeling, terwijl slechts zeer zwakkere wervelstromen kunnen ontstaan. Op deze wijze kan bij deze massa-kerntransformatoren met nog kleinere aantallen windingen worden vol
staan en worden de weerstandsverliezen kleiner, terwijl de spanningsversterking groter is dan bij luchttransformatoren. Bovendien zijn de
afmetingen kleiner en is het magnetisch veld meer besloten, zodat
er minder spreiding en daardoor minder storende inductie-verschijnselen in de radio-ontvanger optreden.
C.

Afstemming van een der wikkelingen.

Nu was er, vóór deze massa-kerntransformatoren kwamen, aan dve
reducerende spanningsversterking nog wel iets te verbeteren door
parallel aan één der beide wikkelingen een draaibare condensator te
schakelen, zoals in fig. 160 is aangegeven en destijds ook steeds werd
gedaan. Het was overbodig en ongewenst met het oog op de moei
lijkheid van afstemming van
A
Detector
het gehele toestel, om dit aan
I
h f. Transformator
I
beide zijden te doen.
'
i
De plaatsing van een con
&! iU
' p%
!✓
''
<£>
t\
densator brengt in het alge
"iCs
-fi? I 2r—i 10) °
t£ 1| 1I--- 1---■ ^r ____ i
meen reeds de gunstige eigen
schap
mede, dat men de eigen5!
ij*
frequentie van de betreffende
I
wikkeling, die zich gewoonlijk
sterk laat gevoelen, bezweert.
B
Fig. 160
Daardoor heeft men dan al
Principeschema voor h.f. versterking door vast voorkomen, dat het stelsel
transformator, waarbij men een der twee zeer gevoelig is voor de ont
afstemcondensatoren vervallen kan denken. vangst van die stations, waar
van de frequentie van de draaggolf in het gebied van de eigen-frequentie
van de wikkeling ligt.
Werd de condensator parallel aan de primaire wikkeling gescha
keld, dan werd bij afstemming een sperkring gevormd (§54), de
impedantie van de primaire wikkeling werd dan zeer groot en men
kreeg de maximale spanningsvariaties aan de einden daarvan, m.a.w.
de spanningsversterking bereikte het maximum. Echter ging hiervan
iets bij de overdracht in de secondaire wikkeling verloren.
Gewoonlijk werd een dergelijke koppeling aangeduid als transfor
matorkoppeling met afstembare anodekring.
Schakelde men de condensator parallel aan de secondaire wikkeling,
dan bedroeg de spanningsversterking in de regel slechts een deel
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van de versterkingsfactor. Door echter de secondaire kring af te
stemmen op de frequentie der trillingen in de primaire, was het mo
gelijk hierin sterke trillingen in het leven te roepen. We spraken dan
van transformatorkoppeling met afstembare roosterkring.
Opmerking-. In de moderne toestelbouw heeft de h.f.transformator met twee
afstembare wikkelingen en voorzien van massakernen, een zeer uitgebreide toe
passing gevonden. Hij heet dan middelfrequent transformator en verschilt van de
l.f.transformator daarin, dat deze op een vaste frequentie wordt ingesteld. (Zie
Deel III.)
Om bij hoogfrequentieversterklng met transformatorkoppeling een spanningsversterking te verkrijgen, die bij diverse golflengten even groot was,
was het nodig de primaire of secondaire wikkeling afstembaar te maken ;
ook wel volstond men met verschillende transformatoren voor diverse
frequentiegebieden, waartoe elke transformator met een bepaalde capaciteit
was uitgerust.
Bij transformatorkoppeling wordt per versterkingsbuis een spanningsversterking verkregen, die gewoonlijk kleiner is dan de versterkingsfactor
van de voorgaande buis.
In de laatste jaren zijn de massakerntransformatoren in gebruik gekomen,
welke een zeer goede koppeling geven, als gevolg van de ijzerhoudende kern.

§ 92.

De sperkringkoppeling.

Toen we bij de Iaagfrequentieversterking van de transformator
koppeling overgingen op de smoorspoelkoppeling, vervingen we een
toestel met twee wikkelingen
A
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door een met één wikkeling.
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Principeschema van de sperkringkoppeling.
in fig. 160.) Een dergelijke
trillingskring heeft, zoals we in § 54 verklaarden, de merkwaardige
eigenschap, dat wanneer hij afgestemd is op de te ontvangen draaggolf, in de kring zelf wel sterke trillingen van de eigen-frequentie
ontstaan, maar dat er van punt 1, over a en b naar 2 (en omge-
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keerd) een minimale stroomdoorgang plaats vindt, m.a.vv. dat tussen
a en b een zeer grote impedantie optreedt.
Door deze impedantie wordt verkregen, dat tussen 1 en 2 de
grootst mogelijke spanningsveranderingen zullen optreden, die bij de
voorgeschakelde triode mogelijk zijn. Was de eerste triode een
A 425 (versterkingsfactor 25) en was de sperkring, evenals de antenne
op de te ontvangen golf afgestemd, dan zou gemakkelijk een spanningsversterking van ongeveer 20 verkregen worden, d.w.z., dat de
spanningsveranderingen tusschen a en b — en dus ook tussen rooster
en gloeidraad van de tweede buis — ongeveer 20 maal zo groot zijn
als die tussen de overeenkomstige delen van de eerste buis.
Hoe mooi dit theoretisch ook lijkt, toch treedt er hier — evenals
bij de transformatorkoppeling — een bezwaar aan de dag, dat we
in § 9S zullen bespreken.
Bij de sperkringkoppeling kan een spanningsversterking verkregen worden,
die meer of minder nadert tot de versterkingsfactor van de daaraan voor
gaande buis.

§ 93.

Weerstandskoppeling bij h.f. versterking.

Vervangen we in fig. 161 de sperkring door een grote weerstand,
dan is een weerstandskoppeling verkregen en we hebben, na hetgeen
we in § 88 over de weerstandskoppeling zeiden, de hoop, dat we weer
een ideale oplossing hebben. Helaas, dit is niet het geval. Tussen het
rooster en de gloeidraad van de buis bevindt zich enige capaciteit
en bij de vaak zeer hoge frequenties ontstaat hier een capacitieve
stroom, die de zaak bederft, of anders gezegd: de zeer hoogfrequente
stromen zoeken liever hun weg over deze capaciteit, dan dat ze
door de anodeweerstand zouden gaan. En het gevolg is, dat, naarmate
we de frequentie opvoeren, de spanningsversterking kleiner en kleiner
wordt en ten slotte verloren gaat.
Maar nu rijst wellicht de vraag: bestond dit bezwaar dan niet bij
de beide hiervoor besproken koppelingen? Neen, want, doordat we
in de koppeling een verstelbare condensator hadden, werd als het
ware vanzelf de invloed van de capaciteit tussen rooster en gloei
draad gecompenseerd. En dit is nu niet het geval.
Onze conclusie moet derhalve zijn, dat de weerstandskoppeling
voor hoogfrequentieversterking en wel in het bizonder bij ontvangst
van golven beneden ca. 300 m onbruikbaar wordt. Om dus stations
met lange golven te ontvangen is deze koppeling nog wel te gebruiken.
Was het genoemde bezwaar er niet, dan zou men hier een zeer
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ideale koppeling hebben, omdat men niet behoeft af te stemmen en
de tot oscilleren aanleiding gevende trillingskringen (§91) ontbreken.
Weerstandskoppeling moet als ongeschikt voor hoogfrequentieversterking
beschouwd worden voor de ontvangst van golven kleiner dan ca. 300 m,
aangezien bij de ontvangst daarvan de spanningsversterking zeer gering
wordt, als gevolg van de capaciteit tussen gloeidraad en rooster van de
volgende buis.

§ 94.

De aanvankelijke volumeregeling van het geluid.

A. Met de terugkoppelspoeL
Bij de bespreking van de terugkoppelspoel zagen we, dat deze
gebruikt kon worden om verschillende versterking te verkrijgen, dus
om het geluidsvolume te regelen. Dit bracht echter steeds grote kans
op oscilleren mee bij het vaster koppelen en bovendien werd die
kans nog verhoogd door het feit, dat bij het verstellen van de spoel
de eigen-frequentie van de afgestemde kring zich ook iets wijzigde.
Dat men dus spoedig een ander middel toepaste ligt voor de hand.
B. Door de gloeistroomweersta/id.
Dit middel bestond hierin, dat men in de gloeistroomkring van de
buis een regelbare weerstand plaatste, wat men aanvankelijk bij de
meerbuis-ontvangers bij alle buizen toepaste. Heel spoedig zag men
in, dat dit in het geheel niet nodig was en dat men er mee kon
volstaan dit alleen bij de eerste buis, dat gewoonlijk een h.f. buis was,
te doen. Deze weerstand werd dan in de —leiding geplaatst, waar
door het rooster vanzelf enige negatieve voorspanning kreeg, wat
weliswaar bij de eerste buis niet zo noodzakelijk was, maar toch
gewoonlijk wel gunstig werkte.
Hoe het mogelijk is om door deze weerstand de sterkte van het
geluid te regelen, moge uit het volgende blijken : indien men n.1. de
gloeistroom vergroot, stijgt niet alleen de temperatuur van de draad,
maar deze gaat ook over een groter deel van zijn lengte electronen
uitzenden en dit betekent, dat een bepaalde roosterspanningsverandering
een grotere anodestroomverandering zal doen ontstaan (bij gelijk
blijvende anodespanning), omdat het rooster over een grotere lengte
werkzaam wordt. Dit wil nu zeggen, dat de steilheid van de buis
vergroot wordt. En aangezien de versterkingsfactor hierdoor in het
geheel niet beïnvloed wordt, dus even groot blijft, zal de inwendige
weerstand van de buis kleiner moeten worden.
Daardoor wordt, met het oog op de versterking, de verhouding
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van impedantie en inwendige weerstand gunstiger, m.a.w. de spanningsversterking wordt groter en wij krijgen een sterker geluid.
Echter zal door het kleiner worden van de inwendige weerstand, de
selectiviteit achteruitgaan (§ 97). Moet men dus, om twee stations van
elkaar te scheiden, grote selectiviteit nastreven, dan moet de gloeistroom klein gemaakt worden, wat natuurlijk ten koste van de geluids
sterkte gaat.
In § 108 zullen we zien hoe deze methode vervangen werd door
een betere, die thans nog in gebruik is naast een andere, die bij de
invoering van de diode-gelijkrichting ingang vond (Deel III).
§ 95.

Selectiviteit van een ontvanger.

Zoals we weten bezit een trilIingskring een eigen-frequentie en kan
de afhankelijkheid van de sterkte der trilling van de frequentie weer
gegeven worden door een resonantiekromme. Deze heeft bij de eigenfrequentie een des te scherper piek, naarmate de ohmse weerstand,
en dus de demping, kleiner is (fig. 90).
Gesteld nu, dat we twee trillingskringen hadden, waarvan de
resonantiekrommen A en B in fig.
162 zijn aangegeven en dat op
beide kringen even grote wissel
spanningen van 100 kc/sec en
daarna een van b.v. 96 kc/sec
werken. Beide wisselspanningen
zullen trachten in de twee kringen
wisselstromen van gelijke frequen
tie in het leven te roepen, wat
ook geschiedt, maar in de kring
met de grootste ohmse weerstand
§§§§§§§§§§§§§ worden de stroomsterkten bij 100
Frequentie(in c/sec)
resp. 96 kc/sec door de waarden
3
en 0,5 (kromme B) en in die
Fig. 162
met
de kleinste weerstand door
Als een kring een kleinere ohmse weer
stand bezit, heeft de resonantiekromme resp. 10 en 0,7 (kromme A) aan
een scherpere piek (als A) en is de
gegeven. Uit de verhoudingen der
kring selectiever.
stroomsterkten volgt direct, dat
bij een kring met de scherpe piek de eigen-trilling (100 kc/sec) veel
meer dan- die der andere trilling (96 kc/sec) overtreft dan bij die met
de grootste weerstand. Het is alsof de eerste kring (A) de eigentrilling veel meer bevoorrecht of uitkiest dan de tweede kring (B) en
daarom zegt men, dat de eerste kring selectiever is dan de tweede.
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Hoe scherper de piek van de resonantiekromme is, des te selec
tiever is de kring, des te minder krijgen trillingen, die maar betrek
kelijk weinig in frequentie van de eigen-frequentie van de kring
verschillen, de kans om trillingen van enige sterkte in de kring te
doen ontstaan. Nu bezit een ontvanger vaak 2 en zelfs meer afge
stemde kringen. Gesteld nu, dat de draaggolftrillingen van verschil
lende zenders een toestel binnen dringen, dan zal de eerste trillingskring al vast zijn selectiviteit laten gelden en de draaggolftrilling,
waarop de kring is afgestemd, het sterkst opnemen.
Maar ook de draaggolftrillingen van andere zenders treden, zij het
veel zwakker, op. Worden al deze trillingen nu nog eens weer door
gegeven aan een tweede, gelijk afgestemde kring, dan laat deze zijn
invloed nog eens gelden en opnieuw wordt de draaggolftrilling,
waarop was afgestemd, bevoordeeld. Dit betekent, dat daardoor de
selectiviteit verhoogd wordt. Naarmate de trillingen dus een groter
aantal afgestemde kringen moeten doorlopen, naar die mate neemt de
selectiviteit toe. Het is nu ook duidelijk, dat, waar een terugkoppelspoel dempingsreductie bewerkstelligt, dit ook leidt tot een scherpere
resonantiekromme en dus tot grotere selectiviteit.
Vergelijken we nu verder de h.f. versterking met de h.f. transfor
mator (fig. 160) met die met sperkring (fig. 161) dan is het duidelijk,
dat de eerste methode, wat selectiviteit betreft, boven de tweede staat.
In Deel III komen we op het selectiviteitsvraagstuk terug.
De selectiviteit van een radio-ontvanger is groter naarmate :
a. elke afgestemde kring minder gedempt is, d.w.z. een scherpere resonantiepiek bezit,
b. de trillingen meer gelijk afgestemde kringen moeten doorlopen.

§ 96. Gevoeligheid van een ontvanger.
Een gemoduleerde draaggolf doet slechts zwakke overeenkomstige
spanningen tussen de klemmen van de antennespoel, of meer algemeen
aan de ingangskLernmen van de ontvanger ontstaan. Het hangt nu
geheel van de bouw van de ontvanger af hoe sterk de l.f. wisselstroomtrillingen zijn, die voor de telefoon, of bij toestellen met ver
sterking voor de luidspreker — dus in het algemeen aan de uitgangsklemmen van de ontvanger — ter beschikking komen. Hoe sterker
deze zijn, of liever hoe groter het uitgangswisselstroomvermogen,
hoe groter de versterking is geweest. Omgekeerd kan men zeggen,
dat, als voor het verkrijgen van een bepaald wisselstroomvermogen
aan de uitgangsklemmen van een ontvanger, zwakkere wisselspan-
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ningen aan de ingangsklemmen nodig zijn, de ontvanger gevoeliger
is of een grotere gevoeligheid bezit.
Om deze gevoeligheid in getallenwaarde uit te kunnen drukken,
bepaalt men hoe groot de ingangswisselspanning is om een uitgangsvermogen van 50 mW te verkrijgen. (Deze omschrijving is niet
geheel volledig, doch we zien daar hier van af en komen in Deel III
terug op deze kwestie.)
Gesteld, dat de eerste b.v. 25 /tV moet zijn, dan is de gevoeligheid
van de ontvanger 25 /tV.
Onder de gevoeligheid van een ontvanger verstaat men de wisselspanning,
die aan de ingangsklemmen van de ontvanger moet optreden om een uitgangsvermogen van 50 mW te verkrijgen.

§ 07.

Welke eisen zijn aan een h.f. buis te stellen?

Volgens hetgeen in § 87 werd gezegd, zou men moeten veronder
stellen, dat een h.f. buis een kleine inwendige weerstand bezit t.o.v.
de anodeweerstand. Dit zou ook inderdaad het geval moeten zijn, als
we het oog alleen gevestigd hadden op de versterking.
Er is echter een andere reden, die een hoge inwendige weerstand
noodzakelijk maakt, nl. de selectiviteit.
Gesteld, dat de triode een inwendige weerstand had van 2000 ohm
en dat de impedantie van de sperkring bij afstemming 100 000 ohm,
dus 50 maal zo groot, was, zodat de spanningsversterking 5%i X de
versterkingsfactor was. Neem nu verder eens aan, dat wij op een
andere golflengte willen afstemmen en dat wij door het verdraaien
van de condensator zoveel verstemmen, dat de impedantie daalt tot
10 000 ohm. Men heeft dan op diezelfde frequentie nog een impedantie,
die 5 maal zo groot is als de inwendige weerstand, (spanningsver
sterking = 5/6 X de versterkingsfactor) waaruit volgt, dat wij, trots de
belangrijke verdraaiïng van de condensator, nog steeds het eerste
station sterk horen, terwijl wij inmiddels reeds de afstemming van
een ander station naderen. De selectiviteit is derhalve zeer gering.
Dit wordt geheel anders, wanneer wij een buis nemen met een
inwendige weerstand van bijv. 50 000 ohm.
Bij de eerste afstemming was dan de impedantie 2 maal, bij de andere
Vs maal zo groot als die van de buis, m.a.w. in het eerste geval was
de versterking 2/3 (=0,67) in het tweede geval */6 (= 0,16) van de
versterkingsfactor. We profiteren bij afstemming dus maar matig van
de versterkingsfactor.
Nu zou dit geen bezwaar zijn als deze factor maar groot genoeg
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was. Helaas, gaven de trioden destijds niet een al te beste oplossing.
Een triode A 425 met g = 25 en Ri = 20 800 .o. en de speciale h.f.
tetrode A 435 met g = 35 en Ri = 29 000 sl waren toen al zeer
gunstig te noemen. Heel veel gunstiger was de hierna te bespreken
tetrode A 442 met g = 150 en Ri = 150 000 tl.
Zoals in §;‘100 nader uiteengezet zal worden, moet de h.f.buis nog
aan een andere eis voldoen, n.1. dat de rooster-anodecapaciteit klein
is, waaraan juist de tetrode (en de tegenwoordig gebruikelijke en in
Deel III te bespreken h.f. pentode) ook voldoet.
Een h.f. buis moet een grote inwendige weerstand bezitten teneinde een
goede selectiviteit te verkrijgen.
Een h.f. buis moet een kleine rooster-anodecapaciteit bezitten.

§ 98.

Oscilleerneiging door de rooster=anodecapaciteit van de
h.f. buis.

Aan het einde van §92 werd opgemerkt, dat er tegen de in § 91
en 92 behandelde koppel methoden een bezwaar bestaat. Het is dit,
dat dergelijke toestellen de eigenschap bezitten om gemakkelijk in
h.f. oscilleren te vervallen, m.a.w. ze hebben een sterke oscilleer
neiging. Dit wijst steeds op een terugkoppeling van twee trillingskringen. Men zal er dus al vanzelf naar moeten streven, dat de spoelen
van rooster- en anodekring niet op elkaar kunnen terugwerken (mag
netische terugkoppeling). Maar er bestaat nog een andere mogelijk
heid. Als b.v. de draden van rooster en anodekring wat dicht langs
elkaar komen, ontstaan ladingsverschijnsden en de twee kringen
kunnen dan langs capacitieve weg op elkaar terugwerken, zodat men
spreekt van een capacitieve of electrische terugkoppeling.
Maar gesteld, dat men in de gegeven ichema’s ook daartegen ge
waakt heeft, dan nog is het oscilleren niet bezworen, integendeel: er
bestaat nog steeds een sterke oscilleerneiging. Deze spruit voort uit de
gebruikte triode, want gewoonlijk bestaat tussen rooster en anode
van deze een voldoend grote capaciteit, hoe klein hij ook mag schij
nen (3 a 4 pF), om een vrij sterke terugkoppeling te vormen voor
de h.f. trillingen. Om dit te verklaren, hebben we in fig. 163 een ver
eenvoudigd schema van een triode met twee trillingskringen voorgesteld.
De trillingskring in de roosterkring is de vervanging van de trillingskring, die bij het primaire toestel door de gehele antenne met spoel
en draaibare condensator gevormd wordt.
De twee kringen zijn beneden geleidend aan elkaar verbonden,
terwijl ze boven door middel van de condensator, die gevormd wordt
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door rooster en anode van de triode, aan elkaar gekoppeld zijn.
Lopen bovendien de verbindingsdraden van rooster en plaat binnen
en buiten de triode over enige afstand evenwijdig aan en dicht bij
elkaar, dan vormen deze ook nog een condensator, die de eerste
niet onbelangrijk vergroot.
De capaciteit, gevormd door rooster en anode, noemt men de
rooster-cinodccapaciteit (Cag). Voor de verdere beschouwing willen
wij eenvoudigheidshalve deze alleen aanwezig veronderstellen.
Laten wij eens aannemen, dat door de een of andere oorzaak de
electriciteit in de kring LC (fig. 163)
wordt aangestoten.
Daardoor zal dan in LC een
k/
_jL
Lr'
trilling
ontstaan, die in de eigenoi
I o'
frequentie wil uittrillen. Gesteld nu
,o!
o'
eens, dat op een gegeven ogen
blik een electronenstroom van a
*s+
Bs
over L naar C gaat. Daarbij wor
Fig. 163
den electronen aan het rooster ont
trokken en vanaf b door L naar
Door de rooster-anodecapaciteit Cag
zijn de twee tri 11 ingskringen aan
de anode gestuwd, m.a.w. het roos
elkaar gekoppeld.
ter wordt positief- en de anode
minder positief geladen, welke ladingen door electrostatische inductie
tussen beide versterkt worden. Door deze electronenbeweging wordt
de electriciteit in L, aangestoten, zodat in de L,C, kring, die we
gelijkgestemd met de LC kring veronderstellen, een trilling ontstaat,
van gelijke frequentie als die in LC. Er ontstaan daardoor wissel
spanningen aan de punten c en d, die zich ook weer tussen rooster
en anode laten gevoelen. Daardoor wordt telkens de electriciteit in
de kring LC opnieuw aangestoten, zodat ook de wisselspanning
tussen a en b gehandhaafd wordt, wat weer ten gevolge heeft, dat
ook in de anodekring de trilling blijft bestaan. Zo werken beide kringen
wederkerig op elkaar in en het stelsel oscilleert (§85C). Dit oscilleren
berust ook nu op het overbrengen van energie uit de anodekring via
de rooster-anodecapaciteit, welke energie afkomstig is van de anodebatterij en veroorzaakt dempingsreductie.

é

Opmerking: Uit zuiver theoretische beschouwingen is gebleken, dat het oscilleren
intreedt, als de eigen-frequenties der beide kringen niet volkomen gelijk zijn, maar
tussen beide een zeer klein verschil bestaat.
Verder moeten wij opmerken, dat oscilleren ook kan optreden, hoewel niet
zo gemakkelijk, als de condensator C| ontbreekt. Dan vormt L, met de conden
sator C en de rooster-anodecapaciteit ook nog een trillingskring.
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§ 99.

Bestrijding van h.f. oscilleren als gevolg van de roosteranodecapaciteit.

A. Door neutrodyniseren.
In 1920 werd door den Amerikaan Hazeltine een middel aange
geven om het oscilleren door te grote rooster-anodecapaciteit te be
strijden. Dit werd aanvankelijk veelvuldig toegepast, doch is in het
radio-ontvangtoestel geheel verlaten.
Toch is het uit radiotechnisch oogpunt van voldoende belang om
het hier nog even te bespreken.
Men brengt een condensatortje aan, hetwelk enerzijds aan de anode
(of rooster) en anderzijds op een zodanige wijze aan de rooster(of anode-) kring verbonden is, dat door dit condensatortje de invloed
van de rooster-anodecapaciteit geneutraliseerd wordt, waarom men
spreekt van neutrody niseren; het daarvoor gebruikelijke regelbare
condensatortje heet neutrodyn-condensaior en heeft een capaciteit van
slechts enkele pF.
In fig. 164 is punt C het electrische midden van de spoel (§ 12),
d.w.z. als de electriciteit in de
Cn
LC kring trilt, dan is de span
r------------Hh---- -r—
I
ning in A t.o.v. C altijd evenveel
I
o
hoger
of lager dan in B. (Denk
Ii 4
o.
M.
TfC,
aan een hefboom, die in het
O
sL>
O
o
o
midden een draaipunt heeft.)
l
o
Het bekleedsel a van de neuo
trodyn-condensator heeft dus op
o
Ai
Bs
2°
elk
ogenblik een even grote en
o
tegengestelde spanning als het
B
rooster. Zijn de capaciteit van Cn
Fig. 164
en de ‘ rooster-anodecapaciteit
Principeschema voor het neutrodyniseren
even groot, dan zullen gelijke
door de neutrodyn-condensator Cn
spanningen ook gelijke laadstromen willen veroorzaken en het gevolg is, dat deze elkaar, waar ze
tegengesteld gericht zijn, in de anodekring geheel opheffen en er alleen
een capaciteitsstroom van de anode van de triode naar de condensatorelectrode b vloeit en omgekeerd.
Men behoeft C niet precies in het midden van spoel AB te kiezen;
takt men bijv. bij punt D af, dan zijn de spanningsvariaties t.o.v. D
in A groter dan in B en moet de condensator Cn een evenredig
grotere capaciteit hebben, dan de rooster-anodecapaciteit bedraagt;
de Iaadstromen blijven dan voor beide condensatoren even groot.

nf
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Men kan nu ook de condensator Cn enerzijds met het rooster en
anderzijds met het ondereinde van L, verbinden, terwijl de +pool der
batterij met het midden van L, verbonden is. Verder kan ook bij gebruik
van een hoogfrequentietransformator de aftakking voor Cn op de
secondaire wikkeling van deze plaats vinden.
B. Door speciale trioden.
Bij de destijds gebruikelijke trioden bedroeg de rooster-anodecapaciteit 3 a 4 pF. Het lag voor de hand, dat, als men de afstand
rooster-anode vergrootte, de capaciteit verkleind zou worden. En zo
bracht Philips destijds (1926) een triode A 430 (later A 435), waarbij
genoemde afstand 0,5 cm bedroeg en waardoor de capaciteit tot ca.
0,3 pF was teruggebracht. Om dit te bereiken was de plaat aan de
topzijde van de buis uitgevoerd en werd met een geïsoleerd draadje
buiten de buis met een der pennen van de buisvoet verbonden. Het
spreekt wel vanzelf, dat deze buis enige verbeteringen bracht.
C. Door h.f. tetroden.
De eigenlijke oplossing werd verkregen door h.f.tetrode (later h.f.
pentode) die we in de volgende § uitvoerig bespreken.
§ 100. De h.f.tetrode (schermroosterbuis).
De eigenlijke oplossing om het h.f. oscilleren als gevolg van de
rooster-anodecapaciteit der triode tegen te gaan, werd in 1927 ge
bracht, toen Philips met een tetrode (A 442) aan de markt kwam.
Hierbij was tussen het stuurrooster en de anode een tweede rooster
aangebracht, dat het schermrooster wordt genoemd. Daarmee ging
de hoogfrequentieversterkingstechniek een belangrijke schrede vooruit
en van af dien tijd heeft de triode volledig afgedaan als h.f. versterkerbuis. De constructie van de schermroosterbuis was overigens geheel
anders dan die van een dubbelroosterbuis (§80).
Terwijl we bij de laatste te doen hadden met twee gewoonlijk
spiraalvormig uitgevoerde roosters, is dit bij de schermroosterbuis
niet het geval. Het schermrooster is als een kooi van Faraday (§26)
om het stuurrooster en de daarbinnen gelegen gloeidraad heen ge
bouwd, zodat het ook als scherm moet werken en wel in het
bijzonder om het stuurrooster af te schermen van de anode (vandaar
de naam schermrooster).
In fig. 165 ziet men hoe bij die eerste huistypen een rechthoekige
kooi, als spiraal gewonden, rust op een dekseltje en van boven is
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afgesloten door een plaatje, terwijl de anode, gevormd door twee
plaatjes, buiten de kooi is aangebracht en aan de top van de buis
naar buiten is gevoerd, zodat de anodeverbinding ook volkomen gescheiden
g, bleef van die van het stuurrooster.
92
Door deze constructie werd de
r rooster-anodecapaciteit zeer veel ver
kleind en wel tot 0,01 en zelfs 0,001
pF teruggebracht. Hierdoor kon practisch het oscilleren geheel bezworen
worden. Op zich zelf was dit reeds
een belangrijke winst, doch het bleek,
dat de buis ook nog andere eigen
schappen bezat, waardoor deze ver
boven de triode stond. We willen
daartoe eerst eens nagaan, welke
invloed het schermrooster uitoefent
op de anodestroom, als we het roosVroegere direct verhitte h.f.letrode. ^er aan de minzijde van de anodeIn a is behalve een deel van de batterij verbinden en vervolgens de
ballon een deel van het scherm schermroosterspanning opvoeren (fig.
rooster weggenomen.
166a). In die beginstand wordt het
C
electrische
veld, dat anders tussen
Ia
'Tetrode
Vg2=Va
anode en gloeidraad optrad, beperkt
tussen anode en schermrooster en er
J I *
A
Vg2
zal als gevolg van de zwakke ruimteHn
/jriode
lading tussen beide maar een zeer
zwakke
anodestroom optreden. We
0
a
Tetrode hebben dit in fig. 164b door de Ia-Vg.
l Vg2=0 karakteristiek B aangegeven ; in deze
figuur stelt A de karakteristiek voor van
’t geval dat het schermrooster er niet was
b
Vgi
en de buis als triode functionneerde.
o
Wanneer we nu het schermrooster
Roosferspannmg
Fig. 166
een positieve spanning t.o.v. de gloei
Uitgaande van de triodekarakteris- draad geven, dus het schuifcontact
tiek krijgen we bij Vg2 = 0 en Vg2 over de batterij naar rechts verschui= Va een naar rechts, resp. een ven dan begint het schermrooster de
naar links verschoven kromme.
anode te helpen en de anodestroom
zal bij een gegeven stuurroosterspanning (b.v. bij Vg, = 0) stijgen.
Öp deze wijze trekt men als het ware de Ia-Vg karakteristiek naar
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links en zo is het mogelijk een veel grotere anodestroom te verkrijgen
dan met de triode. Gelijktijdig zien we hoeveel hiermede de roosterruimte van de buis is toegenomen.
Maar de buis heeft nog andere eigenschappen, die meer van direct
belang zijn.
Als tussen stuurrooster en gloeidraad van een triode een spanningsverhoging plaats vindt, dan wordt de anodestroom groter, terwijl als
gevolg van het groter spanningsverlies in de anodeweerstand, de
anodespanning daalt.
Maar hierdoor wordt de aantrekkende werking van de anode op
de electronen kleiner en zal de anodestroom iets dalen, m.a.w. van
de eerste verhoging van de stroomsterkte gaat iets verloren.
Het is nu deze vermindering in de stroomsterkte, waarmede wij
ons even moeten bezighouden. Is deze vermindering gering, dan
wil dit zeggen, dat de bedoelde spanningsverlaging een geringe invloed
heeft en dat de inwendige weerstand van de buis groot is.
Wij kunnen ook zeggen, dat, als gevolg
7a
van de grote inwendige weerstand, de
anode zeer weinig kan terugwerken op
-V Schermnooster(g2)
de anodestroom; men zegt daarom dat
Ivg2
Stuurrooste,
Ra
de anodereactié klein is.
Nu weten we verder, dat er tussen
steilheid, inwendige weerstand en versterkingsfactor een eenvoudig verband bestaat
/ÏS+
Bs
+
(§ 83). Daaruit volgt, dat, als men uitgaat
Fig. 167
van een bepaalde steilheid, de versterkingsSchema van een tetrode met
factor groter is, naarmate de inwendige
schermrooster.
weerstand groter is. Als derhalve van een
buis de anodereactie klein is, zal bij een normale steilheid niet alleen
de inwendige weerstand, maar ook de versterkingsfactor groot zijn.
Beschouwen we nu de tetrode eens; hierbij bewerkt het tweede
rooster, dat de anodereactie in hoge mate verminderd wordt.
Dit is wel heel gemakkelijk in te zien. Gesteld eens, dat tussen
een stuurrooster en gloeidraad een spanningsvariatie optreedt. Daar
door varieert ook de spanning aan de uiteinden van de weerstand Ra
(fig. 167) en ook tussen de anode en het rooster g,. Aangezien
tussen rooster g2 en de gloeidraad een vast spanningsverschil bestaat,
zullen de spanningsveranderingen niet doordringen tot de plaats, waar
de ruimtelading het sterkst is, n.1. direct om de gloeidraad. Daarom
zal de spanningsvariatie in de anodespanning ook zeer geringe invloed
op de anodestroom uitoefenen.
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Een tetrode heeft derhalve een zeer kleine anodereactie en dit be
tekent dat de inwendige weerstand groot is en daar de steilheid dezelfde
is gebleven, is ook de versterkingsfactor groot.
Deze eigenschap en de zeer kleine rooster-anodecapaciteit maken,
zoals we in § 97 zagen, de tetrode zeer geschikt als h.f. versterkerbuis.
Wij merken hierbij op, dat het samengaan van grote ruimte en
grote versterkingsfactor bij een triode was uitgesloten (zie § 78).
Opmerking: Een tetrode wordt wel opgevat als een serieschakeling van twee
trioden en wel als volgt: de katode, stuurrooster en schermrooster beschouwt
men als eerste triode. Het stuurrooster laat, afhankelijk van de aangelegde span
ning, meer of minder electronen door. Voor de tweede triode beschouwt men nu
het stuurrooster als katode, die deze variërende electronenstroom levert.
Deze beide trioden hebben beide een versterkingsfactor en nu is het resultaat,
dat de versterkingsfactor van de tetrode het product van beide is ; dus ^ = Ö^X g2Men kan ook van het begrip „Durchgriff” gebruik maken. Het schermrooster
moet door het stuurrooster en daarna moet de anode weer door het schermrooster
heen grijpen. Wil men de „Durchgriff” door het schermrooster klein maken (kleine
anodereactie of grote versterkingsfactor) dan dient men het schermrooster zeer
fijn te wikkelen.

De door ons gegeven beschouwing van de tetrode zou niet volledig
zijn, als we niet gelijktijdig wezen op een bezwaar, dat zich bij zulk
een buis kan voordoen.
En weer moeten wij .eerst even terug gaan naar de dioden en trioden.
Bij al deze buizen treedt het verschijnsel op, dat de electronen, die
— als gevolg van de aantrekking door de anode — met een zeer grote
snelheid op de anode terecht komen, daaruit electronen vrij maken,
die zich van de anode af willen bewegen, maar onder de invloed van
de aantrekking van de anode, daarop weer terugvallen. (Dit doet ons
denken aan een druppel, die in een plas water valt, waardoor kleine
druppeltjes omhoog spatten, maar onder de invloed van de zwaarte
kracht weer in de plas terugvallen.) Deze electronen worden secondaire
electronen genoemd.
Ook bij een tetrode zullen deze electronen uit de plaat treden.
Echter kan zich bij de tetrode het geval voordoen, dat zij niet naar
de plaat terugkeren, maar door het schermrooster worden aangetrokken
en dit stuurt dan de goede werking van de buis in het toestel in
de war, want daarmee wordt de anodestroom verkleind.
We willen dit als volgt toelichten. Gesteld, dat de anodespanningsbron, waarop een tetrode is aangesloten, een spanning van 150 V
bezit en dat, als de roosterspanning constant is en er dus een con
stante anodestroom vloeit in de weerstand R, 65 volt verloren gaat.
De anodespanning bedraagt dan 150 — 65 = 85 V (fig. 168).
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Aangezien we het schermrooster op een spanning van b.v. 75 V
hebben aangesloten, zal dus de anode 10 V hogere spanning hebben
dan het schermrooster. Secondaire electronen, die uit de anode treden,
zullen dan ook op de anode terugkeren.
Neem nu eens aan, dat de roosterspanning iets stijgt, zodat de anodestroom toeneemt en het spanningsverlies in de weerstand 70 V is.
De anodespanning is nu 80 V en de anode heeft nog een 5 V hogere
spanning dan het schermrooster.
Was echter de roosterspanningsvariatie zo groot, dat het spannings
verlies in de weerstand tot 80 V aangroeide (fig. 168), dan zou de
anodespanning 70 V bedragen en nu zou de anode 5 V lagere span
ning hebben dan het schermrooster.
Dit is voor de secondaire electronen
^-651/ (80 Vy,
een welkome gelegenheid om van de
Ra
+
anode naar het schermrooster te gaan,
—rirr J T
wat ten koste van de anodestroom
(via
de weerstand Ra) gaat. De stroom
Bs
^ i
S
van secondaire electronen kan hierbij
v9l
groter worden dan die van de op
I
Iii zelfs
de
anode
vallende electronen. Daarmee
+
/Is
zal dan een niet getrouwe overdracht
Fig. 168
van de roosterspanningsvariatie in
Spanningsverdeling bij een scherm- treden, m.a.w. er treedt vervorming op.
roosterbuis; bij sterker positief
Wij zien direct in, dat we een der
rooster neemt de anodestroom toe,
daalt de anodespanning (b.v. van gelijke tetrode dan ook alleen maar
85 tot 70 V) en kan de anode kunnen gebruiken, als de spanningsspanning lager worden dan de variaties tussen stuurrooster en gloeischermroosterspanning, zodat de draad een betrekkelijk lage grens niet
secondaire electronen naar het
overschrijden, zodat men de grote
schermrooster gaan.
roosterruimte niet kan benutten.
De tetrode is sedert enige jaren practisch geheel verdrongen door de
pentode, waarbij men wel van de grote ruimte kan profiteren, zoals
in §101 nog is besproken. De h.f.pentode bespreken we in Deel lil.
ii

De schermroostertetrode bezit, dank zij het schermrooster, een zeer
geringe rooster-anodecapaciteit en verhindert daardoor het h.f. oscilleren,
zoals dit bij de triode kon ontstaan.
Deze tetrode bezit verder een grote inwendige weerstand en versterkingsfactor en is daardoor bij uitstek geschikt voor h.f.versterking, daar naast
voldoende grote versterking een goede selectiviteit wordt verkregen.
Als gevolg van optredende ‘secondaire electronen, kan de tetrode slechts
kleine roosterwisselspanningen verwerken, daar anders vervorming ontstaat.
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§ 101. De eindpentode.
Gelijktijdig met de schermroosterbuis als h.f.versterker werd een
nieuwe eindbuis door Philips gebracht, die de destijds gebruikelijke
eindtriode moest vervangen.
We zagen toch, dat het wenselijk was dat de eindbuis een grote
inwendige weerstand bezit om de hoge tonen beter tot hun recht te
doen komen, terwijl tevens de ruimte groot moest zijn (§87).
Volgens de voorgaande § blijkt, dat de schermroosterbuis daaraan
juist voldoet.
Helaas kan men daarbij niet gebruik maken van de grote ruimte,
omdat slechts kleine roosterwissel80 V-----~
spanningen toelaatbaar zijn met het
—^irinnm^
+ | oog op vervorming door de opVangroos1er(g~
tredende secondaire electronen.
Schermrooster .
p~4»t
(32)
I
T
Deze moeilijkheid werd op een
§
Stuurrooster
I I
(ai)
listige
wijze opgeheven, door tussen
Bs
i
schermrooster en anode nog een
i.
X“_l derde rooster aan te brengen, dat
in de buis met de gloeidraad is
/Is
verbonden. Zo ontstond een pentode
'Fig. 169
Het vangrooster g2 van de pentode (eerste uitvoering B443). Dit derde
rooster bezit altijd dezelfde poten
kaatst de secondaire electronen
tiaal als de gloeidraad. Er bestaat
weer naar de anode terug.
tussen dit en de anode ook altijd
de anodespanning. Nemen we nu
-Anodt (t)—J
nog eens aan, dat de anodespan■Vangrfgj)------ IPPI
* | - f—Scbermr(g2}S
ningsbron een spanning van 150 V
V■*>—-Siuurr-fg,) —/
heeft en dat in de weerstand Ra
■Gloeidraad(ty/
80 V verloren gaat en verder, dat
het schermrooster (g2) een positieve
&
spanning van 75 V heeft.
Dan treedt tussen de anode en
!
het rooster g3 een spanning van
3
.;
70 V op, m.a.w. de anode heeft een
positieve spanning van 70 V ten op
zichte
van dit rooster en de secon
§
daire electronen moeten noodzake
lijk op de anode terugkeren. Het
Fig. 170
rooster g3 belet dus aan de secon
Vroegere direct verhitte eindpentode. daire electronen, om naar het
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schermrooster g2 te gaan; g3 wordt het vangrooster genoemd, hoe
wel hier minder sprake is van vangen, dan van keren of tegenhouden,
zodat keerrooster beter zou passen.
Men ziet nu ook direct in, dat het in het geheel geen bezwaar
oplevert, om nu het schermrooster (g2) op de volle batterijspanning
(in fig. 169 is dit 150 V) aan te sluiten.
En dit is voor de eindbuis wel van belang, omdat we daardoor,
zoals we hiervoor reeds aantoonden, een grotere ruimte verkrijgen.
In fig. 170 hebben we een afbeelding gegeven van een pentode.
§ 102.

Een paar amateur=ontvangers.

A. Inleiding.
In de tijd van de opkomst van de radio-omroep, die in ons land
in 1919 begon met de proeven van Ir. Steringa Idzerda en pas in
1923 met de oprichting van de Hilversumse Draadloze Omroep (H.D.O)
zijn grote ontwikkeling hier te lande inzette, zag men van liever
lede allerlei schema’s, toegepast door de amateurs of zelfbouwende
luisteraars, verschijnen. Aanvankelijk bouwde men kristaiontvangers,
weldra gevolgd door één- en meerbuisontvangers, welke eerst meestal
alleen l.f. versterking met transformatorkoppeling bezaten. Steeds meer
zag men het nut van de h.f.versterking in en daarmede nam de
variatie in de toegepaste schema’s toe. Deze beriep zich op de voor
treffelijke eigenschap van het ene schema, gene weer op die van
een a ider. De wetenschap van de radio-ontvangst was nog allerminst
gefundeerd. Enkele onderdelen waren bestudeerd, doch ook gewoon
lijk nog onvolledig, andere moesten nog aan een grondig weten
schappelijk onderzoek onderworpen worden. En dit zou pas geschie
den, toen de laboratoria der grote fabrieken, die zich gingen toeleggen
op doeltreffende buis- en toestelconstructie, zich geplaatst zagen voor
de problemen. Dit waren er vele; alle vereisten een diepgaande
studie. Wat de amateursbouw opleverde was gewoonlijk een min of
meer geslaagd probeersel, dat, gezien in het licht der tegenwoordige
radiotechnische wetenschap, nog heel veel fouten vertoonde. Dat wij
hier een paar schema’s geven is dan ook alleen om de beginner
vertrouwd te maken met het lezen van schema’s en daartoe lenen
deze, in principe zo eenvoudige, schema’s zich zeer goed.
Het eerste schema bezit een h.f.transformator, het tweede een
sperkring, waarmede niet gezegd wil zijn, dat deze historisch in deze
volgorde voorkwamen. Dit geldt wel voor de'toegepaste buizen.
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Verder merken we op, dat we telkens 3 buizen toepasten. Het ge
bruik van twee h.f. buizen gaf gewoonlijk veel last met het oog op
h.f. oscilleren (dus Mexicaanse hond), terwijl het aantal afstemknoppen
toenam, wat het goede en gemakkelijk afstemmen bemoeilijkte. Wilde
men grotere versterking, dan paste men liever twee l.f. versterkertrappen toe, gewoonlijk met transformatorkoppeling, zodat dan in
beide schema’s in fig. 171 en 172 het achter de condensator C2 vol
gende deel nog eens werd herhaald. Ook dit was niet altijd zonder
gevaar, daar dikwijls l.f. oscilleren optrad, dat zich direct uitte door een
fluitgeluid van de luidspreker. Om die reden werd dan ook wel één
trap-weerstandskoppeling toegepast, vooral toen er daarvoor geschikte
buizen als A425 verschenen (§88B).
B. Amateur-batterijontvanger (ca. 1925).
Met dit toestel (fig. 171) kon men in die tijd, dat men slechts een
gering aantal zenders had, een behoorlijke selectiviteit bereiken.
Door de inductieve koppeling van L2 met Li was de kans op oscil
leren via de rooster-anodecapaciteit der h.f. buis niet zo groot als bij
gebruik van een sperkring, hoewel de oscilleerneiging toch nog veel
te groot was. In het geheel waren er 4 bedieningsknoppen en wel voor:
de afstemcondensatoren 1 en 2, de terugkoppelspoel 3 en voor de
volumeregelaar 4.
De eindbuis en de h.f. buis kregen beide de volle batterijspanning
(ca. 150 V), terwijl de detector een lager moest hebben (§ 84E).
Amateur battenu-ontvangen
Cascade onfvanpen-1925
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Een amateur-ontvanger met 3 triodes en h.f. en l.f. transformator.
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Ingeval men twee trappen l.f. versterking wenste, werd nog een tweede
buis B 406 toegevoegd.
Om een ander golflengtegebied te verkrijgen werd destijds nog niet
gebruik gemaakt van een golflengteschakelaar, maar werden de spoelen
vervangen door andere met een kleiner of groter aantal windingen.
Dat dit toestel zeer sterk straalde, ligt voor de hand.
C. Amateur-batterijontvanger (ca. 1927).
Wij hebben hier een schema (fig. 172) gegeven met sperkringkoppeling (destijds in de Nederlandse radiopers gepubliceerd .[door
Amateur batterij-ontvanger
Cascade ontvanger-1927
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Fig. 172

Een amateur-ontvanger met h.f. tetrode, triodedetector en pentode-eindbuis,
sperkring en h.f. transformator.
Prof. Dr. Ir. Koomans en daardoor bekend onder de naam Koornansschema), dat bij gebruik van een h.f.triode een zeer sterke oscilleerneiging bezat, doch door toepassing van een h.f. tetrode zeer geliefd was.
Door toepassing van de h.f.tetrode was de oscilleerneiging zeer
sterk onderdrukt. Maar toch bleek het oscilleren niet volkomen be
zworen te zijn, zodat het toestel soms nog een weinig straalde. Ook
nu waren er 4 bedieningsknoppen, gemerkt 1 tot en met 4. Indien
men twee trappen l.f. versterking wenste, paste men nog een tweede
A 415 toe vóór de eindbuis.
Verandering van het golflengtegebied werd ook hier verkregen
door verwisseling van de spoelen en nu had men het voordeel, dat
er niet 4, maar 3 spoelen waren.

HOOFDSTUK X.
De eerste Wisselstroomontvangers.
§ 103. Van de batterijvoeding naar wisselstroomvoeding.
Een batterijontvanger had, zoals we in het voorgaande hebben
gezien, gewoonlijk drie batterijen nodig, een aftakbare anodebatterij
van 100 tot 150 V, die slechts een stroom van enkele tientallen mA
moest kunnen afgeven, een aftakbare roosterbatterij van ca 20 V, die
geen stroom behoefde af te geven en een gloeistroombatterij van
veelal 4 V (soms 2 V), die gewoonlijk een stroomsterkte van ca 1,2 A
moest kunnen afgeven.
De anodebatterij was, afhankelijk van de gebruikte buizensoort en
hun aantal,- na een paar maanden uitgeput, zodat een nieuwe moest
worden aangeschaft. Vandaar dat men ook accublokken met aftakking
op de markt bracht, die regelmatig bijgeladen konden worden en
waardoor men een stroombron, die een paar jaar dienst kon doen,
verkreeg.
De gloeistroomaccu moest zo ongeveer éénmaal per week opge
laden worden. Deze last trachtte men te verminderen door gelijkrichters in de handel te brengen, waardoor men, als men wisselstroomaansluiting in huis had, zelf kon laden.
De roosterbatterij behoefde men practisch niet te vernieuwen en
kon dus vele jaren mee.
Eigenlijk vormde de zorg voor de batterijen een voortdurende last
en hoe vaak bleek een der batterijen, op een ongelegen ogenblik,
geheel of nagenoeg ontladen te zijn. En bovendien was men, wat de
belasting betreft, wel zeer beperkt. Geen wonder, dat men, nu men
er in geslaagd was gelijkrichters te maken, ook poogde om van de,
door de gelijkrichter verkregen, intermitterende stroom een constante
gelijkspanning te verkrijgen om zodoende de anodekringen te kunnen
voeden. Zo werden dan de plaatspanningsapparaten (kortweg aange
duid als p.s.a.) geconstrueerd.
Het was niet moeilijk om de roosterbatterij te vervangen als men
bedenkt, dat, als een gelijkstroom door een weerstand gaat, er aan
de uiteinden een spanningsverschil optreedt, waarvan men eventueel
gebruik kan maken.
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De gloeistroomvoeding gaf veel moeilijkheid en voorlopig bleef men
nog even trouw aan de gloeistroomaccu.
Niet zodra men er in slaagde om speciale radiobuizen (indirect
verhitte) te vervaardigen, verdwenen ook de gloeistroomaccu’s en er
werd met het ontvanggedeelte een voedingsapparaat samengebouwd.
Daarmee was alle last van accu’s en batterijen verdwenen, zij het
ook dat in den beginne de ontvangers niet geheel vrij waren van een
bromtoon, welke het gevolg was van de perioden van het wisselstroomnet. Met het oog op de indeling van alle te behandelen stof
zullen wij in dit Deel afzien van de behandeling van de gelijkrichter
en het plaatspanningsapparaat. Wij verwijzen daartoe naar Deel II
en zullen ons voor het volgende bepalen tot het ontvanggedeelte.
§ 104. Indirect verhitte buizen.
Bij de invoering van de wisselstroomvoeding van het radiotoestel
lag het voor de hand, dat men poogde de gloeidraden door wissel
stroom te verhitten. Hierbij stuitte men op verschillende moeilijkheden.
Ten eerste toch zal, doordat aan de uiteinden van de gloeidraad
een wisselspanning optreedt, tussen anode en gloeidraad een spanning
optreden, die, als we de roosterspanning constant veronderstellen, in
de frequentie van de gloeispanning verandert, zodat ook de anodestroom deze frequentie vertoont. Na versterking bereiken deze laagfrequente trillingen (gewoonlijk 50 c/sec.) de luidspreker; deze brengt
daardoor een bromtoon voort en men zegt dat men de netbrom hoort.
Wij komen in de volgende § op dit verschijnsel terug doch nu
reeds kunnen we vaststellen, dat, hoe lager de wisselgloeispanning is,
hoe minder de bromlast is. Vandaar dat men destijds buizen gemaakt
heeft met lage gloeispanning (bij de in 1928 verschenen h.f.tetrode
C 142 en eindpentode D 143 bedroeg deze 1 volt).
Er waren echter nog meer storende factoren. Elke draad, die door
wisselstroom tot gloeien wordt gebracht, zal daarbij in meer of min
dere mate periodieke temperatuursveranderingen en dus lengteveranderingen ondergaan. Immers, op de ogenblikken, dat de stroom van
richting omkeert (en dus de waarde nul heeft), zal afkoeling optreden.
Bij een wisselstroom van 50 perioden zal derhalve bij elke halve
periode een dergelijke afkoeling, en een daarmee gepaard gaande
inkrimping van de draad, plaats vinden. Door de temperatuurdaling
neemt de electronenemissie af, terwijl door de lengtevermindering de
afstanden tussen anode- en gloeidraad zich wijzigen. Beide invloeden
dragen er toe bij, dat de anodestroom periodische veranderingen van
Radio I

15

238

een frequentie van 100 c/sec verkrijgt, zodat er een bromtoon van
100 c/sec ontstaat.
Men kan deze veranderingen trachten tegen te gaan door een dikke
gloeidraad te nemen; deze zal minder snel afkoelen, zodat de schom
melingen in electronenemissie en lengte minder sterk gevoeld worden.
Toch is het euvel op deze wijze
niet te bezweren. Een afdoende op
lossing is door de z.g. indirecte ver
hitting verkregen (indirect verhitte
buizen). Daartoe omgaf men destijds
de gloeidraad met een isolerend laagje,
waaromheen een metaallaagje (ge
woonlijk nikkel) werd gelegd en
waarop dan weer een dun laagje
werd aangebracht, dat gemakkelijk
electronen uitzendt en de katode heet
(zie voor constructie Deel III).
De gloeidraad kreeg door deze
mantel een grotere dikte en zodoende
een grotere warmtecapaciteit, zodat
Vroegere indirect verhitte triode.
de temperatuur, ondanks de afwisse
In ü is een deel van de gaas-anode
lende sterke verwarming door de
weggenomen.
gloeidraad, tot een meer constante
waarde naderde. De gloeispanning kon nu zonder bezwaar weer op
4 volt gebracht worden, omdat de anodespanning nu niet optrad
tussen gloeidraad en anode, maar tussen de emitterende laag en de
anode. De gloeidraad is nu alleen maar verwarmingsbron en staat
niet in rechtstreeks verband met het trillingsproces, dat zich in de
buis 'afspeelt; dit vindt nu tussen het emitterende laagje, dat we de
katode noemen, en de anode plaats.
In fig. 173 hebben we ten slotte een beeld van een indirect verhitte
triode.
Om bromvrije ontvangst te verkrijgen bij wisselstroomvoeding maakt men
gebruik van indirect verhitte lampen.

§ 105. Buisaansluiting bij wisselstroom.
A. Bij direct verhitte buizen.
In de aanvang zijn de buizen in de wisselstroomontvangers deels
direct verhitte, deels indirect verhitte geweest. Betrekkelijk lang heeft
men een direct verhitte buis als eindbuis gebruikt. De reden daarvoor
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was, dat deze buis een sterke emissie moest hebben, wat gemakke
lijker te verkrijgen was dan bij een indirect verhitte buis. Weliswaar
bestond nu de kans op brommen, doch daar deze buis slechts in geringe
mate tot de versterking bijdraagt, althans veel minder dan de daaraan
voorafgaande buizen, was het brommen door de eindbuis betrekkelijk
zwak, als men tenminste maar de
nodige voorzorgsmaatregelen nam.
Een hiervan was het gebruik van een
A
B
korte
dikke gloeidraad, maar dit mid
\sp.
del is slechts weinig toegepast. Men
P
gebruikte meestal 4 volts buizen en
besteedde bijzondere zorg aan de
aansluiting. Bij alle hiervoor behan
+ delde schema’s hebben we gezien,
—
6 + o + dat de minzijde van de anodebatterij
Net
pS3.
(zij het dan ook via de gloeistroombatterij) steeds aan aarde werd gelegd
Fig. 174
en dus de vaste aardpotentiaal ver
Aangezien in dit schema het ene
einde van de gloeidraad aan aarde krijgt. Deze methode zullen we blij
gelegd is zal een sterke
ven volgen en zo is dan de minpool
netbrom optreden.
van het plaatspanningsapparaat (p.s.a.)
in fig. 174 ook aan aarde gelegd.
Verder is de pluspool verbonden aan
het ene einde van de 4 volts wikkeling
B
o
Lsp van de gloeistroomtransformator.
O
o
Daardoor heeft punt B steeds de
potentiaal nul. Gaan we nu 'eens na
wat er gebeurt als de gloeidraad ge
voed wordt en een anodestroom ont
staat. Is de spanning van het p.s.a.
'V
Net
&Z. i+ii
150 V, dan bestaat er tussen het gloeipsa.
draadeinde B en de anode een con
stante spanning van 150 V. Anders is
Fig. 175
de
toestand tussen A en de anode.
Doordat in dit schema het electriDaar
de effectieve spanning van de
sche midden m aan aarde gelegd is
transformator 4 V is, is de topspanning
kan de netbrom zeer sterk
verminderd worden.
1,41 X 4 = 5,64 V (§44) en dit betekent dat de spanning in A t.o.v. B varieert tussen +5,64 V en
—5,64 V is. De anodespanning tussen A en de anode varieert dus
tussen 150 — 5,64 = 144,36 V en 150 + 5,64 = 155,64 V. Dat deze
schommeling in de anodespanning, die weliswaar voor punten van
G>
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240
de gloeidraad, welke dichter bij B liggen, kleiner wordt, toch belang
rijke anode-wisselstromen doet ontstaan van dezelfde frequentie en
dus een bromtoon zullen geven, ligt voor de hand. Ook is het
duidelijk, dat hierdoor de gloeidraad
over zijn gehele lengte verschillend
belast wordt, wat de levensduur niet
ten
goede komt. Maar er is nog een
A
B
Lsp.
o
o
ander bezwaar als men Iet op de
m
o
o
roosteraansluiting. Het rooster heeft
t.o.v. B geen spanningsverschil, maar
t.o.v. A treden de hier bovengenoemde
spanningen en dit betekent, dat het
Kütfüüü'N
+
rooster de ene halve periode negatief
o- 0+ Q+
'V
Net
en
de andere halve periode positief is
psa
t.o.v. A en wel met topwaarden van
Fig. 176
—5,64 V en +5,64 V.
Door toepassing van een potentio
Deze roosterspanningsvariaties zijn
meter kan men zelf het electrische nog veel erger dan de anodespanningsmidden bepalen (brom instelling).
variaties, welke we zo pas bespraken.
Nu kan men aan al deze bezwaren
ontkomen, als men de aansluiting in
punt p (fig. 174) verplaatst naar het
B
o
punt m (fig. 175) dat het midden van
o
o
m
de transformatorontwikkeling voorstelt.
Dit electrische midden ligt nu aan
aarde en heeft een vaste potentiaal.
De potentialen in de punten A en B
en dus ook aan de gloeidraad, be'V
4+
a
+
wegen zich nu tussen —5,64 V en
Net
&I.
+5,64 V.
psa.
Door deze oplossing zijn de spanningsschommelingen
niet alleen tot op
Fig. 177
helft
verkleind,
maar
het is zo,
de
Aansluiting van een indirect ver
hitte buis; hierbij is het midden dat, als het ene einde b.v. —2 V t.o.v.
van de gloeidraad steeds aan
het rooster is, is het andere einde
aarde gelegd.
+2 V t.o. daarvan. Zij compenseren
eikaars invloed volkomen. Hetzelfde geldt ook voor de anodespanning.
Indien dus juist op het electrische midden is ingesteld, moet geen
netbrom kunnen optreden. Daar het wel zeer moeilijk is om dit op
deze wijze precies te verkrijgen, had men over de wikkeling AB wel
een grote weerstand geschakeld met schuifcontact (potentiometer),
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zodat men tijdens de werking van de buis op het beste punt kon
instellen (brominstelling). Natuurlijk was hiermede het brommen door
veranderde emissie en lengteverandering van de gloeidraad (§ 104)
niet opgeheven, zodat toch altijd enige brom moest overblijven; hier
zou de indirecte verhitting de oplossing geven.
B. Bij indirect verhitte buizen.
Bij deze buizen moet de anodestroom over de katode lopen, terwijl
het rooster via de roosterkring ook daaraan verbonden moet zijn,
zodat ook nu de roosterkring aan de minzijde van het p.s.a.
verbonden dient te zijn, terwijl deze bovendien aan aarde gelegd
wordt (fig. 177). Het voedingssysteem van de gloeidraad kon dus
feitelijk geheel buiten beschouwing blijven. Dit zou dan echter bij
volkomen isolering allerlei potentialen t.o.v. de katode kunnen aan
nemen, hetgeen niet wenselijk is. Daarom legt men de gloeidraad
ook aan aarde en natuurlijk bij voorkeur met het electrische midden.
§ 106. Beginpunt der roosterstromen.
In §84D wezen we er op, dat bij de daar gedachte direct verhitte
buizen enige roosterstroom pas bij een positieve roosterspanning van
ca 0,5 volt begint op te treden. Bij indirect verhitte buizen is de
toestand zo, dat, als men rooster en katode rechtstreeks verbindt, er
al enige roosterstroom optreedt, en dat men het rooster een kleine
negatieve spanning t.o.v. de katode moet geven, voordat de rooster
stroom onderdrukt is. Dit verschil moet als volgt verklaard worden:
Bij beide huistypen treden twee gelijke factoren op, terwijl bij de
direct verhitte en met gelijkstroom gevoede buizen er nog een derde
bij komt. Bepalen we ons eerst bij de eerste twee factoren.
In § 64 zagen we, dat de electronen, als gevolg van de temperatuur
van gloeidraad of katode, uit deze treden en wel met verschillende
snelheid. Er is nu een aantal electronen, dat een zodanige richting
en snelheid bezit, dat het op het rooster terecht komt; vandaar gaan
ze door de roosterkring weer naar de gloeidraad of katode terug,
alsof er een spanning tussen deze en rooster werkzaam is, waarbij
de laatste schijnbaar als een anode werkt. Deze spanning noemt men
de temperatuur spanning.
Volgens § 84 treedt door het contact van de verschillende metalen
in de roosterkring een contactspanning op. Deze is zo gericht, dat ze
een roosterstroom van rooster naar gloeidraad of katode wil veroor
zaken. In het algemeen is hierbij de temperatuurspanning groter dan
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de contactspanning en daar deze zonder meer bij de indirect verhitte
buis optreden, zal men het rooster een zekere negatieve spanning
moeten geven, voordat de roosterstroom onderdrukt is. In de practijk
stelt men nu deze eis, dat, als men het rooster een spanning van
—1,3 volt geeft, de roosterstroom niet groter mag zijn dan 0,003 mA.
Bij de direct verhitte buizen met gelijkstroomvoeding is de toestand
anders. Men denke zich bij de direct verhitte buis de roosterkring,
zoals gebruikelijk, aan de —pool van de gloeistroombron verbonden
en aan aarde gelegd, zoals bij de indirect verhitte de katode met de
roosterkring verbonden is en aan aarde ligt.
De katode der indirect verhitte buis heeft over zijn gehele lengte
de aardpotentiaal en dezelfde spanning als het rooster, afgezien van
beide bovengenoemde factoren.
Bij de direct verhitte buis heeft het ene einde dezelfde potentiaal
als het rooster, doch het andere einde heeft een hogere spanning en
trekt dus als het ware de electronen van het rooster, zodat deze de
temperatuurspanning tegenwerkt en die invloed is zo groot, dat deze
spanning met de contactspanning sterker is dan de temperatuurspan
ning, zodat nu het rooster positief gemaakt moet worden, voordat
een roosterstroom optreedt.
Direct verhitte buizen hebben, als gevolg van de contactspanning en de
gelijkspanning der gloeistroombron, een positieve roosterspanning nodig om
de roosterstroom te verkrijgen.
Indirect verhitte buizen hebben, als gevolg van de overheersing van de
temperatuurspanning, een negatieve roosterspanning nodig om de rooster
stroom te onderdrukken.

§ 107. Negatieve roosterspanning (Vgi) door katodeweerstand.
Toen men de wisselstroomvoeding in ging voeren, lag het voor de
hand af te zien van roosterbatterijen. Men moest trachten op andere
wijze een spanningsverschil tussen rooster en katode in het leven te
roepen, waarbij dan het rooster negatief werd t.ó.v. de katode.
Daartoe laat men de anodestroom bij een triode en de anode- plus
schermroosterstroom bij een tetrode of pentode door een weerstand
gaan -en gebruikt het optredende spanningsverlies (Vg,) voor dit doel.
In fig. 178ö: en b is in de katode leiding een weerstand (Rk) opge
nomen, welke daarom de katodeweerstand heet.
Dat het rooster hierdoor een negatieve spanning t.o.v. de katode
moet krijgen, is direct in te zien, als men bedenkt, dat de electronen
van de —pool komende, bij A als het ware worden opgestuwd, of
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tegengehouden door de katodeweerstand^Rk! r(men denke][aan een
brug, waarover een grote massa passeren [moet), zodat A sterker
negatief [ is dan B, m.a.w. A
(en dus het rooster) heeft een
\-92
negatieve spanning t.o.v. B (dus
-91
T de katode).
jS Vgi
O rIs de ruststroom, gevormd
I?' Rk \
m
o—
door anode- en schermroosterB
stroom, 10 mA en wenst men
~w
p.sa.een negatieve roosterspanning
van 2,5 V, dan moet Rk een
o±o—~
-I weerstand bezitten van 2,5 :
rv
a
0,01 = 250 ohm.
Net
1
Nu brengt het gebruik van de
weerstand Rk een paar verschijn
■92
-91
selen mee. In de eerste plaats
i
T moet men er op rekenen, dat
.,=4= sfy
° het spanningsverlies in Rk ten
V91 c ^
koste gaat van de anodespan0
ning, hetgeen van betekenis
wordt als men b.v. 20 of 30 V
p.s.a.J
of zelfs nog grotere negatieve
roosterspanning verlangt. Ander
zijds
krijgt men het voordeel dat
°FT
de
voorspanning
zich automa
b
—
Fig. 178
tisch instelt. Gesteld n.1. eens,
Negatieve voorspanning door spanningsval
dat door de ene of andere oor
in de katodeweerstand Rk, in a/ bij een
zaak de spanning op de anode
negatief rooster, in b/ bij een positieve
daalt; dan daalt de anodekatode, en C de afvlakcondensator.
stroom tevens en daarmede
wordt de spanningsval in Rk verkleind, zodat de negatieve voor
spanning kleiner wordt, wat juist past bij de kleinere anodespanning
(fig. 129).
We moeten nog wijzen op de noodzakelijkheid van de conden
sator C. Men moet n.I. bedenken, dat bij een werkend toestel niet
alleen een gelijkstroom, maar ook de hoog- en laagfrequente verande
ringen van de anodestroom door de weerstand zouden gaan. Deze
zouden overeenkomstige spanningsvariaties tussen A en B veroor
zaken, die op hun beurt overgedragen zouden worden op het rooster
van de buis. Werd b.v. het rooster op een gegeven ogenblik minder
negatief, dan zou de anodestroom en daardoor de spanningsval in Rk
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toenemen en werd het rooster weer meer negatief, zodat de oor
spronkelijke werking op het rooster verzwakt werd. Door nu parallel
aan Rk een grote condensator te schakelen, biedt men aan deze
stroomvariaties een gemakkelijke weg, zodat er practisch een con
stante stroom door de weerstand vloeit en een constante spanning
tussen A en B optreedt. In principe hebben we hier hetzelfde ver
schijnsel als bij de telefooncondensator (§64E) met dit verschil, dat
we nu een constante gelijkspanning hebben, m.a.w., men maakt de
gelijkspanning vlak. De condensator doet dus dienst voor afvlakking
van de negatieve voorspanning en heet daarom afvlakcondensator.
De grootte van deze condensator hangt vooral af van het feit
of men met een h.f.buis, dan wel met een l.f. buis te doen heeft.
Bij de eerste kan de condensator, wegens zijn geringe impedantie
voor hoge frequenties, belangrijk kleiner zijn (ca 0,1 pV) dan bij l.f.
buizen (50 p? en nog hoger), waarom in het laatste geval sedert
lang electrolytische condensatoren (§31 en Deel II) gebruikt worden.
Men bedenke wel, dat, hóe lager de frequenties zijn, des te groter
de capacitieve weerstand van een condensator is en des te sterker de
optredende wisselspanningen tussen A en B zullen zijn, m.a.w. des
te sterker het toestel bromt. Indien om een of andere reden de weer
stand Rkte groot is, kan men natuurlijk op een punt daarvan aftakken,
maar dan moet over het deel van Rk tussen dit aftakpunt en punt B
een condensator geplaatst worden.
Wanneer we ten slotte fig. 178 a en b vergelijken, dan bestaat er
feitelijk alleen maar verschil in de aardaansluiting; in fig. 178a ligt de
katode en in fig. 1786 het rooster aan aarde. In het eerste geval
spreekt men van een negatief rooster, in het tweede geval van een
positieve katode, omdat nu de katode positief is t.o.v. het rooster.
De negatieve roosterspanning wordt bij wisselstroomvoeding verkregen
door het spanningsverlies in een weerstand, welke in de katodeleiding wordt
opgenomen (katodeweerstand) en veroorzaakt wordt door de anodestroom
(en scherm roosterstroom), terwijl een over de weerstand geschakelde con
densator de pulserende spanning afvlakt (afvlakcondensator).

§ 108. De latere volumeregeling van het geluid.
De invoering der wisselstroomvoeding bracht ook een andere
methode van volumeregeling dan de, in § 94 genoemde, mee. Door
dat verreweg de meeste toestellen destijds reeds met h.f. versterking
werden uitgerust, was het mogelijk een zeer effectieve volumeregeling
te verkrijgen en wel door verandering van de negatieve voorspanning
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der h.f. buis. In principe moest deze buis toch al liefst enige negatieve
voorspanning hebben om het optreden van roosterstromen te voor
komen; bij wisselstroom voeding bleek dit zelfs noodzakelijk, daar
deze buizen de eigenschap bezitten dat reeds bij enige negatieve
roosterspanning een roosterstroom optreedt (§ 106).
Wij zullen nu eerst nagaan hoe het principieel mogelijk is door
verandering van de negatieve
Ia
voorspanning op het rooster
/
het doel te bereiken.
P
We gaan daartoe uit van de
Ia-Vg karakteristiek (fig. 179).
Gesteld, dat de negatieve
voorspanning van de h.f. buis
de waarde 0-A heeft en dat
Anodewisselstr.
I
1
een wisselspanning op het
I
I
rooster komt, die zich beweegt
!_ _L.
*ussen a en ai- De an°de~Rööstersp. r ,
stroom zal dientengevolge
-Vg
5j b\ \b,
ai A
f,0
Negatieve
variëren
met een waarde P-Q.
I
1
i
. voorspanning
Geeft men het rooster nu een
I
I
* Rooster- 1-4grotere negatieve voorspan
J wissel- M.
■’ spanning ,_L
I
ning, b.v. 0-B, en treedt weer
I
dezelfde wisselspanning op,
I
variërende tussen b en b,, dan
I
is de variatie van de anodeFig. 179
stroom
slechts R-S. Deze is,
Volumeregeling door verandering van de
zoals
men
ziet, veel kleiner
negatieve voorspanning op het rooster van
de h.f.buis; hoe groter deze spanning, hoe dan P-Q; er worden dus door
zwakker de anodestroomveranderingen zijn. de h.f. buis veel zwakkere wis
selstromen in de anodekring opgewekt en in deze ontstaan overeen
komstige zwakkere anodespanningsveranderingen, welke aan de
volgende buis worden doorgegeven, met het gevolg, dat het geluidsvolume veel geringer is. Men maakt derhalve bij deze regelmethode
gebruik van het feit, dat de karakteristiek van de buis zich ombuigt,
of m.a.w. van het feit, dat de steilheid van de Ia-Vg karakteristiek
in het gebogen deel veel kleiner dan de in het rechte deel is. Daar
de versterkingsfactor vrijwel dezelfde blijft, zal de inwendige weerstand
van de buis bij de grotere negatieve roosterspanning ook groter zijn,
en daarmee neemt de selectiviteit toe (§97). Toch is deze methode
niet geheel zonder bezwaren. Beziet men n.1. de verkregen anodestroomkromme, verkregen bij de negatieve roosterspanning 0-B, dan

246

blijkt dat deze kromme niet geheel symmetrisch is, en wel heeft het
bovendeel een grotere amplitude dan het onderdeel. In de buis treedt
dus een zekere vervorming van de trilling op (§73). Dit is vooral
ernstig, als de aankomende roosterwisselspanningen groot zijn, wat
bij de regeling van sterk ontvangen zenders het geval is.
In fig. 180 is aangegeven op welke wijze deze volumeregeling wordt
verkregen. Dit schema ver
schilt van dat in fig. 178a
-32
i
door de toevoeging van
[31
o de weerstand R en de
E
condensator C,. Door het
*1
verschuiven van het contact
0,
D verandert men de nega
A
B
tieve roosterspanning. Hoe
*k
-y
meer men B nadert, des te
P*a<
C
kleiner wordt hetspanningsverschil
tussen B en D en
++
des te kleiner wordt de
Fig. 180
Door het verschuiven van D krijgt het rooster negatieve roosterspanning.
der h.f.buis een andere negatieve voorspanning,
Bij de beweging van het
waardoor volumeregeling wordt verkregen.
schuifcontact verandert
voortdurend de contactdruk en zelfs is het mogelijk dat af en toe
contactonderbreking plaats vindt. Daardoor zullen, naast de pas ge
noemde roosterwisselspanning, nog allerlei roosterspanningsfluctuaties
optreden, welke aanleiding geven tot kras- en kraakgeluiden.
Nu kan men trachten door een betere potentiometer-constructie
daaraan te ontkomen, maar toch altijd blijft de kans op het verschijnsel
bestaan en om nu de gevolgen zo mogelijk op te heffen, brengt men
een grote weerstand R, (100 000 .tl) aan, terwijl de condensator C i j
die anders tussen B en D geplaatst kon worden, nu tussen B en E
komt. De condensator werkt voor de in D optredende fluctuaties als
een kortsluiting, m.a.w. werkt hiervoor afvlakkend, zodat de spanning
tussen B en E daardoor zo goed als niet verandert; ze worden dus
van het rooster gehouden, zodat een constante negatieve spanning
op het rooster komt.
Door verandering van de negatieve roosterspanning met behulp van een
potentiometer kunnen de roosterwisselspanningen in de verschillende ge
bieden van steilheid aan de buis worden toegevoerd, waardoor de sterkte of
het volume van het geluid geregeld wordt; een grotere negatieve rooster
spanning veroorzaakt een zwakker geluid.
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§ 109. De schermroosterspanning (Vg2).
Het schermrooster gaf men aanvankelijk altijd de nodige spanning
door een aftakking te maken op een weerstand, welke tussen de
beide polen van het voedingsapparaat is geschakeld (fig. 181). Door
deze methode komt tussen schermrooster en katode een lagere span
ning dan de anodespanning. De uitvoering van het schermrooster en
de keuze van de schermroosterspanning zijn bij de tetrode zodanig,
dat het rooster ca. !/3 tot */4 deel van de anodestroom opneemt. De
weerstanden R, en R2 moeten daarop berekend zijn en ze moeten
verder zo groot zijn dat de stroom door R, en R2 vooral niet te groot
energieverlies voor het p.s.a. meebrengt.
Er komen echter moeilijkheden, als aan het stuurrooster wissel
spanningen worden toegevoerd; dan ontstaan, evenals tussen plaat
en katode, tussen schermrooster en katode wisselspanningen, die de
anodestroom nadelig beïn, vloeden. Dit wordt nu groten
deels opgeheven door de con
densator C,, welke parallel
I'g2
aan R, en daarmede ook
5**
parallel aan katode-schermi
rooster
is geschakeld.
vgLJ Rf'R X
Gesteld, dat het stuurrooster
p.saiets minder negatief zou wor
R2
den ; dan zou de schermroosterstroom groter en de
Fig. 181
spanningsval in R2 groter
De schermroosterspanning, verkregen door
een potentiometerschakeling.
worden. Doordat de condensator aanwezig is, neemt deze, bij verandering van de spanning in
punt c, een lading op en het gevolg is, dat de spanning veel minder
verandert dan zonder de condensator het geval zou zijn. Zou omge
keerd het rooster sterker negatief worden, dan zou de spanning in
punt c in andere zin veranderen, doch de condensator zou dit weer
tegen gaan. Deze werkt derhalve afvlakkend op de wisselspanning
en heet cifvlakcondensator. Zou een wisselspanning op het rooster
komen, dan zouden voornamelijk laad- en ontlaadstroom over de
condensator gaan en men heeft dus te rekenen met de capacitieve
weerstand van deze. Hoe groter de condensator is, des te groter is
zijn capaciteit en des te kleiner zijn capacitieve weerstand en des te
sterker is de afvlakking.
Verder zal nu natuurlijk ook de frequentie van invloed zijn. Bij h.f.

gf;

i
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buizen kan men derhalve met een kleinere condensator (0,1 ,uF)
volstaan dan bij l.f. buizen (0,5 tot 1 ^F). Het spreekt echter van zelf,
dat de condensator in het laatste geval voor de hoge tonen inten
siever werkt dan voor de lage, zodat de lage tonen meer onder de
terugwerking van het schermrooster te lijden zullen hebben dan de hoge.
In de laatste jaren past men bij pentoden wel een schakeling toe,
waarbij het schermrooster via een serie-weerstand op de voedingsbron
is aangesloten, doch alleen bij daarvoor geschikte buizen. Wij komen
daarop in Deel III terug. Nu reeds kunnen wij opmerken, dat deze
methode het voordeel heeft, dat men geen energieverlies over de
parallelweerstanden R, en R2 heeft, wat in het bijzonder bij batterijontvangers belangrijk is.
Het schermrooster geeft men heel vaak een positieve spanning door een
potentiometerschakeling tussen -f- en —pool, terwijl voor afvlakking een
condensator parallel aan de in serie geschakelde inwendige weerstand tussen
katode en schermrooster en de katodeweerstand wordt geschakeld.

§ 110. Afscherming.
De radio-amateur, die destijds zijn eigen toestel bouwde, kwam
gewoonlijk al heel spoedig tot de ervaring, dat, als hij dit afgestemd
had en daarna zijn hand verwijderde, het toestel was ontstemd, of
wel, dat bij het naderen of verwijderen van de hand het toestel ge
luiden van de Mexicaanse hond liet horen, ’t welk men aldus verklaart.
Gesteld eens, dat we een afgestemde kring hebben, waarin een
trilling optreedt. Brengen we nu onze hand in de nabijheid van de
condensator, dan vormt die hand met de condensatorelectroden ook
een condensator, zij het dan ook van een zeer kleine capaciteit.
Daardoor ondergaat de capaciteit, die de condensator alleen heeft,
een kleine verandering en daardoor is de kring ontstemd. Dit ver
schijnsel noemt men handcapaciteitseffect.
Men zag al spoedig in, dat men dit verschijnsel zou kunnen be
strijden als men de afgestemde kring of wel de condensator opsloot
in een metalen doos, die bij voorkeur met de aarde verbonden werd
(§26). De eerste stap, die de amateur deed, was, dat hij zijn toestel
van een metalen voorplaat voorzag, welke aan aarde gelegd werd.
Toen de fabrieken zich gingen toeleggen op de bouw van ontvan
gers, werd het afschermingsprobleem zeer energiek ter hand genomen.
En dit was nodig, wilde men komen tot de gebruikelijke samenge
drongen bouw van de toestellen geheel vrij van handcapaciteitseffect.
Zo werden verschillende onderdelen, als condensatoren en spoelen, in

249
afschermkasten ondergebracht, werden verschillende draden gevoerd
door geaarde metalen buisjes en ten slotte werden de verschillende
onderdelen in een metalen kast ondergebracht, welke geaard werd.
We hebben in fig. 184 de afschermkast aangegeven door de omringende rechthoek.
We merken nog op, dat na 1930 de afscherming ook bij de buizen
toegepast werd door het glasoppervlak te voorzien van een metaalmantel — afschermmantel — die ook al weer aan aarde verbonden
moest worden (§ 111).
§ Hl. De eerste wisselstroombuizen.
In 1927 bracht Philips de eerste wisselstroombuizen aan de markt;
het waren de h.f. tetrode C 142, de detector triode F 215 en de eindpentode D 143. Behalve de F 215 waren het direct verhitte buizen.
Het volgende jaar verschenen verschillende indirect verhitte, 4 volts
buizen, n.I. de h.f. tetrode E 442, de triode E 415 als detector en I.f.
versterkerbuis (later vervangen door E 424 en deze weer door E 428,
die weer plaats maakte voor E424N), de triode E 425 (later vervan
gen door E 438) voor I.f. versterking bij weerstandskoppeling.
Voor de eindbuis achtte men destijds de indirecte verhitting niet
zo dringend nodig (§ 105 A), zodat verschillende direct verhitte trioden
en pentoden als eindbuizen werden ontwikkeld. Aanvankelijk volstond
men met eindbuizen van 1 tot 3 watt maximale anodedissipatie, maar
al heel spoedig ontstond een verlangen naar buizen met groter ver
mogen. Zo verschenen o.a. de trioden B 405 (1,5 W), B 409 ( 3 W),
D 404 (10 W) en de direct verhitte pentoden B 443 ( 3 W), C 443 (6 W),
welke in 1932 vervangen is door C 453 ( 6W) en de in 1933 ver
schenen indirect verhitte pentode E 463 (9 W).
In 1931 verscheen naast de E 442 de indirect verhitte h.f.tetrode
E 452T, welke hier te lande tijdelijk (1932—1942) werd vervangen
door de E 462. Deze onderscheidde zich vooral uiterlijk van de E 442,
doordat de gehele ballon van buiten bedekt was met een goudgele
•neerslag, welke als afschermmantel was bedoeld. Hierdoor werd ver
kregen, dat het binnendeel van de buis beter afgeschermd was tegen
allerlei veldveranderingen buiten de buis, waartoe de laag bovendien
aan aarde verbonden werd. Bovendien verkreeg men zo, dat de
capacitieve eigenschappen binnen in de buis voor alle afgeleverde
exemplaren meer constant waren, omdat de magnesiumneerslag binnen
tegen de ballon nooit volkomen gelijk uitvalt. Deze afschermmantel
ging men, behalve bij de E 462 ook bij de triode E 424, de selectode
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E455 (zie Deel III) en de eindpentode C 453 en E 463 toepassen (gouden
,,Miniwatt”-serie). Voor gegevens der buizen zie men de tabel achter
§ H4.
§ 112. Wisselstroomontvanger zonder voedingsapparaat
(uitvoering 1928).
Vroeger was het de gewoonte om de toestellen te benoemen door
het aantal gebruikte radiobuizen (de gelijkrichtbuis niet meegeteld).
Daarna werd het meer gewoonte ze naar het aantal afstembare krin
gen te benoemen en zo sprak men van een tweekrings-, een driekringstoestel, enz., doch zo min het aantal buizen een waarborg is
voor de kwaliteit van een toestel, net zo min is dit met het aantal
kringen het geval.
In fig. 182 is het schema van een tweekringstoestel weergegeven,
een der eerste toestellen, die in 1928 door Philips aan de markt werd
gebracht. De eerste en tweede buis zijn door een sperkring, de tweede
en derde door een l.f.transformator gekoppeld. In principe gelijkt dit
schema veel op dat in fig. 172. Hoewel de eerste buis hier een
tetrode is, had dit toestel, evenals het in fig. 172 voorgestelde toestel,
nog de eigenschap, dat het soms nog hinderlijk straalde.
Het toestel bezit twee afzonderlijke afstemcondenscitoreii C en C,
en een verstelbare terugkoppelspoel Lt, waartoe drie bedieningsknop
pen zijn aangebracht, benevens een knop voor de volumeregeling.
Door twee aan elkaar gekoppelde schakelaars (de golflengteschakelaar) wordt voor de beide kringen het frequentiegebied op „lang”
of „midden” (destijds „lang” of „kort” genoemd) gebracht.
De anodespanning wordt verkregen door aansluiting van een
batterij of p.s.a. aan de met Bs aangeduide klemmen; de middelste
aansluiting is bestemd voor het schermroosterspamiing van de h.f.
buis en voor de anodespanning van de detector.
De gloeispanning wordt verkregen door de gloeistroomtransformator;
de primaire wordt op het wisselstroomnet aangesloten, terwijl tussen
de klemmen A en B de gloeidraden zijn aangesloten. De klem m
vormt het electrische midden, dat via de —leiding van Bs over R,
aan aarde is verbonden.
De negatieve voorspannitig van de eerste en laatste buis wordt
verkregen door de spanningsval, welke de schermrooster- en anodestromen dezer buizen (niet van de middelste) in de weerstand R, ver
oorzaken.
j
De weg van de anodestroom van de eindbuis loopt van de + klem
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Wisse!sfroomont/anoer vooreen los PS.A
(Cascade - ontvanger 1928)
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Tig. 182

via luidspreker, anode, gloeidraad, electrische midden van de transfor
mator, klem m, weerstand R, naar —; de andere stroomwegen ga
men zelf na.
De betekenis van C5, R2 en C4 zijn in § 107 en 108 besproken.
De negatieve voorspanning van de eindbuis wordt verkregen door
de gehele spanningsval in R,, dus door liet spanningsverschil tussen
P en Q.
Door de stroom, welke door R, gaat, zal Q een lagere spanning
hebben dan P, m.a.w. Q is negatief t.o.v. P, zodat het rooster van
de h.f. buis een negatieve voorspanning krijgt t.o.v. de katode.
Daar P, punt m, en dus ook het midden van de gloeidraad van
de eindbuis, dezelfde potentiaal hebben, terwijl Q, en daarmede het
rooster van de eindbuis, eveneens dezelfde potentiaal hebben, bepaalt
de spanningsval in R, de negatieve voorspanning van deze buis.
De ïtolumeregeling geschiedt door verplaatsing van het schuifcontact
op R,, zoals in § 108 is besproken.
De detector heeft de katodeweerstand Rk niet condensator C7. Er
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treedt daardoor een klein spanningsverlies op en daar het ondereinde
van Rk met de aarde verbonden is, en de electronenstroom door R4
van onder naar boven gaat, werkt men bij deze buis met een posi
tieve katode. Het rooster van de buis bezit, als er geen trillingen
ontvangen worden, dezelfde potentiaal, zodat de detector normaal
werkt. Rk en C7 zijn feitelijk voor de detector overbodig. Voor de
aansluiting van de gr animofoonopnemer via de klemmen C en D zijn
ze echter wel nodig en daarom aangebracht. Allereerst zij opgemerkt,
dat de gram.-opnemer l.f.trillingen afgeeft. Wil men deze trillingen
met behulp van een radio-ontvanger versterken, dan zal men ze
moeten toevoeren over het l.f. versterkergedeelte daarvan. Om vol
doende versterking te verkrijgen kon men niet met de eindbuis alleen
volstaan. Daarom werd ook de detector hiervoor ingeschakeld, maar
nu werkend als een l.f. versterkerbuis. Natuurlijk moet deze een
negatieve voorspanning hebben en daartoe zijn Rk en C7 nodig.
Het ondereinde van Rk heeft ^en negatieve spanning t.o.v. de
katode en als nu de weerstand Ri er niet was, zou men direct inzien,
dat het rooster ook een negatieve spanning t.o.v. de katode had.
Dit wordt door de lekweerstand Ri gewijzigd. We zullen dit even
aan de hand van fig. 183 verklaren, waarin G de grammofoonopnemer
en Ri de lekweerstand voorstelt. Tussen de punten a en b van de
katodeweerstand R treedt een gelijkspanning op, die
____ p
een gelijkstroom doet gaan door G en Ri, die in serie
geschakeld zijn, m.a.w. er loopt een electronen
stroom van b over G, P naar a, zodat door de
spanningsval in Ri P negatief is t.o.v. punt a.
V7
Is de grammofoonopnemer aangesloten, dan krijgt
iR
het rooster dus een negatieve voorspanning. De rege
ling van het geluidsvolume kan men zich denken
T
met behulp van een potentiometer, welke buiten het
toestel bij de grammofoon is aangebracht (Deel II).
Fig. 183
De verbindingen van de grammofoonopnemer
Schema der grammonaar
het toestel dienen zo kort mogelijk en om
foonaansluiting, als
geven te zijn van een metalen mantel, hetgeen in
in fig. 182.
het bijzonder geldt voor de aan het rooster van
de buis verbonden draad. De andere draad ligt reeds aan aarde en
dat moet met de afschermmantel ook geschieden. De wisselspan
ningen van het voedingsnet induceren n.1. heel gemakkelijk zwakke
spanningen in de beide draden en als dit niet voorkomen wordt
door afscherming en aardverbinding, bromt het toestel gewoonlijk zeer
sterk (netbrom).
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Het valt verder op, dat de katode van de detector aan de —leiding
(tevens aarde) is verbonden. Zou men hem rechts van R, hebben
verbonden, dan zouden de spanningsvariaties in R, zich doen gelden
op de katode, m.a.w. de anodespanning aan de detector zou be
ïnvloed worden door de spanningen op R,.
Om minder last van brommen te hebben, zijn de transformatorhuizen aan aarde verbonden.
Om dit in te zien willen we eerst de gloeistroomtransformator
bekijken. Het wisselstroomnet heeft een wisselspanning t.o.v. de aarde.
In het huis van de transformator worden door inductie ook wissel
spanningen geïnduceerd en dit krijgt derhalve ook een wisselspanning
t.o.v. de aarde. Deze wisselspanningen kunnen door capacitieve koppe
lingen heel gemakkelijk werken op de roosterleidingen van de buizen
en daardoor krijgt men netbrom. Aardt men het huis, dan krijgt dit
de nulpotentiaal van de aarde, dus een vaste potentiaal.
Bij de I.f. transformator krijgt men het geval, dat in het huis allerlei
l.f.spanningen zouden ontstaan, die eveneens op de roosters zouden
terugwerken en b.v. aanleiding tot oscilleren zou geven, waarom het
aarden ook hier belangrijk is.
§ 113. Complete wisselstroomontvanger (uitvoering 1930).
In fig. 184 is het schema gegeven van een wisselstroomontvanger
met sperkring en transformatorkoppeling en met ingebouwd voedingsapparaat, hetwelk in 1930 op de markt kwam. De aansluiting aan
het net geschiedt via de dubbelpolige schakelaar S. Met de potentiometer P wordt op het electrische midden van de gloeistroomwikkeling
ingesteld.
De aansluiting van de antenne geschiedt volgens §61C over een
der koppelcondensatoren C, (ca. 20, 50 en 250 cm). Hoe groter zo’n
condensator, hoe sterker de ontvangst, m.a.w. hoe gevoeliger het
toestel, maar hoe kleiner de selectiviteit (§96). Intussen geeft een kleinere
koppelcondensator het voordeel, dat het toestel minder straalt.
De afste/n/ning van het apparaat geschiedt door de antennecondensator C2 en de sperkringcondensator C3, die elk afzonderlijk bediend
worden. Door aftakkingen op de spoelen van beide kringen worden
met behulp van de aan elkaar gekoppelde schakelaars S2 en S3 grotere
of kleinere delen van de spoelen kortgesloten en daarmee de ont
vangst van verschillende golflengtegebieden verkregen.
Behalve twee knoppen voor de beide kringen, bezit het toestel een
knop voor de bediening van de terugkoppelspoel en één voor de
volumeregeling, werkende op het schuifcontact O.
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De in de antennekring optredende trillingen vinden via de betrek
kelijk grote afvlakcondensatör C4 hun weg naar aarde.
De trillingen in de sperkring worden enerzijds via de roostercondensator, anderzijds via de afvlakcondensatör C10 overgebracht naar
de detector. De detector heeft nu een andere katodeleidingaansluiting
dan in fig 182: de katode is via Q en de kast van het toestel direct aan
aarde verbonden, zodat men een negatief rooster heeft.
De aansluiting van degramniofoonopnemer is gemaakt bij P, en P2.
P, krijgt dezelfde spanning als het schuifcontact op de weerstand R.
Tussen P, en Q bestaat door R een spanningsverschil en wel fs P,
negatief ten opzichte van Q. Is de opnemer aangesloten, dan gaat
een stroom door de lekweerstand RL via P2 en opnemer naar P t >
waarbij, evenals bij het vorige toestel, het rooster de nodige negatieve
voorspanning krijgt. De volumeregeling. moet hier bij de opnemer
zelf gedacht worden, dus buiten het toestel.
Achter de detector is een hoogfrequentiefilter voor de frequentiescheiding aangebracht, bestaande uit een stelsel van 2 condensatoren
C7 (1500 pF) en C8 (500 pF) en een h.f. smoorspoel Ls.
Op het eerste gezicht lijkt het wel wat wonderlijk, dat de conden
satoren C7 en C8 zijn aangebracht, daar toch de smoorspoel voor de
h.f.trillingen wel een zeer grote weerstand moet vormen.
De reden is de volgende: de bedoeling is, dat men l.f.trillingen
tot ca 10 000 c/sec nog ongehinderd doorlaat en dat men h.f. trillingen
boven ca 150 kp/sec zo goed als geheel afsnijdt. Zou men Ls alleen
toepassen, dan zou men dit zeker niet bereiken. Men moet n.1. be
denken, dat bij afwezigheid van C7 en C8 de spoel Ls in serie gescha
keld is met de' primaire wikkeling van de transformator en dat de
spanningen zich verdelen als de impedanties van beide. Het komt er
nu maar op aan, dat Ls bij de h.f. trillingen practisch de gehele
spanning opneemt. En dit is niet het geval. Door nu Ls aan de vooren achterzijde met de condensator C7 en C8 aan aarde te verbinden
(feitelijk liggen ze indirect parallel aan de transformatorwikkeling)
wordt het gewenste resultaat bereikt.
De keuze van de grootte van C7 en C8 hangt enerzijds samen met
de grootte van Ls en de aanpassing aan de buis en de transforma
toren, anderzijds met de hoogste l.f.trillingen (hoge tonen en ruis
geluiden), welke men nog wil afsnijden.
De in de roosterkring van de eindbuis opgewekte trillingen worden .
via de afvlakcondensatör C6 naar de gloeidraad geleid via het electrische midden m.
De negatieve voorspanning van de eerste buis wordt verkregen door
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het schuifcontact O op de weerstand R. Door verplaatsing van dit
contact wordt de volumeregeling bereikt. R, en C4 werken afvlakkend
voor de negatieve voorspanning.
De eindbuis krijgt de negatieve voorspanning door de spanningsval
in R en die door de ohmse weerstand in een deel van de srnoorspoel L; R2 en C6 werken afvlakkend. Dat men hier een deel van de
smoorspoel gebruikt, is alleen een zaak van economie, daar de weer
stand van deze spoel toch voorhanden is. Men kan zonder noemens
waardig bezwaar, met het oog op de goede werking van het voedingsgedeelte, een niet al te groot deel van de smoorspoel daarvoor
gebruiken.
Over de anode- en schermroosterspanning van de buizen het volgende:
de eindbuis krijgt de volle spanning via de luidspreker op de anode.
Voor het verkrijgen der schermroosterspanningen van de h.f.- en
eindbuis zijn een 3-tal weerstanden R3, R4 en R5 aangebracht waardoor ten eerste een stroom gaat vaii M naar N. Verder gaat door
R4 de schermroosterstroom van de h.f. buis en door R3 de beide
schermroosterstromen en de anodestroom van de detectorbuis. De
eerste buis krijgt de nodige anodespanning met behulp van R3.
Parallel aan R4 en R5 is de condensator C5 geschakeld, om de l.f.spanningsveranderingen, die aan de uiteinden daarvan anders zouden
optreden, af te vlakken en daarmede te voorkomen dat ze zouden
worden overgedragen op het schermrooster van de eerste buis, dat
tussen R4 en R5 verbonden is. Liet men C5 weg, dan zouden beide
buizen op deze wijze elkaar beïnvloeden; de beide schermroosters
zouden gekoppeld zijn. Daarom is C5 niet alleen een afvlak-, maar
ook een ontkoppelcondensator. Evenzo werkt C9 ontkoppelend.
De detector krijgt de nodige spanning met behulp van R3 en R6,
waarbij C,0 weer als ontkoppelcondensator dienst doet.
Om te bepalen hoe groot het aan het toestel uit het net toege
voerde vermogen — het netvermogen — is, heeft men te bedenken,
dat de door de voedingstransformator afgegeven energie gebruikt
wordt voor verhitting der gloeidraden en verder voor de in de anodeen schermroosterkringen benodigde energie. Daarbij maken we gebruik
van de gegevens in de achter § 114 volgende tabel.
Verder houde men in het oog, dat, hoewel de detector een lagere
anodespanning en de schermroosters van de andere buizen eveneens
een lagere spanning toegevoerd krijgen dan de anoden der andere
buizen, men toch de volle door het voedingsapparaat ter beschikking
gestelde spanning in rekening moet brengen.
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In het hier behandelde schema is gebruik gemaakt van de Philips
„Miniwatt” buizen E 442, E 428, C 453 en de gelijkrichtbuis 1823.
We vinden dan voor de gloeistromen :
4 (1,0 + 1,0 + 0,25 + 1,0) = 4 X 3,25 = 13 W.
Verder vinden we voor de E 442 :
200 X (0,0015 + 0,0006) = 0,42 W.
Voor de E 428 wordt het 200 X 0,006 = 1,2 W en voor de C453:
300 X (0,020 + 0,0045) = 7,35 W.
In totaal wordt dit:
13,0 + 0,42 + 1,2 + 7,35 = 21,97 W.
Het secondair afgegeven vermogen van het voedingsapparaat kan
dus op 22 W worden gesteld.
Neemt men als rendement van het gehele voedingsapparaat 0,70
aan, dan is het ontvangen netvermogen 31,5 W.
§ 114. Het buizen-overzicht.

I

Wij geven ten slotte een overzicht van de oude typen buizen, niet
omdat deze thans nog belangrijk zijn, maar omdat ze, passende bij
de tekst, de gelegenheid geven om van verschillende buizen de waar
den te vinden en daardoor een indruk te krijgen van de eigenschappen
Gaan we achtereenvolgens de verticale kolommen na, dan geven
de eerste 7 kolommen geen aanleiding tot bijzondere beschouwing.
We merken alleen op, dat de gloeistromen in kolom 6 nog al uit
elkaar lopen en dit komt ook tot uitdrukking door de letter van de
buis (§82).
Bij de eerste trioden als A 409, A 415 was de anodespanning slechts
150 V, bij de latere typen was deze 200 of 250 V, en 250 V of
hoger voor eindbuizen.
In kolom 8 wordt de anodestroom (ruststroom) aangegeven bij de
. in kolom 9 aangegeven negatieve roosterspanning.
Hier komen we bij A 425, B 438, E 499 iets bijzonders tegen n.I.
dat er twee anodestromen bij gelijke negatieve roosterspanning en
gelijke anodespanning is opgegeven. Deze laatste is nu niet als anode
spanning, maar als voedingsspanning (§ 78) op te vatten; bij weerstandskoppeling vormt dit t.o.v. de andere koppelmethoden een
uitzondering. Hoe groter de anodeweerstand is (zie bij deze buizen
in kolom 15) hoe kleiner de overblijvende anodespanning is en we
komen dus op een Ia-Vg karakteristiek, die naar rechts verschoven is.
Dit brengt mee, dat we bij eenzelfde negatieve roosterspanning een
kleinere anodestroom verkrijgen.
Radio I
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De kolommen 10 en 11 gelden voor buizen met schermrooster en
we zien nu, dat bij de tetroden (h.f. buizen) de schermroosterspanning
lager is dan de anodespanning, wat bij de eindpentode niet het geval
is, waarop in § 101 reeds is gewezen.
In kolom 12 zien we, dat bij de triode (A409) de steilheid slechts
0,9 mA/V bedroeg; het was een grote verbetering, toen deze bij
de A 415 op 1,5 mA/V werd gebracht. Latere buizen kregen nog een
grotere steilheid, met uitzondering van de E 442.
Bij de buizen voor weerstandskoppeling zal de anodespanning
kleiner zijn naarmate de koppelweerstand groter is. En als de anode
spanning kleiner is, betekent dit dat de Ia -Vg karakteristiek meer naar
rechts verschuift en zodoende komt het werkpunt te liggen op een
minder steil deel dezer karakteristiek, zodat de steilheid afhangt van
de anodeweerstand; daar bovendien de opgave voor de steilheid bij
deze buizen niet belangrijk is, heeft men deze weggelaten.
De versterkingsfactor (kolom 13) komt bij de triode overeen met
het getal gevormd door de twee laatste cijfers van het getal, waar
door de buis benoemd wordt. Opvallend is de grote versterkingsfactor
der h.f.tetrode en de eindpentode. Een waarde van 99 voor E 499
was voor een triode al zeer hoog.
De inwendige weerstand (kolom 14) blijkt bij de tetroden veel
groter te zijn dan bij de trioden. De buizen voor weerstandskoppeling
(A 425, B 438, E 499) bezitten een inwendige weerstand, die, evenals
de steilheid, sterk afhankelijk is van de anodeweerstand. Een grotere
anodeweerstand geeft een kleinere steilheid en daar R = -|-,zalde
inwendige weerstand dan ook groter zijn. Voor de twee aangegeven
anodeweerstanden zijn de twee inwendige weerstanden opgegeven.
Kolom 15 geeft voor enkele buizen de anodeweerstand, die de
gunstigste resultaten geeft en wordt daarom de gunstigste belastingsweerstand genoemd. We komen daarop in Deel III terug.
Voor buizen, die als eindbuis werden of worden gebruikt, is in
kolom 16 alleen de max. anodedissipatie (anodevermogen) en in
kolom 17 het wisselstroomvermogen, dat de buis kan afgeven zonder
dat er een hinderlijke vervorming optreedt, opgegeven.
In kolom 18 is voor enkele buizen opgegeven welke roosterwisselspanning nodig is, om dat wisselstroomvermogen te verkrijgen.
Ten slotte vermeldt kolom 19 de rooster-anodecapaciteit, die bij de
h.f.tetrode wel zeer veel kleiner is dan bij de trioden, hetgeen, met
het oog op de bestrijding van oscilleren en straling, wel zeer be
langrijk is (§98).
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231
Koomansschema
......
135, 253
Koppelcondensator .......
195
Koppelelement
...........
Koppeling 36, 126, 134, 195, 208, 218
208
Koppelingsfactor
195
Koppelmethoden
126
Korte golven
65, 123, 128
Kortsluiting ......
32
Krachtlijnen
Kristaldetector
143

liaadstroom
...................
Laagfrequentc modulatie
Laagfrequente trilling ...
Laagfrequentie
..............
Laagfrequentiebuis
......
Laagfrequentie versterking
199,
Lamp
..........
Lange golven
Langmuir
Lee de Forest
Leidse fles
Lekweerstand 185, 186, 187,
Logarithme
.................
Longitudinade trilling
Losse koppeling ............ 37,
Luidspreker aanpassing

f

58
184
104, 150
196
195
195,
207, 212
154

126
177
154
53
201, 252
99
92
127, 208
198
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117
UI agnetische energie ..
32
Magnetische inductie ..
Magnetische koppeling
126
Magnetische terugkoppeling 189, 224
Magnetisch spectrum .......
32
Magnetisch veld ................
32
Magnetiseringsstroom ...
208
Mandspoel
.........................
63
Marconi
.............................
137
Massakern-transformator
217
176
Maximale anodedissipatie
137
Maxwell
.............................
Mechanische energie
28
Megohm
...................
13
194, 234, 248
Mexicaanse hond
Micacondensator ....
60
Micro-ampère .........
13
Microfarad .............
55
191
Microfonisch effect
112
Microfoon
.............
Microfoonstroom
112
Micron
..................
13
Middelfrequent
218
Milli-ampère
.........
13
Millivolt
..................
13
„Miniwatt” buizen .
181
Moduleren ...............
150, 152
Moleculen
.............
7
Morsetekens .............
140
243,
Xegatief rooster .......
Negatieve potentiaal
Negatieve lading ......
Negatieve rooster(voor)span
ning . 161, 202, 207, 241, 250,
237,
Nctbrom
Netvermogen
Neutral electrisch
Neutrodyniseren .
C.
Normale steilheid
Nullast v. e. transformator ...
21,
Nulpotentiaal
Octaaf
.............
Octode ..................
Ohm
..................
Ohmse weerstand
Ongedempte golven ...

Ongedempte slingering ............
Ontkoppelingscondensator ........
Ontladingsstroom .........................
Open trillingskring .........................
Opgelegde spanning 72, 74, 75,
77, 79, 81,
Oscillator
......
Oscilleerneiging
Oscilleren .........
116,
Output .............

95
156
13
46, 72
94, 141, 148

82
150

224
191
176
179

Oxydegloeidraad

Parallelschakelen v. condensa
toren .......................... .................. 56
Parallelschakelen v. spoelen ... 43
Parallelschakelen
v.
stroom
bronnen
...................................... 20
Parallel schakelen v. weerstan
17
den
..............................
Parallel-resonantie ....... .
121
156, 182, 232, 249
Pentode
................ 25, 67
Periode
67
Periodische beweging
98, 100
Phoon
.............................
55
Picofarad .........................
235
Plaatspanningsapparaat
244, 252
Positieve katode ............
9
Positieve lading .............................
Positieve potentiaal .................... 21
Positieve roosterspanning 160,
187, 246
9
Positron
.........................
Potentiaal (verschil) ... ...... 11, 21
Potentiometer ................ 22, 188, 240
Primaire wikkeling ...... 37, 38, 208
9
Proton .............................
26, 163
Pulserende gelijkstroom

255
21
9
256
252
256
9
226
170
208
253

90
256
10
130

^
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153
Radiobuis
.......................
126, 233
Radio-omroep ...................
141, 149
Radio-telefonie ................
141, 147
Radio-telegrafie ...............
64
Reactantie (capacltieve)
45
Reactantie (inductieve)
176
Rendement (v. e. buis)
110, 119, 126, 132
Resonantie
Resonantiefrequentie ... 81, 83, 111
Resonantiekromme ... 110, 119, 221
Rooster ........................... ....... 154, 179

I
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Rooster-anodecapaciteit
Roosterbatterij
Roostercondensator
Roosteremissie
Roostergelijkrichting
Roosterruimte ... 174,
Roosterstroom .......
Ruhmkorff ...........
Ruimtelading ...... 156,
Ruimteladingseffect
Ruimteladingsrooster
Ruststroom ..............

... 224, 228
166
184, 200
179
183, 184
197, 229, 233
160, 202, 241
37
162, 177, 229
158
177
160, 165, 243

Scheikundige energie ................. 28
Schermrooster .............................. 227
Schermroosterbuis ...................... 227
Schermroosterspanning 228, 247,
250, 256
Schrijfontvangst
149
Schijnbaar vermogen
88
Schijnbare weerstand
47, 66
Schuifcondensator
61
Secondaire belasting
208
Secondaire electronen
179, 230
Secondaire wikkeling ... 37, 38, 208
Selectiviteit
221, 223, 231
Serie-resonantie
119
Serieschakelen v. condensatoren 56
Serieschakelen v. spoelen
42
Serieschakelen v. stroombronnen 19
Serieschakelen v. weerstanden . 16
Sinus v. e. hoek ....
70
Skin (huid) effect .
73
Sleutelbuizen ........
156
Slinger .....................
67, 89
Slingertijd
.............
67
Smoorspoel ............
47
Smoorspoelkoppeling
212
149
Sneltelegrafie .........
33
Solenoide .................
Spanning ................................... 11
Spanningsdeler .......................... 22
Spanningslijnen .......................... 49
Spanningsresonantie ................... 122
Spanningsvector
...................... 73
Spanningsverlies
...................... 18
Spanningsverschil
................... 11
. Spanningsversterking 164, 173,
196, 203, 211, 212

Specifieke emissie
Spectrum (magn.)
Sperkring ... 121, 218, 235, 250,
Sperkringkoppeling .....
218,
Spinnewebspoel ............
Spoelen ............................ 33, 62
Spreiding (krachtlijnen)
Standaardtoon .... .............. 95,
168, 180, 192,
Steilheid ......... .
Stralende energie
Stralend toestel .. ............ 193,
Straling ............... 94, 134, 250,
Stroomresonantie
Stroomsterkte
Stroomvector
177, 227,
Stuurrooster .......
........ 27,
Superponeren

179
32
253
235
63
216
208
97
258
28
235
253
119
12

112,
Telefoon ....................
Telefooncondensator
Telefonie (draad) ...
Telefonie (radio) ...
Telegrafie (radio) ...
Temperatuurspanning
Terugkoppelspoel 189, 220, 250,
Tetrode ... 156, 182, 227, 235,
Thermische electronenemissie
153,
Thermische energie
Timbre ..................
Tonen
...................
Toongebied ...........
Toonladder ...........
Transformatie verhouding . 38,
38,
Transformator
Transform. koppeling 195, 207,
Transversale golven
67, 91, 92, 95,
Trillingen .......
Trillingskring

144
145
112
149
147
241
253
249

)
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73

247
152

156
28

104
94
94
95
208
208
214
91
116
115

J
Uitwendige weerstand
Uitgangsklemmen .....
Ultrakorte golven .....
V ariometer ....
Vangrooster —
Vangstof ........
Vaste koppeling

18
222
26

44, 133
233

181
37, 127, 208
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265
Vector
79, 80,
Vectordiagram __
Verlengspoel
.....
Vermogen ............... 29, 83, 176,
Verschuivingslijnen
Versterkertrap
Versterkingsfactor 172, 180, 198,
203, 211, 213, 229,
Versterkingskarakteristiek
Versterkingsmethoden
165, 198,
Vervorming .......
...... 158,
Verzadiging
......
Vliegwielkring
Voedingsapparaat
164,
Voedingsspanning
Volt
.....................
Volt-ampère
Volurheregeling ... 220, 244, 251,
Vonkfrequentie
.............
Vonkopening
..................
Vonkzender ........................
Voorspanning (neg.) ....
Voortplanting (el. golv.)
92,
Voortplantingssnelheid
Vrije electronen .............
Vrije slingering .............
W att
...............
Wattloze stroom
Wattstroom ......

73
83
133
256
49
195

Wattuur
...................
31
33, 36
Wederkerige inductie
13
Weerstand
...............
Weerstandsdriehoek
79, 80
Weerstandskoppeling
127, 136,
195, 199, 219, 258
154
Wehnelt
................................
88
Werkelijk vermogen ..........
138
Werkingssfeer
...................
Werkpunt ............................. 165, 170
Wervelstromen ......................
39, 209
Wervelstroomverliezen
209
Wet van behoud v. energie
29
35
Wet van Lenz .......................
13
Wet van Óhm .......................
Wet van Weber-Fechner ..
99
Windingsverhouding ............ 38, 208
23, 67, 238
Wisselstroom .................
Wisselstroomvermogen
83
47, 66
Wisselstrocmweerstand

258
205
194
202
177
122
237
257
13
88
256

140
137
140
165

|

Yzerverliezen

I

40
Zelfinductie
.............
41
Zelfinductic coëfficiënt
Zenders ......................... 137, 141, 148
Zwevingen .................... ....... 107, 192
103
Zwevingsfrequentie

124
124
10
90
30
88
88
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