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VOORBERICHT.
Toen in 1910 het plan rijpte om de herziening' van de 7e druk ter hand te
nemen, stond het wel vast, dat tal van nieuwe onderwerpen een plaatsje
vroegen, zelfs als we ons alleen maar beperkten tot de werking en toepassing
der radiobuizen.
Verschillende hoofdstukken vroegen bovendien een uitbreiding door wat dieper
op enkele vraagstukken in te gaan, wat ook al weer nodig was om de betekenis
van nieuwe vindingen en inzichten beter uit te laten komen.
Daardoor moest wel noodzakelijk wat meer van de wiskunde gebruik gemaakt
worden, zodat het aantal formules zich niet onbelangrijk uitbreidde. Toch heb
ik gepoogd de eenvoud in de gedachtengang zoveel mogelijk te handhaven.
De uitbreiding van de stof was dermate, dat het Tweede Deel van de vorige
druk gesplitst moest worden in een Tweede en een Derde Deel.
Wij handhaafden uit historische en didactische overwegingen in dit 2e Deel
de indeling in twee gedeelten: cascade-ontvangers en supees.
In het Eerste Deel werd belangrijk meer over ruisverschijnselen en over h.f.
versterking gezegd; de EF 8 en EF 9 werden als nieuwe buistypen besproken.
In het Tweede Deel werd de eerste ontwikkeling der supers zeer yeel bekort;
toegevoegd werd o.a. een beschouwing over frequentieverschuiving, over dé EK3
en moderne combinatiebuizen, over verschillende vormen van a.s.r. en enkele
schema’s van ontvangers. Met een hoofdstuk over u.k.g. buizen werd dit deel
besloten.
Gaarne hadden we, evenals bij vorige drukken, achter in dit werk een over
zicht van Philips „Miniwatt” buizen opgenómen, doch we hebben daarvan, als
gevolg van verschillende omstandigheden, moeten afzien.
■ Bij de omwerking van deze druk is, evenals trouwens bij vorige drukken,
een zeer dankbaar gebruik gemaakt van Philips’ Monatsheft; verder vond ik
grote steun in enkele werken van Philips’ ,Jntern Technisch Onderwijs” en
die van de Heren H. G. A. Bax, H. Blok en Ir. J. M. van Hofweegen, benevens
in tal van wetenschappelijke publicaties van Philips’ Laboratorium.
In de eerste plaats moet ik hier mijn bizondere dank betuigen aan den heer
Ir. Th. Wegers, die de gehele copie doorzag en van wien ik vele nuttige
wenken kreeg; verder mijn grote dank aan de heren H. Blok, Ir. B. D. H. Telr
legen, Br. M. J. O. Strutt en Dr. A. van der Ziel, voor de moeite, die zij zich
gaven, om mij bij enkele onderdelen van dienst te zijn. Tenslotte dank aan allen,
die mij op enigerlei wijze behulpzaam waren.
DE SCHRIJVER.
/

/

Amsterdam, September 1947.
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EERSTE GEDEELTE
ALGEMENE THEORIE EN CASCADE-ONT VANGERS.
HOOFDSTUK I.
Over karakteristiekvormen en triodekarakteristieken.
§ 1- Ia-Vg karakteristieken.
A. Enkele wiskundige lijnen.

!i

In Deel I bespraken we reeds het ontstaan van de roosterspanninganodestroom (Ia-Vg) karakteristiek. Met het oog op verdere beschou
wingen daarover eerst iets over de vorm van verschillende lijnen.
In de wiskunde leren we lijnen door vergelijkingen voor te stellen. v
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Vier lijnen, getekend volgens nevenstaande vergelijkingen.

'

Als men schrijft y — 2x, dan vindt men, als men x achtereenvolgens
1, 2, 3, 4, enz. stelt, y '= 2, y = 4, y — 6, y = 8, enz. Dit kan men
.in tekening brengen, als men (fig. la) langs de horizontale as (X-as)
de waarden van x plaatst (1, 2, 3, enz.) en dan verticaal naar boven
de bijbehorende waarden van y (2, 4, 6, enz), afpast, zodat we de

r

8

punten a, b, c, enz. vinden. Door deze punten is een lijn te trekken,
die door O gaat en recht blijkt te zijn. Een dergelijke lijn noemt men
in het algemeen een grafiek of kromme. Men zegt nu, dat y — 2 x
de vergelijking is voor de rechte of lineaire grafiek OA (y — 2 x noemt
men ook een lineaire vergelijking).
Gesteld nu eens, dat we.een lijn moeten bepalen, die voldoet aan
de vergelijking ƒ = x2. Nemen we weer voor x achtereenvolgens 1, 2, 3,
4, 5 *enz., dan krijgen we voor y: 1, 4, 9, 16, 25 enz. Zo vinden we
(fig. lb) de punten a, b, enz. Door al die punten trekken we een
kromme lijn. Dit noemen we een kwadratische grafiek of -kromme.
Zo hebben we in fig. lc een lijn getekend, die voldoet aan de
vergelijking y = x3. De verkregen lijn, die nu derdemachtskromme of
-grafiek heet, buigt naar beneden om, wat een gevolg is van de omstan
digheid, dat een negatief getal, tot de derdemacht verheven, een negatief
getal oplevert; zo wordt b, bepaald door (—2)3
8. Men ziet dus,
dat de derdemachtskromme een buigpunt, populair gezegd, een S bocht
bezit. Zo is het pu ook mogelijk een vierdemachts-, vijfdemachtskromme
enz. te tekenen, doch dit heeft voor ons doel weinig zin.
We wil|en nog een ander type aangeven, n.1. een, dat b.v. voldoet
aan de vergelijking y — 2'x. Stelt men achtereenvolgens x gelijk aan
1, 2, 3, 4, 5, enz., danVinden we voor y: 2, 4, 8, 16, 32, enz. Brengen
we dit weer in tekening (fig. ld), dan krijgen we de punten a, b, c, enz.
Voor x — —1 vinden we y = 2~] = '/2 en voor x = —2 is y — 2~2 =
'/4, enz. De verkregen kromme noemt men een exponentiële kromme
of -grafiek, omdat x in de vergelijking' als exponent voorkomt.
Wij gaven hierboven slechts eenvoudige vergelijkingen, waarnaar
we de lijnen tekenden. De in de practijk voorkomende lijnen kunnen
' in de regel door een vergelijking worden voorgesteld of benaderd ;
echter zijn deze dan gewoonlijk ,van veel samengestelder vorm.
Schrijft men : y = 2 + 5x + 4x2 + 3a:3 — 7x4, dan spreekt men
van een vergelijking van de 4e graad, omdat x4 de hoogste macht is,'
die er in voorkomt. Deze vergelijking bezit een le mac.htsterm (5a:),
een 2e machtsterm (4a:2) enz. Al deze termen hebben vanzelfsprekend
hun invloed op de uitkomst en dus op de vorm van de kromme.
Het zou ons te ver voeren, als we verder op de vergelijkingen en
vormen van allerlei lijnen ingingen; het hierboven gegevene is voor '
ons doel voldoende.

i

'B. De vorm van la-Vg karakteristieken.
Wanneer men de Vg-Ia karakteristiek van een radiobuis beschouwt,
dan kan men zich voorstellen dat het mogelijk moet zijn voor deze
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kromme ook een vergelijking te vinden, doch deze is in de regel van
een zeer samengestelde vorm. Heel vaak kan men bepaalde delen als
lineair en moet men andere delen als stukken van een kwadratische
of derdemachtskromme beschouwen. Soms nadert de kromme in zijn
geheel tot een kwadratische-, soms tot een derdemachtskromme.
In het algemeen kan men zeggen, dat men de kromme benadert
door een of andere vergelijking. Gewoonlijk komt men daarbij tot een
machtreeks, d.w.z.
mA
mA
8
10
een vergelijking,
lIa-/g
5
i
Karakteristiek
—Karakteristiek
waarbij achter het *
i 7
7f\E452JT ----~\ëMl I
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| en waarin ze bij§
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i
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/
Ia ±28.7x1 e^195*?
005$
i/_____ 3^
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i
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(b.v.
/!
2
Ofll
y—cix-\-bx2Jr
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B /
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f
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A
0J001
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0
-10V -8
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0
enz.
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Roosterspanning(yg)
Roosterspanning (Vg)
waarden voorstel
Fig. 2
len). Men kan de
Voorbeeld van een Ia -Vg karakteristiek, waarvan liet deel
karakteristiek ;van
A B volgens een eenvoudige exponentiële vergelijking
h.f. buizen, of
verloopt; a/gewone- b/logarithmische schaal.
grote delen daar
van, ook goed benaderen door een exponentiële vergelijking. Hoewel
het niet de meest gebruikelijke vorm is om de karakteristieken in zo’n
vergelijking uit te drukken, menen we toch — waar het begrip expo
nentiële karakteristiek nog al eens gebruikt wordt — hiervan een enkel
voorbeeld te mogen nemen.
. Dr.Strutt heeft destijds voor het deel A B in fig. 2a, voordeh.f.tetrode
E 452 T de vergelijking opgesteld Ia = 28,7- X £0,995 Vg, waarin Ia de
anodestroom, Vg de negatieve roosterspanning en e het getal 2,7812
voorstelt. Tekent men een dergelijke lijn in een stelsel, waarbij Ia op
een exponentiële of Iogarithmische schaal (I-§48B) is afgezet, dan
krijgt men een rechte lijn (A B in fig. 2 b).
Bij vele buizen is de karakteristiek niet door een zo betrekkelijk
eenvoudige vorm als hierboven voor te stellen, doch als de som van
twee of meer exponentiële termen, waardoor men dan ook geen rechte
lijn krijgt.
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Opmerking: In vroegere theoretische beschouwingen over de vorm van de
Ia-Vg karakteristiek vindt men doorgaans de vergelijking Ia = k. Vg3/2, waarin
k een getal is, afhankelijk van de constructie van de buis. JSTu geldt deze voor
het ideale geval, d.w.z. er wordt geen rekening gehouden met bijkomstige
factoren, die afwijkingen veroorzaken. Daar deze in de practrjk steeds voor
komen, geeft men er de voorkeur aan om van vergelijkingen gebruik te maken,
die de werkelijke kromme beter benaderen, zoals we hiervoor aangaven.
Bij vele Ia - Vg karakteristieken kan men met succes bepaalde delen als
L'neaire, of kwadratische lijnen beschouwen.
De Ia - Vg karakteristieken naderen soms in hun geheel tot een kwadra
tische- of derdemachtskromme. .
De Ia - Vg karakteristiek van h.f. buizen kan men soms goed door een
exponentiële vergelijking benaderen.

§ 2. Steilheids- of S-Vg karakteristieken.
Naast de reeds bekende Ia-Vg karakteristiek zullen we nu nog een
andere, de steilheidskarakteristiek leren kennen; deze is -uit de eerste
af te leiden. Nemén we het theoretische geval aan, dat men een buis
met een lineaire ka
mA
Ft 25
rakteristiek had, als in
fig. 3a. Bepalen we in
mA/V
Ia-Va Karakt.
de figuur de steilheid,
S-tfr Karakt.
20
6
dan blijkt deze (men
a
b\
d
e f
5
zie
b.v. de twee ge
A
D
arceerde driehoekjes;
zie ook I - § 75) bij elw\
| ke roosterspanning 5
<-o
2
mA/V te zijn. Wij
B
5
brengen
dit in teke
1
ning in fig. 3b door
& S,
o
0
de lijn a, b, c enz.
-5V -4 -3 -2 -f
0
-5V -4 -3 -2 -1
0
t Roosterspanning (Vg)
Roosterspanning (Vj)
Beschouwen we nu
»
Fig. 3
het geval, dat een
De steilheidskarakteristiek (b) afgeleid uit een lineaire buis een kwadratische
Ia - Vg karakteristiek (a).
karakteristiek zou be
zitten (fig. 4a.) We trekken in de punten B, C enz. raaklijnen aan de
kromme en tekenen een driehoek, die 1 V roosterspanning tot basis heeft,
waarna de verticale zijden de bijbehorende grootte van de steilheid
aangeven. Passen we nu de waarden in fig. 4b in verticale richtingen
af, dan kunnen we door de gevonden punten a, b, c, enz. een lijn
trekken, die recht blijkt te zijn en de steilheidskarakteristiek van de
kwadratische karakteristiek voorstelt.
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Zoals we later zullen zien (§ 16), wordt bij het tekenen van de
steilheidskarakteristieken de steilheid gewoonlijk op een logarithmische
schaal uitgezet (fig. 4 c). De reden waarom men dit doet is om veel
rnA
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Fig. 4

De steilheidskarakteristieken (b) en (c) afgeleid uit een kwadratische Ia - Vg
karakteristiek; (b) getekend op lineaire- en (c) op logarithmische schaal

nauwkeuriger kleine waarden van de steilheid te kunnen aflezen, doordat
over dit gebied de schaal veel meer uitgerekt is.
Het is leerzaam, met het oog op later te behandelen verschijnselen,
te letten op het verband tussen de vorm van de Ia - Vg en S-kV karak
teristiek, wanneer de eerste door een eenvoudige macht wordt voor
gesteld en tevens aandacht te schenken aan de steïï\\z\<\sveranderingen.
We vinden dan:
een lineaire Ia- Vg karakteristiek geeft een (horizontale) lineaire
S - Vg karakteristiek, zodat de steilheid constant en de stei l heids veran
dering, nul is (fig. 3).
een kwadratische Ia - Vg karakteristiek geeft een (schuine) lineaire
S - Vg karakteristiek, zodat de sit\ïï\z\ü$verandering constant is (fig. 4).
een derdemachts Ia - Vg karakteristiek geeft een kwadratische S - Vg
karakteristiek, zodat de sitïïhèiüsverandering kwadratische.
Men kan zó doorgaan en men ziet, dat de 5 - Vg karakteristiek altijd
voldoet aan een vergelijking, die één macht lager is dan die van de
Ia - Vg karakteristiek.
Steilheidskarakteristieken geven aan hoe de steilheid van een buis met de
negatieve voorspanning verandert.
Als de Ia - Vg karakteristiek door een macht kan worden voorgesteld, wordt
de steilheidskarakteristiek door een macht voorgesteld, die één kléiner is.

\
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§ 3. . De Ia - Vg rust- en werkkarakteristieken van trioden.

De tot* nu toe besproken Ia - Vg karakteristieken waren alle verkregen
door aan te nemen, dat in de anodekring geen anodeweerstand was
opgenomen, zodat de spanning op de anode bij de verschillende nega
tieve roosterspanningen constant bleef. De voedingsspanning, d.i. de
spanning van de voedingsbron, is dus telkens op de anode gedacht.
Men noemt een aldus verkregen karakteristiek een rust- of statische
karakteristiek (statisch = in evenwicht of in rust zijn).
In fig. 5 zijn een aantal dezer karakteristieken getekend voor een
triode. We'hebben aangenomen, .dat, als we deze buis aansluiten op een
gelijkspanningsbron van 400 V,
mA
men ca. IQ V negatieve roosterl
i
TRIODE
RUST- Kankt bü:
/
Ri = rOOOOJl.
spanning
moet toepassen om de
5 e= 2,4 mA/V
3
anodestroom nul te maken.
32
Nemen we verder aan, dat een
28
WERKanodeweerstand
Ra, die uitslui
Karakterisfleken
24
bil
5 tend als ohmse weerstand gedacht
7
Ra = 5000 Jh'
is, van b.v. 10 000 .o. aanwezig
Ra =10000Jl~
is. De vraag is dan : hoe groot
Ra = 20000Jl
JL
12
Ra =40000Jl
zal de op de buis komende span
■Ra =1001
8
ning zijn, als de anodestroom
b.v. 12 mA is. We hebben dan
-f^Woo
een spanningsval van 10 000 X
-20V-I8 H6 -14 -12 -10 ^8
^6
-4 I -ij
0
toosterspenring (Vg)
0,012 = 120 V in Ra, zodat er
een spanning van 400 — 120 =
Fig. 5
De werkkarakteristieken lopen minder steil 280 V overblijft.
Men moet. nu in de figuur op
dan de rustkarakteristieken; bij een voe
de
280 V karakteristiek een punt
dingsspanning van 400 V draaien alle
werkkarakteristieken om punt D en wel (a) vinden en ziet dan, dat deze
des te meer, naarmate de anodeweerstand waarde verkregen wordt, als de
groter is.
negatieve voorspanning 5 V is.
Maken vwe dezelfde berekening voor het geval de anodestroom 8mA
zou zijn; dan ziet men, dat men op de 320 V rustkarakteristiek moet
komen (400 — 80 = 320) en zo vindt men het punt b. Zo doorgaande
construeert men, in D beginnende, de door a, b en c gaande kromme.
Deze krofnme noemt men nu de werkkarakteristiek of de dynamische
karakteristiek, als
10 000-n. is (dynamis = bewegende kracht).
Voor een anodeweerstand van andere grootte vindt men een andere
karakteristiek.; hoe groter Ra is, hoe meer de werkkarakteristiek aan
steilheid verliest; zij draait blijkbaar om het punt D.
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Om de betekenis dezer karakteristieken nog beter te begrijpen, willen
we aannemen, dat we Ra = 40 000 xl en een negatieve voorspanning
van 3 V hebben gekozen. We vinden dan het werkpunt P. Treedt nu
een rooster-wisselspanning met een amplitude van 1 V op, dan moeten
we. om de anodestroomverandering te vinden, niet de rustkarakteristiek
van f tot g, maar de werkkarakteristiek van d tot e doorlopen.
Opmerking: Indien de anodeweerstand niet uitsluitend een ohmse is, maar
een meer inductief of capacitief karakter heeft, dan zal de werkkarakteristiek
een ander verloop bezitten, doch hierop willen we niet ingaan.

Stelt men zich op het standpunt, dat punt a op de 280 V-karakteristiek het werkpunt van de buis moet zijn, dan is de anodeweerstand
(10 000 xl) bepaald door de voedingsspanning, waarvan we willen aan
nemen dat deze 400 V is. Was de voedingsspanning 450 V, dan zou
de anodeweerstand 450 — 280 = 170 V moeten opnemen en zou
Ra ~ 170 : 0,012 = 15 600 tl zijn en de steilheid van de dynamische
karakteristiek zou kleiner moeten zijn, zodat het draaipunt links vam
D ligt. Omgekeerd zou bij kleinere voedingsspanning het draaipunt
rechts van D liggen en zou Ra kleiner dan 10 000 .o. moeten zijn.
Beschouwt men a als werkpunt, dan kan men zeggen, dat de karak
teristiek om a is gedraaid.
Bepalen we ons nu tot de steilheid der verkregen kromme.
De rustkarakteristiek heeft een veel grotere steilheid dan de werk
karakteristiek. Voor de eerste wordt hij gemeten door de lengte h g
en bedraagt 2,4 mA/V.
Voor de tweede'wordt hij bepaald door h e en is slechts ca 0,5 mA/V.
Daarom spreekt men van een ruststeilheid en een werksteilheid. Deze
laatste is gemakkelijk af te leiden uit de eerste en hangt samen met
de verhouding van de anode- en inwendige weerstand van de buis.
Zoals we weten, is S.— g•: Ri (l-§ 77), indien R,a = 0 is. Is dit
laatste niet het geval, dan moet men feitelijk schrijven:
Si. = Ri ^ Ra en daar g = S X Ri, is de
Werksteilheid: S, = 5 n. ^ p- ... . .
1
Ri + Ra ••

(i)

Dat wil dus zeggen, dat men. de ruststeilheid (S) moet vermenig
vuldigen met Ri :(/?/+ Ra). In ons voorbeeld, waarin we een buis
van g = 24 en Ri = 10 000 xx veronderstelden, is S, = S X (10 000 :
50 000) = 0,2 S = 0,2 X 0,24 = 0,48 m/AV.
Uit de formule vinden we tenslotte ook nog, dat, als men Ra steeds
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groter ma^kt t.o.v. Ri, de breuk kleiner wordt en de werksteillieid ook.
Volgens (I-§88B) is de
Ra

Spanningsversterking: Ve = g X Ri -f- Ra
(2)
en is in het aangehaalde voorbeeld ,gX(40 000 : 50 000) = 24 X 0,8—19,2,
zodat per volt roosterspanningsverandering 19,2 volt anodespanningsverandering optreedt, wat hierop neerkomt, dat de rustkarakteristiek,
welke door punt e gedacht kan worden, 19,2 V met 160 V verschilt,
(dus in e 140,8 V).
De Ia - Vg nistkarakteristiekcn zijn te beschouwen als wcrkkarakteristioken
bij verschillende bcdryfsspanningen en bij een anodeweerstand nul, zodat
wel anodestroomveranderingen, maar geen anodespanningsveranderingen
optreden.
Indien de anodeweerstand uitsluitend een ohmse weerstand is, loopt
de werkkarakteristick door het punt, waar de rustkarakteristiek van de
voedingsspanning de Vg-as ontmoet.
Naarmate de anodeweerstand groter is, draait de werkkarakteristick meer
en wordt de werksteillieid kleiner, d.w.z. nemen de stroomveranderingen af
en de spanningsveranderingen toe voor een bepaalde roosterspanningsveranderirig.

§ 4.

De la-Va rustkarakteristieken van trioden.

Was het aanvankelijk de gewoonte in de radiotechniek vrijwel alleen
gebruik te maken van de Ia - Vg karakteristieken, sedert lang nemen
de anodestroom-anodespanningskarakteristieken (/a - Va karakteristieken)
daarnaast een zeer belangrijke plaats in.
Bij de Ia - Vg karakteristiek
is aangegeven hoe bij een
constante waarde van Va
de stroomsterkte Ia af
hangt van Kg. Gewoonlijk
drukt men dit uit door te
zeggen, dat Ia is aange
geven als functie van Vg}
bij constante Va.

Anodespannmg (1&)

• ..

i

■

fö.
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Kip. -..

De 1a-Va karakteristieken afgeleid uit de Ia - Vg
karakteristieken.
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Opmerking: Het is de ge
woonte om, als een groot
heid afhangt van een an
dere grootheid, te zeggen,
dat de eerste een functie is
van de andere. Nemen we
aan, dat we een constante
weerstand hebben en dat
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we daarop een veranderlijke spanning brengen, dan verandert ook de stroomsterkte en we zeggen, dat de stroomsterkte een functie is van de spanning.
Zou de weerstand door de stroomsterkte ook nog veranderen, dan is de
weerstandsverandering weer een functie van de stroomsterkte. Zo is in fig.
1 y als functie van x aangegeven.

Bij de Ia - Va karakteristiek wordt nu de anodestroom als functie
van de anodespanning aangegeven en wel bij een constante waarde
van Vg. We zullen nu nagaan hoe de Ia - Va karakteristieken worden
afgeleid van de Ia - Vg karakteristieken (fig. 6). Uitgaande van de linker
figuur, tekenen we daarnaast een rechthoekig assenstelsel en passen
op de horizontale as de anodespanning ( Va) en op de verticale as
de stroomsterkte (Ia) af.
Brengt men de verschillende snijpunten der linker krommen met de
verticale lijn, gaande door b.v. — 10, over naar rechts, waarbij gezorgd
wordt, dat de bij de linker krommen geschreven anodespanningen
. overeenkomen met de rechts op de horizontale as genoteerde, dan
vindt men een aantal punten, waardoor de karakteristiek bij — 10 V
roosterspanning is te trekken. Op gelijke wijze vindt men die bij 0,
—20, —30, —40 V enz. We willen nu door middel van deze la-Va
krommen de drie grootheden van een buis bepalen.
A. Bepaling van de steilheid.
Om de steilheid te vinden, nemen
we in fig. 7 een werkpunt A aan in
een gebied der krommen, waar de buis
gewoonlijk zal werken. De anode
spanning (op de buis gemeten!) zal
hierbij volgens de fig. 150 V bedra
gen. Nu is bekend, dat de steilheid de
verandering van de anodestroom per
volt roosterspanningsverandering is bij
een constante anodespanning. De ver
ticaal door A gaande lijn snijdt in P
de kromme voor —3 V roostervoorspanning. De afstand • A—P (2 mA)
Anodespanning (Va)
geeft daarbij de anodestroomverandeFig. 7
ring aan, m.a.w. de steilheid is 2 mA/V.
De steilheid van de buis, waarvoor
deze karakteristieken zouden gelden
wordt aangegeven door AP, de ver
sterkingsfactor door AB en de in
wendige weerstand door CE : AE =
\
DQ :,AQ.

B. Bepaling van de versterkingsfactor.
De versterkingsfactor wordt bepaald.
door de anodespanningsverandering
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gedeeld door de roosterspanningsverandering, die nodig is om een
gelijke anodestroom verandering te behouden.
Men trekke de lijn A-B (fig. 7). Voor B geldt, dat de anodestroom
dezelfde is als in A, terwijl de anodespanning tot 190 V is toegenomen,
dus met 40 V is vermeerderd. Toch is dezelfde anodestroom behouden
en wel doordat het rooster 1 V sterker negatief werd. De versterkingsfactor is hier dus 40 : 1 = 40 en wordt door A B aangegeven.
C.

Bepaling van de inwendige weerstand.

De inwendige weerstand is de anodespanningsverandering, gedeeld
door de anodestroomverandering, als de negatieve voorspanning con
stant is. Als b.v. de anodespanning werd verlaagd van 150 V tot 130 V
(dus met 20 V werd verminderd), dan werd de anodestroom met
1 mA verminderd. Daaruit volgt een inwendige weerstand van 20 : 0,001
= 20 000 ohm. Deze weerstand kan men ook vinden, als men hem
berekent uit de steilheid en de versterkingsfactor, nl. 40 : 0,002 = 20 000
ohm. Nu is in fig. 7 het punt A zodanig gelegen, dat het op een
practisch recht deel van de karakteristiek ligt; is dit niet het geval,
dan moet men strikt genomen een zeer klein deeltje A C nemen, zodat
ook een zeer klein driehoekje (met AC als schuine zijde) verkregen
zou worden. De juiste meting der waarden zou dan niet mogelijk zijn.
Daarom verlengt men dan het lijntje AC tot D; aangezien A C in dit
geval maar een oneindig kort stukje zou zijn, moet A D beschouwd
worden als de raaklijn in A. Men krijgt nu een grote driehoek met
de- schuine zijde A D, die volkomen gelijkvormig is met het zo pas .
bedoelde driehoekje. Bepaalt men nu DQ (= 60 V) en A Q (= 3 mA)
dan vindt men bij deling de inwendige weerstand (60:0,003 = 20 000 ohm).
Indien de lijn A D minder steil liep, was D Q groter en zou men dus
een grotere inwendige weerstand vinden; dan was de hoek D A Q
ook groter. Men ziet nu direct in, dat de inwendige weerstand van
deze buis groter moet zijn, indien de buis b.v. in punt F zou werken ;
immers, de raaklijn F loopt minder steil.
Men kan uit de Ia - Va karakteristieken de steilheid, de versterkingsfactor
en de inwendige weerstand afleiden.
De verticale afstand uit een punt van een Ia - Va karakteristiek tot het
punt, waar de volgende karakteristiek, die 1 volt in Vg verschilt, snijdt, geeft
de steilheid aan.
Op gelijke wyze geeft de horizontale afstand de versterkingsfactor aan.
Hoe groter de hoek is, die de raakljjn in een werkpunt van een Ia - Va
karakteristiek met de verticaal in dit punt maakt, des. te groter is de inwen
dige weerstand.
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§ 5.
A.

De Ia - Va werkkarakteristieken van trioden.
Bij ohmse weerstand.

We willen nu nagaan wat er gebeurt in de anodekring van een triode,
als een ohmse weerstand als anodeweerstand (Ra) is opgenomen en
men een wisselspanning op het rooster laat optreden.. Nemen we
daartoe een negatieve roosterspanning van -2 V aan, en denken we
A (fig. 8) als het werkpunt, zodat
de anodestroom 3 mA en de anodespanning 150 V bedraagt. Stellen
we verder, dat het voedingsapparaat 300 V ter beschikking stelt.
Dit sluit in, dat door de buis 150 V
en door de1 weerstand ook 150V
wordt opgenomen, (voorgesteld
door Q P) en omdat de stroomsterkte 3 mA is (voorgesteld door
AQ) moet de weerstand 150:
0,003 = 50 000 .o. zijn. Deze weer
Anodespamry (Va)
stand kan nu op een aardige wijze
in de figuur worden voorgesteld.
Fig. 8
De door het werkpunt A getrokken weer- We trekken een lijn door het
werkpunt A en punt P, dat de
standslijn AP voor de anodeweerstand
Ra stelt de werk- of dynamische karak
beschikbare voedingsspanning
teristiek van de triode voor; A D geeft (Vb = 300 V) aangeeft, zodat de
de ruststeilheid en A E de werksteilheid,
driehoek A P Q ontstaat. Hierin is
A F de versterkingsfactor en E B de
de hoek a de maat voor de weer
spanningsversterking weer.
stand en men kan P A de weer
standslijn voor 50 000 .n. noemen. Was de voedingsspanning kleiner,
b.v. 250 V (punt P,) en was A het werkpunt, dan was. P, A de weerstandslijn en zou P, Q de spanningsval in de weerstand voorstellen.
Deze is dus kleiner dan zo pas (PQ) en daar de stroomsterkte gelijk
was, moet hoek a met een kleinere weerstand overeenkomen. Een
kleinere hoek a wijst dus op een kleinere weerstand en omgekeerd.
*Opmerking: De weerstand wordt berekend door: R = E:I of in de figuur door
P Q : A Q. Volgens de goniometrie noemt men deste verhouding der beide recht■hoekzijden van de driehoek P A Q de tangens van de hoek (tga), zodat R = E:I
= PQ : AQ = tga of kortweg R = tga. Wordt a groter, dan wordt de tangens
•ook groter, m.a.w. R is ook groter.
De rechte lijn door het- werkpunt zegt ons nog meer.
Gesteld eens, dat de roosterspanning tot —3 V toeriam; dan moet
Radio-ontvangst TI
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de anodestroom en ook de spanningsval in de anodeweerstand afnemen.
Daar deze weerstand constant is, kan de nieuwe toestand alleen maar
aangegeven worden door een punt gelegen op de lijn A P. Omdat
verder de roosterspanning —3 V moet worden, moet B het punt zijn,
dat nu bereikt wordt; de anodestroom daalt tot 2,5 mA, terwijl de
spanningsval in de weerstand met een bedrag Qb2 = 25 V vermindert,
zodat de anodespanning dan 175 V bedraagt. Brengt men de rooster
spanning op —1 V, dan moet men noodzakelijk in C terecht komen,
waarbij de anodestroom tot ca. 3,5 mA stijgt en de anodespanning
tot ca 125 V daalt. Zo zal, als er een wisselspanning met een amplitude
- van 1 V op het rooster optreedt, een verplaatsing van B over A naar C
en'omgekeerd plaats vinden, zodat de weerstandslijn AP tevens de
Ia - Va werk- of dynamische karakteristiek voorstelt. De anodestroomveranderingen vinden bij deze wisselspanningen plaats tussen b, en c,
en de anodespanningsveranderjngen tussen b2 en c2.
Nu is ook de werksteilheid (§3) te bepalen. Volgens § 4 A, zal bij
constante anodespanning, als de roosterspanning 1 V groter wordt,
AD (=1,7 mA) de anodestroomafname en tevens de ruststeilheid
voorstellen. Daar een uitwendige weerstand aanwezig is, geeft, in de
driehoek AB E, het lijntje AE (=0,5 mA) de stroomverandering per
volt roosterspanning, dus de werksteilheid weer.
Ook de spanningsversterking is uit de figuur af te leiden. Men krijgt
voor 1 V roosterspanningsverandering (van A naar B) een anodespanningsverandering van 150 V tot 175 V of 25 V, zodat de spannings
versterking 25 is en wordt aangegeven door - E B (de versterkingsfactor
wordt bepaald door AF en is ca 35).
Zou men 'bij de beschikbare spanning van 300 V een grotere anodeweerstandy- b.v. Ra = 100000 -n_, toepassen en zou men de rooster
spanning van - 2 volt handhaven, dan zou A, het werkpunt worden
en zou de werkkarakteristiek veel vlakker lopen (a2 groter dan a);
de anodestroom en de anodespanning zouden in het werkpunt kleiner zijn.
Indien de anodeweerstand oneindig groot zou worden, zou de
karakteristiek in de horizontale as vallen.
Na deze beschouwing willen we nagaan wat de toestand is, als we
een der drie bekende koppelmethoden (I-§ 86) toepassen.
B.

Bij weerstandskoppeling.

Nemen we aan, dat de anodeweerstand Ra (fig. 9-A) een waarde
heeft van 100 000 jx. De in de practijk daaropvolgende koppelcondensator en lek weerstand met parallel geschakelde weerstand en capaciteit
tussen rooster en kathode, maken, dat de wisselstroomweersiand
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(impedantie) kleiner is dan de gelijkstroom-, of' ohmse weerstand.
Gesteld, dat deze impedantie 80 000 jtl is; dan moet door het werk
punt A de weerstandslijn A P getrokken worden. Dit is nu de werk
karakteristiek.
C.

Bij transjormatorkoppeling.

Is in de anodekring een transformator opgenomen (fig. 9-B) dan
is de gelijkstroomweerstand altijd klein t.o.v. de wisselstroomweerstand.
Nemen we aan, dat de eerste 4000 n. is en de tweede op 70 000 .n.
gesteld wordt.
We herinneren ons nu, dat de
voedingsspanning bij weerstandskoppeling belangrijk groter moet
zijn dan bij transformatorkoppeling
(I-§ 88 B). We mogen daarom nu
een belangrijk kleinere voedings
spanning kiezen dan zo pas. Stellen
we deze op 150 V. Nu trekken we
5
uit het punt van 150 V een weer
3
standslijn Ra — 4000 sl en vinden
het punt B, dat nu het werkpunt is.
Daarna trekken we door B de lijn
B Q (Ra — 70 000 A). Dit is nu de
». werkkarakteristiek van de transforAnodespanning (Va)
mator, omdat deze de wisselstroom
weerstand aangeeft.
Fig. 9
Het verrassende bij deze koppe
Bepaling van de werkkarakteristieken
bij de drie koppelingsmethoden bij een ling is, dat de anodespanningen
triode. Uitgaande van een verschillende groter kunnen worden dan de voevoedingsspanning (300, 150 èn 160 V) dingsspanning, hetgeen we direct
vindt men de werkpunten A, B en C.
inzien, als we b.v. een roostertrilling
tussen —1 V en —3 V (tussen a en c) aannemen. De verklaring hier
voor is als volgt: Gesteld, dat we ons in het werkpunt B ( Va — 140 V)
bevinden en dat er nu een plotselinge toename van de roosterspanping
tot —3 V optreedt. Volgen wij de werkkarakteristiek, dan zien we,
dat de anodestroom daalt en de anodespanning stijgt. Zodra we
de voedingsspanning van 150 V bereikt hebben, moet door de
groter wordende negatieve roosterspanning de anodestroom blijven
afnemen en als er nu niet een ander verschijnsel optrad, zou de
anodespanning 150 V moeten blijven. Men. moet bedenken, dat, als
er een stroom van bepaalde grootte door een transformator (of spoel)
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gaat, in het magnetisch veld daarvan een bepaalde hoeveelheid energie
is opgehoopt (I-§ 52 A). Zodra men de stroomsterkte vermindert, komt
een deel van deze energie vrij; er ontstaat een e.m.k. van zelfinductie
van gelijke richting als de bestaande spanning en stroom. In ons voor' beeld zal nu bij afnemende stroomsterkte de e.m.k. van zelfinductie
zich op de voedingsspanning superponeren, zodat de anodespanning
bij —3 V ca. 170 V zal worden (punt C). Wanneer nu direct daarna
de roosterspanning weer naar —2 V teruggaat, moet de anodestroom
weer groter worden en wordt de energie, zo pas in een electrische
stroom omgezet, weer benut voor de vorming van een sterker mag
netisch veld, waarbij de spanning daalt (de e.m.k. van zelfinductie
werkt tegengesteld).

f
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Bij sperkringkoppeling.

Bij een sperkringkoppeling is de ohmse weerstand ook altijd klein
t.o.v. de impedantie en vaak is de verhouding tussen beide nog groter
dan bij de transformatorkoppeling. We hebben nu in fig. 9C aange
nomen, dat de voedingsspanning 160 V was (niet 150 V, teneinde een
duidelijke tekening te verkrijgen). Trekken we de weerstandslijn, dan
vinden we, als we weer —2 V roosterspanning aannemen, punt C.
Veronderstellen we, dat de impedantie van de kring 150 000 tl is,
dan kunnen we de lijn CS trekken, die de werkkarakteristiek van de
sperkringkoppeling voorstelt.
Indien we te maken hadden met een theoretische sperkring zonder
enige ohmse weerstand, dan zou de impedantie oneindig groot zijn
' (I-§54). In dat geval zou de weerstandslijn een verticale lijn, getrokken
uit het punt van 160 V, zijn en zou de horizontale lijn C,S, de werk
karakteristiek voorstellen, bij de oneindig grote impedantie.
Opmerking: De constructie der werkkarakteristieken is wel zeer eenvoudig,
doch deze gaat voor sperkring en transformator alleen maar op, als er geen
faseverschuiving tussen stroom en spanning is, zoals we hierboven eenvoudigheidshalve veronderstelden. Bij de sperkring is dit alleen maar het geval bij
de resonantiefrequentie, welk geval we hier veronderstelden. Bevindt men zich
buiten de resonantiefrequentie, dan is er wel faseverschuiving en is de werk
karakteristiek een ellips,, waarvan de lange as de richting van de rechte
werkkarakteristiek heeft.
Wij willen van dit bijzonder geval hier verder afzien.
liidien de anodeweerstand uitsluitend een ohmse weerstand .‘s, stelt een
uit hjet punt, dat de voedingsspanning voorstelt, getrokken Techte lijn de
weerstandslijn of de werkkarakteristiek voor.
Hoe groter de anodeweerstand is, des te groter is de hoek, die de werk
karakteristiek met de verticaal uit het werkpunt maakt.
Als men • de werkkarakteristiek van het werkpunt tot de eerstvolgende
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karakteristiek, die 1 V hoger of lager ligt, volgt, dan zijn vverksteilheid en
spann'ngsversterking direct vast te stellen.
Indien de anodeweerstand niet alleen uit een ohmse weerstand bestaat,
zoals bij transformator- en sperkringkoppeling, dan bepaalt het snijpunt van
de weerstandsl\jn (van de gelijkstroomweerstand) met de karakteristiek van
de gewenste roosterspanning het werkpunt, waardoor de werkkarakteristlek
is te trekken.

*
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HOOFDSTUK II.
Ontwikkeling en benoeming der radiobuizen.
§ 6.

Moeilijkheden bij h.f. tetroden.

-

In Deel I leerden we de h.f. tetroden als een grote verbetering t.o.v.
de trioden kennen. Desalniettemin bleek hij toch nog bepaalde moeilijk
heden op te leveren, die later door de constructie van de h.f. penthode
werden overwonnen. We willen, alvorens op de moeilijkheden in te
gaan, er nog even op wijzen, dat de tetrode (I-§ 100) de volgende
eigenschappen bezit t.o.v. de triode:
a) hij heeft bij verhoging van de schermroosterspanning een grotere
roosterruimte;
b) hij heeft, behalve een grotere roosterruimte, een grote versterkingsfactor en grote inwendige weerstand ;
c) hij is door de grote versterkingsfactor en inwendige weerstand
zeer geschikt als h.f. versterkbuis, zowel met het oog op de ver
sterkende werking, als op de selectiviteit;
d) door de bizondere uitvoering van het schermrooster, wordt een
zeer geringe rooster-anodecapaciteit verkregen, waardoor de terug
koppeling zeer klein wordt en hij als h.f. buis zeer geschikt is;
e) de grote roosterruimte maakt hem geschikt als eindbuis, mits een
derde rooster, het vangrooster, is aangebracht om de hinder door
secundaire electronen weg te nemen (eindpenthode).

'i

In Deel I constateerden we, dat de invloed van de secundaire elec
tronen vermeden kan worden, als de anodespanningsvariaties niet te
groot worden. Wil men echter toch grote anodespanningsvariaties op
de h.f. buis toelaten, dan heeft men direct weer de strijd met de
secundaire electronen te voeren.
Om een nog juister inzicht omtrent de invloed van deze electronen
te verkrijgen, willen we fig. 10 bekijken. Daarin is voor de h.f tetrode
E452T de Ia- Va rustkarakteristiek gegeven voor het geval men het
stuurrooster een negatieve voorspanning (Kg,) van 2 V en het scherm
rooster een constante spanning ( Vg2) van 100 V heeft gegeven. Al
direct valt het op, dat deze kromme een geheel ander verloop heeft
dan bij de triode (fig. 7). We willen nagaan hoe deze kromme ontstaat.
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,

Gesteld, dat de anodespanning nul is (schuifcontact S in punt 0);er
ontstaat toch een anodestroompje (ca 0,3 mA-punt a) als gevolg van
het feit, dat verschillende met grote snelheid door de mazen van het
schermrooster schietende electronen op de plaat terecht komen en deze
noodzakelijkerwijze opladen, zodat de plaat deze lading door de verbindingsdraden weer moet afstaan.
mA
Verschuift men nu S, zodat de
E4-52T
TEÏf&QE
Vgl,.-2V
1
Vg2m +100'/ ;
anode positief wordt, dan ziet men
de anodestroom stijgen tot de
anodespanning
ca. 15 V is gewor
e 2
den
(punt
b).
Bij
verdere toename
£
b
|
van de anodespanning daalt de
§ '
•ï
anodestroom, 'wordt bij ruim 50 V
nul, om daarna zelfs negatief te
worden. De oorzaak van dit zon
ICJ
50
150
2C0
/V.cïsspanrvng (Va)
derlinge verschijnsel ligt in het feit,
dat, als de anodespanning boven
Fig. 10
15 V komt, het electronenbombarIa - Va karakteristieken van de h.f.
dement op de anode al zo hevig
tetrode E 452 T.
wordt, dat secundaire electronen
worden losgemaakt. Denk nu eens het geval, dat de anodespanning
25 V was. Het schermrooster zou dan t.o.v. de anode een positieve
spanning bezitten van 100 — 25 = 75 V. De secundaire electronen,
door het schermrooster aangetrokken, zullen nu hun weg zoeken door
de 100 V stroombron, over O en S naar de plaat. De secundaire
electronenstroom in de buis gaat dus tegen die van de plaatkring in.
Naarmate de anodespanning groter wordt, wordt de positieve spanning
van het schermrooster t.o.v. de anode kleiner, maar er ontstaan door de
hogere anodespanning meer secundaire electronen, zodat toch de
tegenwerkende schermroosterstroom toeneemt; bij ruim 50 V wordt
hij even groot als de anodestroom en bij nog hogere spanning wordt
de anodestroom steeds meer onderdrukt.
Het aangroeien van de stroomsterkte in negatieve zin gaat. echter
niet altijd door. Immers, naarmate de plaat door het verschuiven van
S een hogere positieve spanning krijgt, wordt het spanningsverschil
tussen plaat en schermrooster steeds kleiner en op een gegeven ogenblik,
bij circa 80 V (punt c) anodespanning, treedt een neiging tot snelle
verandering in de tegengestelde richting op. Zodra de anodespanning
even groot is als de schermroosterspanning (100 V), heeft men reeds
een anodestroom in normale richting van ca. 0,75 mA. Laat men de
spanning verder aangroeien, dan ziet men, dat boven ca. 150 V de
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stijging, van de anodestroom niet groot meer is en men zou misschien
kunnen denken, dat men, eenmaal boven 150 V zijnde, bevrijd is van
de. last der secundaire electronen. Dit is evenwel niet juist, wat ons
duidelijk wordt als we fig. 11 bezien, waarin we, behalve de zo pas
besproken kromme, ook die van de schermroosterstroom hebben aan
gegeven. Direct valt op, dat deze
mA
een vergroting (top) van de stroom
vertoont, overeenkomstig de ver
3
laging (dal) van de anodestroom.
1
Bovendien is in deze figuur door
streeplijnen aangegeven hoe de
i
anode-en schermroosterstroom zou
£ 1
den verlopen, als er geen secundaire
■ o
electronen optraden. Men ziet, dat
bij ca. 120 V deze electronen geen
0
50
100
150
200
250
300V
invloed hebben, maar dat zij daar
•
Anodespannmg (Va)
boven de anodestroom vergroten.
Fig. 11
Ia - Va karakteristieken van de h.f. Dit laatste wordt veroorzaakt door
tetrode E452T met en zonder invloed de secundaire electronen, die aan
van secundaire electronen.
het scherm rooster ontstaan, zodat
de schermroosterstroom nu een
overeenkomstige verlaging vertoont.
Het gevolg van deze verschijnselen is, dat bij ca. 200 V de anode
stroom met circa 10 °/0 verhoogd' wordt. Let men op de stijging van
de streeplijn en de getrokken lijn, (b.v. tussen 150 en 200 V), dan is
deze bij de laatste belangrijk groter. Dit wil zeggen, dat, als men tussen
anode en gloeidraad van een tetrode een spanningsvariatie in dit gebied
laat optreden, de stroomvariatie groter zal worden door de invloed
der secundaire electronen; volgens Deel I-§ 100 betekent dit, dat de
buis een kleinere inwendige weerstand en een kleinere versterkingsfactor bezit. Zou men dus de invloed der secundaire electronen weg
nemen , dan brengt dit een vergroting van de inwendige weerstand
en van de verst^rkingsfactor mee, met de voordelen daaraan verbonden.
Let men op de schermroosterstroom, dan ziet men, dat deze percents
gewijze nog een veel grotere verandering ondergaat; bij 200 V bedraagt
deze ca. 20 °/0 van de gehele stroom.
Bovendien ziet men, dat b.v. tussen 150 en 200 V de daling van
de streeplijn veel sterker is dan van de stiplijn en dit wijst weer op
grotere stroomvariaties in de schermroosterstroom. Nu is het juist voor
het schermrooster zeer belangrijk, dat dit onder alle omstandigheden
een constante spanning behoudt; dit wordt daardoor zeer bemoeilijkt.
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Het scliermrooster toch krijgt in het algemeen door een aftakking op
een weerstand (I-§ 100) de gewenste spanning. Verandert nu de schermroosterstroom, dan verandert ook de spanningsval in de weerstand
en daarmede de spanning op het schermrooster. Alles bij elkaar genomen
moeten we dus vaststellen, dat de h.f. tetrode alleen gebruikt kan worden,
als niet zulke anfodespanningsverandermgen optreden, dat een kleinere
anodespanning dan b.v. 150 V overblijft; de schermroosferspanning
is anders zeer moeilijk constant te houden.
De h.f. tetrode heeft het grote bezwaar, dat bij anodespanningen beneden
ca. 150 volt de anodestroom en de schermroosterstroom veel sterker ver
anderen dan boven 150 volt, zodat de anodespanningsveranderingen beperkt
moeten worden tot het gebied boven 150 volt, daar anders sterke vervorming
optreedt.

§ 7.

A.

De h.f. penthode.
De Ia - Va karakteristieken.

Bi] de reeds vroeger (I-§ 101) besproken eindpenthoden werd, om
van de last der secundaire electronen bevrijd te worden, gebruik gemaakt
van een keer- of vangrooster. Hetzelfde is nu ook gedaan bij de h.f.
buizen, waardoor omstreeks 1934
de h.f. penthode E446 ontstond.
Van de E 446 geven we in'fig. 12
enige karakteristieken. De getrokken
krommen gelden voor het geval de
schermroosferspanning ( Kg,) 100 V
is, terwijl de gestreepte krommen
gelden voor een lagere, n.1. 75 V.
Het nagenoeg rechtlijnig karakter
van de lijn bij anodespanningen
groter dan ca. 50 V maakt, dat deze
ISO
200
250
300 V
O 10 ,
103
■7 m
buis zeer grote wisselspanningen
Fig. 12
kan verwerken, omdat de anode
De Ia - Va karakteristieken van een
spanning
tot 50 V kan dalen (bij
h.f. penthode.
de tetrode tot ca. 150 V).
Dit heeft er toe geleid om deze buis niet alleen voor h.f. versterking
te gebruiken; het is daardoor ook een zeer voortreffelijke /.ƒ. versterkbuis, waarvan in de laatste jaren overwegend gebruik gemaakt
wordt. Een bizonder voordeel is, dat nu ook de schermroosterstroom
niet meer beïnvloed wordt door de secundaire electronen, zodat men
de schermroosterspanning gemakkelijker constant kan houden.
Evenals bij de triode (§3) kan men theoretisch bij deze penthoden
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uit de. Ia -Va karakteristieken de steilheid, de versterkingsfactor en de
inwendige weerstand afleiden. Practisch gaat het voor de steilheid
eenvoudig (men bepaalt b.v. in fig. 12 de afstand A C = 2,5 mA);
voor de inwendige weerstand gaat het moeilijker, omdat de helling
der karakteristieken zeer flauw is, terwijl dit voor de versterkingsfactor
vrijwel onmogelijk is.
In elk geval zien we wel direct in, dat door de geringe helling van
de karakteristiek boven Va = 50 V de beide grootheden zeer groot
moeten zijn; de inwendige weerstand van de E 446 is n.1. 2 200 000 _n_
en de versterkingsfactor 5000.
Wanneer we tenslotte nog de Ia-Va karakteristieken van een triode
(fig. 7) met die van een penthode vergelijken, dan valt direct het
grote verschil in verloop op. Dat de karakteristieken bij een penthode
bij lage spanning, veel sneller oplopen dan bij een triode, is een gevolg
van de hoge schermroosterspanning, die al direct een grotere anodestroom doet ontstaan, waardoor men bij betrekkelijk lage anodespanning
al heel gauw een stroom verkrijgt, die daarna betrekkelijk weinig
meer stijgt.
B.
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De Ia - Vg rust- en werkkarakteristieken.

Hetgeen we hierboven opmerkten over de versterkingsfactor en de
inwendige weerstand is ook op te maken uit de Ia - Vg karakteristieken
(fig. 13), waarbij de punten A B en C .
mA
10
KATHODE
E446
overeenkomen met die in fig. 12. Verge
.Ri = Z2MJL_
5
S =2$ mA/V
lijken we deze krommen met de Ia- Vg
q =5OOO
Werk karakl..
8
'W-WOV---rustkarakteristieken van een triode (fig. 5),
Ra=5O0COSL
1
dan valt een groot verschil op, als men
Va=4QO'J
Va=200V j
let op de geringe onderlinge afstand
*1
Va=SOV
voor
de karakteristieken van 40Ó tot 50 V
5
$
Var* karakt.
anodespanning, wat al weer een gevolg
• Ra=100 OOOSL
8
is van de schermroosterspanning. Neemt
men nu een anodeweerstand van b.v.
2
20 000 .n. aan, dan vindt men een werkkarakteristiek, die bij D beginnend, binnen
D
V -6 -5 -4
-3 -2 -I
O
dit gebied blijft, zodat men gerust kan
Shjurrmst&spanning (\A}1)
zeggen, dat de werksteilheid practisch
Fig. 13
even
groot is als de ruststeilheid. Bij een
Ia - Vg rust-, en werkkaraktegrotere
anodeweerstand b'.v. van 50 000 -n.,
ristieken van een h.f. penthode.
treedt hij bovenaan (bij ca. 7 mA) buiten
dit gebied; voor een weerstand van iP0 000-n_ geschiedt dit uittreden
veel vroeger (bij ca. 3,3 mA).
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Voor een oneindig grote weerstand moet de karakteristiek met de
horizontale as samenvallen.
Wil men de bovenbocht in de werkkarakteristiek vermijden, dan mag
men Ra dus niet te groot nemen en moet men deze, in elk geval klein
houden t.o.v. de inwendige weerstand, hetgeen evenwel niet de grootste
spanningsversterking geeft (I-§ 88). Toch wordt deze hier nog behoorlijk,
vaak zelfs zeer groot, dank zij de grote versterkingsfactor.
C.

Spanningsversterking.

De spanningsversterking wordt in het algemeen bepaald door (§ 3):
Ra
Spanningsversterking: Ve — g Ri + Ra ’
zodat voor Ra — 20 000 tl voor de gegeven penthode Ri — 2,2 M tl
en g — 5000 de spanningsversterking Ve = 5000 X

2 2.2.0 UUU

= 45,2,

Gewoonlijk berekent men de spanningsversterking bij de penthoden
door het product van de steilheid en de anodeweerstand te nemen.
Dit volgt uit deze overweging:
Ra
Ri" X Ra
; daar g — Ri X 5, is Ve = S
l= g
Ri -j- Ra
Ri + Ra
Daar Ri groot is t.o.v. R0, kan men in de noemer van de breuk
Ra verwaarlozen, waarna Ri in teller en noemer wegvallen, ?odat
Spanningsverstcrking: Ve = S.Ra

•:iv-

(3)

Daar Ra = 20 000 n en 5 = 2,25 mA/'V, vindt men Ve = 0,00225 X
20 000 =: 45; deze waarde benadert 45,2 voldoende.
In tegenstelling met de triode maken we hier ter bepaling van de
versterking niet gebruik van de versterkingsfactor, maar van de steilheid.
Men vindt eerstgenoemde dan ook gewoonlijk niet in de buizentabel
opgegeven. Wel vinden we daarin voor de penthode-eiridbuizen de
versterkingsfactor opgegeven, welke de buis heeft als men het scherm-,
rooster als anode beschouwt; deze is uit de aard der zaak veel kleiner
dan de anode-versterkingsfactor en heeft de bijzondere betekenis, dat
daardoor de roosterruimte van de buis bepaald wordt. In I-§ 100 zagen
wé, dat door het opvoeren van de schermroostenspanning de Ia-Vg
karakteristiek naar links verschuift. Vinden we b.v. bij de EL3 dat
de versterkingsfactor 23 is, terwijl de schermroosterspanning 250 V
bedraagt, dan is de roosterruimte 250 : 23 = 11 V; wij merken op, dat
hiervoor een negatieve roosterspanning —6 V aanbevolen wordt, die dus
ongeveer de helft daarvan bedraagt.
In 1935 werd de hierboven behandelde E 446 gevólgd door de
AF7, die een roosteranodecapaciteit heeft, welke de helft is van die
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' van de- E 446, terwijl ook de nieuwe buishuls kleinere onderlinge
capaciteiten meebracht. Daardoor was deze buis meer geschikt voor
kortegolfontvangst. In 1937 is de AF7 gevolgd door de E F6, welke
de mogelijkheid geeft om de buis tot golflengten van ca. 7 meter te
gebruiken. In het bizonder is de E F 6 geschikt als l.f. versterkbuis.
De h.f. penthocle heeft t.o.v. tle h.f. tetrode het voordeel, dat de anodespaimlng tot ca. 50 V kan dalen, voordat de anodestroom sterk verandert,
dat de scliermioosterstroom meer constant is, terwijl de inwendige weerstand
en de versterkingsfactor nog groter zijn.
Doordat de h.f. penthode sterke trillingen in de anodekring kan verwerken,
in deze zeer geschikt als l.f. versterkbuis.
De werksteilheid van de penthode is over het gehele gebied practisch
gelijk aan de ruststeilheid, als de anodeweerstand klein is t.o.v. de inwendige.
De spanningsversterking door een penthode wordt bepaald door het product
van do ruststeilheid en de anodeweerstand.

§ 8.
A.

;

Overzicht van de ontwikkeling der huistypen.
Van ca. 1930 tot ca. 1934.

In Deel I-§ 82 bespraken we het ordeningssysteem, dat in 1925 voor
de radiobuistypen werd ingevoerd, hierbij stelden de beginletters de
grootte van de gloeistroom voor, terwijl uit het daaropvolgende getal
enkele andere gegevens waren af te leiden. We bespraken in Deel I
de eerste tot ca. 1930 verschenen huistypen en zullen deze ontwikkeling
hier vervolgen. Zo verscheen dan in 1931 een h.f. tetrode E 455, welke
behoorde tot de „Gouden „Miniwatt” serie” en als selectode werd
bestempeld.
Het doel dezer buis was in de eerste plaats om een storend ver
schijnsel — de kruismodulatie — (§ 14C) te bestrijden en gelijktijdig
een buis te hebben, die een .soepele sterkteregeling mogelijk maakte,
wat voor de in eerste ontwikkeling zijnde automatische sterkteregeling
(§ 56) een noodzakelijke voorwaarde was.
Verder werd in deze serie nog opgenomen een triode E 499, welke
voornamelijk geconstrueerd was om een geschikte buis voor anodegelijkrichfing (§ 34A) te hebben; deze heeft n.1. aan het begin der
Ia-Vg karakteristieken een grote steilheidsverandering*. De reden tot
deze constructie lag eigenlijk in de toen (1932) nog al naar voren
komende anodegelijkrichtmethode in verband met de invoering van de
automatische sterkteregeling.
In 1933 kwam een groot aantal nieuwe buizen aan de markt. Daar
van noemen’ we hier eerst de eerste indirect verhitte eindbuis E 463,
met een groot eindvermogen nj. 9 W bij 250 V anodespanning.

\

■i

■

Pr

I

H;
>:

••

!

j
f

>

i

1

1
:
\
I

29
EERSTE
LETTER

TWEDE
LETTER

BETEKENIS

A

4 V wisselstroom serie

B

180 mA gelykstroomsene

c

200 mA G/W serie
ge!ykstroon-ywisselstroom

0

BETEKENIS

A

Enkele diode

B

Duodiode

c

Triode, uitgezonderd
de eind buizen

D

Triode-eindbuis

E

Tetrode

F

H.fT pent hodeversterkerbuis

H

Hexöde of Heptode

K

Octode

L

Penthode -eind buis

M

fflectronenstraal indicator

X

Dubbelfasige gelykrichtbu/s met gasvulling

.Y

Enkelfasige hoogvacuum
gelykrichtbuis

r=i
M
D

1,2-1,4V ba.tteryser .e

E

6,3 V wisselstroom - en
autoradioserie

F

13 V autoradioserie

K

2 V battery

U

100mA G/W sene
gelykstroo m/wisselstroom

I
®M

0
1^1

Hel op de letters volgende getal
is een volgnummer. By Het verschynen van een nieuw type
van een bepaalde buis wordt
hiervoor het eerstvolgende
f

vrye cyfer gebruikt

iz
I

i

CXjbbelfasige hoogvacuum
gelykrichtburs

Q
0
0
©
©
©
©
©

K]

0

o
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Vervolgens denken we aan de h.f. penthode E 446, die belangrijke
voordelen bood boven de h.f. tetrode en zelfs ook voor l.f. versterking
was te gebruiken (§7). Gelijktijdig kwam de penthode-selectodeE 447,
die als een verbetering van de E 455 was te beschouwen (§15).
Met het oog op de zich ontwikkelende automatische sterkteregeling
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verscheen terzelfder tijd eert geheel nieuw huistype, een combinatie
van een tetrode en een diode — de binode E 444 — en een combinatie
. van triode en diode — de binode E 444 S
aan de markt, welke
weinig opgang gemaakt hebben.
Ten slotte noemen we hier nog de hexode E 448 en de hexodeselectode E 449; beide werden geconstrueerd ingevolge het in Europa
steeds sterker wordende streven naar de bouw van supers (§ 67),
waarbij de E 449 bedoeld was voor de toe te passen a.s.r.
De speciale buizen voor gelijkstroomnet-, .batterij- en gelijkstroomwisselstroom ontvangers noemen we hier niet, daar deze later ter
sprake komen.

i

J
!

B. Een nieuw benoemingssysteem (blz. 29).
Er was in de loop van enkele jaren een grote verscheidenheid van
buizen op de markt gebracht en, doordat elke fabriek zijn eigen
benoemingssysteem volgde, was een vrij chaotische toestand ontstaan.
Sedert 1934 is daarom door enkele vooraanstaande radiobuizenfabrieken
- een uniforme benoeming van gelijksoortige buizen ingevoerd. Men
heeft daartoe een code ingevoerd, waarbij de eerste tetter de voeding
van de gloeidraad n.1. de spanning of de stroomsterkte en de tweede
letter het huistype aangeeft, terwijl een daarachter geplaatst getal een
volgnummer aangeeft, afhankelijk van de ontwikkeling van de buis.
Zo is AL4, een buis, waarbij de A op 4 V wisselstroomvoeding
en de L op een eind-penthode duidt; een overeenkomstig type in de
200 mA G/W-serie heet dus C L 4.
Nemen we als volgend voorbeeld de ABC1. De letter A geeft
hierbij aan, dat deze buis tot de 4 V wisselstroomserie behoort. De
letter B geeft aan, dat het een duo-diode is en de letter C, dat de
ballon tevens nog een triode bevat, zodat het een duodiode-triode is.
De KBCl'is een duodiode-triode, evenals de ABC1; echter be
hoort hij tot een andere serie, n.1. tot de 2 V batterij-serie.
C.

Nieuwe huistypen.

Bi
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Met de invoering van het nieuwe benoemingssysteem in 1934 ver
schenen gelijktijdig een aantal nieuwe huistypen in A, C, E en K-serie,
voorzien van de nieuwe P-huls (fig. 16).
We noemen hier de duo-dioden AB1, CB1 en EB1 ; de h.f. penthodenselectoden AF2, CF1 en CF2; EF1 en EF2, KF1 en KF2; de octoden AKI en AK2, CK1 en EK1 en KK2 en de ejndpenthoden CU
en CL2 en ELI.
In 1937 werd de E-serie belangrijk uitgebreid met de bedoeling
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daarmee in de naaste toekomst zoveel mogelijk de apparaten uit te
rusten. De snelle opkomst van de autoradio, waarbij men meestal de
beschikking kreeg over een 6 V batterij, was w^l de reden, dat men
aan de E-serie de voorkeur gaf ooven .de A-serie, de bekende 4 volts
buizen.
Op een paar typen willen we hier wel wijzen n.I. op de heptode EH2
(1937) en op de ruisarme penthode EF8 (1938), de penthode met mee
lopende schermroosterspanning EF9 (1938) en de vierbundeloctode EK3.
Met de invoering van een nieuwe methode van zichtbare afstemming
kwamen de afstem buizen AM1 (1936), EM1 (1938) en EM4(1939).
Ten slotte zij hier nog gewezen op de uitbreiding der combinatiebuizen als ABC1, CBC, KBCl (1935), KDD1 (1936), EBC3, EBL1 (1937),
EAB1, EBF2, EFM1, ELL1, ECH3 (1939) en ECH4 (1940).
Universeel series.
Na 1926 was het aantal huistypen tot 1940 per jaar met gemiddeld
ca. 20 stuks toegenomen. Het is wel duidelijk, dat men op deze weg
niet zou kunnen doorgaan, omdat dit in vele opzichten onvoordelig
is, terwijl de oorlogstoestand er bovendien toe noopie vereenvoudiging
in te voeren.
Het zou doelmatig en economisch zijn, indien het aantal typen vrij
sterk beperkt werd. Ongetwijfeld bracht de ontwikkeling der, radioontvangers de veelheid van huistypen mee, maar langzamerhand achtte
men de tijd gekomen om over te gaan tot slechts enkele huistypen,
die de mogelijkheid tot verschillende toestelconstructies boden.
Zo verscheen in 1940 een geheel nieuwe serie, n.l. de D-serie, bestemd
voor batterijontvangers, waarbij elementen voor voeding van de gloeidraad werden gebruikt (§ 104): zij bestond uit DK21, DF21, DBC21 en
DL21 en maakte het mogelijk om er supers mee te construeren, die door
serieschakejing der gloeidraden ook voor gelijk- en wisselstroom zijn
te gebruiken. Men kan ze beschouwen als een universeel serie. Hierbij
werd een nieuwe buisconstructie toegepast, welke aanleiding 'gaf tot
de naam sleutelbuizen (§9G).
In 1941 bracht Philips nog twee nieuwe universeel series, de E-serie
en de U-serie aan de markt, bestaande uit ECH21, EF22 en EBL21,
resp. UCH21, UF21 en UBL21, waarmee het mogelijk is, hoewel men
slechts 3 huistypen heeft, toestellen met zeer uiteenlopende schakelingen,
dus supers van verschillende prijsklasse te bouwen. De eerste serie is
bestemd voor wisselstroomapparaten, de tweede serie voor universeelapparaten, welke zowel voor gelijk- als wisselstroomvoeding (G.W.apparaten) geschikt zijn. Ook dit zijn sleutelbuizen.
D.

'

32

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat bij de drie genoemde systemen
achter de letters een getal van twee cijfers voorkomt. Bij de metalen
buizen (§ 9 G) begint de nummering met 11, 12 enz., en bij de glazen
buizen, zoals hierboven, met 21, 22 enz. Terwijl we bij de E- en U-serie
slechts 3 typen ’aantreffen, bestond de D-serie destijds uit 4. Dit is
, een gevolg van het feit, dat men de droge batterijen niet te zwaar
mag belasten, b v. dooreen eindbuis met grote versterking; daarom
is er nog een extra versterkbuis (DF21) aan toegevoegd.
E.
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Overzicht der huistypen.
DIVERSE „MINIWATT” BUIZEN.
Buistype

tot op 31 Augustus 1942 verschenen

EA50
(AB1), AB2, (CB1), CB2, (EB1), EB4, KB2.
j EAB1
(CC2), (EC2), EC50, KC3, (KC4).
(ADI)
• DAC21
ABC 1, (CBC1), (DBC21), EBC3, (EBC51), KBC1.
KDD1.
AF7, (CF7), CF50, DF21, EF6, (KF1), (KF4).
(AF2), AF3, (CF1), (CF2), (CF3), (CF7), DF21,
(EF1), (EF2), (EF5), (EF8), EF22, EF50, EF51.
(KF2), KF3.
DF22, EF9, EF22, UF9, UF21.
h.f. penthode (m.m.s) *
_ duo-diodepenthode
EBF2.
dubbele h.f. penthode
(EFF50).
eindpentliode
(AL1), (AL2), AL4, (AL5), (CL1), (CL2), (CL4),
(CL6), DL21, (ELI), EL2, EL3N, ELS, (EL6),
KL4 (KL5).
duodiode-eindpenthode
ABL1, CBL1, EBL1, EBL21, UBL1, UBL21.
DLL21, (ELL1).
duo-eindpenthode
(AH1), (EH1), (KH1).
hexode-selectode
(EH2).
heptode-selectode
ECH3, (KCH1).
trioae-hexode
(DAH5G).
diode-heptode
ECH4, (ECH21), UCH4, UCH21.
triode-heptode
(AKI), AK2, (CK1)," (CK3), DK21, (EK1), EK2,
octode
(EK3), KK2.
(AM1), EM1, (EM2), EM4, UM4.
katodestraal-indicator EFM1.
penthode-indicator
EE1, (EE50).
secundaire-emissiebuis
(CY1), CY2, UYIN, (UY21).
enkelfasige gelijkrichter
AZ1, AZ4, EZ2, (EZ4).
dubbelfasige gelijkrichter
diode
duo-diode
drie-diodenbuis
triode
eindtriode
diode-triode
duo-diodetriode
duo-triode
h.f. en l.f. penthode
h.f. penthode-selectode

* m.m.s. = met meelopende schermróosterspanning. ( ) niet meer in productie.
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§ 9.

Ontwikkeling- van de buisconstructie.

In Deel I (§81) deelden we reeds iets mee over de buisconstructie.
We willen dit onderwerp thans nog eens bekijken.
A.

De kathode.

De constructie van de kathode heeft in de loop der jaren allerlei
verbeteringen ondergaan. De gloeidraad a (fig. 14) wordt als bifilair
gewikkelde draad uitgevoerd en met een isolerende massa bespoten.
Ook wel wikkelt men de draad eerst om een geïsoleerd staafje om
hem daarna te bespuiten.
Voor buizen met een
hoge gloeispanning (13 V
of meer)* is de draad zo
c
a
:-I b
J
lang, dat deze eerst gespiraLA
liseerd moet worden. Öm
J
het gloeilichaam wordt ver
Fig. 14
der een nikkelen buisje b '
geschoven,
waarin het aan
Gloeikatho.de van een moderne radiobuis.
een einde gesteund wordt
door een isolerend stukje d, zodat tussen de geïsoleerde gloeidraaden het nikkelen buisje ruimte is, wat bij de oudere constructies niet
het geval was. Het buisje is bedekt met een zeer dun emitterend
laagje c, gewoonlijk bariumoxyde. De gloeidraad wordt bifilair (l-§ 17)
uitgevoerd om magnetische inductieverschijnselen tegen te gaan, een
meer vaste ligging van de gloeidraad te verkrijgen om daardoor minder
kans op een soort ruisverschijnselen te hebben en om verder een zo
gelijkmatig mogelijke verhitting van het gehele lichaam te waarborgen.
Bij de vroegere massieve constructie van de kathode was de massa
van de kathode zo groot, dat 50 a 60 sec verliepen. eer de ge
wenste temperatuur (ca. 700° C) voor voldoende emissie was bereikt.
Bij de latere, niet massieve constructie (1935) werd de opwarmtijd tot
ca. 15 sec teruggebracht, terwijl deze bij de nog latere buizen slechts
ca. 10 sec bedraagt. Het voordeel hiervan is, dat het radiotoestel vrijwel
direct na het inschakelen begint te werken. Bovendien brengt deze
nieuwe constructie mede, dat minder warmte wordt uitgestraald, zodat
het nodige gloeistroomvermogen veel kleiner is geworden (fig. 15).
B. De anode.
De anode werd aanvankelijk steeds massief gemaakt. Bij het opvoeren
van het vermogen, in het bijzonder bij de eindbuizen, maakt men de
Radio-ontvangst II
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.anode zwart om een betere afkoeling te verkrijgen (zwarte voorwerpen
absorberen niet alleen meer licht en infrarode stralen, maar stralen deze
ook omgekeerd beter uit). Bij eindbuizen voorziet men de anode nog
van koelribben. Later ging men er toe over de gaasanode te gebruiken,
' zodat de straling meer door de mazen gaat en het eigen stralend ver
mogen, en dus de afkoeling, groter is, terwijl het gewicht geringer is.
Tegenover deze voordelen staan ook bezwaren. Ten eerste zullen er
altijd electronen door de mazen heenschieten, die, als ze de glaswand
treffen, daar, afhankelijk van de momentele waarden van de anodespanning, al of niet secundaire electronen doen ontstaan, zodat afwis
selend wel of niet secundaire electronen op de anode vallen. Daardoor
wordt het proces, dat zich in de buis normaal meet afspelen min of
meer gestoord. Men bestrijdt dit verschijnsel ten eerste door de mazen
van anode en vangrooster nauw te maken en ten tweede door de
glaswand tegenover de anode van binnen met een halfgeleidend laagje
(gewoonlijk een grafietlaagje) te bedekken, daar dit nagenoeg geen
secundaire electronen uitzendt (zwarte laag tegen de glaswand).
*. Het ontstaan van deze secundaire electronen moet zeker vermeden
. worden en heeft vroeger bij eindbuizen wel eens aanleiding gegeven
tot een ruisverschijnsel.
Ook bij h.f. buizen, welke van een metallische afscherming zijn
voorzien, bestaat de mogelijkheid; dat bij minder juiste geconstrueerde
apparaten, de op de ballonwand ontstaande lading aanleiding is, dat
het toestel na het inschakelen geen geluid geeft, hetwelk men het
schakeleffect heeft genoemd. Het zwarte laagje voorkomt deze moei
lijkheid.
En dan is er nog een ander verschijnsel, waarop gewezen moet
worden. Bij het bombardement van de glaswand door de primaire elec
tronen, gebeurt het, dat het glas de daarin geabsorbeerde gasmoleculen
(b.v. zuurstof) afgeeft. Indien dit gas nu niet snel genoeg door het
getter (l-§81E) wordt gebonden, dan wordt de kathode daardoor aan
getast .en vermindert de emissie van deze. Deze vergiftiging der kathode
herstelt zich dikwijls weer na enige tijd. Ook hier helpt een dun
koolstoflaagje. Nu treedt deze vergiftiging niet alleen op bij gaasanoden,
maar bij al die constructies, waarbij de primaire electronen binten de
electroden om de glaswand treffen.
Niet altijd is de gaasanode bij de buisconstructie te handhaven, b.v.
voor h.f.buizen voor kortegolf ontvangst, omdat door de lange wegen,
die de electronen buiten de anode .kunnen doorlopen, samengestelde
verschijnselen optreden, die zich laten gevoelen als een demping, waar
door selectiviteit en versterking achteruit gaan.
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C. Het stinirroostcr.
De roosters worden vervaardigd van draad van molybdeen of een
metaallegering en in een rechthoekige-, cirkel- of ovaalvorm om de
kathode geplaatst. Zij worden gedragen door staafjes van een metaal,
dat een grote warmtegeleidend veritiogen bezit (b.v. koper), om vooral
te voorkomen, dat het stuurrooster niet te warm wordt. Dit is niet
zo heel eenvoudig, omdat bij de moderne buisconstructies het stuur
rooster zeer dicht de kathode nadert; bij buizen voor kortegolf ont
vangst is deze afstand soms 0,1 mm. Wanneer het rooster sterk ver
warmd wordt, begint dit ook electronen uit te zenden (roostere///issie).
De kans hiertoe wordt nog vergroot door het feit, dat altijd enig
bariumoxyde door verdamping en condensatie op de roosterdraden
terecht komt. Een dergelijke roosteremissie stuurt het gehele electrische
proces in de buis in de war en moet derhalve met kracht bestreden
worden. Daarom wordt ook het boveneinde van het stuurrooster* van
zwarte afkoelribben voorzien.
.«
D. Verdere inwendige bouw.
Een der allereerste eisen bij de bouw van radiobuizen is, dat alle
onderdelen mechanisch stevig zijn, zodat de onderlinge afstanden zich
tijdens vervoer of in bedrijf door verwarming, practisch niet kunnen
wijzigen. Daarnaast moet gestreefd worden naar kleine afmetingen
om te. komen tot zo klein mogelijke totaal afmetingen en gewicht.
Men moest vooral naar een meer verstijfde bouw streven om daarmede
de kans op mierofonisch effect (ook wel acoustische koppeling genoemd)
der buis (I-§85C) te verkleinen. Dit verschijnsel bestaat hierin, dat als
men even tegen de buis tikt, deze tik door de luidspreker wordt
weergegeven, waarna deze een blijvend gefluit of gehuil laat horen;
ja, zelfs was het vaak niet eens nodig om tegen de buis te tikken en
kon dit verschijnsel zich bij de minste aanleiding voordoen. Des te
dringender werd de eis van de verstijfde bouw toen hét een gewoonte
werd om de luidspreker in het ontvangtoestel te bouwen.
Ook worden knetterverschijnselen, die door minder vaste opstelling
der onderdelen ontstaan, tegengegaan.
Teneinde een goede verstijving te verkrijgen veranderde men ook
de ballonvorm. Men voorzag deze n.I. van een z.g. dom (zie AF7 en
EF9 in fig. 15) en rustte het binnenwerk van de buis uit met een
micaschijfje (dommica) of met micavleugeltjes, welke tegen de binnen
wand van de dom steun vonden.
E. Afschermmdntel.
Al heel spoedig na de eerste ontwikkeling van de h.f.tetrode zag
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men iri, dat, wilde men met succes h.f. versterking toepassen, liet
noodzakelijk was met de grootst mogelijke zorg er naar te streven,
dat nergens capacitieve koppelingen op konden treden. Dit werd een
des te dringender eis, naarmate men op kortere golven wilde ontvangen.
Al deze koppelingen veroorzaken oscilleerneigingen, die moeilijk zijn
te bestrijden. Geleidingen werden zoveel mogelijk gekruist aangebracht
en zo ze evenwijdig .mochten lopen, voldoende van elkaar gelegd ; het
gehele stelsel van geleidingen en condensatoren werd in een metalen
doos ondergebracht, die met aarde verbonden werd, spoelen werden
in goed gesloten metalen dozen opgeborgen, de zo gevoelige roosferleidingen werden door een aan aarde verbonden metalen huls omgeven,
alles ter voorkoming van de onderlinge beïnvloeding. Maar het inwen
dige van de buis was bij de allereerste buizen niet afgeschermd en
electrische en magnetische velden buiten de buizen konden daarop vrij
hun -invloed doen gelden. Daarom werd er toe overgegaan om de
buitenkant van de glaswand te omgeven door een metallisch laagje,
dat geleidend verbonden werd aan een der contacten van de huls,
gewoonlijk aangeduid door de letter m.
De eerste buizen, die Philips in 1931 met een dergelijke afschermmantel aan de markt bracht, hadden een goudachtig aanzien en kregen
de naam „Gouden „Miniwatf'-serit” (E 462, E 424, E 455 en C 453).
Bij de uitvoering van de nieuwe benoeming werd de afschermlaag
in rode uitvoering geleverd. Bij de sleutelbuizen werd de afscherming
binnen in de buis gebracht; zie onder G.
F.

Buisgrootte en vorm.

In de loop der jaren valt een sterk streven waar te nemen om het
eigenverbruik der buizen (gloeistroomvcrmogen) bij een zeker af te
geven wisselstroomvermogen in de anodekring, zo klein mogelijk te
maken en om ook gelijktijdig met kleinere afmetingen te volstaan. Dit
wordt wel heel demonstratief weergegeven door fig. 15. Dat men tot
kleinere afmetingen kon komen is niet alleen het gevolg van verbeterde
constructie van het inwendige, maar ook vooral door verbetering van
de buishuls.
Aanvankelijk gebruikte men de pennenhuls, waarvan de A-huls de
meest eenvoudige was. Hierbij waren 4 pennen in een kruis geplaatst
(fig. 16), waarvan a voor de aansluiting van de anode, f voor de
gloeidraad (filament) en g voor het stuurrooster (gitter) bestemd was.
Een 5e aansluitpunt werd gevonden in een schroefje op zij van de,
- huls of aan de top van de buis (fig. 15) of wel met een extra pen
midden in de huls. Met de invoering van de nieuwe benoeming der
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buizen in 1934, kwam de contacthuls, de P-huIs (met 8 contactlippen)
en de V-huIs (met 5 contactlippen) in gebruik.
De vroegere pennenhulzen hadden het grote bezwaar, dat het zeer
moeilijk was om b.v.
1933
bij 5 pennen voor alle
i
een solied contact te
verzekeren in de des
tijds in gebruik zijnde
EMS
1941
huishouders, terwijl de
pennen de buiscapa3
citeit niet onbelangrijk
EF22
fcj verhoogden en voor
buisgrootte en buisuuyuu j gewicht
ongunstige
!
__
Gloei stroomvermogen
factoren waren. Men
1,26 watt
4.4 watt
2.6 watt
1.6 watt
heeft daarom hulzen
Fig. 15
geconstrueerd, die in
Hoe in de loop der jaren het huistype veranderde, de huishouder tegen
de buisgrootte en het gloeistroomverinogen afnamen
verende contacten
bij de penthode.
drukken. In het alge
meen werd de P-huls gebruikt, onverschillig of alle contacten ncodzakelijk zijn of niet, terwijl in enkele gevallen de V-huls in aanmerking
kwam. Op deze wijze kreeg men een belangrijk kleinere capaciteit in
huls en huishouder dan bij de vroegere constructies met pennen, wat
vooral voor kortegolfontvangst van betekenis was.

A

1940

OO

9.o

OO
A huls

v huls

W 8A huls

Vier der belangrijkste huistypen der radiobuizen
in de loop der jaren.
Verder bleek de ohmse weerstand tussen de contacten der buishuls bij de
P- en V-huls enkele malen groter te zijn dan bij de pennenhuls. Bovendien
bleken de diëlectrische verliezen (III-§55) belangrijk kleiner te zijn.
G. De sleutelbuizen.
Trots al deze verbeteringen ging men in 1941 toch weer ever tot
een geheel nieuwe buisconstructie.
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Zoals we reeds vroeger (I-§ 67) opmerkten, ontwikkelde de radio
buis zich uit de gloeilamp. Bij deze worden de stroomtoevoerdraden
door een glazen buisje (voetje) dat van boven is dichtgeknepen (kneep)
in de lamp gevoerd (fig. 13a). Deze invoering had de gloeilampenitechniek heel wat moeite gekost en werd daarom ook bij de radio
buizen toegepast. Het voetje werd echter wijder gemaakt om de
verschillende electrodeverbindingen
door te voeren en
op voldoende af
stand van elkaar te
houden, terwijl de
kneep veel breder
gemaakt werd om
de nodige steundraden voor anode
en rooster plaats te
geven.
Nu zagen we
Doordat de radiobuis zich ontwikkelde uit de gloeilamp (a), vroeger (l-§99B),
zat men jaren vast aan de constructie van voetje met dat ter bestrijding
kneep (b en c), totdat hiermede omstreeks 1940 werd
van het oscilleren
. gebroken door de invoering van de sleutelbuis (d).
der trioden, de
anode verder van het rooster werd gebracht en de anode aan de
. topzijde werd uitgevoerd. Dit systeem van topaansluiting werd gaande
weg door invoering van buizen met meerdere electroden voortdurend
toegepast, zij het dan ook, dat men gewoonlijk het stuurrooster er
mee verbond, omdat de verbindingsdraden met dit rooster zoveel
mogelijk tegen alle inductieve invloeden moest worden beveiligd.
Met de voortschrijding der radiotechniek en in het bijzonder door
het meer en meer in gebruik komen van de korte golven, werden de
lange vèrbindingsdraden in kneep en voetje (fig. 17b ene), die onder
ling bij de hoge frequenties zeer hinderlijke capaciteiten vormen, steeds
groter bezwaar.
Bovendien bleek de roosteraansluiting aan de top, hoewel dit in de
aanvang een uitkomst was, toch ook een groot bezwaar te zijn, omdat
men de verbinding van het rooster met een of ander koppelelement,
dat geplaatst is in de goed afschermende metalen kast van het toestel,
van een soepele verbinding moest worden voorzien, die nergens enig
„lek” mocht vertonen, d.w.z. een ononderbroken geheel vormde.
'
Zo kwam men nu op de gedachte om het voetje eq'de kneep te
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laten vervallen om te komen tot een „grondplaatje”, waarin de nodige
contactpennen zijn bevestigd ; daarop werd het binnenwerk gebouwd
en het geheel afgesloten met een kap. In 1935 ging men er in Amerika
toe over om dit grondplaatje van metaal te maken en te voorzien van
glasparels, waardoor contactpennen werden gevoerd, terwijl een metalen
kap op het grondplaatje werd gelast. Deze z.g. stalen bitis heeft het
natuurlijke voordeel, dat het binnenwerk tegen electrische veldveranderingen is afgeschermd (I-§ 26), zodat geen metallische laag op de
ballon gespoten behoeft te worden als bij de glazen buis. Bij deze
buizen werd het rooster nog aan de top uitgevoerd. Ook Philips heeft dergelijke buizen in grote hoeveelheid voor de buitenlandse markt
gemaakt.
Telefanken ging er toe over om het binnenwerk niet als de Ameri
kanen in de asrichting, maar dwars op het grondplaatje te monteren.
Daardoor kreeg men een nog kleiner type, waarbij bovendien de topaansluiting ontbrak. Echter maakte deze liggende opstelling het alleen
de vervaardiging van buizen van klein vermogen mogelijk; zodran.1.
het vermogen groter wordt, wordt het gehele binnenwerk groter en '
langer en dan zou men een zeer dikke buis krijgen. Voortbouwende
op het Amerikaanse systeem, bouwde Philips in 1939 een geheel
glazen buisconstructie („all glass valve”), die in 1941 hier te lande aan
de markt kwam. In het grondplaatje van persglas zijn de contact
pennen bevestigd, die meteen dienst doen als verbindingen met de
electroden van het in de asrichting opgestelde binnenwerk (fig. 17d).
Daarover is een glazen kap geplaatst, waarna via een buisje in het
midden van het grondplaatje, evacuatie plaats vindt. Na het dichtsmelten hiervan, wordt een metalen huisje, dat in het midden voorzien
is van een busje, en het afgesmolten glazen buisje omvat, aangebracht.
Het centrale busje vormt nu de centreerpen van de buis. Deze pen is
voorzien van een nok, waarmee men de buis draaiende in de huis
houder, direct de juiste stand vindt, doordat een nok op de pen
(zoekernok) valt in een daarvoor gespaarde sleuf in de huishouder. De
pen is verder voorzien van een kraag, waarin twee veertjes snappen
en de buis vasthouden, waardoor bij transport niet te vrezen is, dat
de buis uit de houder springt. Daar de pen als een soort sleutel werkt,
spreekt men van „sleutelbuizen”.
. De buizen bezitten alle 8 pennèn; de buishuls wordt aangeduid als
W 8 A (fig. 16). De centreerpen wordt soms ook als electrode gebruikt.< *
Bij huistypen, waarbij de rooster-anodecapaciteit zeer klein moet zijn,
zijn anode en rooster aan diametraal gelegen pennen bevestigd, zodat
de middenpen afschermend werkt.

/

40
De natuurlijke afscherming, die men bij metalen buizen heeft, ont
breekt bij de glazen buizen; men bereikt bij de buizen, waarvoor zulks
nodig is (dus niet bij de eindbuis) de afscherming door binnen in de
buis, rond het gehele binnenwerk, een gaascylinder als kooi aan te
brengen (fig. 17d), welke via een der pennen aan aarde verbonden
wordt. De’sleutelbuizen geven vooral voor de k. en u. k. golven, als
gevolg van de veel kleinere capaciteiten tussen de verschillende electroden, grote voordelen. Voor golven beneden 1 m zijn ze ook in
het voordeel boven de metalen buizen.

f

Opmerking: Voor toestellen van zeer kleine afmetingen, bestemd voor
korte golven komen zeer kleine buizen in aanmerking (knoopbuizen). (§ 118).
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Maximale grootheden.
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A. Diverse grootheden.
Iedere buis kan bepaalde maximale waarden van spanning, stroom
of vermogen verdragen, welke niet overschreden mogen worden, daar
anders de buis beschadigt, of de goede werking in het gedrang komt;
ook mogen daarvoor bepaalde weerstandswaarden niet worden over
schreden. Soms moet een minimum waarde worden opgegeven. De
buizenfabrikant dient voor den toestelbouwer de waarden vast te leggen.
Als voorbeeld hiervan geven.we hieronder de grenswaarden voor de EF9.
Va0 (anodespanning in koude toestand) .... max. 550 V
Va (anodespanning bij Ia in werkpunt) . . .
„ 300 V
Na (max. anode dissipatie) .......
2 W
Ik (kathodestroom = Ia + Igx -f- Ig2). . .
10 mA
Vg2o (schermr.sp. in koude toestand) ....
550 V
Vg2 (schermr.sp. bij Ia — 6 mA)....................
125 V
Vg2 (schermr.sp. bij Ia ^ 3 mA)....................
300 V
Ng2 (maximale dissipatie in schermrooster) \ .
0,3 W
Ig2 (schermr.str. bij Ia — 6 mA en Vg2 — 100 V)
2,0 mA
Ig2 (schermr.str. bij Ia — 3 mA en Vg2 = 100 V)
1,2 mA
+
0,3
p.
A)
.
.
.
.
.
Vg{ (stuurr.sp. bij Igx
» — 1,3 V
Rgx (weerst. i. d. stuurroosterkring)........................
3 M ohm
Vfk (spanning tussen gloeidr. en kathode) . . . » 100 V
20 000 Ohm
Rfk (weerstand tussen gloeidr. en kathode) . . .
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B. Maximale spanningen in koude toestand (VaQ en Vg 2o).
' ' . Schakelt men een radio-ontvanger in, dan worden gelijktijdig gloeispanning en anodespanning ingeschakeld. Nu .is de gelijkrichtbuis.
. /•
gewoonlijk direct verhit, terwijl de andere buizen indirect verhit zijn,
met het gevolg, dat de gelijkrichtbuis veel sneller functioneert (vol-
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doende emitteert) dan de andere buizen. Er treedt dus een ogenblik
op, waarop de anodespanning al op de nog koude buizen .staat, zonder
dat er anodestromen kunnen lopen, zodat de gelijkrichter nog onbelast
is, m.a.w. er ontstaat een anodespanning Va0 en ook een schermroosterspanning V°-2o, die veel hoger zijn dan bij normaal gebruik en
die ook veel hoger zijn dan het voedingsapparaat dan geeft. De buizen
moeten in staat zijn deze hoge spanning te verdragen ; vandaar de
opgave van Va0 en Vg2o.
C.

Maximale kathodestroom. (Ik.)

Wil men voorkomen, dat de kathode beschadigd wordt, dan is het
een eerste vereiste, dat men de voor de buis vastgelegde maximale
waarde van Ik, die bestaat uit de anodestroom -J- de stromen van de
verschillende roosters, niet overschreden wordt.
D. Maximale schennrooster stroom (Ig2).
Stelt men een penthode in bij een bepaalde Va op een . bepaalde
Ia en een bepaalde Vg2} dan kan de schermroosterstroom Ig2 nog
belangrijk afwijken van de gemiddelde waarde, die gewoonlijk wordt
opgegeven. Dit verschil hangt af van de toevallige kleine afwijkingen
in de stroomverdeling tussen anode en schermrooster. Bij een EF9
met Va — 300 V, Ia — 6 mA en Vg2 = 100 V mag Ig2 maximaal •
2,0 mA bedragen (een gegeven, dat voor de toestelfabrikant van
betekènis is). Overschrijding’ van 2,0 mA zou een voor het scherm
rooster te grote verwarming meebrengen.

;•

E. Maximale belasting (Na en Ng2).
Steeds moet voorkomen worden, dat de anode of het schermrooster
te sterk belast worden, m.a.w. de dissipatie (N)} die maximaal bij beide
électroden kan optreden, moet beneden zekere waarde blijven.
F. Maximale werkspanningen (Va en V'g2).
Zijn de maximale dissipatie en de maximale stroomsterkte in het
werkpunt vastgelegd, dan zal daarmee ook de maximale waarde van
anode- en scherniroosterspanning bepaald zijn. Aangezien we tw.ee
grenswaarden voor de schermroosterstroom aannamen, zullen ook twee
waarden van Vg2 moeten worden opgegeven.
G. Maximale weerstand in de staarroosterkring {RgJZoals we in § 9 C zagen, kan roosteremissie optreden en de kans
daartoe is groter naarmate de warmteontwikkeling groter is. Bij deze
emissie geeft het rooster electronen af en dit wordt minder negatief
i r
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dan het had moeten zijn. Nu bevindt zich altijd weerstand in de
roosterkring (dus tussen kathode en rooster - fig. 18), terwijl liet wel
belangrijk is, dat het te kort aan electronen snel op het rooster wordt
aangevuld. Daarom mag de totale weerstand vooral niet te groot zijn
en . is de maximale waarde aangegeven. Voldoet men daaraan niet,
dan wordt door het te weinig negaIa
f + tieve rooster de anodestroom lang
zamerhand groter, zodat de buis nog
\92p2 K
r91 gi IP-sterker verwarmd wordt. Daarmee
]\
’J Vfk Vg2
neemt de roosterstroom nog meer
toe, de negatieve roosterspanning
wordt nul en de anodestroom stijgt
t
maar steeds. Door de botsing van de
steeds sterker wordende electronenstroom met de gasmoleculen van de
Voedingstransf,
gasresten, die uit het metaal en de
glaswand worden gedreven, worden
Fig. 18
ionen gevormd (ionisatie); de mole
De verbinding van stuurrooster en
culen worden gesplitst in een positief
kathode eener buis.
deel (+ion) en in een negatief deel
(electron). Terwijl de electronen naar de anode worden getrokken,
bewegen de + ionen zich naar het stuurrooster en de kathode. Deze
laatste wordt daardoor heftig gebombardeerd, emitteert nog sterker en
verliest weldra zijn emitterend vermogen.
Nu werkt de gebruikelijke kathodeweerstand Rk altijd gunstig, want
als.de anodestroom'toeneemt, neemt de spanningsval in Rk toe en
neemt de anodestroom af.
Zoals uit de gegevens van de EF9 blijkt, moet Rg{ beneden 3 M
ohm blijven. Bij eindbuizen, waar de verwarming zoveel groter is, is
een veel kleinere waarde toegestaan (b.v. bij EL6 slechts 0,7 M j'l).

«I

H.

i

Maximale gLoeidraad-liathodespanning (Vfk).

De kathode wordt gewoonlijk door de weerstand Rk (I-§105)aan
aarde (—leiding) gelegd; het midden van de gloeistroomwikkeling
\yordt ook aan aarde gelegd, doch hiervan wordt in de laatste tijd nog
al eens afgeweken. Afgezien van de geringe spanning in de helft van
deze wikkeling, bestaat dus tussen gloeidraad en kathode eèn spanning,
die bepaald wordt door de spanningsval in de weerstand Rk.
Z'oalè uit § 9 blijkt, ligt de gloeidraad meer of minder los in de
kathode. Staat de buis bloot aan schokken of trillen, dan kan de
gloeidraad tegen de nikkelwand van de kathode komen. Weliswaar is
ï. ■
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de eerste geïsoleerd, doch we moeten bedenken, dat de temperatuur
ca. 700° bedraagt, waardoor bij een hoge spanning spoedig doorslag
zal kunnen plaats vinden. Bij deze kortsluiting valt de negatieve voorspanning van het rooster weg en ontstaat plotseling een stroomstoot,
die een tik veroorzaakt. Is de kortsluiting intermitterend, dan hoort men
gekras. Bovendien zal er altijd een kleine emissiestroom ontstaan
van de kathode naar de gloeidraad en vervolgens door Rk vloeien,
zodat de negatieve voorspanning daardoor enigszins beïnvloed wordt.
Het is o.a. om deze redenen, dat men bij vele buizen de maximaal toe
laatbare spanning (EFQ — 100 V) vindt opgegeven.
K.

Maximale weerstand in de gloeidraad-kathodekring (Rfk).

De spanning, welke tussen gloeidraad en kathode optreedt, is afhan
kelijk van de spanningsval, welke in de daartussen geschakelde kring
optreedt (fig. 18).
Is de weerstand Rh b.v. IOOOxl en gaat hierdoor een stroom van
20 mA (anode + schermroosterstroom), dan is de spanningsval 20 000
mV = 20 V. Bevinden zich nog andere weerstanden in de kring, dan
zijn deze natuurlijk daarbij in rekening te brengen.
Verder moet de halve spanning van de secundaire wikkeling van
de voedingstransformator (fig. 18) nog op de' pas berekènde spanning
gesuperponeerd worden.
Terwijl nu volgens hetgeen in H gezegd is de spanning vastligt en
voor de EF9 100 V bedraagt, zo ligt ook de maximale weerstand,
die buiten de kathode en gloeidraad mag optreden, vast; deze mag
niet groter dan 20 000 ohm zijn.
Men moet n.1. niet uit het oog verliezen, dat deze weerstand parallel
ligt aan de weerstand, die door de isolatie rechtstreeks tussen kathode
en gloeidraad bestaat. Hoe groter nu de eerst genoemde weerstand
is, hoe groter het lekstroompje wordt, dat door de isolatie tussen
kathode en gloeidraad optreedt. Het gevolg hiervan zal zijn, dat de
buis niet meer constant werkt, terwijl in ernstige gevallen de kathode
beschadigd wordt.

.

HOOFDSTUK III.
Vervorming-, modulatie- en ruisstoringen en de ontwikkeling
der regelpenthoden.
§ 11.

Lineaire vervorming.

Meer dan eens is gewezen op factoren, die aanleiding kunnen geven
tot vervorming van het geluid. Voor
D-A+B+C
A
het goede begrip is het zeer wen
B
selijk daarop thans wat dieper in
/y.
vv
te gaan.
2
A+Ö+C =0
Men verstaat ’onder vervorming
Toegevoerde trillingen
het
verschijnsel, dat een samenge
>o A+B+C
,A
stelde trilling, die uit een verster
kend stelsel komt, geen getrouw
beeld meer is van de trilling, die
5T\
i\\
daaraan werd toegevoerd, met het
V
Y7
gevolg, dat het eventueel voortge
' \Jk
brachte en door ons waargenomen
A-2i versterkt
geluid, ook niet gelijk is aan dat,
B-2*
C = 2/
Qnverwmde versterking
’t welk we hadden moeten horen.
■DmA+B *-C
Nu maakt men onderscheid tussen
lineaire- en niet-lineaire vervorming.
"V
De lineaire vervorming bestaat
hierin, dat, bij de overdracht van
. <?
trillingen van verschillende frequen
' Am2xverstcrkt
ties,
alle waarden, die elke trilling
BmlSx .
Cjfex .
voor
zich doorloopt, evenveel malen
Vervormde versterking
vergroot of verkleind worden, ter
Fig. 19
wijl
deze (lineaire)
vergroting
of
Bij een getrouwe versterking worden
,
.
,
•de..trillingen van verschillende frequen- verkleining voor de verschillende
tie (a) evenveel versterkt (b); geschiedt trillingen echter niet even groot is.
•dït niet (c), dan ontstaat lineaire ver- gjj lineaire vervorming wordt dus
vorming.
geen der enkelvoudige trillingen
vervormd, maar trillingen van verschillende frequenties worden niet
■evenveel versterkt; na de versterking kunnen alle oorspronkelijk toe-
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gevoerde trillingen nog aanwezig zijn, maar hun onderlinge sterkteverhouding is veranderd.
Fig. 19 laat dit zien. De 3 enkelvoudige trillingen. A, B en C in fig.
19a geven als resultante de trilling D. Worden A, B en C alle evenveel
(b.v. 2 maal) versterkt, dan krijgt men als resultaat de trilling D in
fig. 19b; wordt A 2 maal, B 1,5 maal en C 0,5 maal versterkt, dan
geeft D in fig. 19c het resultaat. Terwijl D in fig. 19b vormgetrouwheid aan D in fig. 19a bezit, kan dit van D in fig. 19c niet gezegd
worden. Er is nu lineaire vervorming opgetreden.
Een dergelijke vervorming van de kromme is in het algemeen een
aanwijzing, dat ook een verandering van de klank plaats vindt. Indien
men zich b.v. eens voorstelt, dat de verzwakking van C meebracht,
dat deze beneden de hoorbaarheidsdrempel kwam (1 - § 48), dan zou
men deze toon missen en zou een geluidsverschil optreden.
Inplaats van een kleinere versterking der hoge frequenties, kan men
zich ook een geringere versterking der lagere frequenties denken.
Daardoor zal het zelfs kunnen gebeuren, dat de grondtoon op de
achtergrond komt en de toon b.v. een octaaf hoger schijnt. Lineaire
vervorming treedt op b.v. door het afsnijden, of de geringe versterking
van hoge frequenties, zoals in het algemeen ter verkrijging van behoor
lijke selectiviteit voor komt (§22 F); verder vindt het plaats in trans
formatoren (I - § 89 E) en in luidsprekers (III-§66), waarbij de hoogste
en de laagste tonen'vaak veel te lijden hebben.
Treedt lineaire vervorming op, dan kan men, door keuze van doel
matige filters, de verloren sterkteverhouding der verschillende trillingen
voor een groot deel weer herstellen.
Lineaire vervorming bestaat hierin, dat, als enkelvoudige trillingen van ver
schillende frequenties aan een stelsel worden toegevoerd, z\j daaruit te voor
schijn komen als enkelvoudige trillingen, die een verschillende versterking
hebben ondergaan.
Lineaire vervorming is oorzaak van een niet-getrouwe geluidsweergave en
is vaak na haar ontstaan- betrekkelijk gemakkelijk weer te herstellen.

§ 12.

Niet-Iineaire vervorming.

Deze is van geheel andere aard dan de voorgaande. Hierbij moet
men zich voorstellen, dat de waarden, die een trilling doorloopt, niet
evenveel worden versterkt (niet-lineaire vergroting of verkleining),
zodat de trillingskromme niet dezelfde vorm behoudt. Deze nieuwe
kromme kan men steeds bestaande denken uit de oorspronkelijke
trilling en een min of meer groot aantal harmonischen (I-§49).
Terwijl bij de lineaire vervorming 'nooitnieuwe trillingen toegevoegd
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worden (in het ergste geval kunnen er wegvallen), komen er bij nietlineaire vervorming steeds nieuwe, gewoónlijk van hogere en lagere
frequenties, bij. Bepalen we ons eerst tot de hogere.
Nemen we eens aan, dat we een trilling (grondtoon) met een ampli
tude A C hadden (fig. 20a) en dat daaraan een 2e harmonische met
de amplitude A B wordt toegevoégd, dan zal door samenstelling vrn
deze twee trillingen de door de dikke
lijn aangegeven trilling ontstarr.
Ie Harmonischs
Omgekeerd kunnen we deze weer
B
ontleden in de oorspronkelijke cf
2" Harmonische '
le harmonische en de 2e harmo
A-B=15^van A-C
JL
of rfj = 15 %
nische.
In fig. 20b is het geval voorge
c
steld, dat aan de oorspronkelijke
1e Harmonische
trilling de derde harmonische (de
frequentie hiervan is 3 maal zo
4
Ff
groot)
met een amplitude A B toe
fê
/
. 3- Harmonische \
gevoegd
is; de dik getrokken
1
A-S = :5% van A-C
cf
ü 'ij
kromme geeft het resultaat. Aange
Fig. 20
zien in beide voorbeelden de ampli
Niet-lineaire vervorming van een
tude van de 2e en van de 3e har
trilling (grondtoon):
monische 15 °/0 van de amplitude
O: door 2e harmonische;
van
de oorspronkelijke trilling is,
d2 = 15o/o.
zegt men dat de niet-Lineaire ver
b. door 3e harmonische;
d3 = 150/0.
vorming 15 % is. Gewoonlijk wordt
de niet-lineaire vervorming aange
geven door de letter d (van distorsie = vervorming). Is deze afkomstig
van de 2e of 3e harmonische, dan schrijft men d2 resp. d3. In figr 20a
is dus d2 — 15% of 0,15 en in fig: 20b d3 = 15 % of 0,15.
Opmerking: Als men fig. 20 zelf tekent en daarbij de 2e of 3e harmonische
meer of minder verschoven aanneemt t.o.v. dé stand in fig 20, dan ontstaat
een kromme, die in vorm afwijkt van de door ons gevondene. Wij kozen
juist deze ligging, omdat wij daardoor krommevormen krijgen, die stroken met
krommen bij buizen verkregen (fig. 21). Voor het gehoor doet het er niets
toe hoe men ze tekent, want ons oor beoordeelt het ontstaande geluid alleen
maar naar de samenstellende trillingen, d;w.z. frequentie en sterkte zijn van
invloed en niet de onderlinge ligging, dus niet de faseschuiving tussen beide.

Nu is het in de practijk gewoonlijk zo, dat er niet slechts één har
monische bij komt, maar een meer of minder grote reeks hogere
harmonischen (2e, 3e, 4e, 5e, enz.). Daarbij is het echter een gelukkige
1 omstandigheid, dat in de regel met'toenemende frequentie de amplitude
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van de harmonischen kleiner is, zodat hun aandeel in de vervorming
ook van veel kleinere invloed is. Daarom kan men dan ook vaak alle
harmonischen boven de 2e of boven de 3e harmonische wel verwaar
lozen.
De toegevoegde hogere harmonischen zullen de (enkele) toon doen
veranderen in een klank (§ 1-49), waardoor de geluidsindruk wat minder
„rond” en wat „lichter” wordt. Worden - de trillingen van een toon
door een versterkend stelsel gevoerd (b.v. versterkertrap), waarin de
2e harmonische wordt opgewekt, dan zal de 2e harmonische van elke
toon een extra versterking ondergaan. Dit brengt enige verandering
van het klankbeeld mee, doch leidt niet- tot een onaangename indruk,
omdat deze harmonische consonant (meeklinkend) is met de grond
toon en dit geldt ook voor de eerstvolgende hogere harmonischen.
Beschouwen we nu het geval, dat gelijktijdig twee tonen optreden;
er komt nu een ander verschijnsel bij, n.1. het optreden van combinatie^
tonen- en wel die van de verschilfrequentie en die van de somfrequentie
(1-§49D). Nemen we als voorbeeld twee tonen, waarvan de grond
tonen a' = 440 en e2 = 660 c/sec zijn en die, zoals het in de muziekleer
heet, een quint vormen (quint = vijfde; e2 staat op de 5e plaats t.o.v. a1).
Deze twee klinken zeer welluidend; ze zijn consonant (meeklinkend).
De grondtonen leveren de verschiltoon 220 c/sec, welke consonant is
met beide en de somtoon 1100 c/sec, die dissonant (wanklinkend) is
met beide (men vindt deze b.v. niet in fig. 77- Deel I). •
De somtoon valt, als* gevolg van de grotere toonhoogte, gewoonlijk
minder op dan de verschiltoon, welke laatste in dit voorbeeld een
lagere harmonische is van beide tonen.
Gaan we nu verder na welke de som- en verschiltonen zijn, die
ontstaan door de onderlinge combinatie van de le en 2e, le en 3e,
2e en 3e harmonische, dan zijn daarbij consonerende en dissonerende.
Zij allen bepalen het gehele klankbeeld van deze quint, dat daaraan
zijn bijzondere, typische karakter ontleent en als geheel nog welluidend
is, zij het ook iets minder welluidend dan wanneer de combinatietonen
er niet waren. Neemt men twee grondtonen, die een kwart met elkaar
vormen, b.v. a1 en d2 (d2 op de 4e plaats van a1), dan 'treedt de
dissonantie van de somtoon nog sterker op met het gevolg,'dat de
welluidendheid nog weer kleiner is dan bij de quint.
Aan deze welluidendheid zou te kort gedaan worden, als in het
versterkende stelsel de 2e en 3e harmonische worden toegevoegd;
dé dissonantie wordt opgedreven. Gaat men uit van twee klanken,
waarvan de grondtonen al reeds dissonant zijn, wat ook herhaaldelijk
voorkomt, dan wordt het verschijnsel nog hinderlijker en zo is nu
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verklaarbaar, dat het geluid ten slotte een min of meer „rauw” karak
ter krijgt.
Dit is het nu wat de niet-lineaire vervorming tot een zo onaangenaam
verschijnsel maakt en waarom we vooral strijd hebben te voeren tegen
het ontstaan van de 2e en 3e harmonischen in een versterkend of
overdragend stelsel.
Is eenmaal niet-lineaire vervorming in het toestel ingetreden, dan
bestaan geen eenvoudige middelen, zoals bij lineaire vervorming,
waardoor de fout is te herstellen. De toestelconstructeur heeft er der
halve naar te streven, deze vervorming zo klein mogelijk te houden.
Niet-lineaire vervorming bestaat hierin, (lat een enkelvoudige trilling1, toege
voegd aan een stelsel, daaruit te voorschijn komt als een grondtrilling, verge
zeld met een meer of minder groot aantal harmonische trillingen en openbaart
zich gewoonlijk als een onwelluidend of dikwijls ruw geluid.
Voor niet-lineaire vervorming zijn de 2e of 3e harmonische gewoonlijk bepa
lend; het percentage, dat de amplitude van deze is van die van de le harmoni
sche of grondtrilling, geeft de mate van vervorming aan.
Niet-lineaire vervorming is na het ontstaan niet op eenvoudige wijze op te
heffen.

§ 13.

;

Niet-lineaire vervorming door triode en penthode.

Gesteld eens, dat een buis een lineaire werkkarakteristiek had en dat
het werkpunt midden op deze lijn lag; dan.zouden roostertrillingen,
die de roosterruimte niet overschrijden, volkomen gelijkvormige anodestroomveranderingen geven, m.a.w. de overdracht zou volkomen
getrouw, dus zonder enige vervorming zijn, wat natuurlijk het ideaal is.
Nemen we nu eens aan, dat de werkkarakteristiek een kwadratische
kromme (§1) is en nemen we een werkpunt op de karakteristiek aan,
dan zullen dezelfde roosterspanningsveranderingen anodestroomveranderingen geven, die geen getrouw beeld daarvan zijn.
Wiskundig is aan te tonen, dat, wanneer de roostertrilling een
enkelvoudige is, de verkregen anodetrilling bestaat uit twee enkel
voudige trillingen n.l. de grondtrilling en de tweede harmonische daarvan.
Naarmate men het werkpunt dan op het meer rechte deel zou kiezen,
zou, als de roostertrilling dezelfde bleef, blijken, dat de amplitude van
de 2e harmonische kleiner is, m.a.w. dat de niet-lineaire vervorming
geringer is.
Zo is ook aan te tonen, dat wanneer men te doen had met een
derdemachtsV.&vdkitnsWzV., er een derde harmonische bij zou komen,
die dan de niet-lineaire vervorming veroorzaakt. Zoals in § 1 is gezegd,
is de karakteristiek van een buis nooit èen volkomen 2e machts- of
3e machtskarakteristiek, doch wordt deels of geheel hierdoor benaderd,
'
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zodat men kan spreken van een tweedemachts- en derdemachtskarakter van de karakteristiek.
Beschouwt men de werkkarakteristiek van een triode (fig. 5), dan
mag men hiervoor wel het kwadratische karakter aannemen. Voert
men aan het rooster daarvan een
TRIODE
enkelvoudige trilling toe, (fig. 21a),
Werkkarakteristiek
dan ziet men, dat de anodetrilling
vervormd
is. Vergelijkt men deze
P.
kromme met fig. 20a, dan valt de
overeenkomst op en dit wijst op
niet-Iineaire vervorming door de
a
2e harmonische.
De werkkarakteristiek van de
penthode heeft, vooral bij een
grote anodeweerstand, een geheel
Ia
PENTHODE
andere vorm (fig. 13). In fig. 21b
Werkkarakteristiek
is’zo’n karakteristiek aangegeven.
Nu doet deze vorm ons denken
aan de S bocht, die we bij de
3e machtslijn in fig. 1 aantroffen.
Daaruit volgt dan eigenlijk ook,
dat men aan zo’n penthode-werkkarakteristiek, in zijn geheel ge
nomen, het derdemachtskarakter
toekent.
Dat dit wel juist is, blijkt,
Triode en penthode hebben een In-Vg
als men de verkregen anodetrilling
werkkarakteristiek, die van vorm ver
schillen (zie fig. 5 en 13). Bij de triode
in fig. 21 b vergelijkt met de samen- •
(a) treedt niet-Iineaire vervorming voorgestelde trilling in fig. 20b.
. namelijk op door de 2e harmonische en
Zou men in hetzelfde werkpunt
bij de penthode (b) voornamelijk door de
veel
kleinere roostertrillingen op
3e harmonische (vergelijk fig. 20 a en b)
laten treden, dan zou men in het
algemeen veel minder last van de vervorming hebben, omdat deze dan .
werkt over een recht deel van de karakteristiek of over een deel, dat
vaak percentsgewijs kleinere buiging bezit dan een groter deel van de
karakteristiek.
Bij een kleine anodeweerstand blijft de werkkarakteristiek van de
penthode bovenaan practisch recht (fig. 3) en heeft deze veel m^er
een kwadratisch karakter, zodat dan de 2e harmonische voornamelijk
de niet-Iineaire vervorming veroorzaakt. Laat men de anodeweerstand
toenemen, dan neemt de invloed van de 2e harmonische af en die
van de 3e harmonische toe. Echter begint op een gegeven ogenblik
Radio-ontvangst II
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ook de 2e harmonische weer toe te nemen. Men ziet dus, dat bij de
penthode de anode-weerstand en verder de sterkte der toegevoerde
roostertrillingen en het gekozen werkpunt bepalen welke harmonischen
de niet-lineaire vervorming veroorzaken. Men zie in verband met het
bovenstaande ook § 16.
Bij een volkomen kwadratische karakteristiek zal de 2e harmonische en bij
een volkomen derdemachtskarakteristiek de 3e harmonische de niet-lineaire
vervorming veroorzaken.
Bij een triode wordt de niet-lineaire vervorming voornamelijk door de 2e
harmonische bepaald.
Bij een penthode wordt de niet-lineaire vervorming bij grote roosterwisselspanningen en een grote anodeweerstand voornamelijk bepaald door de 3e har
monische, terwijl bij een kleine anodeweerstand de 2e harmonische de hoofd
oorzaak is.

§ 14.

Modulatieverschijnselen in h.f. buizen.

De eigenschappen van de eerste h.f. buis van een ontvanger kunnen
aanleiding geveii tot verschillende ongewenste verschijnselen. We willen
trachten met behulp van de Ia - Vg karakteristieken deze verschijnselen
na te gaan. Alles gaat hier om de kromming van deze karakteristieken
of, nauwkeuriger gezegd, om. de steilheidsverandering van de buis.
Nu moet men daarbij onderscheid maken tussen h.f. versterkbuizen
en de bij de supers gebruikte mengbuizen. Wij beschouwen hier de
eerstgenoemde en bespreken in § 81 de tweede groep.
A. Modulatiebrom.

i

Het komt voor, dat, wanneer we een ongemoduleerde draaggolf
ontvangen, het toestel een vrij sterk gebrom Iaat horen. Men vraagt
zich nu wellicht af hoe dit mogelijk is. Het kan niet anders of er
moet een 1. f. trilling aan de antennekring worden toegevoerd, die
de draaggolf moduleert. Dit kan gebeuren, doordat b.v. een in de
nabijheid van de antenne liggende wisselstroomleiding een 50 periode
trilling in de antenne induceert, of wel doordat de afvlakking in het
toestel onvoldoende is, zodat een negatieve voorspanning op de
le h.f. buis komt, die met 50 of 100 c/sec verandert.
In beide gevallen komt op dit rooster een l.f. spanning, welke
men de bromspanning noemt. Nu is zonder meer niet in te zien
waarom deze wisselspanning een bromtoon zou moeten geven, daar
deze l.f. trilling niet op de draaggolf gemoduleerd was. Dit kan
echter in de buis geschieden, hetgeen we hieronder willen verklaren
door enkel'e gevallen te tekenen, waarbij we voor de duidelijkheid
de amplituden der h. f. trillingen veel groter genomen hebben dan bij
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de h. f. buizen normaal voorkomt, doch dit is, voor de vorming van
het begrip, van ondergeschikt belang.
Beginnen we te veronderstellen, dat de h. f. buis een lineaire karakte
ristiek (fig. 22) had en dat het rooster, behalve een h. f., een 1. f.
trilling toegevoerd kreeg, zodat de voorspanning op het rooster
niet meer constant is, maar I.f.
h
h
verandert. De totale roosterI
spanning
krijgt men door de
Lineaire
£
karakteristiek
beide krommen algebraïsch
o
,'h
op te tellen (dat wil zeggen,
de negatieve waarden moeten
öuS3lE— van de positieve worden af
-P lip
getrokken) en wordt aange
hl
b
geven door de gestreepte h.f.
VqU
trilling.
De anode-stroom zal
Róosterspanning0
0
daarbij overeenkomstige ver
MPP- H.f. trilling
anderingen vertonen (fig.22b)
De gemiddelde waarde van
<3
/ï
de h.f. trilling in de anodeH.f wisselstroom in de
kring, voorgesteld door de
1
h.f. koppeling
(ongemoauleerd)
getrokken kromme in fig.22b,
blijkt volkomen symmetrisch
Fig. 22
te lopen t.o.v. de oorspron
Bij een buis met een lineaire karakteristiek kelijke ruststroom, precies als
zou door een l.f. verandering van de nega bij de roostertrilling (fig. 22a). _ .
tieve voorspanning geen modulatie van de
De h.f. en de l.f. trilling heb
h.f. trilling (c) en dus geen modulatiebrom
ben
onderling geen verande
optreden.
ring ondergaan. Bekijken we
nog even de inductieverschijnselen in de in de anodekring gedachte
h.f. transformator. De h.f. anodestroomveranderingen zullen in de
secundaire wikkeling hiervan worden overgedragen, dus de l.f. niet,
zodat we het in fig. 22c gegeven resultaat verkrijgen.
Er is dus door de l.f. verandering van de roosterspanning niets ver
anderd aan de uiteindelijke toestand; er ontstaat geen gebrom.
Anders is dit, als de buis een kwadratische karakteristiek bezit (fig.23).
Handelen we weer als in fig. 22, dan zien we, dat de h.fl anodestroomverandering een amplitudeverandering hebben ondergaan. De
l.f. verandering is nu in de h.f. trillingen opgenomen, hetgeen we nog
duidelijker .zien, als we de in de secundaire wikkeling van de h.f.
transformator voorkomende trilling bekijken. Men zegt nu, dat de
h.f. trilling door de l.f. trilling is gemoduleerd.
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Uit deze gemoduleerde trilling zal daarna door detectie weer de
l.f. trilling te voorschijn .komen, met het gevolg, dat een bromtoon
ontstaat. Men noemt dit verschijnsel daarom modulatiebrom. De kwa
dratische karakteristiek geeft dus modulatiebrom.
Opmerking: De getrokken symmetrielijn van de h.f.trilling (fig. 23b), die de
h.f.verandering weergeeft, ligt niet meer symmetrisch t.o.v. de gestreepte lijn van
de ruststroom en dit doet ons denken aan gelijkrichting, die ook bij een kwadra
tische, maar niet bij een lineaire karakteristiek optreedt (§ 35). Modulatie en
gelijkrichting berusten dus beide op de kromming van de Ia-Vg karakteristiek.
Indien men met een derdemachtskarakteristiek te doen had, zou eveneens
modulatiebrom optreden.

Wil men verklaren hoe het komt, dat bij de lineaire karakteristiek
géén en bij 2e en 3e machts& h
karakteristieken wél modu
latiebrom optreedt, dan
Kwadratische
moet men de steilheidskakarakteristiek
§
rakteristieken
bekijken.
£
Nemen we aan, dat de
•g
negatieve voorspanning b.v.
in de netfrequentie heen en
weer zwaait, dan wordt de
M.
h.f.trilling
meegenomen en
Rooste S lamirnj 0 ■ o
b
verplaatst zich over de Ia - Vg
Hf. trilling
karakteristiek en daar bij
" kf; n
de lineaire karakteristiek de
o
steilheid constant is (fig. 3)
ü
4
zal de versterking over alle
H.f. wisselstroom in de
x-liwSS
igs
delen van deze dezelfde
h.f. koppeling
(gemoduleerd)
blijven, daar deze evenredig
Fig. 23
is met de steilheid (§ 17).
Bij een buis met een kwadratische karakteristiek
Het trillingsbeeld blijft dus
zal door een l.f. verandering van de negatieve
gelijk (fig. 22a en b).
voorspanning modulatie van de h.f. trilling
Hebben we daarentegen
optreden (c); er treedt modulatiebrom op.
een kwadratische Ia - Vg ka
rakteristiek, dan verandert de steilheid constant (fig. 4) en daarmee ook
de versterking, zodat een vervorming van het trillingsbeeld optreedt
(fig. 23a en b) m.a.w. er vindt modulatie plaats.
In de practijk is de Ia - Vg karakteristiek nooit een lijn, die volkomen
kwadratisch is en dus voldoet aan een 2e machtsvergelijking, doch
een die voldoet aan een vergelijking, waarin 2e, 3e en hogere machten
voorkomen. Daardoor is de modulatiebrom van meerdere factoren
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afhankelijk. Aangezien de I.f. trilling op het rooster gewoonlijk zeer
zwak is, is de invloed van de 2e macht de belangrijkste (§ 13) en kan
men die van de hogere machten verwaarlozen.
Bepalen we ons nu tot de bepaling van de sterkte van demodulatiebroni.
Uit theoretische beschouwingen blijkt, dat, naarmate de storende
l.f. spanning groter is, de modulatiediepte (III - § 15) groter is, zodat het
brommen ook sterker is; verder is de modulatiediepte afhankelijk van
de kromming van de karakteristiek.
Bedroeg de verkregen modulatiediepte 5%, dan zou men b.v. kunnen
zeggen, dat de modulatiebrom 5 °/0 is. Toch volgt men deze weg niet.
Als men bedenkt, dat de modulatiebrom ontstaat door het kwadratische
karakter van de Ia-Vg karakteristiek en dat deze ook aanleiding geeft
tot niet-lineaire vervorming door de 2e harmonische d2, dan moet het
mogelijk zijn de modulatiebrom als % niet-lineaire vervorming aan te
geven.
Zou men de l.f. stoorspanning aan het toestel toevoeren, zonder de
h.f. draaggolf, dan zou daarbij de 2e harmonische ontstaan, die een
vervorming d2 geeft.
Het blijkt nu, dat, als ook een draaggolf wordt ontvangen, een
modulatiediepte wordt verkregen (uitgedrukt in %)> die vrijwel 4 maal
zo groot is als het °/0 niet-lineaire vervorming, dat zopas door de
2e harmonische ontstond, zodat :
(4)
Modulatiebrom : mb — 4 .d2 (°/0)
Men kan de modulatiebrom als volgt bepalen: Men meet de l.f.
wisselspanning, die de brom veroorzaakt op het-rooster, en laat daarna
eenzelfde spanning op het rooster werken, waarna men door meting
de 2e harmonische, en daarmede d2 J bepaalt en ten slotte moet men
dit °/0 met 4 vermenigvuldigen.
Modulatiebrom is het verschijnsel, dat, als een l.f. trilling (bromspanning)
gelijktijdig met een draaggolftrilling, waarop afgestemd is, op het rooster van
de le h.f. buis komt, daardoor een bromgeluid ontstaat, hetgeen voornamelijk
veroorzaakt wor(5t, doordat de la-Vg karakteristiek in het werkpunt een kwa
dratisch karakter bezit.
De sterkte van de modulatiebrom is bij kleine bromspanningen evenredig
met de amplitude van deze en is onafhankelijk van de amplitude der h.f. span
ning op het rooster.

B. Modulatieverdieping en -vervorming.
Er is een ander verschijnsel, dat ook afhangt van de karakteristiekvorm van de buis; het is n.1. het verschijnsel, dat de modulatie van
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een aankomende gemoduleerde draaggolf gewijzigd wordt en wel
dieper wordt, terwijl tevens een vervorming van de trillingen op
treedt. AI mag dit verschijn
Ia
Ja
sel minder opvallend zijn
dan het voorgaande, toch
i
Kwadratische
is het goed dit nader te
karakteristiek .
«o
beschouwen.
o
/
f
Gesteld eens, dat men
\ b
een Lineaire karakteristiek
had en dat men een gemo
duleerde trilling aan de
U-—Vgi
buis toevoert. Dan zal een
I Roosterspanning 0
0
At
volkomen
getrouwe over
&
C
dracht
van
de
trilling plaats
-Qz.
B
S.J—^-4-----F?
vinden, m.a.w. de modu
latie wordt in geen enkel
opzicht veranderd.
X Hf. wisselstroom in de Nemen we eens aan, dat
hf. koppeling
de karakteristiek volkomen
kwadratisch was (fig. 24)
Fig. 24
Bij een kwadratische karakteristiek is de ver
en dat een gemoduleerde
houding AB: CD (in a) even groot als die van
h.f. trilling aan het rooster
AjBi : C)D, (in c), zodat de modulatiediepte
wordt toegevoerd. De anodezelfde is en er geen modulatieverdieping op
destroom veranderingen
treedt; daar B[ B2 = D[ D2 (in c), zoals B B0
doen op het eerste gezicht
= DD0 (in a) treedt geen modulatievorming op.
vermoeden, dat er wel iets
met de modulatie geschiedt. Tekent men de trilling als symmetrische figuur . .•
(fig. 24c), dan krijgt men een voorstelling van de aan de secundaire
zijde van de h.f. transformator opgewekte spanningen. Bij meting (ook
de wiskundige behandeling leert dit) vinden we, dat de verhouding
A, B, : C, D, (dus bij de anodestroom) volkomen gelijk is aan de
verhouding A B : C D (dus bij de roosterspanning); hij is in beide
gevallen 5:1. Dt diepte van.de modulatie is dus volkomen gelijk
gebleven. Vanzelfsprekend is nu de afstand B, B2 = D, D2 (fig. 24c),
daar bij de roosterspanning B B0 = D D0. Er is dus niets aan de
modulatie veranderd en men zou een volkomen getrouwe overdracht
van de modulatie verkrijgen.
Geheel anders staat het er voor, als we uitgaan van een derdemachtskarakteristiek (fig. 25). Terwijl bij de roosterspanningen de verhouding
A B : C D = 5 : 1 is, is deze na de overdracht A, B! : C, D,= 6,5 : 1.
De modulatie is dus dieper geworden. Was nu de modulatiediepte
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eerst m, en daarna m2, dan noemt men (m2 — //z,): mx de modulatieverdieping. Volgens wiskundige beschouwingen blijkt deze o.a. even
redig te zijn met het vier
Ia
Ia
i
kant
van de amplitude der
il
draaggolf;
een tweemaal zo
Derdemachts karakteristiek
grote
amplitude,
geeft dus
£
o
\
een
viermaal
zo
grote
ver
Bi
<o
dieping.
ij
b
Nu is deze verdieping op
I 1
/
zichzelf minder erg, dan de
hiermede gepaard gaande
iH
E
modu
latie ver vorming, wel ke
A,
kposter.scanning 0
ook
uit
fig. 25 blijkt. Immers
§}
C
bij
de
roosterspanningen
is
dlIv. ~SB-.fi
B
b
BB0
=
DD0,
doch
na
de
9a
overdracht is deze gelijk
__
heid verdwenen, daar B, B2
Do
qj
cd f\
groter is dan D2 D,. Dit
% tl.f. wisselstroom
in h.f. koppeling
komt doordat er een derde
harmonische bijgekomen is
Fig. 25
Bij een derdemachtskarakteristiek is AiB, :CiD, en dus niet-lineaire vervor
(in c) groter dan AB:CD (in a), zodat mo- ming optreedt. Bepaalt men
dulcitieverdieping optreedt; daar B, B3 groter is deze vervorming, dan blijkt
dan Di D2 (in c), terwijl B B0 = D D0 was
deze evenredig te zijn met
(in a), treedt modulcitievervorming op.
de diepte van de modulatie
en met het vierkant van de draaggolfamplitude.
Uit de aard van de zaak zal men in de practijk van de modulatieverdieping niet veel bemerken; de modulatievervorming daarentegen
kon bij de vroegere toestellen, die een hand-sterkteregeling op de
eerste h.f. buis hadden, als een sterke zender werd ontvangen, nog al
eens als hinderlijk verschijnsel optreden.
Terwijl we bij de modulatiebrom zagen, dat de kwadratische Ia - Vg
karakteristiek modulatie geeft, zagen we hierboven, dat de derdemachts
karakteristiek verandering van de modulatie geeft. Dit verschil spruit
voort uit het feit, dat bij de modulatiebrom de negatieve voorspanning
heen en weer zwaait en dit is. in het tweede geval niet zo. Dat bij de
kwadratische karakteristiek nu geen verdieping en vervorming van de
modulatie voorkomt, is te verklaren door het feit, dat de steilheidskarakteristiek lineair is, zodat een vergroting van de negatieve roosterspanning een even grote verandering van de steilheid geeft als een
gelijke verkleining van de voorspanning. Weliswaar wordt het over-
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gebrachte trillingsbeeld (fig. 24a en b) veranderd, maar uiteindelijk
zijn de amplitudeverhoudingen dezelfde gebleven (fig. 24c), zodat de
modulatie onaangetast bleef. Dit is niet het geval bij de derdemachts
Ia - Vg karakteristiek en wel door het feit, dat de S-Vg karakteristiek
kwadratisch is, d.w.z. doordat de steilheid niet gelijkmatig, maar onge
lijkmatig verandert.
Beschouwen we nu de karakteristiek van de gebruikelijke buis.
Indien deze voldoet aan een vergelijking, waarin 2e, 3e en hogere
machten voorkomen, dan moet volgens bovenstaande de kwadratische
term, en in het algemeen de even hogere machten (4e, 6e, enz. macht),
geen modulati^verandering geven ; de oneven hogere machten doen
dit wel. Daarvan is de derdemachtsterm de belangrijkste; de andere
kunnen verwaarloosd worden, indien men kleine roostertrillingen aan
neemt. Nu weten we, dat, als een karakteristiek een derdemachtskarakter
bezit, de 3e harmonische, en daarmee niet-lineaire vervorming (d3),
ontstaat. Het is daardoor mogelijk de modulatieverdieping uit te drukken
in de vervorming; de eerste blijkt bij benadering voor kleine roosterwisselspanningen 6 maal zo groot te zijn als d3; dus:
Modulatieverdieping: M

6 X d3 (%)

(5)

Evenzo is de modulatievervorming uit te drukken in d3\ zij kan met
benadering bij kleine roostertrillingen gelijk gesteld worden aan 4,5
maal de niet-lineaire vervorming d3 en is verder nog evenredig met
de modulatiediepte tn, welke de cfraaggolftrilling bezit; dus:
Modulatievervorming: D — 4,5 X tn X d3. (°/0)

.

.

(6)

Modulatieverdieping en modulatievervorming ontstaan voornamelijk door het
derdemachtskarakter, dat de la-Vg karakteristiek in het werkpunt bezit.
De sterkte van de modulatieverdieping en modulatievervorming is bij zeer
Ideine amplituden van de h. f. roosterspanning evenredig met het vierkant van
de amplitude.
De mate van verdieping en vervorming kan dan uitgedrukt worden in de
niet-lineaire vervorming door de 3e harmonisch© van de h.f. spanning.

C. Kruis modulatie.
Hieronder verstaat men het verschijnsel, dat men over de draaggolf
van een zwakke zender de .modulatie (muziek of spraak) hoort van
een plaatselijke zender, die in afstemming dichtbij gelegen is. Gesteld,
dat het ontvangtoestel is afgestemd op een zwakke zender, welke
echter nog geen draaggolf uitzendt. Van de sterke zender hoort men
niets of ten hoogste enige zwakke tonen. Zodra de zwakke zender
zijn draaggolf uitzendt, hoort men veel duidelijker de muziek van
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de sterke zender. Deze schijnt dus op de draaggolf van de zwakke
zender overgebracht te worden en het lijkt op een soort „kruising”,
waarom men spreekt van kruismodulatie.
Men denke zich, dat een constante h.f. trilling van een zwakke zender
en ook nog een zwakke gemoduleerde trilling van de storende, slecht
doorkomende, sterke zender op het rooster van de h.f. buis komt. We
hebben dus een veel gecompliceerder geval dan hiervoor, maar toch
ook zo, dat de negatieve voorspanning dezelfde blijkt. We zien juist
door de gecompliceerdheid af van het tekenen. Toch is het vrij aan
nemelijk, dat nu ook weer bij de 3e machts Ia-V g karakteristiek onaan
gename dingen zullen plaats vinden, evenals in het voorlaatste geval.
Het uiteindelijke resultaat blijkt te zijn, dat de modulatie van de storende
zender op de draaggolf van de gewenste zender verschijnt.
De grootte van de kruismodulatie wordt aangegeven door de kruis
modulatiefactor, die gegeven is door de verhouding van de modulatiediepte, afkomstig van de storende zender tot die van de gewenste zender,
als we aannemen, dat beide zenders even sterk gemoduleerd zijn.
Bij een willekeurige Ici-Vg karakteristiek wordt deze factor bepaald
door de 3e en hogere oneven machten in de vergelijking van dé
karakteristiek. Gaat men uit van zwakke roostertrillingen dan is de
invloed van de hogere machten t.o.v. de 3e macht te verwaarlozen en
vindt men dat de kruismodulatiefactor evenredig is met het vierkant ■
van de amplitude van de h.f. roostertrilling van de storende zender.
Nu moet er weer een betrekking bestaan tussen de kruismodulatiefactor
en de niet-lineaire vervorming door de 3e harmonische (dz)\ de eerste
is 12 maal zo groot als de tweede, dus:
Kruismodulatiefactor: K = 12 X d3 (°/0)

(7)

Kruismodulatie is het verschijnsel, (lat bij ontvangst van de draaggolf van
een zwakke zender, de modulatie van een sterke plaatselijke zender, waarvan
de draaggolf weinig in golflengte van de eerste verschilt, veel duidelijker wordt,
dan wanneer b\j dezelfde afstemming de zwakke zender ontbreekt.
De sterkte van de kruismodulatie is bij zwakke h.f. roosterspanningen even
redig met het vierkant van de amplitude der storende h.f. spanning.
De mate van de kruismodulatie kan dan uitgedrukt worden in de niet-lineaire
vervorming door de 3e harmonische van de storende li.f.-spanning.
Tenvyl de modulatiebrom voornamelijk bepaald wordt door de invloed van
het kwadratisch karakter van de la-Vg karakteristiek, zijn modulatieverdieping
en -vervorming en kruismodulatie voornamelijk een gevolg van het derdemachtskarakter.
Bij een la-Vg karakteristiek met een lineair karakter zou geen der verschijn
selen optreden.
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D.

De meest geschikte karakteristiekvorm.

Na het voorafgaande is het wel duidelijk, dat de lineaire karakte
ristiek met betrekking tot de modulatiebrom, modulatieverdieping, modulatievervorming en kruismodulatie het ideaal is. Deze karakteristiek is
ten eerste practisch niet te verwezenlijken, maar zou ook het bezwaar
hebben, dat de sterkteregeling volgens § 56 en 57 onmogelijk wordt,
daar hij een constante steilheid bezit.
De karakteristiek met kwadratisch karakter is ontoelaatbaar met het
oog op modulatiebrom en die met derdemachtskarakter met het oog
op de andere drie factoren.
Dit heeft er toe geleid te zoeken naar een karakteristiekvorm, waarbij
de. vier verschijnselen zo niet geheel, maar dan toch zoveel mogelijk
worden tegengegaan en wel zo, dat hun invloed over het gehele
gebied van de roosterruimte vrijwel even groot is.
Men streeft er daarom naar, buizen te maken met een karakteristiek,
welke exponentioneel verloopt, een exponentiële karakteristiek dus.
Hiervan is de E 452T (fig. 2) een voorbeeld. Echter wenst men van
een dergelijke buis nog iets meer, n.1. dat deze grotere roostertrillingen
kan verwerken, voordat de toelaatbare storende factoren optreden,
terwijl men liever een nog langzamere verandering van de steilheid
wenst, dan bij deze buis het geval is, om zodoende een zeer soepele
• geluidssterkteregeling te verkrijgen (§56).
Dit was nodig om de destijds ontwikkelde automatische sterkte
regeling, kortweg aangeduid als a.s.r., te kunnen toepassen.
Philips heeft deze buizen aangeduid als selectoden, omdat door de
onderdrukking der kruismodulatie het toestel veel selectiever geworden
'■ schijnt.
We moeten nog opmerken, dat indien, als gevolg van de le h.f. buis
eenmaal'kruismodulatie is ontstaan, geen selectiemiddelen meer helpen
om de fout te herstellen.
Zoals we aanstonds bij de bespreking van de selectoden zullen zien,
(fig. 31 en 32) gaat men in de regel na hoe sterk de stoorspanning
kan zijn bij verschillende steilheden van de buis,*om een bepaalde
modulatiebrom, -verdieping, -vervorming en kruismodulatiefactor te
krijgen. Daarbij gaat men uit van de niet-lineaire vervorming door de
2e harmonische d2 en door de altijd zwakkere 3e harmonische d3.
Aanvankelijk ging men uit van d2 — 1 % en d3 = 0,5 °/0 (zie § 16).
Men komt dan volgens de gegeven formule tot 4 °/0 modulatiebrom,
6 X 0,5 = 3 °/0 modulatieverdieping, 4,5 m X 0,5 = 2,25 m °/0 modulatievervorming en 12 X 0,5 = 6% kruismodulatie.
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Modulatiebrom, modulatieverdieping, modulatievervorming en kruismodulatie
zouden bij b,.f. vcrsterkbuizen met een lineaire la-Vg karakteristiek niet optre
den; deze is echter niet te verwezenlijken en zou bovendien geluidssterkteregeling op h.f. buis onmogelijk maken.
Men bestrijdt ze het best door buizen met een exponentiële karakteristiek
(selectoden); hierbij beoogt men om de storende factoren over de gehele roosterruimte van de buis gelijk en zo klein mogelijk te maken.

§ 15. De tetrode-selectode.
In fig. 26 hebben we de Ia -Vg karakteristiek van een tetrode-selectode
E 455 en een van de gewone tetrode E 452 T. gegeven, om duidelijk
te doen uitkomen, dat een selectode inderdaad een karakteristiek van
geheel anderen vorm bezit dan de gewone tetrode.
Het is zeer de moeite waard even na te gaan hoe , men een karak
teristiek met een lange „staart”, als de selectode bezit, -verkrijgt. Ver
onderstel eens, dat we twee buizen A en B (fig. 27) hebben, die
parallel geschakeld kunnen worden en zich alleen daarin van elkaar
onderscheiden, dat A een nauw en B een wijd rooster heeft. Daar
door heeft A een grotere versterkingsfactor dan B (I - § 81 D). Nemen
we aan, dat beide verder dezelfde inwendige weerstand bezitten^dan
moet de steilheid van A groter zijn dan van B (g = Ri XS). Dit is
ook uit de karakteristiek in fig. 27 te zien. Indien deze twee buizen
nu parallel geschakeld zijn, dan zal bij een negatieve roosterspanning
van .QtotPdè buis B alleen werken (A is „dicht”). Bij een kleinere
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Fig. 27
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negatieve spanning werken A en B en zo zal bij een spanning O N
door A en B een anodestroom Na en Nb ontstaan, zodat de som
Nc is. Vanaf punt R is dus een kromme C te tekenen, die door de
punten gaat, welke de som der anodestromen van beide buizen
voorstellen, zodat QRS de totale karakteristiek is. De versterking tussen
Q en P is bepaald door buis B. Tussen P en O bedraagt de versterkingsfactor de halve som van die van A en B; weliswaar is de
totale steilheid de som van de twee, doch de beide inwendige weer
standen, die even groot zijn, staan parallel, zodat men met de halve
waarde heeft te rekenen. Door toepassing van g = Ri. 5, vindt men
gemakkelijk, dat g — (Ri . Sa + Ri . Sb) ' 2.
Het is verder denkbaar, dat
men meerdere, verschillende
buizen parallel schakelt. Bij
een selectode is dit nu op
gelost door het rooster van
Het kathode lichaam met stuurrooster van
de buis zo te maken, dat
een selectode.
dit b.v. in het midden wijde
en naar de einden nauwer wordende mazen bezit (fig. 28).
Het is duidelijk, dat zo’n buis nu niet een constante versterkingsfactor bezit, maar een variabele (zie § 16). Daarom duidt men ze ook
wel aan als varitetrode of ook wel variabele /j,(/x = g = versterkingsfactor) buis (zie opm. § 16).
De tetrode-selectode heeft na de invoering van de hierna te bespreken
penthode-selectode weinig meer te betekenen.
Selectoden worden verkregen door het gebruik van een stuurrooster met
mazen van verschillende wijdte, waardoor de versterkingsfactor van de buis bij
alle roosterspanningen niet even groot is.

§16.

De penthode-selectode.
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Het lag wel voor de hand, dat,
nu vaststond dat de h.f. penthode
de h.f. tetrode in eigenschappen be
langrijk overtreft (§ 7), ook pen-

Fig. 29

Door verandering van de schermroosterspanningen van een h:f. penthode kan een
grote invloed uitgeoefend worden op de
Ja- Vgi en Ig2 - Vg\ karakteristiek.
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thode-seleetoden zDuden ontstaan. En zo verscheen naast de penthode
E 446, de pentliode-selectode E 447, die in 1934 de AF 2 en in 1935
de AF3 naast zich kreeg (E447 is thans vervallen), waarna in 1937
nog de EF5 verscheen, die aan
HAfV
10000
nog hogere eisen voldeed.
=H.r PÏNWODEt
—SELECTOCE-f
3000
In de eerste plaats willen we
---h
Vg2----- ------„ , , 1000
de Ia -Vg i karakteristiek beschou
: - i \ /ty/
IOOV.
^Va*250V
wen. Zoals we weten is deze
85 V
300
Vg3 = 0V
60V
karakteristiek weinig afhankelijk
,0°'1 van de anodespanning ( § 7)
-I daarentegen bestaat een sterke
> ;
w
afhankelijkheid van de scherm: j j
J
roosterspanning, zoals fig. 29
laat zien. Daardoor is het mo
0
-10,■ -■'5 -40 05 -30 -25 -20 -15
-40
-5
Stui’rroostcrzfxMHng (Vg1)
gelijk de meest geschikte vorm
te kiezen in verband met de toe
Fig. 30
te passen a.s.r.
Steilhcidskarakteristieken.
De steilheid als functie van de negatieve
In deze figuur zijn meteen ook
spanning op het stuurrooster bij verschil- de /g2-Vgl karakteristieken voor
lende waarden van de schermrooster- dezelfde Vg2 spanningen aange
spanning.
geven.
Zeer belangrijk zijn verder de steilheidskarakteristieken, waarbij de
steilheid (S) als functie van de stuurroosterspanning (Vgx) is aange
geven. Daar Ia sterk afhankelijk is van Vg2 zal ook de^steilheid S
die afhankelijkheid vertonen, hetgeen blijkt uit fig. 30.
Deze karakteristieken zijn daarom van belang, omdat men bij a.s.r.,
dus bij verandering van Vgti
kan bepalen hoe groot de
steilheid telkens is en dit is
belangrijk voor de bepaling
van de versterking (§ 7 C).
Is bij de schermroosterspanning Vg2 = 85 V, Vg i
= 37 V (punt a), dan is de
steilheid 3 /uA/V ; brengen
we Vg, nu op ca — 5 V, dan
is de steilheid 600 /*A/V (punt
Stuurroostersoannirg (Jff 1)
b), dus met een factor 200
Fig. 31
vergroot, zodat de versterking
Regelkromme, afgeleid uit de steilheidsook 200 maal groter geworden
karakteristiek.
is. Zou men bij Vg2= 100 V

ï

\

i

I

3
1

62
de stuurroosterspanning van — 50 V tot — 5 V veranderen, dan be
tekent dit een 1000-voudige vergroting van de versterking.
Om een gemakkelijker overzicht te hebben over het verloop van
de versterking, kan men uit.de S-Kg- karakteristiek een kromme aflei
v
den, die de regelkromme heet.
a.3
Wij hebben deze in fig. 31 voor
de EF 5 gegeven voor het geval
Va = 250 V, Vgs
100 V
i0-2
terwijl de buis is ingesteld op
. —2 V.
Vg
De
hierbij
optredende steilheid
1
653
dient als uitgang voor de bepa
ling van de steilheidsverhouding,
die men de regelfactor noemt.
CO /JA/V 1000
Steilheid (S)
Voor Vg] = —2 V is S--2200
Fig. 32
//A/V en voor Vg
25 V
Vervormingskrommen.
is 5 = 62 //A/V. De regelfactor
De eff. stoorwisselspanning op het stuurrooster als functie van de steilheid, die 1 % is nu 2200 : 62 = 35,5. Zo vin
vervorming door de 2e harmonische of wel den we bij Vg, =r —50 V, dat
4% modulatiebrom veroorzaakt (bij een deze 2200 is en Vg, = —2 V
viertal typen penthoden).
de waarde 1 heeft.

i
h,

Opmerking: Zoals bekend is, verandert bij een triode, tetrode en penthode de
steilheid en de inwendige weerstand met de negatieve roosterspanning, als we
een bepaalde anodespanning veronderstellen, terwijl de versterkingsfactor constant
blijft. Bij de selectoden verandert de versterkingsfactor ook (§ 15), echter in lang
zo grote.mate niet als de steilheid en de inwendige weerstand.
Verandert men bij de EF 5 (bij Va = 250 V, Vg2 = 85 V) de stuurrooster
spanning van 0 tot —45 V, dan verandert de steilheid van 1850 tot beneden
2 fxA/V, de ipwendige weerstand van 1,2 M -O. tot meer dan 10 M -O., waardoor
de versterkingsfactor in dit gebied varieert van 2200 tot een \yaarde, die bij
pasgenoemde waarden voor S en /?/, 20 zou bedragen. Vandaar de naam
„variabele ^"-buizen (§15).
Voor de beoordeling der buizen zijn verder de vervormingskrommen
‘van betekenis, daar immers de penthode-selectoden de vervorming
zoveel mogelijk moesten verkleinen. In de eerste plaats zijn daar de
vervormingskrommen van de modulatiebrom.
Bij deze krommen wordt de effectieve grootte van de storende
wisselspanning (Vi eff) als functie van de steilheid (S) aangegeven.
Strikt genomen zou men moeten aangeven „bij welke negatieve
roosterspanning Vg”, omdat, zoals we zagen, de genoemde storingen
een gevolg zijn van de kromming van de Ia-Vg karakteristiek en die
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is practisch bij iedere negatieve roosterspanning weer anders. Daar
echter de steilheid, zoals hierboven bleek, zo belangrijk is voor de
versterking, is het van belang het verband van de stoorspanning, die
een bepaalde vervorming geeft, met de steilheid, te kennen.
In fig. 32 is aangegeven welke grootte de stoorspanning op de
h.f.buis heeft bij verschillende steilheden als de modulatiebrom 4 °/0
bedraagt, wat avereen komt met 1% 2e harmonische (§14D). Wij
zien, dat bij de E 446 over het gehele steilheidsgebied een stoorspan
ning van 0,02 a 0,03 V reeds deze modulatiebrom geeft; de zeer grote
gelijkmatigheid, aangegeven door het bijna recht zijn der kromme,
wijst er op, dat de kromming van de Ia-Vg karakteristiek over het
gehele gebied bijna gelijk is.
’
De modulatiebrom is zeer groot; het rechtlijnig karakter der kromme
en het evenwijdig lopen,aan de
V
S-as wijst er tevens op, dat de
kromming van de Ia-Vg karakte
ristiek bij‘deze buis in alle punten
nagenoeg dezelfde is. Dit was
bij de E 447 wel geheel anders.
fto
Ten eerste waren veel grotere
s 1
stoorspanningen nodig om de
&
4 °/0 modulatiebrom te geven,
wat een grote verbetering be
fOO flA/V 1000
at
Steilheid (S)
tekende; ten tweede blijkt, dat de
Fig. 33
kromming van de Ia-Vg karakteVervormingskrommen. De effectieve stoor- ristiek in de verschillende punten
wisselspanning op het stuurrooster bij 30% n0g zeer sterk verschilde. Bij de
modulatie als functie van de steilheid bij
0,5 vervorming door de 3e harmonische, AF 3 is men er in geslaagd daarin
overeenkomende met 3% modulatiever- veel verbetering te brengen, zodat
dieping, 2,25% modulatievorming en 6% de grote piek is weggevallen.
kruismodulatie (bij verschillende in de
De EF5 heeft dit op de AF3
loop der jaren verschenen huistypen).
voor, dat de kromme nog wat
hoger ligt, zodat dus over het algemeen nog grotere stoorspanningen
zijn toegestaan.
Nu moeten we hierbij nog opmerken, dat strikt genomen van elke
buis weer een drietal krommen zijn te geven, afhankelijk van de
schermroosterspanning, zoals in fig. 29 en 30. Is de steilheid 3 ,u A/V,
dan is bij de EF5, als Vg2 = 85 V is, de 4% modulatiebrom gevende
wisselspanning 0,13 V (punt a). Indien men een 2 maal zo grotë
modulatiebrom zou toelaten, dan zou de stoorspanning ook 2 maal zo
groot mogen zijn.
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Dan nog zijn er de krommen voor de modulotievu vorming en
-verdieping en de kruismodulatie. Deze zijn hierop gebaseerd, dat men
een voor 30°/0 gemoduleerde h.f.trilling aan de buis toevoert en wel
van zodanige sterkte, dat een niet-liniaire vervorming door de 3e har
monische ontstaat van 0,5 °/0, wat overeenkomt met 3% modulatie,
verdieping, 2,25 °/0 modulatieverv orming en 6% kruismodulatie. De
bepaling geschiedt bij verschillende steilheden en zo is nu in fig. 33
de l.f. stoorspanning (Vi-eff), die de h.f. moduleerde, als functie van de
steilheid weergegeven. Ook nu zijn E 446, E 447, AF 3 en EF5 met
elkaar vergeleken en hier gelden ten aanzien van het verloop der
krommen weer dezelfde opmerkingen als bij fig. 32.
Gaan we uit’van een steilheid van 3 /< A/V, dan vinden we bij de
EF 5, als Vgo = 85 V, dat een stoorspanning van ca 2,2 V is toege
staan (punt a). Zou men een dubb ele lineaire vervorming, dus d3 — 1 %
1,41
toelaten, dan zouden de stoorspanningen niet 2 maal, maar \ö
maal zo groot moeten Zijn, omdat, zoals wiskundige beschouwingen
leren, de derde harmonisc he en d3 evenredig zijn met het vierkant
van de stoorspanning.
Indien men dus 2,5% niet-lineaire vervorming door de 2e harmonische zou toelaten, zou de modulatiebrom mb — 2,5X4 = 10% en
bij S = 3 ,«A/V (a in fig. 32) zou de bromspanning 2,5 X 0,13 = 0,325
V zijn. Zou men 4,5 % vervorming door de 3e harmonische toelaten,
dan zou M =.4,5 : 0,5 = 9 = 32 maal zo groot mogen zijn en dus
3 X 3 % = Q °/ o > de modulatieverAF3
vorming D — 3 X 2,25 m% =
6,75 m% en de kruismodulatie
o o
o
o o
;*2
18% mogen beK = 3 X 6%
o o
o< o
§ J/
o o
dragen, wat, bij 5 = 3// A/V (a in
imr—~~c
o
7T
c< o
§
tig. 33) neerkomt op een stoor
spanning van 3 X 2,2 = 6,6 V.
Hoewel de penthode-selectode
ft, - 25000 Jl
c -as?.Vm c 250'/
Rg - 30000Jl
gewoonlijk
gebruikt zal worden
Vg2-ICGV
Rj . I6C00JI
voor automatische sterkteregeling,
is het toch ook mogelijk deze bij
Fig. 34
De penthode-selectode AF3 gesch akeld sterkteregeling met de hand toe te
passen. Hiervoor geven we in fig.
voor sterkteregeling met de hand.
34 een schema. Door de weerstand
R, gaat de schermroosterstroom plus de door R2 en R3 gaande stroom •
het schermrooster krijgt hierdoor bij 250 V anodespanhing een span
ning van 100 V. De anode-en schermroosterstroom gaan door R3 en
R4, als het schuifcontact bij a staat; daarbij heeft de kathode ca. 55
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V hogere spanning dan het stuurroóster. Beweegt men het contact
naar b, dan wordt dit verschil kleiner en bedraagt tenslotte ca. —3 V.
Op deze wijze wordt dus de negatieve voorspanning van de buis
van —55 tot —3 V gewijzigd.
De h.f.penthode-selectode is in het bijzonder bedoeld als h.f.buis (en m.f.buis
bij supers) voor automatische sterkteregeling (a.s.r.).
Kenmerkend voor deze buis zijn de la-Vg en de S-Vg karakteristieken, als
mede de vervormingskrommen, welke aangeven hoe groot de stoorspanningen
bij verschillende steilheden mogen zijn, voordat een bepaalde niet-lineaire ver
vorming door de 2e of 3e harmonische optreedt.

§ 17.

Ruisverschijnselen.

Alvorens de ontwikkeling der penthoden verder te vervolgen, willen
we eerst het storingsverschijnsel van het ruisen beschouwen, dat
voornamelijk door de invoering der meerroosterbuizen een onder
werp van onderzoek is geworden, en waaromtrent thans een zeer
duidelijk inzicht bestaat. Het ruisen van een ontvanger blijkt voor
namelijk een geval te zijn van twee natuurkundige verschijnselen, die
men aanduidt als het thermisch effect en het hageleffect.
A. Thermisch effect.
Het is bekend, dat in alle stof de atomen en moleculen in beweging
zijn. Deze beweging, die het eerst door Brown zichtbaar gemaakt
werd en bekend staat als Broxvnse beweging, neemt toe met de
temperatuur. Nu blijkt dat de electronen, die als vrije electronen
tussen de atomen en moleculen aanwezig zijn, zich eveneens in een
voortdurende beweging bevinden. En zo moeten we aannemen, dat,
als we een metaaldraad beschouwen, zich op een gegeven ogenblik
meer electronen aan het ene dan aan het andere einde bevinden,
waardoor tusser* beide einden een spanningsverschil ontstaat.
Opmerking: Prof. Dr. G. Holst, van Philips’ Laboratorium, maakte eens
ongeveer de volgende opmerking: als men een condensator met electroden van
10 cm2 en een onderlinge afstand van 0,5 cm heeft en men daarop een spanning
van 1 nV brengt, dan bevinden die op de ene electrode slechts 11 electronen
meer dan op de andere. We zien dus welke kleine hoeveelheden electronen
reeds een zekere spanning kunnen veroorzaken.

Nu is de toestand bij de beschouwde draad zo, dat de aantallen
electronen, die zich aan het ene einde meer (of minder) bevinden
van ogenblik tot ogenblik veranderen, zodat de spanning eveneens
fluctueert. Bij wiskundige beschouwing van dit hele verschijnsel blijkt,
dat men het zó op kan vatten, dat tussen de uiteinden van de draad
Radio-ontvangst II
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een enorm groot aantal kleine en even grote wisselspanningen van
een uitgestrekt frequentiegebied optreden, welke niet alle tegelijk,
maar min of meer afwisselend optreden.
Zoals we nu bij een enkele wisselspanning rekening kunnen houden
met een effectieve spanning, zo kunnen we deze spontane spannings
fluctuaties vervangen door één effectieve spanning, die we de effec
tieve fluctualiespanning zouden kunnen noemen.
Nu is tussen rooster en kathode van elke h.f.buis een leidingstelsel
aangesloten. Het is duidelijk, dat de daarin optredende spanningsvariaties hun invloed op de anodestroom doen gelden.
Is een ontvanger op een draaggolf met zijn zijbanden (III § 16)
afgestemd, dan komen niet alleen die frequenties op de h.f.buis, maar
ook alle in die band gelegen frequenties van genoemde warmtebeweging. Alsof ze behoorden bij de draaggolftrilling bereiken ze,
evenals de andere zijbandtrillingen, de detector en nu komen er
l.f.trillingen te voorschijn, volkomen ongeordend door elkaar gelegen
en wisselend van sterkte. De luidspreker geeft ze als geruis weer.
Daarom wordt de pasgenoemde effectieve fluctuatiespanning de
ruisspanning van de geleider genoemd.
De grootte van de ruisspanning hangt ten eerste af van de grootte
van de ohmse weerstand, ten tweede van de temperatuur van deze
en ten derde van de breedte van de frequentieband der spanningen,
die we beschouwen of wel die door de kringen van het ontvang
apparaat worden doorgelaten, dus van de bandbreedte (§22C). Meer
nauwkeurig gezegd is de ruisspanning evenredig met de wortel uit
de weerstand R, de absolute temperatuur T van de geleider en de
bandbreedte B. Stellen we „evenredig met” voor door ~ , dan is:
(Thermische) ruisspanning: Er ~ \'R. T.B.

>.v •
i/

_

:

(8)

Gaat men uit van een constante temperatuur (b.v. 7' = 300° K =
27° C) en van een bepaalde bandbreedte (b.v. B = 9 kc/sec) dan is
de ruisspanning alleen nog maar afhankelijk van de weerstand, dus
evenredig met y#, zodat dan deze weerstand R een maat is voor de
sterkte van het ruisen.
Bedraagt deze b.v. 100 000-n_, dan zegt men dat de ruisweerstand
100 000.-O. is (bij‘T = 300° K en B = 9 kc/sec).
Bij metingen aan een weerstand van 0,1 M jtl bij kamertemperatuur
en bij een frequentieband tot 3000 c/sec, blijkt aan de uiteinden een
ruisspanning van 2,2
op te treden; bij millioenvoudige versterking
zal men een effectieve spanning van 2,2 V verkrijgen, zodat het ver
schijnsel gemakkelijk te demonstreren is.
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Wij geven hieronder de ruisspanningen, die bij kamertemperatuur
bij weerstanden van 10 000 en 100 000
bij drie verschillende frequentiebanden optreden :
Weerstand
oh m

Freq. band
c/sec.

Spanning
u V '

Weerstand
olim

Freq. band , Spanning
ix V
c/sec

10 000

1 000

0,5

100 000

1000

10 000

3 000

0,72

100 000

3 000

1,3
2,2

10 000

10 000

1,3

100 000

10 000

4,0

Aan de uiteinden van een trillingskring, b.v. de roosterkring van
elke buis, treedt een ruisspanning op, maar daar die uit de kring,
vooraf gaande aan de le h.f. buis, verreweg de grootste versterking
ondergaat, is deze kring te beschouwen als degene, die het allermeest ,
tot het ruisen van de ontvanger bijdraagt.
Nu wordt de ruisspanning bij een kring niet bepaald door de wor
tel uit de ohmse weerstand, maar door de wortel uit een samengestelde
impedantie van de afgestemde kring, die betrekking heeft op de ge
hele bandbreedte, terwijl verder dezelfde afhankelijkheid van tempe
ratuur en bandbreedte bestaat.
De hierdoor gegeven waarde noemt men de aequivalente ruis
weerstand van de kring. Daar de waarden L, C en R voor kringen
voor lange en midden golven in het algemeen sterk afwijken van die
voor de korte golven, zal dus de aequivalente ruisweerstand geen con
stante zijn. Terwijl men bij lange en midden golven gemakkelijk een
aequivalente ruisweerstand van 100 000-o. vindt, zal deze bij korte
golven (b.v. 15 m) veel meer in de buurt van 10 000 j~l liggen.
Opmerking: Noemen we R de ohmse weerstand, T de absolute temperatuur,
B de bandbreedte, dan vinden we de ruisspanning door:
(Thermische) ruisspanning: Er = c, \ R.T.B
(la)
waarin c, een constante voorstelt.
Bij een trillingskring met een ohmse weerstand R, een zelfinductiecoëfficiënt L
en een capaciteit C, vindt men bij de resonantiefrequentie:
(Thermische) ruisspanning: Er = e'1 TTc T.B .... (2a)
B. Het hagel- of schrooteffect.
1. Bij de diode.
Wij denken ons een diode, die bij lage anodespanning, dus nog
ver onder de verzadigingsspanning, (I-§ 68), werkt. De electronen
verlaten met grote onregelmatigheid de kathode; de gemiddelde snel-
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heid, waarmede ze er uittreden, is vooral van de temperatuur der
kathode afhankelijk. De uittredende electronen verzamelen zich tot
een ruimtelading, die op zijn beurt de electronen afstoot en een deel
hiervan weer naar de kathode terug stoot (men denke aan het proces
van het verdampen van water). De positieve anode trekt electronen
uit de electronenwolk, terwijl het tekort, dat daardoor in deze ontstaat,
door de kathode wordt aangevuld. Wij voeren nu de anodespanning
op en naarmate die hoger wordt, worden meer electronen uit de
wolk onttrokken en als de verzadigingsspanning bereikt is, is er geen
ruimtelading meer en de electronen gaan rechtstreeks van de kathode
naar de anode.
Wanneer achter deze diode een voldoend grote versterking aan
wezig was, zou men bemerken, dat, terwijl men aanvankelijk geen
geruis waarnam, tenslotte bij het naderen van de verzadigingsspanning
een zeer sterk geruis optreedt. Dit verschijnsel wordt verklaard door
het feit, dat de betrekkelijk grote onregelmatigheid, waarmee de electroqen uit de kathode treden, zich nu ook laat gevoelen bij het op
de anode vallen der electronen. Dit onregelmatig bombarderen der
anode, dat niet optrad toen de ruimteladingswolk als een soort reser
voir voor de anode lag, heeft Schottky vergeleken met het vallen
van hagel of schroot (hij noemde het „Schrot-effect”) op een plaat,
en staat bekend als hageleffect.
Onderzoekt men dit verschijnsel weer wiskundig, dan komt men
tot het besluit, dat het er op gelijkt alsof men met een enorm aantal
- even grote wisselstroompjes te doen heeft, dat zich over een zeer uitge
breid frequentiegebied uitstrekt, welke stroompjes niet blijvend naast
elkaar optreden; er komen voortdurend bij en er gaan af.
Wij merken hier even op, dat, als dit hageleffect in de eerste
h.f.buis van een ontvanger optreedt, weer modulatie van de draaggolf
plaats vindt, zodat door de versterking en detectie een ruisgeluid ontstaat.
Al de pasgenoemde stroomfluctuaties kan men vervangen denken
door een effectieve waarde, welke men de ruisstrooni noemt. De
ruisstrooiri neemt in het verzadigingsgebied van de diode toe met de
stroomsterkte en is ook weer afhankelijk van de frequentieband, welke
door de ontvanger wordt doorgelaten, of meer nauwkeurig, de ruisstroom is in het verzadigingsgebied van een- diode evenredig met de
wortel uit de anodestroom en de bandbreedte, dus :
(Diode) ruisstrooni ~ ia. B
(9)
■ Zolang de diode beneden het verzadigingsgebied werkt, is de ruis
spanning vrijwel onafhankelijk van de anodestroom en verandert,
bij constante temperatuur van de omgeving, met de bandbreedte.
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2. Bij de trio de.
Beschouwen we nu de ruisverschijnselen bij de triode. Om op een
voudige wijze berekeningen met betrekking tot het ruisen door te
voeren, gaat men als volgt te werk : men stelt zich de vraag, welke
ruisspanning zou men tussen rooster en kathode van een denkbeeldige
triode zonder hageleffect moeten laten optreden om een even sterk
ruisen te krijgen als bij de gegeven triode.
Nu geldt voor de ruisstroom van een triode hetgeen hiervoor bij
de diode is gezegd en aangezien een triode practisch altijd beneden
het verzadigingsgebied werkt, is de ruisstroom evenredig met UT.
Om tot de ruisspanning te komen, moet men de ruisstroom delen
door de steilheid, daar deze de betrekking vormt tussen roosterspanning- en anodestroomverandering, zodat we vinden, dat de ruisspan
ning bij een triode evenredig is met de wortel uit de doorgelaten
bandbreedte en omgekeerd evenredig met dè steilheid

Indien

er een verzadigingsstroom Ia optreedt is te schrijven :
(10)

(Buis) ruisspanning: Er ~ —

De omgekeerde waarde hiervan duidt men aan als de ruisvrijheid
van de buis; deze is S:\fa.B.
Men kan nu weer vragen, hoe groot zou de weerstand bij kamer
temperatuur moeten zijn, die een even grote ruisspanning (volgens
het thermische effect) zou bezitten. Deze weerstand noemt men de
vervangingsruisweerstand en kan berekend worden door de eenvou
dige betrekking : Rv = 4000 : 5.
Werkt dus een triode met een steilheid van 0,4 mA/V, dan is de
vervangingsruisweerstand : 4000 : 0,4 = 10 000 n.
Opmerking: Voor een triode — en dit geldt ook voor meerroosterbuizen — die
‘in liet verzadigingsgebied \yerken, zodat dus roosterstromen optreden, is:
{Buis) ruisspanning: Er = c2. ■

^ .

•

. _

. . (3a)

waarin c2 een constante voorstelt.
Volgens hetgeen we in de vorige opmerking zeiden, is Er = cx . )' R.T . B
Vervangt men hierin R door Rv en stelt men (Ia) gelijk aan (3a), dan vindt
men de vervangingsruisweerstand door Rv op te lossen.
l' Ia . B
c, 1 Rv. T.B = „c2. —g—
Ia. B
S2
Ia .B
'~~rc,2 ' T.B. S2

c,2. Rv . T. B =
Rv ~

,

Co2 . -------------

Ja
(?)’ ‘ T.S2
:

70
Neemt men voor T een constante temperatuur (b.v. kamertemperatuur) aan en
vervangt men alle constanten door de constante c3, dan is:
Vervangingsruisweerstand: Rv = c3-JtS~

(4a)

Hieruit volgt, dat, als er een verzadigingsstroom loopt, de vervangingsruisweerstand Rv omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de steilheid en daaruit
volgt, dat een grote steilheid zeer belangrijk is.
Indien men beneden het verzadigingsgebied blijft, zoals bij de trioden normaal
c

het geval is, is voor c3 te schrijven 4000 X — , zodat men vindt:
Ia
Vervangingsruisweerstand: Rv = 4000— X
. . (5a)
Ia
S2
S ’ '
welke waarde wij hierboven aangaveu.
Bij tetroden en penthoden werkt men gewoonlijk in het gebied, waar de ruiintelading weinig invloed heeft en dan geldt, als we afzien van de later te bespreken
verdelingsruis, de formule (4a). Bij een regelpenthode wordt bij het regelen van
de negatieve roosterspanning. de anodestroom, zowel als de steilheid, verkleind.
Gesteld, dat we bij een E F 5 van — 5 V op — 20 V gaan, dan daalt de anode
stroom bij Vg2 = 100 V van 5,7 op 0,7 m A en de steilheid van 1 m A/V op rond
0,1 m A/V (Fig. 29 en30). De verhouding

verandert daardoor van 5,7 : l2 op
S2
0,7:0,12 = 5,7:70 = 1 : 12,3, waaruit men zou moeten besluiten, dat de buis bij
—5 V veel meer ruist dan bij -—20 V. Dit zou inderdaad het geval zijn, indien de
versterkingsfactor van de buis gelijk gebleven was, maar deze wordt zoveel kleiner
(zie opm. § 16), dat de buis dan juist minder ruist.

'

Zoals latere onderzoekingen hebben aangetoond, moet men het
hageleffect toeschrijven aan twee oorzaken, n.1. het onregelmatig uit
treden van electronen uit de kathode door warmtebeweging en door
kristalisatie, in en aan de oppervlakte van de kathode. Door de eerste
oorzaak ontstaan stroomfluctuaties, die opgevat kunnen worden als
trillingen van frequenties boven ca. 1 kc/sec en door de tweede oor
zaak voornamelijk zulke beneden 1 kc/sec. Men duidt het laatste ver
schijnsel aan als het „flikkereffect'.
C. De twee ruisoorzaken in de ontvanger.
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In het algemeen zijn het de h.f.kring (dus het thermische effect),
en de eerste buis (dus het hageleffect), die te zamen het ruisen van
het toestel veroorzaken. Om deze twee invloeden in rekening te
brengen, moet men de som van de ruisweerstand of de aequivalente
ruisweerstand van de kring en de vervangingsruisweerstand van de
buis bepalen.
Bij lange en midden golven is de ruisweerstand van de h.f.kring
altijd groot (ca. 100 000 a) en eigenlijk dominerend, zodat men met
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een minder ruisende buis wel iets, maar toch nooit zo heel veel wint.
Bij korte golven is de ruisweerstand van de kring veel kleiner
(ca. 10 000 -Cl) en is de vervangingsruisweerstand der buis gemakkelijk
groter dan deze. Het heeft derhalve vooral voordeel om bij korte
golven te streven naar buizen met een kleine ruisweerstand (§ 18).
Nogmaals willen we er op wijzen, dat het ruisen alleen door
grote versterking tot een hinderlijk verschijnsel wordt; uit dien hoofde
zal men vooral aan het ruisen, dat ontstaat vóór en in de eerste h.f.buis van een toestel, bijzondere aandacht moeten besteden. De bij
drage tot liet ruisen van alles wat achter de le h.f.buis volgt, is in
den regel zo gering, dat men daarop zo goed als geen acht slaat.
D. Oernis en signaal.
Eigenlijk kan men als ideaal stellen, dat elk geruis zou moeten
ontbreken, doch zover behoeft men in de practijk niet te gaan. Het
komt er maar op aan, dat het geruis voldoende zwak is t.o.v. het
geluid, dat men van de zender ontvangt, of zoals men zegt, ten op
zichte van het signaal. Zoals we reeds zeiden is het ruisen mogelijk,
doordat de reeks frequenties van het thermisch- en hageleffect de
indruk vestigen alsof de draaggolf daarmee (evenals met de zijbanden
van het geluid) gemoduleerd is; men kan derhalve spreken van een
zekere modulatiediepte. Bij zeer goede, vrijwel ruisvrije ontvangst,
bedraagt deze 0,1 %. Bedenkt men nu, dat van een goede zender
verlangd wordt dat deze 30 °/0 modulatiediepte bezit, dan mag het
ruisen het 1 /300e deel van het weergegeven signaal (spraak of muziek)
bedragen. Om dit te bereiken moet men in het algemeen wel een
sterk zenderveld hebben. Bij het gebruik van een octode met bandfilter zou men, om dit te bereiken, tussen rooster en kathode door de
enkele draaggolf tenminste 3 mV moeten hebben, wat insluit, dat aan
de ingangsklemmen der ontvanger doorgaans een kleinere spanning,
b.v. 1,5 mV, zou moeten worden opgewekt. In vele gevallen
wordt dit niet bereikt en zal het ruisen meer of minder sterk op
moeten treden. Men kan echter beslist geen grotere modulatiediepte
door ruisen dan 7°/0 (dit is 70 x 0,1 °/0) toelaten, wat hierop neer
komt, dat de door de draaggolf verkregen spanning aan de antenn'eklemmen tot het 70e deel van^l,5 mV (dus rond 20 ,uV) mag dalen.
Bij de bespreking van de octode (§78) komen we op deze kwestie
nog even terug.
Hoe kleiner we de totale ruisweerstand maken, hoe kleiner de ruis
spanning zal zijn en hoe zwakker de ontvangen draaggolf ook mag
zijn om geen hinderlijk geruis te hebben.

. _* t

4

■ i

s ■

.

'i: vj

t
72
Opmerking: Is Er de amplitude van de ruisspanning en E0 die van de draaggolf, dan is de modulatiediepfe Mr door ruis:
Er
Mr = —
Eo '

welke verhouding in % is uit te drukken.
Nu zagen we hiervoor, dat
Er = c, I K . T. B
en als we T als constant aannemen, is te schrijven :
Er = c2 I R. B
Nu is:
Er _ c2 I R. B
Eo
E0
Nemen we verder aan, dat B = 3000 c/sec en werkt men de constante c2 uit,
dan vindt men :
Ruis-modiilatiediepte: Mr = 10~* I R
(6a)
Mr =

Eo

Stelt men Mr — 0,1% = 0,001, dan vindt men :
E0 = 10-5 \~R
Voor een octode met bandfilter kan men bij lange en middengolven R = 100 000 bi
stellen, zodat de draaggolfamplitude tussen rooster en kathode
E0 = 10-5 1' 100 000 = 0,00316 V = 3,16 mV.
zal moeten bedragen (bij Mr = 0,1%).
Bij een maximaal toegelaten modulatiediepte van 7%, zou de draaggolfspanning tussen rooster en kathode tot 3,16 : 70 = 0,045 mV of 45 R V mogen
dalen. Tengevolge van het voorgeschakelde bandfilter kan men aannemen, dat op
de toestelingangsklemmen de halve spanning (§ 28 B), of 22,5 ft V werkt.
Het ruisen van een ontvanger ontstaat deels door het thermisch effect of
Brownse beweging der electronen in de eerste h.f.kring, deels door het hageleffect van de op de anode van de eerst© buis vallende electronen.
Beide effecten kunnen opgevat worden als te worden veroorzaakt door een
reeks trillingen liggende in een uitgestrekt frequentiegebied, welke trillingen
intermitterend optreden.
De tengevolge van het thermisch effect aan de uiteinden van een weerstand
optredende effectieve spanning, heet ruisspanning.
De grootte van de weerstand is een maat voor het ruisen en wordt daarom
hierbij aangeduid als ruisweerstand.
De grootte van de impedantie van een afgestemde kring bij de rcsonantiefrequentie, wordt aequivalente ruisweerstand genoemd; de door deze kring aan
rboster en kathode afgegeven effectieve spanning, heet de ruisspanning.
De ln de anodekring optredende gemiddelde stroom, als gevolg van het hageleffect, noemt men de ruisstroom.
Het ruisen van een buis kan aangegeven worden door een buis te denken
zonder hageleffect, in welks roosterkring een weerstand Is opgenomen,
welke een ruisspanning zou geven, die de ruisstroom van de buis zou veroor
zaken; dit noemt men de vervangingsruisweerstand.
De aequivalente ruisweerstand en vervangingsweerstand tezamen bepalen
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sterkte' van het ruisen; beide dienen zo Idein mogelijk te zijn, daar de
ruissnanni. »- evenredig is met de wortel uit de ruisweerstand.
De hinder van het ruisen wordt bepaald door de verhouding van de diepte
der ruismodulatie en die van de signaalmodulatie.

§ 13.

De ruisarme penthode-selectode („silentode” EF8).

Om liet ruisen als gevolg van liet hageleffect te verminderen, ten
einde een veel rustigere kortegolfontvangst te verkrijgen, construeerde
Philips’ Laboratorium een penthode-selectode EF8, welke in 1938 aan
de markt kwam. Zij werd als gevolg van het bereikte resultaat als
„silentode” (silentium =-zwijgen) aangeduid.
In § 17 wezen we er reeds op, dat bij een verzadigde diode het
hageleffect veel sterker optreedt dan bij een weinig belaste.
Bij een triode treedt dit verschijnsel eveneens- op, maar deze werkt
practisch nooit met de verzadigingsspanning en daarom zal bij een
gelijke anodestroom deze ook veel minder ruisen dan een verzadigde
diode; de ruisspanning is daarbij soms nog maar een vijfde deel
van die bij een diode.
Nu weten we, dat dioden en trioden in het algemeen niet in aan
merking komen voor h.f.-buizen. Wij moeten dus eens bij de penthoden kijken. Hierbij blijkt het ruisen weer sterker te zijn dan bij de
triode. De reden daarvan is te zoeken in de aanwezigheid van het
schermrooster, dat een constante positieve spanning bezit en daardoor
de ruimtelading grotendeels wegneemt. Daardoor moet de anode
stroom ook sterkere stroomfluctuaties krijgen dan bij een verzadigde
diode. Maar ook het schermrooster neemt een stroom op en ook in deze
ontstaan fluctuaties. Deze stroomwisselingen doen zich ook gevoelen
in het gebied onder en boven dit rooster, met het gevolg, dat daar
door de stroomfluctuaties naar de anode nog sterker worden. Zo treden
er, tengevolge van de verdeling van de stroom naar schermrooster en
anode, stroomwisselingen op, die men de str. oomverdelingsfluctuatie^
noemt. Dien overeenkomstig spreekt men ook over de verdelingsruiSy
die het. gewone ruisen versterkt.
Men kan de sterkte van het ruisen weer aangeven door een vervangingsruisweerstand, als bij de triode (§17). De grootte hiervan
is nu niet alleen afhankelijk van de anodestroom en de steilheid,
maar ook van de verdeling van de door de kathode uitgezonden
stroom naar schermrooster en anode.
Bij de constructie der EF 8 is men uitgegaan van de volgende
gedachte: Feitelijk brengt een schermroosterstroom een nodeloos
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verlies mee en bovendien het nadeel van de versterking van het
ruisen. Zou men bij een positief schermrooster de electronen zoveel
mogelijk beletten hier naar toe te gaan en daarbij zorgen, dat er toch
een minder rechtstreekse weg voor de electronen van de kathode
• naar de anode, dan heeft men al veel gewonnen. Daartoe heeft men
tussen schermrooster en stuurrooster een rooster aangebracht, waar
van de windingen precies onder de draden van het schermrooster
liggen. Dit toegevoegde rooster geeft men dezelfde potentiaal als de
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Fig. 35

Sterk vergrootte, halve doorsnede van de electroden van de
„sïlentode” EF8, waaruit we zien hoe het schadu-wrooster de
electronen dwingt door de mazen van het schermrooster te gaan.

kathode, b.v. nulpotentiaal. Zoals uit fig. 35 blijkt, wordt daardoor de
baan der electronen van de- kathode naar de anode geheel gewijzigd
en aangezien het toegevoegd rooster voor de uit de kathode komende
electronen ongeveer werkt als een schaduwvormend voorwerp bij het
licht, spreekt men van een schaduw rooster.
Opmerking: Het feit, dat dit schaduwrooster met nulpotentiaal de electronen
van het schermrooster afhoudt, kan men ,niet altijd direct inzien. Wij menen
goed te doen hier te wijzen op experimentele onderzoekingen in het Philips’
Laboratorium ter bestudering van de electronenbanen in allerlei electrische
velden, zoals die o.a. in de buizen voorkomen. Wiskundige en natuurkundige
beschouwingen leren, dat men zulke velden met grote benadering kan naboot. sen met behulp van vlakgespannen gummivellen. Gesteld, dat we in een
metalen ring een dergelijk vel spannen en dat we nu het vel door een stok
in de langsrichting een weinig omhoog drukken en dat we evenwijdig daaraan
op enige afstand door een lange spieetvormige zuignap het vel naar beneden
«trekken, zodat een gootje ontstaat.
Laten we nu kleine kogeltjes (electronen voorstellend) van de omhoogge
drukte strook (kathode voorstellend) over het vel rollen, dan bewegen ze
zich evenwijdig aan elkaar naar het gootje (anode voorstellend); dit is dan de
nabootsing van het verschijnsel in de diode.
Drukken we nu tussen rug en gootje een rij pennen, evenwijdig aan beide,
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omhoog, dan, geeft dit een voorstelling van het rooster van een triode. Heb
ben rooster en kathode dezelfde potentiaal, dan zijn de pennen evenveel omhoog
gedrukt als de eerst genoemde staaf; is het rooster sterker negatief, dan gaan
de pennen omhoog, is het positief dan gaan ze naar beneden en worden ver
vangen door zuignapjes, zodat kuiltjes ontstaan. Bij elke wijziging in dezen
wordt de baan, die de kogeltjes doorlopen, veranderd en is het mogelijk een
voorstelling te krijgen van de banen der electronen in een triode.
Na het voorgaande kunnen we ons voorstellen, dat bij de besproken penthode,
vóór de kuiltjes, die de positieve draden van het schermrooster voor moeten
stellen, kleine heuveltjes (even hoog als de kathode) zijn aangebracht, die de
van de kathode rollende kogeltjes beletten om in de kuiltjes van het .schermrooster te rollen.

Het schaduwrooster belet in werkelijkheid zeer vele electronen om
het schermrooster te treffen en men heeft een penthode verkregen
met veel kleinere verdelingsruis, die ongeveer evenveel ruis veroor
zaakt als een triode van gelijke anodestroom.
Dat de schermroosterstroom belangrijk kleiner is geworden door
het schaduwrooster, blijkt uit een vergelijking met de EF5. Bij een
gelijke anodestroom van 8 mA, is bij de EF 8 de schermroosterstroom
0,25 mA, tegen 2,6 mA, bij de EF5 (dus ca. het 10e deel daarvan).
Na het in de vorige § gezegde is het mogelijk de sterkte van het
ruisen eener EF 8 gemakkelijk te vergelijken met die van een andere
penthode. Zo had de EF3 een vervangingsruisweerstand van 50 000 .n.;
bij de EF5 was die tot 15 000 .o. teruggebracht en bij de EF 8 be
draagt deze slechts 3200 .o., alles bij dezelfde anodestroom.
Kent men deze weerstanden niet, dan kan men nagaan hoe de
verhouding van de waarden 5: ]'Ta is, daar deze betrekking ken
merkend is voor de ruisvrijheid (§ 17B2).
Laat men nu de EF8 vooraf gaan door een h.f.kring, die bij 15 m
golflengte een aequivalente ruisweerstand van ca. 10000-n. bezit, dan
is de totale ruisweerstand slechts 13 200-n.. Bij nog kortere golven
daalt de ruisweerstand van de kring tot ca. 3000 .o. en wordt de totale
ruisweerstand slechts 6 200 .o_. Bij de EF 5 zou men voor de beide
genoemde voorbeelden ruisweerstanden van 10 000 + 15 000 =
25 000jtl resp. 3000 + 15 000 = 18 000-n. hebben, welke waarden.
2 resp. 3 maal zo groot zijn als bij de EF 8.
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Opmerking: In de opmerking op blz. 72 zagen we, dat bij 0,1% modulatiediepte
EQ = 10—5
Voor R = 13 200-ó- vindt men voor E0 = 1,15 mV. Nemen we
7% modulatiediepte aan, dan mag de draaggolfspanning tussen rooster en kathode
tot 1,15 : 70 = 0,016 mV of 16
dalen, wat, bij gebruik van een bandfïlter,
overeenkomt met 8
op de .ingang van het toestel (§ 28 B).
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Hoewel de EF 8 een schrede voorwaarts betekende, is deze oplos
sing thans weer verlaten. Men kan door het aanbrengen van een zelf in
ductie in kathode- en schermroosterleiding van de penthode ook een
effectieve bestrijding van liet ruisen der buizen verkrijgen.
Bij de penthode en andere meer-eleetrodebuizen wordt het ruisen nog ver
sterkt ten gevolge van de stroomverdeling tussen anode en schermrooster, het
daardoor ontstaande ruisen wordt verdelingsruis genoemd.
Door bij de EF 8 eeïi scliaduwrooster vóór het schermrooster te plaatsen,
wordt de ruimtelading onder de anode meer gehandhaafd en wordt zowel
rechtstreeks, als door het opheffen van de verdelingsruis, het ruisen sterk ver
minderd.

§ 19. De penthode met meelopende schermroosterspanning.
Een selectode, welke zo effectief mogelijk zal werken bij a. s. r.,
moet in niet-geregelde toestand (d.i. bij de kleinste negatieve roosterspanning, waarbij de buis nog geen roostertrillingen heeft te ver
werken, dus in het begin-werkpunt) liefst een grote steilheid en een
kleine anodestroom en daarbij een zo gunstig mogelijk kruismodulatiekarakteristiek bezitten. Bij de EF5 is deze laatste zeer bevredigend;
bij Kg-, = 100 V en Ko-, =
3 V is de steilheid 1,7 mA/V en de
anodestroom ca. 8 mA. De EF 9 is in dit opzicht een belangrijke
verbetering, doordat niet alleen de kruismodulatiekromme veel verbeterd
is (fig. 39), maar ook doordat in niet-geregelde toestand de steil
heid 2,2 mA (dus 30 °/0 meer) en de anodestroom 6 mA (dus 25 °/0
minder) is. Door deze veel gunstigere verhouding van Ia en S (denk
aan ]'la’S) zal de EF 9 minder moeten ruisen dan de EF5. Men
heeft deze verschillen in Ia en 5 niet alleen bereikt door een iets ge
wijzigde buisconstructie, maar vooral door het toepassen van een
bijzondere schakeling, waarbij de schermroosterspanning niet een
vaste waarde heeft (J-§ 113), maar verandert, en wel zo, dat, als de
negatieve roosterspanning (regelspanning) groter wordt, de scherm
roosterspanning ook stijgt. Men duidt dit aan als: meelopende
schermroosterspanning.
Wat de constructie van de buis betreft, moeten we vaststellen, dat
de Ia - Vg karakteristiek meer gelijkt op die van een gewone penthode
dan op die van een penthode-selectode, wat we direct inzien* als we
in- fig. 36 de karakteristiek van de EF 5 vergelijken met die van de
EF9 (beide voor Vg2 = 100 V).
De selectodewerking moet hier verkregen worden door de ver. anderlijke scherniröosterspanning.
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Nu zagen we vroeger, dat bij het verhogen van de schermroosterspanning ener tetrode
en dit zal in het algemeen ook gelden
voor een penthode — de la -Vgl karakteristiek evenwijdig aan zich
zelf naar links verschuift (I-§ 100)., Bekijkt men in fig. 36 deze karak
teristieken, dan ziet men, dat men daarbij niet te doen heeft met een
enkele verschuiving naar links, maar ook met een vormverandering.
Trekt men ergens door deze lijnen een horizontale lijn (b.v. bij 6 mA),
dan ziet men, dat deze lijn de krommen snijdt in punten, waarin de
steilheid kleiner is, naarmate Vg, groter en ook Vg2 groter is.
Indien nu de werkelijke toestand zo was, dat bij Vg, = —2,5 V,
100 V was en dat bij l/g.
150 V en bij
8 V, Vg,
Vg,
V was, dan zou men een lijn door de
punten a, b en c kunnen trekken en
dan stelde deze lijn de regelbar akteristiek voor.
Men verkrijgt dus de regelkarakteristiek door er voor te zorgen, dat de
schermroosterspanning omhoog loopt,
als de negatieve rooèterspanning groter
wordt.
Dit wordt bereikt door in serie met
het schermrooster een grote weerstand
Rg2 te plaatsen (fig. 36). Neemt men aan,
-<0 V-35 -30 -25 -20 -15 -10 .-5
dat de negatieve roosterspanning toe
Sfuurroosterspannrg (lijl)
neemt, dan zal de anode — en ook de
Fig. 36
schermroosterstroom
— kleiner worden
Ia-Vg karakteristieken van de
en
daardoor
wordt
de
spanningsval in
EF9. Tengevolge van de ver
anderlijke schermroosterspan- de serieweerstand kleiner, waardoor een
ning verplaatst het werkpunt hogere spanning op het schermrooster
zich bij het regelen van de
komt (schermroosterspanning = voesterkte (a.s.r.) langs de lijn a, b, c.
dingsspanning-verlies in serieweerstand).
Bij een' voedingsspanning van 250 V, resp. 200 V, is de serieweerstand 90 000 .n resp. 60 000 .n..
Om te beletten, dat er wisselspanningen op het schermrooster zullen
ontstaan, is een grote condensator over de serieweerstand geschakeld,
waardoor de spanningen worden afgevlakt.
In fig. 37 latent we zien hoe de anodestroom verandert met de
negatieve voorspanning Vgx bij verschillende spanningen op het scherm
rooster. De streeplijn geeft aan welke waarde de anodestroom en de
schermroosterspanning doorloopt, als de serieweerstand van het scherm
rooster 90 000 -tl, de anodespanning Va 250 V en de voedingsspanning
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Vb = 250 V is. Zo is bij —20 V de anodestroom ca. 1100 juA (punt a)
en de schermroosterspanning ca 212 V (midden tussen 200 en 225 V
karakteristiek). In fig. 38 geven we eenzelfde stel grafieken voor de
steilheid. Deze zal bij dezelfde senieweerstand en bij —20 V ca. 160
,uA/V (punta) bedragen, terwijl de schermroosterspanning weer
212 V is.
Ten slotte geven we in fig. 39 nog de kruismodulatiekrommen van
de EF9 vergeleken met de vroegere EF5, bij een kruismodulatiefactor
. /C 6°/o, waaruit blijkt dat beide vrijwel gelijkwaardig zijn.
In de laatste jaren is het meer de gewoonte geworden de kromme
voor de modulatiebrom nib — 1% en eveneens voor de kruismodu
latie K= l°/0 te geven, terwijl Vief/ op logarithmische schaal wordt
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Enkele Ia- Vg karakteristieken van de
EF9 bij verschillende schermroosterspanningen Vg2 bij gegeven Va en Vb
(Va = anode, Vb = voedingsspann.)

-

f

Fig. 38

I

Enkele S- Vgl karakteristieken van de
EF9 bij verschillende schermroosterspanningen Vg2 bij gegeven Va en Vb.
{Va = anode, Vb = voedingsspann.)

.

afgepast, aangezien deze voorstelling beter past bij onze geluidswaarneming, welke logarithmisch is (P-§48B).
Uitgaande van mb = 1 °/0 vindt men voor het geval, dat mb =■
4°/0 is, dat men de waarden van Vieff in fig. 39 met 4 moet ver
menigvuldigen, doch voor ZC=4% moet men ze )'~ï=2 maal zo groot
nemen (§ 14C).
Hoewel de EF9 als h. f. buis is toe te passen, is zij toch voor
namelijk bedoeld als m. f. buis bij supers.
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Na de EF 9 verscheen in 1940 in de batterij-serie de DF 22 als
penthode met meelopende schermroosterspanning.
Het gebruik maken van de serieweerstand voor het schermrooster
heeft voor batterij-ontvanger het voordeel, dat men er geen extra
energieverlies heeft in de parallel weerstanden (potentiometerschakeling)
ter verkrijging van de schermroosterspanning. In het algemeen moet
v
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Vergelijking van de kruismodulatie bij de
EF9 t.o'.v. die bij de EF5.

ditjook voor andere apparaten als een voordeel beschouwd worden.
In 1941 verschenen in de serie universeelbuizen de EF22enUF21;
bij beide bedraagt, evenals bij de EF 9 de anodestroom 6 mA en de
steilheid 2,2 mA V, zodat óok de vervangingsruisweerstand klein is.
Zij ^vertonen ook verder grote overeenkomst met de EF9.
Do EF 9, EF 22 en UF 21 zijn penthoden, die als selectoden werken, doch
waarvan de Ia-Vg karakteristiek niet een bijzonder lange staart bezit.
De veranderlijke steilheid by de verandering van de negatieve voorspanning
op het stuurrooster, is by deze buizen verkregen door het schermrooster via een
serjeweerstand te voeden, zodat by groter wordende negatieve voorspanning, de
schermroosterstroom daalt en de schermroosterspanning stijgt (meelopende
schermroosterspanning), waardoor de Ia-Vg karakteristiek verschuift en over
de gehele lengte kleinere steilheid aanneemt.
De EF 9, EF 22 en UF 21 hebben boven de gewone penthode selectoden het
vcordeel, dat by eenzelfde negatieve roosterspanning de anodestroom kleiner en
de steilheid groter is en dus het ruisen minder, terwyl de kruismodulatie
gering is.
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HOOFDSTUK IV.
Hoogfrequentieversterking en selectiviteit.
§ 20. De resonantiekromme van een kring.
A. Serie-resonantie.
In Deel I leerden we in § 53 en § 54 de serie-resonantie en de
parallel-resonantie kennen. We geven in fig. 40 nog even het schema
en de resonantiekromme voor een serie-resonantie kring.
Een generator, waarin men geen R, L en C veronderstelt, laat
men een constante spanning
jl
A
400
van steeds hogere frequentie
\
360
9
aan de in serie geschakelde
L-Q1H R-12SI C=
R-50fl 25,3 uf
320
. 8
Z., C en R toevoeren en nu
1 •-Impedantie Z
(ixjRntëJL)
'-I00V
r©
'zal
de stroomsterkte des te
280
ca
l
ïtroorrsterkfe I
groter worden, naarmate deze
240
§6
1- Capacitieve------- /-----by R-12Jl)----\ weerstand
frequentie
meer nadert tot de
i overwegend _ƒ
5
Inductieve
\
weerstand
resonantiefrequentie.
\
-overwegend160 9\
^
De stroomsterkte zal bij iedere
120
3
kleiner zijn, naar
frequentie
I(by R-50db)_
\
80
2
mate de impedantie Z groter
A
40
is, zoals door de streeplijn is
'"4"f
o
o
aangegeven. Omtrent het ver
0 20 40 60 80 100 120 f40 160 180 200
c/sec
Frequentie ()>)
loop der krommen kunnen we
Fig. 40
nog het volgende opmerken.
Bij een serie-resonantiekringwordt de stroom- Bij een frequentie nul (gelijk
sterkte in afhankelijkheid van de frequentie
aangegeven door de stroomkromme, welke spanning) is de stroomsterkte
de resonantiekromme is; de gestreepte krom- . nul, doordat de condensator
me is de impedantiekromme voor R = 12 -jCl. geen stroom doorlaat, doch
bij het opvoeren van de fre
quentie laat deze steeds een grotere stroom door. Terwijl de capacitieve
weerstand bij toenemende frequentie steeds afneemt, neemt de induc
tieve steeds toe. Bij de resonantiefrequentie zijn beide even groot en
daar ze een tegengesteld teken hebben (strikt genomen is dit het
geval bij de beide spanningen, die deze weerstanden vormen), blijft
alleen de ohmse weerstand over. Bij nog grotere frequentie wordt de
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inductieve weerstand steeds groter en neemt de stroomsterkte weer af.
Zo overheerst bij frequenties kleiner dan de resonantiefrequentie "de
capacitieve weerstand en bij grotere de inductieve.
Let men op het verloop van de spanning op de spoel L, op die
op de condensator C en op die op de weerstand R, dan zullen deze
evenredig met de stroom veranderen, maar, terwijl R constant is,
veranderen de inductieve en capacitieve weerstand.
In onderstaande tabel zijn nu de berekende impedantie Z, de stroom
sterkte / en de over R} L en C optredende spanningen (e^t el en ec)
voor verschillende frequenties weergegeven. Daarbij is wel te beden
ken, dat de spanning op L en C steeds tegen elkaar gericht zijn en
dat de meetkundige som der spanningen (I - § 43) in al die gevallen
100 V moet opleveren.
Opmerking: Voor de berekening van Z, moet eer^t de inductieve weerstand
co. L en de capacitieve weerstand 1: co ■ C bepaald worden (I - § 43 opm.); dan volgt
I = E: Z en dan zijn cl = I .co . L en e c = 1.1: <o.C en <?/? = /. R te berekenen.
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Bij: Freq

l

12xi

50-n

140
160
60
80
100
120
68 | 30,4 | 12 | 25,9 44,6 . 62,3
1,47 | 3,291 8,331 3,87 2,24 • 1,61

0

20

40

Z

oo

303

133

/

0

0,33

0,75

Cr

0

3,9

9,0

17,6 | 39,4 | 100 | 46,4

26,9

CL

0

4,16

18,9

55,2 | 165,2 | 524 1291,4

Cc

0

104,2

118,5 | 153,7 | 258,6 | 524 | 202,8
2,0
1,82
0,71 1,19 1,74

/

0

0,33

180 c/sec
'79,0 -n.
1,27

A

19,3

15,2

V

197

161,3

143,1

V

100,8

63,1

44,2

V

1,08.

A

1,52.

1,27

Bij de resonantiefrequentie (100 c/sec) treedt de grootste stroom
sterkte (-8,33 A) op; hierbij is d'e algebraïsche som van de spanningen
over L en C precies nul en neemt R de netspanning van 100 V op.
Het zeer belangrijke dat we uit dit tabelletje leren, is, dat de span
ningen eL en ec belangrijk hoger kunnen zijn dan de opgelegde
spanning van 100 V. De grootste verhouding tussen deze treedt op
bij de resonantiefrequentie, waarbij we voor ei en ec 524 V vinden,
welke waarde 5,24 maal zo groot is als de opgelegde spanning.
Men noemt deze, verhouding de kringeersterking (§22G).
In fig. 40 hebben we de impedantiekromme ook nog getekend;
deze vertoont daar een dal, waar de stroomkromme een top heeft.
We hebben ook nog berekend, hoe de waarden van impedantie
en stroomsterkte zijn, als men R — 50 xi maakt en daarvan de waar
den van / in de tabel en in fig. 40 opgenomen. Men ziet dat de
Radio-ontvangst n
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top van de resonantiekromme veel lager is. Dit wijst er op, dat de
demping van de kring door de veel grotere R veel groter en de kringversterking veèl kleiner is; deze bedraagt nu slechts 1,25.
Opmerking: Tekent men de krommen eR, cl en ec ; volgens degegevens van
de tabel, dan zien we dat ze iets verschillen in vorm; die vane/? komt overeen
met die van 1, maar de andere twee wijken daarvan iets af. Ze hebben gemeen,
dat ze alle bij de resonantiefrequentie de top hebben.
Verder zien we, dat ze alle niet geheel symmetrisch verlopen t.o.v. de as, die
door de resonantie-frequentie is bepaald. In latere beschouwingen zullen we
wel symmetrie aannemen (§22 B). We moeten nog opmerken, dat in de h.f.
kringen de weerstand R niet afzonderlijk aanwezig is, maar deel van de spoel
uitmaakt, die altijd met oj.L tezamen (uitgezonderd bij resonantie) optreedt,
zodat men dan eR niet kan meten, maar wel de gecombineerde spanning van
eL en eR (meetk. som). Dikwijls is het die spanning, welke ons interesseert.
Men zou nu de waarden van de spanning, die we ook cl zullen noemen, kun
nen opnemen en hiervoor een kromme kunnen tekenen, die dan de resonantie
kromme voorstelt. Liever maakt men echter gebruik van de verhouding van
deze spanning en de opgelegde spanning E n.l.(e l : E) en stelt deze verhouding
bij de resonantiefrequentie 1. Kent men nu de kringversterking, dan kunnen .ve
bij elke frequentie ter zijde van de resonantiefrequentie het deel aflezen van de
kringversterking bij die frequentie, en dus de versterking bepalen.

B. Parallel-resonantie.
Beschouwen we nu het geval van een parallel-resonantiekring,
waarbij een spanningsbron (fig. 41) wisselspanningen van constante
amplitude en opklimmende fre
n
400
quentie aan de punten a en b
i
r&i- 360 toevoert.
Dit geval is gecompliceerder dan
320
\‘ty—Stroomsferkfe I
het voorgaande wat de berekening
280
'r (by R^12SL}—
R
TF
der waarden betreft. In I § 54
Inductieve
weerstand
■Impedantie 2
\ overwegend
(tg R-1241)sa,® deelden we reeds mede, dat bij
de resonantiefrequentie van de
I 1
\
—Capacitieve \
. weerstand
LC-kring de grootste impedantie
\ overwegend
120 *3
Z(byRn50A)
optreedt tussen de aansluitpunten
80
a en b (fig. 41). Bepalen we die
\
40
impedantie bij verschillende fre
7
o
quenties, dan vinden we de in
60 80 100 120 140 160 180 200
Frequentie (V)
c/sec
onderstaande tabel aangegeven
Fig. 41
waarden. Met behulp hiervan
Bij een parallel-resonantiekring wordt
tekenden we de in fig. 41 weer
de impedantie tussen a en b in afhan
gegeven impedantiekromme, die
kelijkheid van de frequentie door de,
nu de typische vorm van een
impedantiekromme aangegeven, die
resonantiekromme heeft.
de resonantiekromme is.
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freq.
Z

I
Z

120 140 160 180 c/sec
voor
12 18,2 32,18 62,90'133,20 333,4 154 I 86,20 61,40 46,95 -Q8,33 5,50 3,11 1,59 0,75 0,30 0,65 I 1,16 1,63 2,13 A R = 12-n.'
0

50

20

40

60 | 80

54,8 64,0

100

80,0 100,0 102,5 86,0 68,9 56,55 46,75 I -n-

voor

R = 50-n-

Bij de frequentie nul (gelijkspanning) kan er alleen stroom over
L en R lopen en zijn Z en / alleen bepaald door R. Bij een frequentie
b.v. 40 c/sec loopt er een stroom over L en R en over C, maar men
moet wel bedenken, dat de stroom in een condensator 90° aan de
spanning voorijlt, terwijl die in L, als R er niet was, 90° daaraan
naijlde, m.a.w. op het moment dat een stroom van de stroombron
naar a over C loopt, loopt er een van L naar deze. In werkelijkheid
gebeurt dat niet; het verschil van beide loopt tussen a en de bron.
Naarmate de frequentie groter genomen wordt, wordt de capacitieve
weerstand kleineren de inductieve groter. We zien de impedantie toe
nemen tot de resonantiefrequentie (100c/sec) bereikt is, hetgeen erop
wijst, dat de inductieve weerstand de overhand heeft. Overschrijdt men
de resonantiefrequentie, dan wordt de capacitieve weerstand en daar
mee de impedantie steeds kleiner, zodat de resonantiekromme daalt.
De grootte van de impedantie bij de resonantiefrequentie is, als de
ohmse weerstand klein is t.o.v. de inductieve en capacitieve weer
stand, en dat is bij de h.f. kringen practisch altijd het geval, te be
rekenen met behulp van de formule :
Resonantie-ünpedantie: Zr —

|

•3
.

(11)

Aangezien spanning en stroom bij de resonantiefrequentie volkomen
in fase zijn, doet de resonantie-impedantie zich dan voor als een ohmse
weerstand; komt men buiten de resonantiefrequentie, dan treedt een
faseverschuiving op en heeft de impedantie niet meer het karakter van
een ohmse weerstand, waardoor ook niet zo’n eenvoudige uitdrukking voor de impedantie gevonden kan worden.
Opmerking : Het bepalen van de andere waarden der impedantiekromme geschiedt
het gemakkelijkst, deels door berekening, deels door tekenen. Om b.v. I bij v —
20 c/sec te bepalen, berekent men eerst de hoekfrequentie (I - § 35.). co = 2.71-20
= 125,6. Daarna bepaalt men L.co = 12,56-^- en ----~= 314 -O-, vervolgens de
CO ■ c

stroomsterkte in R en L, welke 100 : \\22 + 12,562 = 5,75 A bedraagt en die in
C, welke 100 : 314 = 0,32 A is. Nu moet nog de faseverschuiving in rekening worden
gebracht; daartoe tekenen we de lijn AB (fig. 42), die op schaal de opgelegde
spanning" (100 V) voorstelt. Deze spanning moet voor L en R ontbonden worden
in twee loodrecht op elkaar staande waarden, waarvan e/? = 12X5,75= 69 V is.
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Om deze ontbinding te volbrengen trekken we op AB een halve cirkel en
trekken de koorde AC = <?/? = 69 V; BC stelt nu de door L opgenomen span
ning cl voor. Verder tekenen we op schaal
op AC de stroomsterkte i2 = 5,75 A. Aange
zien de condensatorstroom 90° vóórijlt aan de
\\ opgelegde spanning, trekken we de loodlijn
AD en passen daarop op dezelfde schaal /, =
/ 0,32 A af, (we hebben duidelijkheidshalve in de
/
figuur deze schaal niet aangehouden) en bepalen
de resultante van ix en i2 en vinden nu AE,
die de stroomsterkte / voorstelt en in ons voor
beeld 5,5 A is, terwijl de impedantie 100:5,5
__„'^eR=69V
= 18,2 -O. bedraagt (punt q in fig. 41).

Indien de weerstand van de LC-kring
50 .o. bedroeg, zou men een impedantiekromme krijgen met een veel lagere
top, terwijl de stroomsterktekromme
een vlakker verloop vertoont, zoals door de streeplijnen in fig. 41 is
aangegeven. Ook zien we dus, evenals in fig. 40, een dalen van de
top en ook nu hebben we te doen met een kring met grote demping.

Constructie van het diagram ter
bepaling van de stroomsterkte /
in fig. 41 voor 20 c/sec.

Bij een serie-resonantiekring geeft de resonantiekromme de stroomsterkte in
de kring (of de spanning op L en C) aan bij verschillende frequenties en constan
te opgelegde wisselspanning.
Serie-resonantie treedt op by een zodanige frequentie (resonantiefrequentie)
dat de impedantie alleen bepaald wordt door de ohmse weerstand.
De verhouding van de by de resonantiefrequentie in een serie-resonantiekring
L en C verkregen spanning en de opgelegde spanning heet de kringversterking.
Bij een parallel-resonantiekring geeft dè resonantiekromme de totale impe
dantie van de kring aan by verschillende frequenties.
Farallel-resonantie treedt op bij een zodanige frequentie (resonantiefrequentie),
dat de impedantie bepaald wordt door de zelfinductie gedeeld door het product
van weerstand en capaciteit.

§ 21. De betékenis der h.f. kringen in een radio=ontvanger.
Zoals we weten worden de door de antenne ontvangen h.f.trillingen
aan de afstemkring afgegeven, die ze doorgeeft aan een h.f. buis,
. waarna ze bij de cascade-ontvanger een tweede afstemkring passeren.
Het afstemmen der kringen in het toestel komt nu hierop neer, dat
men, door veranderen van de capaciteit, de resonantiefrequentie van
elke kring gelijk maakt aan de draaggolffrequentie.
Alle afstembarq kringen van de ontvanger .tezamen leveren tenslotte
weer een resonantiekromme en het is nu belangrijk deze.kromme
eens te beschouwen met betrekking tot de kwaliteit van het geluid,
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dat het toestel voortbrengt en tot de selectiviteit der ontvanger.
Gewoonlijk worden voor dit doel selectiviteitskrommen opgegeven,
die feitelijk de omgekeerde waarden van de resonantiekrommen geven,
doch deze bespreken we later (§32).
We moeten bedenken, dat men in het algemeen een gemoduleerde
draaggolf ontvangt en dat men door de modulatie frequentiebanden
ter weerszijden van de draaggolffrequentie krijgt (Deel lil)-. Was de
draaggolffrequentie 1000 kc/sec en was deze met een toon van
1 kc/sec gemoduleerd, dan ontstaan naast de draaggolffrequentie twee
frequenties 1001 en 999 kc/sec. Aangezien twee zenders een verschil
in draaggolffrequentie van 9 kc/sec mogen bezitten, sluit dit in, dat
de ontvanger een zijband- tot c4,5 kc/sec mag doorlaten.en dat
betekent in bovenstaand voorbeeld een frequentieband, die zich van
1004,5 tot 995,5 kc/sec uitstrekt.
Boven, resp. onder deze twee frequenties moet de ontvanger de frequen
ties sterk verminderd doorlaten of, zoals men zegt, kunnen „afsnijdén”.
De lage tonen geven zijfrequenties,
die dicht bij de draag- ,
r
golffrequentie en de hoge tonen
zulke, die verder daarvan af
liggen. Men bedenke nu, dat
de afgestemde kringen niet
p
<?
alleen de draaggolffrequentie,
maar ook de zijbandfrequentie
hebben te verwerken.
Gesteld eens, dat de krom
mi
bi.
me in fig. 43 de resonantieGebit d tbn
Gebied
dr^TGebied w/i
loge renen
kromme van een radio-ontvanla
ic\\onel
-1
0+1+2
+5
+4^5*5kc/sec
ger
(dus van alle h.f.kringen
- Bandbreedte Bio —
1004,5 kc/sec
----- 1000 ------995,5
tezamen) voorstelt en dat op
Draaggolffrequentie
Frequentie —►
een gemoduleerde draaggolf
Fig. 43
van b.v. 1000 kc/sec (300 m
Uit de resonantiekromme P blijkt, dat, als golf) is afgestemd.
Deze
over het gebied der zijbandfrequenties ge draaggolftrilling
doet een
lijke spanningen aan de ontvanger worden
spanning
AB
ontstaan.
Maar
toegevoerd, die, welke het dichtst bij de
terzijde
van
de
draaggolf
lig
draaggolffrequentie liggen (lage tonen) veel
sterker uit het toestel komen dan die, welke gen de zijbandfrequenties, die
daarvan verder verwijderd zijn (hoge tonen). der lage tonen dicht bij A, die
Indien de resonantiekromme een rechthoek
der hoge verder weg. En als
was (Q) zou dit niet het geval zijn; dan
zouden tonen, hoger dan 4,5 kc/sec volkomen nu twee tonen even sterk in
worden atgesneden.
de draaggolf aanwezig zijn,
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b.v. één van 500 c/sec (punten a) en een van 3000 c/sec (punten b)
dan zal de eerste een spanning a a, en de tweede slechts een van
b b, geven. Daaruit volgt, dat de lage tonen sterk in het voordeel
zijn boven de hoge. Indien men dit wil ontgaan moet men theore
tisch een resonantiekromme hebben, die de vorm van een rechthoek
heeft (Qin fig. 43). Natuurlijk zou er dan geen uitgesproken resonantiefrequentie zijn.
De rechthoekige vorm zou meebrengen, dat alle frequenties, die
meer dan 4,5 kc/sec ter zijde van de draaggolffrequentie liggen,
absoluut worden „afgesneden”, zodat men dus niet de minste last
van de andere zenders zou hebben, maar afstemmen op de draaggolf werd onmogelijk. Heel vaak volstaat men er mee, de kringen
zodanig te construeren, dat de stroomwaarde, die bij 4,5 kc/sec terzijde
van de zijbandfrequentie optreedt, nog maar 0,1 deel van de topwaarde is. In het algemeen noemt men de frequentieafstand tussen
de frequenties, waarbij de resonantiekromme tot op 0,1 van de topwaarde gedaald is, de bandbreedte van de ontvanger. Ook wel duidt
men deze aan als »bandbreedte 1. 10« en schrijft b.v. B10.
Intussen is het wel leerzaam na te gaan wat men verkrijgt als men
resonantiekrommen van andere vormen (fig. 44) zou hebben. De
kromme A wijst op een kleine
bandbreedte, terwijl bij 4,5
kc/sec de opgewekte span
ning nog maar ca. 0,04e deel
van de topspanning bedraagt.
De selectiviteit is in dit geval
wel heel groot, doch de ge
luidskwaliteit moet door de
nadelige positie der hoge
tonen wel heel slecht zijn.
Kromme B wijst ongetwijfeld
op een weliswaar kleinere selec
tiviteit, maar belangrijk betere
Frequentie---- »
geluidskwaliteit; kromme C
Fig. 44
waarborgt een nog betere ge
Ontvanger-resonantiekrommen voor:
luidskwaliteit, doch de selec
A: Grote selectiviteit bij slechte geluids tiviteit laat te wensen over.
kwaliteit.
We zien dus, dat de gegeven
B: Goede selectiviteit, iets betere geluids
krommen
ons niet-een-alleskwaliteit.
C: Slechte selectiviteit bij nog betere ge- zins bevredigende oplossing
Iuidskwaliteit.
geven; we zullen later zien
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hoe nog verbetering is te verkrijgen.
Indien de zijband door de ontvanger niet voldoende wordt afge
sneden, brengt dit vanzelfsprekend mee, dat men ook de zijband van
een b.v. op 9 kc/sec liggende zender nog steeds ontvangt. Deze
storing wordt kenbaar door een soort gelispel (zijbandgelispel), dat
de engelsen aanduiden als „splash” (een slijkerig geluid) of als
„monkey chatter” (apengesnap) en ten onzent ook wel „psj-psj effect”
wordt genoemd. Voor de verklaring hiervan moet men in het oog
houden, dat de draaggolf van de storende zender, die 9 kc/sec ver
schilt met de eigen draaggolf, daarmee interfererend een fluittoontje
zou geven van 9 kc/sec. Komt er nu een hoge toon van 6 kc/sec van
de storende zender, waarvan de zijbandfrequentie b.v. 3 kc/sec met
de eigen draaggolffrequentie verschilt, dan ontstaat een fluittoon van
3 kc/sec (omgekeerde modulatie). In werkelijkheid krijgt men van de
storende zender een reeks hoge‘tonen, die zich met de eigen draag
golffrequentie samenstellen tot een soort sisgeluid. Doordat het alleen
maar optreedt op de ogenblikken, dat de modulatie van de storende
zender „diep” is, krijgt het vaak een brokkelig, explosief karakter, dat
zeer goed door het woord „lispelen” wordt gekarakteriseerd.
§ 22. Belangrijke begrippen en eigenschappen van de trillingskring.
-Om met succes de studie over de eigenschappen van de radioontvanger te kunnen bestuderen, is het een eerste eis, dat we iets
dieper ingaan op de eigenschappen van de enkele trillingskring, en,
om die goed te leren kennen, moeten we eigenlijk vervallen in een
wiskundige beschouwing. Dit willen we niet, maar toch kunnen we
ons niet onttrekken aan de moeilijkheid, dat we de formules, waartoe
deze beschouwingen leiden, en die de uitdrukkingen zijn van allerlei
eigenschappen van de kring, moeten geven.
A. Wiszelstroom\veerstand of impedantie.
In verschillende opmerkingen in Deel I is nagegaan hoe groot de
wisselstroomweerstand of impedantie Z is, als verschillende combina
ties van ohmse-, inductieve- en capacitieve weerstand in een wisselstroomkring zijn opgenomen of wel daarin alleen voorkomen (I- § 37
tot §44).
Hier interesseert ons het geval, dat alle drie soorten, dus R, Rind
en Rcap in de kring zijn opgenomen. We weten verder uit deze op
merkingen, dat bij de berekening dikwijls van de hoekfrequentie co
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gebruik gemaakt wordt, welke gelijk is aan 2. n maal de frequentie v
(o> = 2.n.v). Voor de impedantie schrijven we nu:
Z =

]/ R2 +_ (Rind-Rcap)2

of Z = }/ R2 + (L.co

1

(12)
co. C Y
Kent men Z en de wisselspanning E, dan is de wisselstroom te
berekenen uit l — E:Z volgens de wet van Ohm.
B. Constructie van de resonantiekromme.
Wanneer we de resonantiekromme in fig. 40 en fig. 41 bekijken,
valt het op, dat deze niet symmetrisch zijn, zoals we in fig. 43 en 44
wel aannamen. Nu is het zo, dat, als de ohmse weerstand R van de
kring klein is t.o.v. de inductieve weerstand, men mag rekenen met
krommen, die althans over frequentiegebieden, waarvan de omvang
of de breedte klein is t.o.v. de resonantiefrequentie
en dit is bij
de h.f. kringen wel steeds het geval — als symmetrisch beschouwd
kunnen worden. We zullen daarvan 'dan ook in het vervolg
uitgaan.
Veronderstellen we, dat we te doen hebben met serie-resonantie.
De impedantie wordt, volgens formule (12) bepaald.
Trekt men l:co.C van co .L af, dan houdt men een waarde over,
die we hier kortweg zullen aangeven als dwarsweerstana, aangezien
hun waarden in de weerstandsdriehoek altijd loodrecht (dwars) staan
op de vector van de weerstand R (zie I - fig. 60 en 62).
Stellen we deze voor door
dan kunnen we schrijven:
Dwarsweersland : Rd — co . L —
en verder:

.r
X

~
co. C
Z = 1 /?2 + Rd2

Om nu de resonantiekromme te construeren, beginnen we Rd evengroot als R te nemen en vervolgens 2, 3, 4, enz. maal zo groot.
Voor het geval inductieve en capacitieve weerstand even groot zijn is
Rd = 0. Dit is bij de resonantiefrequentie (A) het geval. De hierbij
verkregen waarde van de stroomsterkte zullen we gelijk stellen aan
één en is in fig. 45 aangegeven door Aa.
Voor het geval Rd = R, vinden we volgens bovenstaande formule
Z = ^2.R2 = R]/2 — 1,41 R; daaruit volgt, dat» de stroomsterkte 1,41
maal zo klein moet zijn als voor de resonantiefrequentie A. Nu zijn
er twee frequenties, waarbij dit het geval kan zijn, al naar de induc
tieve- of de capacitieve weerstand de grootste is. Nemen we aan, dat

'
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C en B deze frequentie aangeven. De hierbij optredende stroomsterkten
moeten zijn :
Cc = Bb = (1 : 1,41) Aa = 0,707 Aa.
De vraag is nu, waardoor de pun
ten B en C bepaald worden. Uit een
hier niet te geven wiskundige be
schouwing blijkt, dat het frequentie
verschil CB, dat we met A r (A =
delta = klein verschil) aangeven, met
grote benadering bepaald wordt door
de waarde :
I
R
i
R.
J V=
2.7i. L

L

2.71

Gaan we nu verder met de construc
tie
van de. kromme.
è
---- I 4 i I ' '
f
Indien we Rd = 2 R nemen, vinden
! we de impedantie
h
1
Z — i /?2 + 4&=iR)I 5 = 2,23 R.
Fig. 45
De stroomsterkte moet dan 1 :2,23=
Constructie van de resonantiekromme
0,43
maal de topwaarde Aa zijn. De
van een enkele trillingskring.
frequenties, waarbij deze waarden op
treden, moeten, volgens wiskundige beschouwingen, tweemaal zover uit
elkaar liggen als B en C; de afstand is dus 2 X R/2.tz.L. Op deze
wijze voortgaande vinden we de verschillende punten van de kromme.
Voor het geval Rd=\0R, vinden we de frequentie E en D en de
stroomwaarden Ee en Dd, welke ten naastebij 0,1 van de topwaarde zijn.De afstand B C kan men beschouwen als een maat voor de
breedte van de piek (piekbreedte) van de kromme en zullen we voor
stellen door Ar; men vindt dus:
1_ R
R
Piekbreedte: Ar =
(13)
2.Ti. L
2.7i
L
d

i I l I
—!—|—l—!—!—|—L_A
D
C A B ----- *■ Frequentie
!
IJ. £
I
u—^2Jt L
Bandbreedte_Bl0.r= -J2,

Omgekeerd kan men zeggen, dat, hoe smaller B C is, hoe scherper
de piek is, zodat men de omgekeerde waarde de piekscherpte kan
noemen, dus:
2 .Ti. L

Piekscherpte: ~ — ——
Ar
R

L

(14)

— 2.71 . —

R

In de practijk wordt gewoonlijk (zie onder K pag. 94) het quotiënt R\L
van de kring of spoel opgegeven. Nemen we nu eens aan, dat R en L
zodanige waarden hadden dat R\L = 50000 was, dan zou dê piek-
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breedte BC

1
2.71

X 50 000 = 8000 c/sec zijn. De piekscherpte zou

dan aangegeven worden door de omgekeerde waarde hiervan, dus
ongeveer 0,000125 bedragen.
C. Bandbreedte.
Men vindt bij elke verhouding van Rd en R, zoals uit het voor
gaande is gebleken, een zeker frequentiegebied of frequentiebreedte,
waarover een deel van.de kromme zich uitstrekt. Zoals in §21 werd
gezegd, beschouwen we gewoonlijk de frequentiebreedte, waarover
de stroom- of spanningswaarde tot 0,1 is gedaald, als dt bandbreedte (B10).
Volgens bovenstaande is deze 10 maal de piekbreedte, dus:
10
R
R
(15)
Bandbreedte: B,0 =
T = 1,6X
2.71

Nemen we als boven aan, dat gegeven is voor een kring, dat
RjL — 50 000 is, dan vinden we voor die kring een bandbreedte van
1,6 X 50 000 = 80 000 c/sec = 80 kc/sec.
Deze waarde is wel ongewoon hoog t.o.v. de bandbreedte van
een toestel van de gebruikelijke. 9 kc/sec (§21), maar dit is een ge
volg van het feit, dat we hier slechts één kring beschouwden. We
komen daarop in § 24 terug.
Doordat in geen der formules 13, 14 of 15 de resonantiefrequentie vr
. of het product L. C voorkomt, blijkt dat alle berekende grootheden
onafhankelijk zijn van de resonantiefrequentie. Dit wil zeggen, dat,
als R en L bij lange-, midden- en korte-golven dezelfde waarden
zouden hebben, men in alle gevallen een bandbreedte van b.v. 80
kc/sec zou vinden, m.a.w. de resonantiekromme zou dezelfde vorm
hebben en men zou deze over een gelijkmatige frequentieschaal
kunnen verschuiven.
.-~v, ■-

Opmerking: Het kan. enigszins verwondering wekken, dat in de gegeven
formules wel R en L, maar niet C voorkomt. Dit is zonder meer ook niet te
verklaren; het is een gevolg van de wiskundige behandeling. Men zou ook for
mules met R en O kunnen afleidem, 'maar dat zou geen zin hebben, omdat
R en L grootheden zijn, die als eigenschappen van de spoel bij elkaar behoren
en dit kan men van R en C niet zeggen.
Wij beschouwden hiervoor de resonantiekromme bij een serie-resonantiekring.
Indien we met een parallel-resonantiekring te doen hebben, krijgen we een
resonantiekromme, waarvan de top verkregen wordt als volgens § 20 B Zr =

*
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R. C
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(inplaats van R bij de serie-resonantie).

We zouden ook nu de piekbreedte weer kunnen aangeven, waarvoor we bij
■
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de serie-resonantiekring

/\v = R :2.ji. L vonden. Bij de parallel-resonantiekring

hebben we daarin R door Zr =

te vervangen en vinden dan :

1
Av ~ R.C : 2.n. L = 2 .n.R. C
(7a)
We zien derhalve, dat bij een parallel-resonantiekring C en R in de formule
voor de piekbreedte optreden.

D. Verstemming.

f

Om een trillingskring te beoordelen, gaat men uit van de resonantiekromme en beschouwt daartoe bij voorkeur de toestand, waarbij
de dwarsweerstand Rd = R is. Uit fig. 45 blijkt, dat men door het
verdraaien van de condensator (verstemmen van de kring) de frequentieafstanden AC en A B naar links en naar rechts moet gaan, om deze
toestand te verkrijgen. Men noemt de frequentiebreedte B C wel de
verstomming (voor het geval Rd — R). Hoe kleiner BC bij een bepaalde
resonantiefrequentie is, hoe sneller de opgewekte stromen of span
ningen bij het verstemmen op 0,7 van de topwaarde zijn gedaald en
des te kleiner is de verstemming.
Hoe waardevol het ook mag schijnen- deze verstemming te kennen,
toch geeft deze nog geen beoordelingsmaatstaf in de verschillende
voorkomende gevallen. Het maakt n.I. in de practijk veel uit, hoe
deze frequentiebreedte zich verhoudt t.o.v. de resonantie- of afstemfrequentie, want voor een kring met een afstemfrequentie van 400
kc/sec (750 m golf) zou de breedte BC= 8 kc/sec het 0,02e deel
daarvan bedragen, terwijl voor een afstemfrequentie van 4000 kc/sec
BC slechts het 0,002e deel zou zijn. Men moet dus eigenlijk met de
betrekkelijke waarde van BC t.o.v. de afstemfrequentie rekenen en
spreekt daarom van de relatieve- of ook wel van de procentuele
verstemming. Deze is in het eerste geval 0,02 of 2 °/0 en in het tweede
0,002 of 0,2%.
De relatieve verstemming (betrokken op Rd — R) kan nu qitgedrukt worden door — ^ : vr, zodat
71 . L

Relatieve verstemming = -— R

2, . 71 . v’r . L

R
Wr . L

1

R

cor L ’

• • (16)
>1

waarin vr de resonantie- of afstemfrequentie en cor de daarmee over
eenkomende hoekfrequentie voorstellen..
E. AJstemscherpte of resonantiescherpte.

rl

Na het voorgaande is het duidelijk, dat, hoe kleiner de relatieve
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' verstemming is, hoe scherper men kan afstemmen, m.a.w. hoe groter
de afstemscherpte is. Gewoonlijk spreekt men van de resonantiescherpte. Afstemscherpte of resonantiescherpte zijn dus de omgekeerde
waarden van de relatieve verstemming en dus :
2 n . vr . L
corL
L
Resonantiescherpte— —
Wr R ‘ • (17)
R
R
De resonantiescherpte is derhalve groter, naarmate R kleiner is en
L en vr of cor groter zijn.
In het hierboven aangehaalde voorbeeld vonden we voor de rela
tieve verstemming 0,02 en 0,002. De resonantiescherpte bedraagt in
deze gevallen 1 : 0,02 = 50 en 1 : 0,002 = 500.
F. Selectiviteit.
Naarmate de frequentiebreedte E D in fig. 45 kleiner is, dus naar10 R
mate ^
^ kleiner is, zegt men dat de selectiviteit van de kring groter is.
Men kan voor de selectiviteit dus de omgekeerde waarde van de
bandbreedte nemen en noemt dat dan de absolute selectiviteit van
de kring.
Heel vaak gebruikt men A D, dus de halve bandbreedte voor de
aanduiding van de selectiviteit, zodat men schrijft:
2.71.L

= 0,4 4
(18)
5R
R
Ook wel betrekt men de halve bandbreedte op de afstemfrequentie
en spreekt dan van de relatieve selectiviteit. De halve bandbreedte is
^ 4; deze breedte gedeeld door de afstem- of resonantiefreA bsolute selec ti viteit =

2. 71 m L

quentie vr levert —

5.R
71 . Vr

-j- en de omgekeerde waarde daarvan is de

gezochte selectiviteit. Dus:
Relatieve selectiviteit —

2.7i. vr. L

CÜr . L

L

— 0,2 cor
• .(18a)
5.R
Deze waarde is dus 0,2 maal de resonantiescherpte (17).
Toch geeft deze uitdrukking een minder goed beeld, daar op deze
wijze bij eenzelfde bandbreedte van een kring de selectiviteit bij korte
golven (grote co) veel beter zou schijnen dan bij lange golven. De
relatieve selectiviteit Iaat zich echter in co uitdrukken, de absolute niet.

G. Kringversterking of kwaliteils/actor.
In §20A leerden we aan de hand van het gegeven voorbeeld, dat
de spanning óp de spoel bij de resonantiefrequentie belangrijk groter
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kan zijn dan de opgelegde spanning. Daar de spanningen in Len C
elkaar volkomen opheffen, moet de weerstand R een spanning op
nemen gelijk aan de opgelegde spanning van 100 V. Door L en C
gaat precies dezelfde stroom ' als door R. Daarom moeten de span
ningen op L en R zich ook verhouden als hun weerstanden, dus als
o) . L : R. Welnu, deze verhouding geeft ook meteen de versterking
der spanning, de kringversterking aan, dus :
Kringversterking

2.7i. vr. L

R

L
0>r x

■. (zie 17)

Wij merken hierbij nog op, dat dezelfde redenering opgaat als men
een L C-kring denkt, op welks spoel door inductie een spanning
wordt geïnduceerd. Dit is dan de opgelegde spanning, die we in
fig. 40 afkomstig veronderstelden van een generator.
Het is de gewoonte om in plaats van kringversterking de uitdruk
king van de kwaliteitsfactor van de kring te gebruiken, welke wordt
aangeduid door Q; dus:
L
r.L
. . (zie 17)
Kwaliteitsfactor: Q — —R ~ Wr R
Het doet wel wat vreemd aan, dat de kwaliteitsfactor van een
kring, kortweg de kringkwaliteit niet alleen door L en. R bepaald
wordt maar ook door cor of door vr, hoewel deze geen grootheden
van de kring zelf zijn; men bedenke echter wel, dat R geen con
stante grootheid is, maar ook afhangt van de frequentie (zie onder K).
Resonantiescherpte, kringversterking en kwaliteitsfactor van een
kring worden door dezelfde formule aangegeven.
H. Demping.
Zoals we vroeger 'zagen (§20), wordt een trilling in een kring
sterker gedempt, naarmate de ohmse weerstand in de kring groter is,
en dat brengt mee dat de piek van de resonantiekromme vlakker
verloopt. Wij zagen verder, dat, hoe beter de kringkwaliteit is, hoe
scherper de piek moet zijn en hoe minder de trilling gedempt wordt.
De grootte van de demping wordt door dezelfde formule uitgedrukt
als de relatieve verstemming, n.1.
Demping :d =

R
cor. L

J_ R_
cor

L

■

(19)

Men ziet hieruit direct, dat, naarmate R groter is, de demping groter
is. Bovendien blijkt de demping ook nog groter te worden, als de
inductieve weerstand kleiner wordt, dus bij kleinere frequentie en (of)
kleinere zelfinductie.
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Opmerking: Treedt in een kring een vrije trilling op, dan zal deze uittrillen,
d.w.z. deze zal ten gevolge van de demping een steeds kleinere amplitude
krijgen. Na elke periode is daarbij de amplitude in dezelfde verhouding ver
kleind. Dit wordt aangegeven door de dempingsverhouding.
Dempingsverhouding — e - R: 2. V.L
(8a)
waarin e = grondtal der natuurlijke logarithmen = 2,71828.
Nu noemt men R/2L het dempingsgetal. Is dit getal 20 000 en y = 100 000 c/sec,
dan is de dempingsverhouding e —°>2 = 0,81, d.w.z. bij elke volgende periode is
de amplitude het 0,81e deel van de voorgaande.
K. Spoelkwaliteit.
Wij zagen, dat de kwaliteitsfactor van een kring wordt aangegeven
door co.L/R. Deze factor is weer op te vatten als een product van
co en L/R. Daar L en R beide grootheden zijn, die practisch alleen
in de spoel aanwezig zijn, noemt men hun verhouding de spoel
kwaliteit \ deze is dus:
Spoelkwaliteit

L
“ R

(20)

De waarde is echter altijd zeer klein, als men L in henry en R in
ohm uitdrukt. Daarom is het de gewoonte om de omgekeerde waarde
R
te gebruiken, dus -j- , welke men ook vaak de spoelkwaliteit noemt,
maar eigenlijk de reciproke waarde van de spoelkwaliteit is. Bij ge
brek aan beter zullen we er hier de naam spoelwaarde aangeven. Dus:
Spoelwaarde — fj(21)
Wanneer we nu de formules in deze § overzien, dan blijkt, dat
daarin altijd L\R of R\L voorkomt. Daaruit volgt de grote betekenis,
die men hieraan hecht en wel in het bijzonder aan de spoelwaarde
R/L.
Zo zien we nu, dat, naarmate R/L groter is, de piekbreedte (13),
de bandbreedte (15), de verstemming (16) en de demping (19) groter
zijn. Naarmate L/R groter, dus R/L kleiner is, zijn de piekscherpte
(14) de resonantiescherpte (17) de selectiviteit (18), de kringversterking (17) en de kwaliteitsfactor (17) groter.
In de practijk herleidt men de formules, waarin R/L voorkomt,
gewoonlijk zo, dat men teller en noemer door L deelt, zodat in de
noemer de spoelwaarde R/L komt te staan; zo kan men b.v. voor
de kringkwaliteit schrijven :
/
n
L =
• co
(p = cor • —

R
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Is de spoelwaarde van een spoel R/L = 40 000, dan betekent dit dus
een spoelkwaliteit van 1 : 40 000.
Kent men de resonantiefrequentie, dan kan men gemakkelijk alle
hiervoor genoemde grootheden met behulp van de formules berekenen.
Nu moeten we opmerken, dat de spoelwaarde R/L geen constante
grootheid is, daar R, als gevolg van skin- of huideffect afhankelijk
is van de frequentie (I § 37B); R neemt met hogere frequenties niet
onbelangrijk toe. Om de invloed van dit skin-effect zo klein mogelijk
te houden, wikkelt men de spoelen van z.g. litze-draad; deze bestaat
uit een groot aantal zeer dunne draadjes, welke onderling geïsoleerd
zijn. Verder moet men streven naar spoelen met een klein aantal
windingen, omdat een dikke spoel een grotere opeenhoping van
draden en daarmede een sterker skin-effect medebrengt.
De weerstand, die nu als som van de ohmse weerstand en het
skin-effect optreedt, noemt men de verliesweerstand; deze kan zelfs
enige malen groter zijn dan de ohmse weerstand. In de verhouding
R/L moet men dan ook onder R de verliesweerstand verstaan en
daarom zijn de spoelkwaliteit en spoelwaarde geen constante groot
heden, maar afhankelijk van de afstemfrequentie, zoals in de kwaliteitsfactor van de kring (17) tot uitdrukking komt.
Er is nog een tweede factor, die de grootte van R/L beïnvloedt, •
n.1. de afscherming van d^ spoel. Door deze wordt de Waarde L van
de spoel kleiner, R groter en R/L groter.
Wanneer we nu de afstemcondensator van een afstembare kring
veranderen, veranderen we de frequentie en daarmee de waarde van
RIL en wel in die zin,
dat bij kleinere capaci
teit, dus hogere frequen
tie, R/L toeneemt.
Een zeer goede spoel
kan bij 2 00 m (1500
kc/sec) een spoelkwali
teit van 30 000 bezitten,
terwijl deze bij 500 m
Afstemqebied
(600 kc/sec) b.v. 22 000
DraaggoJf
DraaggoJf
(kont)
(lang)
kan bedragen.
Frequentie
De bandbreedte van
Fig. 46
een
kring (E D in fig.45)
Door de kleinere waarde van R van de spoel bij
lagere frequentie heeft een trillingskring een kleinere
een dergelijke spoel
resonantiebreedte E D en daardoor betere selectivi-, is in het eerste geval
teit voor de langste golven in het afstemgebied.
x 30000 = 48000 =
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48 kc/sec en in het tweede geval 1,6 x 22 000 = 35,2 kc/sec. Daaruit
volgt, dat een afstembare kring voor 200 tot 500 m over het gehele
gebied geen constante bandbreedte en selectiviteit bezit (fig. 46).
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere golflengtegebieden.
By een resonantiekromme is de afstand der frequenties, waarbij de ohmso
weerstand gelyk is aan de algebraïsche som van inductieve- en capacitieve
weerstand (dwarsweerstand) bepaald door 11 :2. n. L (piekbreedte); de opge
wekte spanning (stroom) is hierbij 0,7 van de topspamiing-(srroom).
De bandbreedte B 10 van een kring wordt bepaald door de frequentiebreedte,
waarbij de opgewekte spanning (stroom) 0,1 deel van de topspanning-(stroom);
zy bedraagt 1,6 maal de spoelwaarde.
De spoelwaarde wordt bepaald door R/L en is het omgekeerde van de spoelkwaliteit R/L.
De kwaliteit van een kring wordt bepaald door
maal de spoelkwaliteit,
Hoe kleiner de spoelwaarde is, des te beter is de spoelkwaliteit. m.a.w. des te
groter zyn kringversterkiag, afstemscherpite en selectiviteit.
De spoelwaarde is, als gevolg van het skineffect (R is dan de grootte van
de vcrliesweerstand) by lage frequenties beter dan bij hogere.
Daardoor is de selectiviteit van een lering bij lange golven in het algemeen
beter dan by korte.

§ 23. De dempende invloed van elementen, parallel aan de kring
geschakeld.
A. Een weerstand parallel geschakeld.
Beschouwden we hiervoor slechts een enkele trillingskring, in de
practijk komt het ïierhaaldelijk voor dat b.v. een weerstand of een
capaciteit daaraan parallel geschakeld is. Men denke maar aan de
. h. f. kring in de anodekring van een buis. Nu brengt zulk een weerstand mee, dat de kring van de daarin werkzame trillingsenergie,
voortdurend moet afgeven en dat betekent, dat de trilling spoediger
is uitgeput, m.a.w. de trillingskring is sterker gedempt. Er is bij de
ohmse weerstand van de kring zelf nog een tweede gekomen en
tezamen bepalen deze de dempingsweerstand.
Is de buis parallel aan de kring geschakeld, dan veroorzaakt deze
vaak ook demping en men spreekt dan van buisdemping.
Noemen we de impedantie van de enkele kring bij de resonantiefreq. Zr en is de parallel geschakelde weerstand
dan wordt, als
bij twee weerstanden (I - §9B), de totale impedantie Ztot bepaald door:
1
Zfot

1
Zr

+ R,
L

De totale impedantie moet dus kleiner zijn. En wanneer we dan
ook van deze twee kringen de resonantiekromme van de impedanties

:
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zouden tekenen, zouden we voor Ztoi een kromme vinden met een
lagere piek
grotere demping
dan voor Zr van de enkele kring.
Voor de bepaling van de spanningsversterking moet men natuurlijk
Ztot kennen om de formule (3) te kunnen toepassen.
In de practijk heeft men er vooral behoefte aan om direct na
te kunnen gaan welke de invloed is, die de parallel geschakelde
weerstand R{ heeft op RIL. Het blijkt dat we daartoe aan R/L een
bedrag fA R: L) moeten toevoegen, waardoor de kwaliteit van de
kring achteruit gaat. We zullen dit bedrag de kwciliteitsverslechtering
noemen en we kunnen schrijven:
1
R
(22)
Kwaliteitsverslechtering: A

L

/?, . C

Opmerking: De bepaling van de kwaliteitsverslechtering door het parallelschakelen van een weerstand 7?, geschiedt door na te gaan hoe groot een in serie
geschakeld weerstandje AT? zou moeten zijn, opdat daarin eenzelfde vermogen
zou worden opgenomen, want dit zou dan dezelfde demping geven.
We gaan uit van fig. 47a gegeven toestand. Noemen we de opgelegde spanning
c, en de kringkwaliteit Q (d.i. ook de kringversterking!) dan is bij resonantie de
spanning op 7?t gelijk <?,. Q en de stroomsterkte i = et.Q Het in 7?, opgee2

g(2

Q2

/?. '

nomen vermogen is de (volgens: N = -^) NP = —^— • Vervangen we nu 7?, door
A R in serie met R (fig. 47b), dan gaat bij resonantie door R -f- AT? een stroom,
die bepaald is door / =

Cl

7? + AT?

en als A R klein is t.o.v. R, kunnen we zonder

meer schrijven : / = -è

R2

Het vermogen, door de serieweerstand A R opgenomen, is Ns = P. A R —
A R. En nu moet Ns = Np zijn; dus:

^A/? = ^2ofA* = ^
Z?2
Ri
Ri
cnr2.
L2
cor
•
L
(1 § 42), zodat
Nu is: Q =
(16) en Q2 =
, terwijl cor2 = 1
L .C
7?2
R
L
L
1
L
L en dus
j A
A R
p =—
R2
Q2 =
- R{ • —
T?2.C"/?,.C
7?,
C’
AT? is dus de omgekeerde waarde van 7?,, vermenigvuldigd met I/C.
AR
R
•
Deelt' men A R door L, zodat men -j- = A-jr krijgt, dan vindt men A-^- =
/

/?,.C
De kring zelf leverde al een zekere waarde R/L op; nu komt daar nog een
bedrag A R/L bij en dat geldt voor elke weerstand, die parallel aan de kring
geschakeld zou worden. De herleiding van een parallelweerstand in een serie
weerstand en omgekeerd wordt in de radiotechniek herhaaldelijk toegepast.
Radio-ontvangst II

7

1

-:•

98

inruin-

i

R

o

c=±=

§a
o

©
UJ

3

jiruu1
R

L

b

/?/

Nemen we het volgende voorbeeld.
Een h.f.kring is opgenomen in de
anodekring van een buis, zodat de
inwendige weerstand van deze parallel
staat aan die kring. Is de inwendige
weerstand 500 000 _n_ en staat de afstemcondensator geheel uitgedraaid en
heeft deze een capaciteit van 50 pF,
dan is de verslechtering:
1
10'2
40 000.
5.106.50 .10_I J “ 250.10
Bedroeg de spoelwaarde R/L van
de spoel 50 000, dan wordt dus door
deze de parallelschakeling R/L 90 000,
dus belangrijk slechter.
B.

Fig. 47

Een condensator parallel
geschakeld.

Om de dempingsweersfanci te be
Wordt een condensator met een
palen, die ontstaat als /?, parallel
capaciteit
C, parallel geschakeld aan
aan dekring staat (a), wordt deze ver
een
Z.C-kring,
dan kan men C, met
vangen dooreen even sterk dempende
C
als
één
geheel
opvatten. De totale
serieweerstand A R (b)
^
capaciteit wordt dus vergroot en in
Zr = rj-pr wordt C groter, zodat de impedantie kleiner wordt.
/\.c
Er treedt dus een grotere stroom op en de demping is groter; boven
dien is door de grotere C de resonantiefrequentie wat kleiner geworden.
In de radio-ontvanger zijn vaak de capaciteit tussen anode en kathode
(de anodecapaciteit Ca) van de voorafgaande buis en de capaciteit
tussen rooster en kathode (de roostercapaciteit Cg) van de volgende
buis parallel geschakeld aan de kring. Nu is een condensator nooit een
ideale z.g. verliesvrije condensator, d.w.z. er treden verschijnselen op, die
bij een ideale condensator niet zouden optreden (III-§56). Zo is b.v. de
faseverschuiving nooit precies 90° en we kunnen daarom een conden
sator opvatten als bestaande uit een ideale met parallel geschakelde
weerstand. Is er dus een condensator parallel geschakeld aan een kring,
dan kunnen we ook zeggen, dat parallel aan deze een ideale conden
sator en een weerstand Rx is geschakeld. Daardoor schijnt de afstemcondensator vergroot en kan men voor de bepaling van de kwaliteitsverslechtering ook schrijven: 1
(23)
Kwaliteitsverslechtering: A R/L =
R\. Ctot.

f >
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waarin /?, de parallel geschakelde weerstand en Ctot. de totale capaciteit
van afstemcondensator -f- parallel geschakelde ideale condensator voor
stellen.
Is nu een trillingskring b.v. enerzijds aan anode en kathode van
de voorgaande buis en anderzijds aan op rooster en kathode aange
sloten, dan is de totale capaciteit Ctot.— Cafst. + Ca -f- Cg. De
waarde van R zal men kunnen vinden, als men de door de con
densatoren) optredende faseverschuiving kent, waarna men uit een
vectordiagram R berekent.
We wijzen er nog wel op, dat ook de afstemcondensator zelf nooit een
ideale condensator is, zodat de kwaliteit hiervan ook op gelijke wijze
de spoelkwaliteit beïnvloedt als een parallel geschakelde condensator.
Ten slotte vormen de bedradingen in een toestel enige capaciteit,
die des te hindelijker wordt naarmate de frequentie hoger is. Bij zeer
hoge frequenties zullen deze op zeer belangrijke wijze de waarde van
R/L kunnen verhogen, dus de kwaliteit van de kring kunnen ver
minderen.
Door een weerstand of een condensator parallel aan een li.f.kring te scha
kelen wordt de spoelkwaliteit verminderd, doordat de waarde van R/L niet
onbelangrijk toeneemt; men noemt deze toename de kwaliteitsverslech.tering.

§ 24. Cascadeschakeling van trillingskringen.
In het radiotoestel moeten de h.f. trillingen vaak achtereenvolgens
meerdere trillingskringen, welke door buizen gekoppeld zijn, doorlopen
(cascadeschakeling).
Gesteld, dat men twee trillingskringen in cascadeschakeling heeft,
die volkomen gelijk afgestemd
B
zijn en elk voor zich een resonantiekromme hebben, welke in
fig.48doorde getrokken kromme
D\
wordt voorgesteld en beide de
II^5 Voort kring
topwaarde A B bezitten. Voor
1
de afstemfrequentie van beide
l
35 'o
Voor2 kringen .
kringen tezamen is ook de top
71
\
/!
waarde AB aangenomen. Bij de
e____—ei / I
\di
—
frequentie C heeft elk der beide
L J-A__J
kringen de waarde C D, welke
________________Bandbreedte B10___________
0,7
van A B is. Voor de kringen
Fig. 48
De resonantiekrommen van een en van tezamen moet men 0,7 C D of
twee in cascade geschakelde gelijke,
0,7 X 0,7 A B = 0,49 A B
gelijk gestemde kringen.
nemen en vindt, dan punt E,
i

r!r:^rTUT^:
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zodat C E de gezochte waarde is.
Men kan zo met behulp van fig. 45 verschillende punten berekenen
en vindt de gestreepte kromme, welke een veel kleinere bandbreedte B10
bezit. Wiskundig kan men aantonen, dat deze ongeveer ’/3 deel van
de oorspronkelijke bandbreedte is; dus d,e,
/3 d e. Indien in het
algemeen de cascadeschakeling uit n gelijkgestemde kringen bestaat,
is met benadering de bandbreedte van het geheel, te berekenen door:
Bandbreedte: Bl0 = 1 : (2 n — I) X 1,6. R/L . . . (22)
Men kan ,nu de vraag stellen of men met één enkele kring een vol
doende selectiviteit kan verkrijgen, m.a.w. of men een bandbreedte van
b.v. 9 kc/sec kan verkrijgen, zodat dus op die breedte de resonantiekromme nog maar 0,1 van de topwaarde heeft. Laten we eens aan
nemen, dat we een spoel van zeer goede kwaliteit, n.1. R/L = 25 000
zouden hebben, dan zou bij 1 kring de bandbreedte 1,6 X 25 000 ==
40 000 c/sec = 40 kc/sec zijn, wat veel te breed is. Past men twee
kringen toe, dan vindt men ca.
i
.+•
/3 X 40 = 13 kc/sec; past men
i
f\i
3 kringen toe, dan vindt men
8
volgens (24) '/5 X 40
Kring I J D
Kring E
JS
kc/sec.
In
dit
geval
zou
men
t | Kring 1+H
/
l
dus vervallen in 2 h.f. buizen.
ƒ
\
co o
Bij kringen van minder goede
kwaliteit zouden nog meer h.f.
/
\
buizen nodig zijn en wordt het
probleem moeilijker, vooral
I
Bandbreedte Bio
als men bij de kortste midden
Fig. 49
golven nog goede selectiviteit
Ontstaan van de resonantiekromme van wenst.
twee in cascade, gelijke, doch niet gelijk
Natuurlijk gaat bij het c*asgestemde kringen.
cadeschakelen van kringen de
selectiviteit er op vooruit, doch dit kan van de kwaliteit van het geluid
niet gezegd worden, daar de resonantiekromme een steeds scherpere piek
krijgt. Om daarin verbetering te brengen, geeft men de kringen wel
een ongelijke afstemming. Dit is in fig. 49 voor twee kringen aange
geven. De afstemfrequentie van’ het geheel ligt tussen de resonantiefrequentie van beide kringen. Er ontstaat nu een bandbreedte, die welis
waar iets groter is dan in fig. 48, doch ook is de top niet onbelangrijk
breder, wat ook blijkt als men b.v. bij de frequentie C de waarde C D
vergelijkt met C E in fig. 48. Natuurlijk kan dooreen dergelijke ver
breding het verkrijgen van de juiste afstemming bemoeilijkt worden.
i
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Indien men de afstand der resonantiefrequenties van beide kringen
nog groter maakt, zal de totale resonantiekromme een nog bredere
top, echter met twee pieken en een deuk vertonen (zie fig. 61b).
Maakt men een cascadeschakeling van drie en meer kringen, dan
kan men daardoor een sterk verbrede top krijgen, doch het pasge
noemde bezwaar van afstemmen wordt nog groter (§ 33).
Door cascadeschakeling van trillingskringen is de selectiviteit zeer belangrijk
te verhogen.
Bij n gelijke, gelijkgestemde kringen is de bandbreedte het 2n—l)de deel
van de bandbreedte van één kring.
Door onderlinge verstemming der leringen neemt de geluidskwaliteit toe,
doch wordt de afstemming bemoeilijkt.
§ 25. De trillingskring als filter.

Elke kring heeft zijn eigen resonantiekromme en dit wil zeggen, dat,
wanneer men zo’n kring in een stelsel opneemt, waarin frequenties
van een zeer groot gebied optreden, alle frequenties in het gebied van
de top van de resonantiekromme het -sterkst de invloed van de kring
ondervinden. Hoe spitser de resonantiekromme is, hoe meer die invloed
geldt voor een smal frequentiegebied. Voor vele gevallen zou het een
ideaal zijn, als het alleen gold voor de resonantie (afstem-) frequentie;
swat natuurlijk nooit het geval is; altijd zal er sprake zijn van een smal
frequentiebandje, doch daarvan kan men afzien,
als de afstemscherpte zeer groot is.
I Sfxrfilter
Een kring kan nu op tweeërlei wijze zijn in
o
Cyvloed laten gelden, afhankelijk van de schake
§T
ling; wordt hij gebruikt om deze trilling van een
Antenne
bepaalde frequentie tegen te houden, dan spreekt
men van sperfilter; wordt hij gebruikt om deze
o!
trilling
op te nemen en zo af te zonderen, dan
8
heeft
men
een absorptiefilter.
<5i
1
l
A. ‘Sperfilters..

I

Plaatst men b.v. in een antenne een afgestemde
L C-kring (fig. 50), dan zal, als verschillende
Het sperfilter L C in draaggolven inducerend op de antenne werken,
de antenne is afge
stemd op een onge die draaggolf, waarvan de frequentie overeenkomt
wenste zender, on met de frequentie van die kring, in deze sterke
derdrukt deze en trillingen doen ontstaan, terwijl iri de antenne
belet deze het ont
vangtoestel te beïn tussen de verbindingspunten van de kring een
vloeden.
zeergrote impedantie ontstaat. De in de antenne

v

Fig. 50

h
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werkzame spanning verdeelt zich nu over het sperfilter en de
antennespoel en daar de impedantie van het eerste zeer hoog is,
zal het grootste deel der spanning hierop
[Antenne
komen, zodat de ongewenste draaggolfr—i—
o
§
trilling slechts zeer zwakke spanningen op
ssr de antennespoel geeft. Dit geldt natuurlijk
&
\C
g
&
o
!
niet voor die draaggolftrillingen, die be
langrijk afwijken van de resonantiefrequentie
Sperfilter
van het sperfilter. Men kan het sperfilter
ook zo schakelen, dat men dit juist op de
Fig. 51
Het sperfilter L C wordt afge- te ontvangen draaggolf afstemt (fig. 51).
stemd op de gewenste draag Er treden dan hogere spanningen op
golf, waardoor die sterker t.o.v. tussen onder- en bovenkant van het filter
de naast bij liggende ontvan bij die frequentie. Nu verbindt men het
gen wordt.
boveneinde met de antenneklem, door mid
del van een klein condensatortje, doch dat ruim voldoende grote
spanningsvariaties op de antennespoel doet ontstaan. Voor de draag
golf, waarop het filter niet afgestemd is, ontstaan zeer veel kleinere
spanningen tussen onder- en bovenkant en dus nog veel kleinere op
de antennespoel. Strikt genomen heeft men nu niets anders gedaan
dan een trillingskring aan het toestel toegevoegd ter verhoging van
de selectiviteit.

at

I

B. Absorptiefilters.
Men plaatst parallel b.v. aan het ontvangtoestel een spoel en con
densator in serie (fig. 52). Nemen we aan, dat in de antenne verschillen
de trillingen door diverse draaggolven worden
\/
Antenne
opgewekt. Die, waarvan de frequentie gelijk
.
is aan de afstemfrequentie van de spoel met
§j
ctS' condensator, zal zijn weg direct nemen door
\L
a
deze combinatie, welke zich juist voor deze
■c
trilling als een soort weerstandsloze weg
Absorptie(dus als kortsluiting) voordoet. De trilling
fitter
wordt door die kring geabsorbeerd, waarom
men spreekt van een absorptie} 'liter of zuigFig. 52
Absorptiekring afgestemd filter.
op de ongewenste draag
Tussen antenne en aarde kan deze trilling
golf heeft hier een zeer slechts zeer geringe spanningsvariaties te voorkleine impedantie, waar schijn roepen, zodat de storende trilling zo
door veel zwakkere spanningen op de antennespoel goed als onschadelijk wordt geqiaakt voor
het toestel.
komen.
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Voor trillingen van frequenties, die behoorlijk afwijken van de
afstemfrequentie, b.v. van de gewenste draaggolf, biedt het filter L C
een grote weerstand, zodat voldoende sterke spanningen op de
antennespoel komen.
Door middel van een trillingskring kan men een filter- of zeefwerking
verkrijgen.
Is de kring bedoeld om van een trilling van bepaalde frequentie hoge span
ningen (grote impedantie) te verkrijgen, dan schakelt men L en C parallel,
en stemt af op die frequentie; hij werkt dan als sperfilter.
Is de kring bedoeld oan van een bepaalde trilling lage spanningen ('kleine
impedantie) te verkrijgen, dan schakelt men L en C in serie en stemt af op
die frequentie; hij werkt dan als absorptiefilter.

§ 26. Laag= en hoog=doorlaatfilters.
Men kan ook filters samenstellen, die frequenties beneden een zekere
waarde zeer goed en daarboven sterk ver"l
zwakt of geheel niet doorlaten en omgeW—f
|
keerd. Men noemt de eerste laag-doorlaatI —•■lage freq
D
hotiè’
^
!
filters
en de tweede hoog-doorlaat-Jilters.
freq
Een scherpe afsnijdingsgrens voor’de frex
5
J quenties bestaat echter nimmer.
Fig. 53
Men kan een zeer grote verscheidenheid
Enkelvoudig /««^-doorlaat- van zulke filters samenstellen. We willen
filter.
hier slechts een paar eenvoudige voorbeel
den aangeven.
t

'W'-T'

—► lage freq

3

hoge
freq

hoge
freq

A. Laag-doorlaat-f illers
(low-pass-filters).

— ‘ Gesteld, dat aan de klemmen A en
B (fig. 53) trillingen van een uitge
ÉL
strekt frequentiegebied worden toege
\
voerd, bestemd voor een of ander
0
frequentie —toestel D. Wenst men nu, dat trillingen
Fig. 54
Kettingfilter als /aa^-doorlaat-filter boven een zekere frequentie het toe
stel D niet bereiken, dan moet men deze
hogere frequenties afleiden. Daartoe plaatst men een zelfinductie L in
een van beide (of beide) toevoerleidingen, waardoor de hogere
frequenties ten eerste al meer of minder worden gesmoord, terwijl door
het aanbrengen van een condensator C deze hogere frequenties een
gemakkelijke weg worden geboden. De scheiding der frequenties gaat
hierbij volgens een vloeiend verloop, d.w.z. met hoger wordende
3

i—
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I
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frequentie neemt de afsnijding geleidelijk toe. Een scherpere afsnijding
kan men bereiken door het stelsel te herhalen, door er een z.g.
kettingfilter van te maken, als aangegeven in fig. 54a. Het resultaat
kan dan zijn als in fig. 54b, zodat de
lp—F'
afsnijding der frequenties vrij scherp is.
!!

----- ► hoge freq.

411

!
!

freq~

4

o-

D

B. hoog-doorlaat-filters
(high-pass-filters).

i_

Veronderstelt men weer, dat de
klemmen A en B (fig.55) trillingen van
Enkelvoudig /zoog-doorlaat-filter
een uitgestrekt frequentiegebied wor
den toegevoerd, bestemd voor het toestel D, doch dat men daarin
alleen de trillingen van hoge frequenties wenst toe te laten. Men
schakelt dan in een van beide (of in
i—
A
4
beide) toevoerleidingen een conden
hoge frtq
!
1
sator C, die aan de trillingen van lage
a
lage
Bge
freq
freq
frequentie een grote weerstand biedt,
terwijl
deze door de zelfinductie L
I—4
rHl
een gemakkelijke weg vinden. De lagere
frequenties worden dus door L afgeleid.
&
Van een scherpe afsnijding der fre
o
quenties is ook nu geen sprake. Daartoe
Frequentie------- -moet men er weer een kettingzeef
Fig. 56
van
maken, als in fig. 56a is voorKettingfilter als /zoo^-doorlaatfilter.
gesteld, waarmee het in fig. 56b aangegeven resultaat wordt verkregen.
Fig. 55

i

Door doelmatig gekozen samenstellingen van capaciteiten en zelfinduoties
is men in staat filters te maken, die trillingen beneden een. zekére frequentie
(laag-doorlaat-fliters) of boven een zekere frequentie fhoog-doorlaat-filters)
doorlaten.

§ 27. Bandfilters.
. Zoals we in § 21 zagen, is het gewenst, dat de resonantiekromme
van een ontvangtoestel een brede top heeft, teneinde een goede
geluidskwaliteit te verkrijgen. We hebben verder in § 24 gevonden,
dat men, om behoorlijk selectiviteit te verkrijgen, een cascadeschakeling
van enige kringen met behulp van 2 of 3 h.f. buizen nodig zou hebben,
maar dat daarbij de geluidskwaliteit in het gedrang zou komen.
Men heeft * daarom gezocht naar filterschakelingen, waarbij men
naast een goede selectiviteit een goede geluidskwaliteit zal kunnen verkrijgen; men heeft daarbij een resonantiekromme met sterk verbreden
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top kunnen krijgen, zodat een behoor
lijke Jrequentieband nagenoeg even sterk
o
wordt doorgelaten.
Oif
L2c>
De Engelsen noemen dit een „bandt
pass-filter” (band-doorlaat-filter), hetgeen
b
d
d
we kortweg een bandjilter noemen.
"i
Het is in het algemeen een samen
Ck
'Ri
R2
stelling van twee direct — d.i. zonder
e2
Ct
C2
tussenschakeling van een buis
aan
\u
L2
elkaar gekoppelde kringen. Voor ons
.T
doel zullen we ons hier bepalen tot het
‘ A
meest eenvoudige geval, n.I. dat de twee
■9—e
trillingskringen
onderling volkomen gelijk
\Rs
Ri
zijn, dus een gelijke L} een gelijke C en
s
Cl
Lr
een gelijke R bezitten. De koppeling kan
,L2
op verschillende wijzen geschieden, waar
M
T~c
van we hier een drietal zullen noemen.
Fig. 57
In fig. 57a worden de twee kringen
Drie typen bandfilters
aan elkaar gekoppeld door een conden
a. met capacitieve stroomsator Ck (koppelcondensator) en men
koppeling.
b. met capacitieve spanning- spreekt van een capacitieve stroornkoppeling, omdat de via Ca- gaande stromen
koppeling.
c. met indirect-inductieve
de koppeling bewerkstelligen.
koppeling.
In fig. 57b heeft men te doen met een
capacitieve spanningskoppeling, omdat hier de koppelcondensator Ck de
op de eerste kring ontstaande spanningen]overbrengt op de tweede kring.
De in fig. 57a en b voorgestelde methode wordt heel vaak in het
h.f. gedeelte van ontvangers toegepast, b.v. als koppeling tussen antenne
en de eerste h.f. buis. Antenne en aarde kunnen dan b.v. tussen a en
b worden aangesloten, terwijl e en f met rooster en kathode van de
h.f. buis verbonden worden.
In fig. 57c zijn beide kringen door wederkerige inductie door het
magnetisch veld aan elkaar gekoppeld. Aangezien beide kringen niet
geleidend aan elkaar verbonden zijn, spreekt men van een indirectinductieve koppeling.
Deze methode wordt veelvuldig gebruikt in het m.f. gedeelte van
„supers” (§ 70); aangezien de koppeling volkomen gelijk is aan die
van een transformator, spreekt men ook heel vaak van een h.f.- of
een m.f. transformator.
Bij dit bandfilter worden dan de m.f.anodestromen van.de vooraf- '

«rg-Hr
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gaande buis bij a en b toegevoerd, waarna de tussen e en f beschik
bare spanning tussen stuurrooster en
MF—%
kathode
van de volgende buis komen.
Cl
C2
'Ri
De trillingsverschijnselen zijn bij een
L-2
bandfilter, zelfs in de eenvoudigste vorm
V-i
zoals we aannemen, nog belangrijk
7 di
b
samengestelder dan die bij een enkele
É
kring en de vorm van de ontstaande
C2
fo\ j
resonantiekromme kan alleen maar langs
O
wiskundige weg met grote benadering
L2'
!
worden verklaard en geconstrueerd. Wij
8*
moeten hier wn deze wiskundige be
schouwing afzien en willen trachten
Fig. 58
langs de weg der redenering enig
Door het verbinden van twee
inzicht te krijgen.
gelijke trillingskringen (a) tot
Daartoe zullen we het in fig. 57a
één stelsel (b) ontstaat geen
koppeling van beide; de ont gegeven geval beschouwen en gaan
staande grote kring bezit de nu uit van fig. 58a, waarin Rx = R2, Lx
zelfde eigen-frequentie als de = 1—2, C, = C2 is, terwijl we verder aan
beide samenstellende.
nemen, dat C,’en C2 en ook Lx en L2
elkaar niet inductief kunnen beïnvloeden.
De twee kringen hebben derhalve volkomen gelijke eigen-frequenties en zijn niet aan elkaar gekoppeld.
We schuiven ze naar elkaar toe, zodat fig. 58b ontstaat. Daarmee
is niets aan die toestand veranderd; we moeten n.1. cd als weerstandsloze
draad beschouwen. De trilling in de ene helft heeft dus niets uitstaande
met die in de andere. Wel moeten we nog opmerken, dat ook een
trilling mogelijk is in de kring a, b, f, e en deze trilling heeft dezelfde
eigen-frequentie. Daar de ohmse weerstand zeer klein is t.o.v. de
inductieve, kunnen we de eigen-frequentie gelijk aan de resonantiefrequentie vr stellen en deze wordt bepaald door het product van L
en C (I-§ 52) en wel volgens:
1
1
vr =
of cor —
2.71. kTTc
V L.C
In de grote kring is door de serieschakeling van I, en L2 de
zelfinductie 2 X vergroot, terwijl door de serieschakeling van C, en
C2 de capaciteit 2 X verkleind is, zodat het product van L en C even
groot is als bij de enkele kring.
We gaan nu een stap verder en brengen in de verbinding cd een
condensator Ck aan, die de beide kringen wél koppelt, zodat ze nu
elkaar beïnvloeden; daarom heet Ck de koppelcondensator (fig. 59).
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De samengestelde kring abfe behoudt dezelfde eigen-frequentie als
zopas, maar de eigen-frequentie der beide samenstellende kringen wordt
gewijzigd. Om de grootte hiervan te bepalen kan men zich de verbinding
cd in fig. 59a gesplitst denken in twee helften, zoals fig. 59b aan
geeft. Voor elk der kringen is nu een '/2 Ck ter beschikking. De totale
capaciteit in elke kring is bepaald door (I-§29):
o

1
C tot

1
C,

1
/ 2 Ck

of C tot —

c,x'/2q _ c, x Ck
C, + '/2 Ck

2 Q + Ck

c___ ____ e
De totale capaciteit is dus kleiner ge*24 : worden én dat betekent, dat de eigen~~ck V' gj i» frequentie van elk der beide kringen
r'\ // 40 1 groter is. Er zijn dus nu twee resonan---- £_J_ tiefrequenties, één voor de gehele kring
b
d
en één voor beide samenstellende kringen
3
We kunnen ons nu voorstellen dat in
*r| het stelsel een eigen-trilling optreedt vol*2 gens de gestreepte boog in fig. 59, maar
gj i 'WJ r,2CK 1
o
het is ook denkbaar, dat er twee op
treden
(in elke samenstellende kring één)
i
d
van gelijke frequentie, doch verschillend
van de eerste. Hoeveel de resonantiefreFig. 59
quenties verschillen hangt af van de grootte
Er bestaan in rlit bandfilter drie
van
de koppelcondensator Ck (ook de
trillingskringen abdc, cdfe en
abfe; de laatste heeft dezelfde andere condensatoren hebben invloed,
eigen-frequentie als in fig. 58b, zoals straks zal blijken). Maken we O
doch door Ck is de eigen-fre heel groot, dus de capacitieve weerstand
quentie der beide samenstellen
heel klein, dan naderen we steeds meer
de kringen groter geworden;
de
toestand, dat de weerstand in cd nul
de koppelcapaciteit is voor elk
is en we spreken van een zeer losse koppedezer hCk (zie b).
ling. Naarmate we Ca-kleiner nemen, wordt
de capacitieve weerstand groter en wordt de koppeling vaster, waarbij
de resonantiefrequenties steeds verder uit elkaar schuiven. Daar er twee
resonantiefrequenties bestaan, kan men voor elk geval ook een resonantiekromme denken, zoals door de getrokken en een der gestippelde
lijnen in fig. 60 wordt voorgesteld. In werkelijkheid treedt geen van
beide op, maar wel het product van beide; de getekende resonantiekrommen der verschillende kringen dienen alleen om de totale
resonantiekromme, dus de resonantiekromme van het bandfilter
(fig. 61) door samenstelling te tekenen.
1------ \VL
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Opmerking: Ook bij cascadeschakeling moet men de resonantiekromme der verschillende kringen met
elkaar vermenigvuldigen en als zo
danig is er dus geen verschil. Maar
bij de cascadeschakeling moet men
de twee kringen opzettelijk t.o.v. el
kaar verstemmen, terwijl bij het
bandfilter dit vanzelf geschiedt.
o

Naarmate we de twee kringen
vaster aan elkaar koppelen, schui
-Resonaniiefneq.
Frequentie—•ven de twee denkbeeldige resoFig. 60
nantiekrommen verder uit elkaar
Theoretische resonantiekrommen bij
en daarmede verandert ook de
een bandfilter. De waarde e2 :i (fig. 59)
is als functie van de frequentie aan vorm van de resonantiekromme
.van het bandfilter. Deze kromme
gegeven.
A geldt voor ..de samengestelde kring geeft nu aan hoe groot bij de
abfe cdfe (fig. 59) en wei b bij grote verschillende frequenties de tusen de andere voor de kringen abdc en sen e en f (fig. 59) beschikbare
Ck (losse koppeling) en C voor kleine
spanning e2 is, als aan de eerste
Ck (vaste koppeling).

kring bij a en b een constante
stroom i wordt toegevoerd, of algemener, hoe groot de verhouding
van e2 en i is.

Opmerking: Als men in de eerste kring een spanningsbron opgenomen denkt,
die daarin een spanning ei opwekt, kan men de verhouding eo : lx ook als
functie van de frequentie aangeven en verkrijgt dan ook de resonantiekromme.

We hebben in fig.,61 een paar voorbeelden van resonantiekrommen
gegeven, waarbij we de. tophoogten even hoog aannamen als die
van de samenstellende resonantiekromme. De frequentie, midden tussen
beide resonantiefrequenties gelegen, is de afstemfrequentie. Deze is,
behalve door L, bepaald door C, en Ck (resp. C2 en Ck). Is Ck zeer
groot t.o.v. C, en C2, dus bij losse koppeling, dan is de totale capa
citeit maar weinig kleiner dan C, of C2, zodat de resonantiefrequentie
nog maar weinig daarvan afwijkt. De top van de resonantiekromme
van het bandfilter schijnt hierdoor iets verbreed, zoals fig. 61a aangeeft.
Maakt men Ck kleiner, dan schuiven de resonantiekrommen meer
uit elkaar en de steeds breder wordende top krijgt in het midden een
„deuk” tussen twee „pieken” (fig. 61b). De bij deze pieken beho
rende frequenties vallen niet samen met de resonantiefrequentie, ter
wijl ze symmetrisch liggen t.o.v. de afstemfrequentie, die midden in de
deuk ligt. Vergelijkt' men nu de resonantiebreedte van het band-
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filter in* fig. 61 met die van de samenstellende resonantiekrommen,
dan zien we, dat deze van e d op E D is teruggebracht. . Bij het
vaster koppelen wordt niet alleen de top breder, maar ook de band
breedte, doordat de flanken van
de resonantiekromme van het bandfilter zich vrijwel evenwijdig naar
Kritische
koppeling
«SV
de zijden verplaatsen. Niettegen
/!
staande dat ED in fig. 61b belang
/ !\\\\ a
rijk groter is dan in fig. 61a, heeft
/
/
i
men toch nog een belangrijke ver
£
\
I
betering t.o.v. één kring, daar we
iE
een eind gevorderd zijn op de weg
J-UResonatiefreq------- s—Afstemfreq
naar een rechthoekige kromme als
Frequentie
in fig. 43.
We willen nu nog iets uit de
:
wiskundige
beschouwing naarvoren
I
Over-kritische
brengen. Hierbij gaat men meestal
koppeling
uit van een constant gehouden
«B
\ k
afstemfrequentie en dan* ziet men,
I
&
dat naarmate men de koppeling
$5
vaster maakt (men moet dan niet
alleen
Ca-, maar ook C, en C2 ver\e
'E
anderen),
de piekfrequenties zich
PiekfreqAfstemfreq
------- ► Frequentie
des te meer ter weerszijden van de
Fig. 61
afstemfrequentie verplaatsen. Daarbij
Resonantiekrommen van een'band- blijkt dan, dat de resonantiekromme
filter. De waarde e2: i (fig. 59) is Van het bandfilter — zoals we hierals functie van de frequentie aan- v00r aj constateerden — het product
gegeven.
is van de twee denkbeeldige reso
a. voor de kritische koppeling.
nantiekrommen.
b. voor over-kritische koppeling.
Er komen verder in deze beschou
wingswijze twee' grootheden voor, waarop we in het bijzonder de
aandacht moeten vestigen.
Dat is in de eerste plaats de koppelingsfactor, welke een maat is
voor de vastheid van de koppeling. Bij een capacitieve. koppeling als
in fig. 57a wordt deze bij benadering bepaald door:
■e

r

t

Koppelingsfactor: k — 1fCfTc2
(25)
Ck
en daar C, en C2 gelijk gesteld zijn, dus gelijk Cy kan men hier schrijven:
r

Koppelingsfactor : k = —
Ck

••

(25a)

:

• A
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We zien hieruit, dat de koppelingsfactor groter is, d.i. de koppeling
vaster is, naarmate Ck kleiner is en ook naarmate de afstemcondensator
C groter is (wij wezen reeds vroeger even op de invloed van deze).
Opmerking: De koppelingsfactor bij de andere koppelmethoden moet op
andere wijze bepaald worden dan hiervoor.
Bij de capacitieve spanningskoppeling zal (fig. 57b) een grotere C een vastere
koppeling veroorzaken'en is de koppelingsfactor bij benadering:
Ck
k = ~rr
C

(9a)

Brj de indirect-inductieve koppeling (fig. 57c) is de koppeling vaster, naar
mate de coëfficiënt van wederkerige inductie (M) groter is, terwijl kleinere
Li en Lo de koppeling ook vaster maken. Dit wordt uitgedrukt door:
M
k =

(10a)

1'Lt. I*.......................

Stelt men Lt = L*> = L, zoals we veronderstelden, dan is:
M

k = ~~
L

•

(Ha)

In de tweede plaats moeten we wijzen op de k\valiteitsfactor van
de samenstellende kringen, die volgens § 22C bepaald is door:
cor

Kwaliteitsfactor: Q

R/L

C
Het product van k en Q, dus ^ X

geeft aan in welke mate

een spanning, welke op de spoel Z., (fig. 59) optreedt, versterkt op
L2 te. voorschijn komt.
k.Q=1
Was b.v.C = 500 pF en Ck =
Over-kritische
50 000 p F, dan is k — 'j 100. Nemen
¥
koppeling
we verder aan, dat de spoelkwali_ Kritische
koppeling
OA
teit R/L = 50000 is en stellen we de
I
frequentie
op 1000 kc/sec (300 m
I
I
Onder-kiitiscJle
t
golf),
dan
vinden
we voor de verkoppeling
0J7
1
6280 000 _
i
sterking:
100 * 50 000 —
1
!
I
1
I
— . 125,6 = 1,256.

t

C*

—-

I

Frequents

Men kan nu aan de hand van

Fig. 62

Bandfilter-resonantiekrommen b\j
verschillende waarden -van k. Q
k (koppelingsfactor x kwaliteitsfactor)
De waarde e2:i (fig. 59) la als func
tie van de frequentie aangegeven.

een wiskundige formule resonantiekrommen berekenen, waarbij men
dan aan het product k.Q een be
paalde waarde toekent, b.v. k . Q
=1, enz.

i

.
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In fig. 62 zijn enkele resonantiekrommen van een bandfilter weer
gegeven voor bepaalde producten van k . Q. Beschouwen we de kwaliteitsfactor van de kring als constant, dan zien we uit fig. 62, dat bij
zeer losse koppeling (groteCa-) de resonantiekromme een lage piek
heeft (k . Q — 0,17); dit betekent, dat de aan de eerste kring toe
gevoerde wisselstromen slechts geringe wisselspanningen in de tweede
kring veroorzaken. Bij het vaster maken van de koppeling (k . Q—
0,4) krijgt men een hogere-piek en deze stijgt tot het product k. Q
de waarde één bereikt heeft; daarna vindt geen stijging meer plaats.
De top van de kromme heeft zich daarbij t.o.v. de resonantiekromme
van de enkele kring langzamerhand een weinig verbreed. Overschrijdt
het product k . Q de waarde één, dan begint een deuk aan de top
op te treden. De toestand k. Q — 1 kenmerkt derhalve een zeer bepaalde
koppeling; men noemt dat de kritische koppeling (fig. 62). Over
schrijdt men die toestand, m.a.w. treden er twee resonantiepieken op,
dan spreekt men van over-kritische koppeling; blijft de waarde k.Q
kleiner dan 1, dan heeft men on der-kritische koppeling.
Opmerking-. Inplaats van Q gebruikt men ook wel de omgekeerde waarde, de
demping (§ 22), dus d en moet dan Q vervangen worden door

zodat k.Q =

k
k
-7-. Bij kritische koppeling is -^ = 1 of k = <5.
Wij merken verder nog op, dat bij over-kritische koppeling de onderlinge af
stand der piekfrequenties berekend kan worden, als men de afstemfrequentie
vr en verder Ar en <5 kent, en wel door:
(12a)
Piekafstand: = vr }/Ar2 — <52
De verticale waarde van de resonantiekromme bij de afstemfrequentie en bij
over-kritische koppeling (dus in de deuk) is te berekenen door:
2.k. d
X piekhoogte
(13a)
Deukdiepte =

Ar2+ <52

Zoals we reeds in het begin opmerkten en zoals duidelijk blijkt uit
de formulé voor de koppelingsfactor, moet de vastheid van de koppeling
ook afhangen van de grootte van de afstemcondensator. Beschouwen
C
dan zien
we de capacitieve stroomkoppeling, waarvoor k =
CAr

we, dat naarmate C kleiner is, dus de afstemfrequentie hoger wordt,
de koppelingsfactor kleiner en daarmede de koppeling losser zal worden.
Dit zou dus meebrengen, dat de koppeling van de beide kringen bij
de korte golven in een afstemgebied losser is dan bij de lange golven,
zoals in fig. 63 is aangegeven. Dat komt ons wel zeer van pas, omdat
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Draaggolf
(lang)

Afsfemgebied
—►Frequentie

-------------- ►

Draaggolf
(kort)

Fig. 63

Dank zij het bandfilter wordt de ongelijkheid
in bandbreedte, die bij een enkele kring ontstaat
(fig. 46), opgeheven als gevolg van de vastere
koppeling der bandfilterkringen bij hogere
frequenties.

volgens fig. 46 de band
breedte bij de kortste
'golven het grootst, dus
de selectiviteit minder
goed is dan bij de lang
ste golven. Door de
losse koppeling van de
twee kringen krijgt men
een belangrijke verklei
ning van de bandbreedte,
zodat het eindresultaat
is, dat dank zij het bandfilter over het gehele afstemgebied een vrijwel
gelijke bandbreedte en
gelijke selectiviteit wordt
verkregen.

Een bandfilter is een stelsel van twee trillingskringen, welke gewoonlijk
capacitief of inductief gekoppeld zyn; het meest eenvoudige is dat, waarbij
L en C van de beide trillingskringen onderling volkomen gelijk zijn.
Het capacitief gekoppelde bandfilter wordt dikwijls gebruikt in het li.f.gedeelte van ontvangers, terwyl het inductief gekoppelde vooral toepassing vindt
in het middenfrequentiedeel van supers.
Het bandfilter heeft ten doel om naast een goede selectiviteit een door
bredere top van de resonantiekromme een goede geluidskwaliteit te ver

:
!

i

kregen.
De mate, waarin de twee kringen aan elkaar gekoppeld worden, wordt uit
gedrukt d,oori de koppelingsfactor.
By de capacitieve stroomkoppeling van twee kringen, zal door vergroting
van de koppelcondensator, of door verkleining van de afstemcondensator, de
koppelingsfactor kleiner, dus de koppeling losser worden.
Laat men de koppeling van een bandfilter van nul af aangroeien, dan neemt
de tophoogte van de resonantiekromme tot een maximum toe, waarna twee
pieken van dezelfde hoogte optreden by frequenties, die piekfrequenties heten.
De koppelingsgrens, waarby deze pieken beginnen op te treden, noemt men
de kritische koppeling; by de overschrijding hiervan, dus by het optreden van
twee piekfrequenties, ontstaan de over-kritische koppeling; zolang de kritische
koppeling nog niet bereikt is, heeft mén onder-kritische koppeling.
Naarmate de kritische koppeling meer overschreden wordt, wordt de gehele
kromme meer verbreed en aan de top meer ingedeukt, zodat men- met het oog
op geluidskwaliteit, selectiviteit en afstemmoeiljjkheid, daarmede niet wille-*
keurig door kan gaan.
De afstemfrequentie is midden tussen de piekfrequenties gelegen.
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§ 28. Invloed van de buisweerstand op de spanningsversterking
bij een enkele kring en een bandfilter.
A.

:

I

Bij een enkele kring.

Wanneer men een enkele kring achter een triode zou plaatsen,
wat tegenwoordig weinig voorkomt, zou de spanningsversterking
(I - § 88 B) zijn:
Ra
Ve = g
Ri + Ra
Als Ra zeer groot is t.o.v. Ri wat dikwijls het geval is, kan men
Ri verwaarlozen en krijgt men:
Ve=g
Bij de penthode wordt volgens § 7C de spanningsversterking be
paald door :
Ve — 5. Ra

Indien we nu voor Ra de resonantie-impedantie van de kring
schrijven (§ 20), krijgen we:
Ve = 9

L
R.C

(26)

Bekijken we nu eens de kring, waaraan de buisweerstand, dus de
inwendige weerstand van de buis, parallel geschakeld is. Deze vormt
voor de kring een belasting. Let men op de grootte van de in
wendige weerstand van triode en penthode, dan zien we direct in,
dat de penthode in het voordeel is t.o.v. de triode. Wij zagen in
§23, dat de kwaliteitsverslechtering bepaald wordt door: A R/L =
I » waarin R{ de parallel geschakelde weerstand is. Hier
Rt • C
R
1
wordt deze formule: A-j- = ^
Is van de penthode de inwendige
weerstand Ri 10 zo groot als die van de triode, dan zien we, dat de
kwaliteitsverslechtering bij de triode 10 maal zo groot is, m.a.w. RIL
neemt bij de triode 10 maal meer toe dan bij de penthode. Aange
zien nu de resonantie-impedantie van een kring wordt aangegeven
L
1 x J_
, waarvoor ook te schrijven is:

door: Zr —

R. C

Zr —

R/L

C

zien we, dat, als R/L toeneemt, de resonantie-impedantie Zr moet
afnemen. Daardoor wordt de versterking, welke buis en kring geven,
verkleind en zal voor de triode kleiner zijn dan g.
Bij de penthode bestaat ook wel afhankelijkheid van de inwendige
Radio-ontvangst II
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weerstand, doch, omdat deze laatste veel groter is, zal de invloed
belangrijk kleiner zijn.
B. Bij een bandfilter.
Indien we een bandfilter in de anodekring van een buis opnemen,
zal men hiervoor bij voorkeur een indirect-inductief systeem nemen
(fig. 64), omdat dan beide kringen niet geleidend verbonden zijn en
er dus geen voorzorgsmaatregelen getroffen behoeven te worden om
de anodespanning van het rooster
van de volgende buis te houden,
die doorgaans aan de tweede kring
van het filter is verbonden.
c
Zijn beide kringen van het band
filter volkomen gelijk en bestaat er
kritische koppeling, dan zal (§ 27)
de wisselspanning, in de tweede
kring geïnduceerd, even groot zijn
Bij het bandfilter met kritische als die in de eerste kring (e2 = ex).
koppeling moet de buis een 2
Stroomsterkte en wisselstroomvermaal zo groot vermogen bij de
mogen zijn dan in beide kringen
zelfde spanning afgeven dan bij een
enkele kring en dat sluit in, dat de ook gelijk. De buis moet derhalve
impedantie Z en daarmee ook de 2 maal het vermogen van een enkele
versterking 2 maal zo klein is.
kring leveren.
Wil men nu de anodeweerstand Ra van het geheel bepalen, dan
moet men bedenken, dat de spanning dezelfde en de stroomsterkte
dubbel zo groot is als bij een enkele kring en dat derhalve de
weerstand van het geheel de helft is van die van één kring en daar
deze laatste Ra = ^ is, kunnen we schrijven:

§

R.C

Bandfilter-impedantie Z =

.................. (27)

De versterking, die men nu bij een penthode verkrijgt is dus:

5 L-.......... (28)
Spanningsversterking —Ve~ J_
2 * R.C

-

Neemt men een enkele kring of een bandfilter in de anodekring van een
buis op, dan 'wordt d$ spanningsversterking verlaagd door de inwendige weer
stand van de buis, daar deze de spoelkwaliteit R/L verslechtert; - de penthode
is hierbij belangrijk gunstiger dan) de triode als gevolg van de hoge inwendige
weerstand van de eerste.
De spanningsversterking met behulp van een kritisch gekoppeld bandfilter
is by afstemming de helft van die van een enkele kring.
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§ 29. De invloed van aftakkingen op kringkwaliteit, spanningsversterking en selectiviteit.
Meer dan eens ziet men in een schema, dat een verbinding met een
ander punt dan liet eindpunt van een spoel gemaakt is, m.a.w. er is
een aftakking gemaakt, of, zoals Je Engelsen
zeggen: een „tap”, welk woord door zijn kortè L S « heid ook in ons land nog al ingang vond in
J7j§
radio kringen.
1
In het bijzonder is het voordelig om bij ge
bruik
van trioden aftakkingen toe te passen om
Fig. 65
daardoor het nadeel van de grote buisdemping
Door een aftakking (§ 28) te ontgaan. Hoe dit mogelijk is, moge
op de helft van de
uit het volgende blijken.

p

spoel te maken, staat
Ri parallel op de
helft van L en daar
door wordt dc door
Ri veroorzaakte buis
demping verminderd,
zodat de selectiviteit
van de kring verbe
terd wordt; de ver
sterking wordt
kleiner.

Beschouwen we fig. 65, dan zien we, dat de
inwendige weerstand Ri van de buis nu over
een deel van L staat.
Nemen we aan, dat de aftakking op de helft
gemaakt is en dat de spanning, die over L staat,
e is. Dan komt-^- e te staan over Ri. Het ver

mogen door Ri opgenomen is:
e2
en is dus het 4e deel van hetgeen opn = f-ey-.Ri=± . -=rRi
genomen werd, als Ri parallel aan de gehele spoel stond.
In dat geval zal de kwaliteitsverslechtering ook het 4e deel bedragen,
1
J —, waarin C de afstemcapaciteit en Ri de inwendus — X
4
Ri • C
dige weerstand voorstelt.

•

Noemen we in het algemeen de verhouding van het afgetakte deel
tot de gehele spoel t de aftakverhouding of Jap'1 verhouding, dan treedt,
mits t maar veel kleiner is dan 1 (en de aftakking dus niet een groot
deel van de spoel is), een verslechtering van de kwaliteit van spoel en
kring op, die volgens bovenstaande evenredig is met t2, zodat:
g
1
Kwaliteitsverslechtering: A -j- = t2
(29)
Ri .L
Is een condensator in plaats van een inwendige weerstand parallel
aan een aftakking van een spoel verbonden, dan gedraagt zich dit
stelsel zo, alsof een condensator van t2. C parallel aan de gehele kring

É&' .
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stond. Ook hier brengt de aftakking het voordeel, dat A R/L even
redig met t2 kleiner wordt.
De versterking zal echter in beide gevallen t maal kleiner worden,
zodat de versterking er op achteruit gaat, echter minder dan t maal
door het feit, dat de verslechtering van R\L door de parallelschakeling
kleiner is geworden.
Daarentegen is de selectiviteit van de kring er op vooruit gegaan.
Immers, deze wordt bepaald (§ 22) door 0,2 wr • L ofwel door
~R~
0,2
en nu is de waarde R/L door geringere verslechtering groter
geworden.
Ook bij bandfilters past men aftakkingen toe met hetzelfde doel
en resultaat.
Door het toepassen van aftakkingen bij enkele leringen en bandfilters, waar
door de weerstanden of capaciteiten (o.a. van buizen) parallel aan een deel van
de spoel worden geschakeld, kan de kwaliteitsverslechtering, die bij parallel
schakeling aan de gehele spoel zou ontstaan, belangrijk verminderd en daar
door de selectiviteit verbeterd worden; de spanningsvearsterldng wordt ver
kleind, maar dooi4 de geringere kwaliteitsverslechtering iets minder dan in
eerste instantie wordt verwacht.

§ 30. Antennekoppelingen en opslingering.
Inleiding.
Nadat we in het voorgaande de eigenschappen van trillingskringen
hebben leren kennen, moeten we nu stil staan bij de koppeling van
de antenne aan de eerste buis.
Zoals we weten (I - § 61) geschiedt dit altijd door middel van een
tussengeschakelde trillingskring,die afgestemd wordt op de te ontvangen
draaggolf.
Antenne en antennekring leveren een zeer belangrijke bijdrage tot
goede ontvangst.
Hoe sterker de spanningen zijn, die de antenne aan de afgestemde
kring afgeeft en hoe meer de kring bijdraagt tot de versterking dier
spanning, hoe meer daardoor de gevoeligheid van het toestel verhoogd
wordt. Verder zal daardoor een geringere versterking door de h.f. buis
nodig zijn en wordt het ruisen verminderd, bovendien draagt een afge
stemde kring van goede kwaliteit veel bij tot de selectiviteit.
Was het aanvankelijk de gewoonte antenne en afstemkring maar
direct aan elkaar te verbinden, met de komst dér fabriekstoestellen
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bleek het al spoedig niet gewenst dit te blijven doen. Deze toestellen
moesten op antennes van zo’n verschillend grote capaciteit worden
aangesloten, dat het niet mogelijk was een afstemming te verkrijgen,
die altijd paste bij de afstemschaal. Des te moeilijker werd dit, toen
men de afstemcondensatoren op één as plaatste en zodoende gelijke
afstemkringen nodig had.
Bovendien bleek de straling door de antenne (I-§ 85) bij rechtstreekse
aansluiting te groot te zijn. Daarom moest tussen antenne en afstemkring een koppelelement geplaatst worden.
Het principe van de toevoeging van een koppelelement berust
op het volgende: de in de antenne opgewekte spanning hangt sterk
af van de grootte van de antennecapaciteit en nu moet de spanning,
die aan de afgestemde kring wordt toegevoerd, zoveel mogelijk onaf
hankelijk gemaakt worden van die capaciteit. Daartoe zijn verschil
lende methoden ontwikkeld, die we in fig. 66 hebben weergegeven.
In fig. 66a is de antenne door middel van een kleine koppelcondensator aan de top van de L C-kring; in fig. 66c is deze door een
grote condensator Cu onder aan de L C-kring verbonden.
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Antennekoppelingen
a. capacitieve koppeling aan het boveneinde
b.
M
»f
ondereinde
»#
ft
c. directe-inductieve koppeling aan het boveneinde
d.
f»
ll
ondereinde
ft
II
e. indirectc-inductieve koppeling.
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In fig. 66b is de antenne
door een grote spoel Lk
en in fig. 66d door een
kleine spoel Lk aan de L Ckring verbonden.
Ten slotte geeft fig. 66e
de indirecte-inductieve kop
peling aan.
Om de antennekoppelmethoden te bespreken

Fig. 67

geven we eerst een vereenDc antenne (a) voorgesteld door de geleider voudigd beeld van een anA—B (b), waarin Ca de antennecapaciteit en tenne, die een eigen-capaG de generator, die de h.f. spanningen levert.

Wordt deze door een h.f. golf
een wisselspanning geïnduceerd.
voor door A B met de daarin
spanningsbron O, die genoemde

citeit Ca bezit (fig. 67a).
getroffen, dan wordt in de antenne
We stellen, nu in fig. 67b de antenne
opgenomen condensator Ca en een
h. f. spanningen levert.

A. De capacitieve koppeling aan het boveneinde.
We hebben in fig. 68 deze schakeling nog eens gegeven. Het komt
er volgens bovenstaande op aan, dat de spanning over R en L zoveel
mogelijk onafhankelijk gemaakt wordt van de capaciteit Ca. Daartoe is
de kleine koppelcondensator Ca- in serie met Ca geschakeld, zodat deze
twee zich als één gedragen, die we door C, (fig. 68b) zullen voorstellen.
Daar Ca in de practijk zeer uiteen kan lopen en bij een gemiddelde
antenne ca. 200 p F is, heeft men een koppelcondensatortje van b.v.
20 pF genomen. De totale capaciteit van beide is in dat geval ca. 18 pF
(I-§ 29). Was Ca ca. 800 pF, resp. 50 pF, dan zou de totale capa
citeit 19,5 resp. 14,3 pF zijn.
We zien dus, dat de kleine Ca- de oorspronkelijke variaties van
800 pF tot 50 pF terugbrengt tot variaties van 19,5 tot 14,3 pF. Dit
sluit in, dat we geen grote fout maken, als we voor de totale of vervangingscapaciteit de waarde van de koppelcondensator in rekening
brengen. De in fig. 68a gegeven toestand kan nu vervangen worden
door die in fig. 68b, waarin C, de totale capaciteit van Co en Cavoorstelt.
Uit een hier niet te ontwikkelen wiskundige beschouwing blijkt, dat,
als C de afstemcapaciteit is, er tussen de op de antenne aanwezige
spanning ea en de voor de buis beschikbare roosterspanning eg de
volgende betrekking bestaat:

.
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Dit wil dus zeggen, dat we
moeten
eg
vermenigvuldigen
met
de
kringkwaliteit
*a
£
(ür ^ en met een factor, die koppeB
R
Ê.
%
1
lingsfactor
heet; deze laatste wordt be
I c,
paald
door
de verhouding van de ver\R
vangingscapaciteit C, en de som van af
A
IL
stem- en vervangingscapaciteit.
De verhouding van egiea noemt men
Fig. 68
de antenneversterking of de opslingering
Dv. capacitieve koppeling aan (Vop), zodat:
=j= Ca

het boveneinde van de kring.
De koppelcondensator Ck moet
klein zijn t.o.v. Ca. De opslingering is: Vop = eg : e„ .

-

Opslingering : Vop =
C,

a>r . L

(30a)

.

C, + C
R
hoe kleiner we C, nemen, hoe kleiner de koppelingsfactor wordt
en des te minder profiteren we van de kringkwaliteit of kringversterking, m.a.w. des te kleiner is de opslingering. Maar daartegenover staat
de bovengenoemde onafhankelijkheid van de grootte van de antenneca; aciteit.
De waarde van C is niet constant, maar verandert met de afstem
ming, zodat de kojDpelingsfactor niet constant is.
Had deze in uitgedraaide toestand een capaciteit van 30 pF (nulR
capaciteit) en bij ingedraaide toestand van 500 pF, terwijl
= 50 000 en
cor — 6280 000 (vr = 1000 kc/sec; X - 300 m), dan is:

cor

_6280 000__,

R/L
50 000 “
= 125,6 en vinden we in de twee uiterste condensatorstanden:
20
20
Vop z= 20 -j- 30 ^ ^2ï)|() =::: 50 en Vop == 20 -f- 500 ^
~=
We zien dus, dat de opslingering bij de nulcapaciteit rond 10 maal
zo groot is als bij ingedraaide stand. Dit is een nadeel van deze methode.
In fig. 72 is door de lijn A aangegeven hoe de opslingering ver
loopt met de afstemfrequentie in het gebied van 200 tot 600 m.
Opmerking: We zagen hierboven, dat door het aanbrengen van een kleine
koppelcondensator de invloed van de anteimecapaciteit wordt verminderd.
Men kan ook parallel aan de antennecapaciteit, dus rechtstreeks tussen
antenne- en aardkiem van het ontvangapparaat, een condensator schakelen en
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bereikt daardoor ook, dat de invloed van verschillende antennecapaciteiten
minder storend Wbrdt. Zo’n condensator wordt ballastcondensator genoemd
(door ballast in het schip op te nemen wordt de stabiliteit bij verschillende la
dingen meer gelijk gemaakt).
Neem eens aan, dat een ontvanger zonder koppelcondensator achtereenvolgens
aan twee antennes, waarvan Ca resp. 100 en 800 pF is, wordt aangesloten.
De verhouding der capaciteiten is dan 1 : 8. Brengt men nu een ballastcondensator van b.v. 100 pF aan, dan worden! de totale capaciteiten resp. 200 en 900
pF, zodat de verhouding 1 : 4,5 wordt en dus belangrijk gunstiger is dan zo pas.
Men kan nu bij de hierboven behandelde en hieronder nog te bespreken kop
pelingen een dergelijke ballastcondensator toepassen. Doet men dit, dan brengt
dit mee, dat de opslingering verkleind wordt.
Plaatsen we in fig. 68a een ballastcondensator Cb parallel aan Ca en de
generator, dan moet men de formule (30a) nog vermenigvuldigen met de
factor:
Ca
Ca -f Cb

B.

Capacitieve koppeling aan het ondereinde.

Hierbij is een koppelcondensator Ck (fig. 69) aan het ondereinde van
de afstemkring verbonden en staat met Ca weer in serie. Uit wiskun
dige beschouwing volgt, dat, als Ck groot is t.o.v. C en Ca, er tussen
ea en eg deze betrekking beslaat:
Ca

cor . L

eZ = Ca + Ck ~R~' ea
We zien als zopas, dat we ea hebben te vermenigvuldigen'met de
kringkwaliteit en met een factor, die bepaald is door de verhouding
van de antennecapaciteit en antenne- plus koppelcapaciteit. De opslin
gering wordt nu bepaald door:
cor . L
Ca
. . . (30b)
Opslingering: V0p — Ca + Ck
R
A
iR

r

r4

A

=t= Ca
\L
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Fig. 69
Capacitieve koppeling aan het
ondereinde van een afstem
kring. De koppelcondensator
CU moet groot zijn t.o.v.
Ca en Ov
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Fig. 70
Inductieve koppeling aan het
boveneinde van de afstem
kring. De koppelspoel LU moet
een grote impedantie t.o.v. L
en Ca bezitten.
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Hoe groter men Ca- neemt, des te kleiner is de waarde van de
eerste breuk.
In tegenstelling met het voorgaande geval, komt in het eerste deel
dezer formule de capaciteit van de afstemcondensator niet voor en dit
betekent, dat de opslingering onafhankelijk is van de stand van de
afstemcondensator, hetgeen een groot voordeel t.o.v. de eerstgenoemde
methode is. Een bezwaar is echter, dat, waar de andere kringen gelijk
met deze kringen worden afgestemd, doordat de condensatoren op
één as staan, het nodig is, dat in de andere kringen dezelfde grote,
vaste condensator wordt opgenomen, terwijl het moeilijk blijkt te
zijn om bij de afstemming gelijke kringen te behouden, juist doordat
C klein is t.o.v. Ck.
Nemen we als voorbeeld, dat Ca — 200 pF, Ck = 5000 pF en de
kringversterking 125,6 is, dan vinden we voor V0p bij alle afstemfrequenties in een gebied :
200
V°P — 200+5000 125,6 = 4,8.
Deze constantheid blijkt uit lijn B in fig. 72.
C. Inductieve koppeling aan het boveneinde.
De antenne is nu door middel van een koppelspoel Lk aan het
boveneinde van de afstemkring verbonden (fig. 70). Terwijl in A ervoor
gezorgd werd, dat dit geschiedde met een kleine condensator, dus
grote impedantie, bereikt men dit hier met een grote spoel, althans
een spoel, die groot is t.o.v. L. Door wiskundige beschouwingen vin
den we, dat hier tussen ea en eg bij benadering deze betrekking bestaat:
L

cor. L

es = ü ' ~R

Ca

Daaruit volgt:
L

Opslingering: V0p — JJ-

cor. L

R

(30c)

Uit deze formule blijkt weer, dat de opslingering onafhankelijk is
van de stand van de afstemcondensator C. Het blijkt evenwel, dat de
onafhankelijkheid toch niet zo volkomen is als in het voorgaande geval,
door het feit, dat Lk een benadering is, die alleen maar geldt als de
eigen-frequentie, die Lk en Ca oplevert, enige malen kleiner is dan
die van de afstemming. Bij de kortste golven in het afstemgebied is
deze verhouding ongunstiger en is de opslingering wat kleiner, wat
ook door de lijn C in fig. 72 tot uitdrukking komt. Verder blijkt uit
deze figuur, dat de opslingering bij eenzelfde kring kleiner zal zijn.
dan in de beide vorige gevallen.
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D.

Inductieve koppeling aan het ondereinde.

Dit geval komt in principe in zoverre met het in B behandelde over
een, dat men de antenne via een kleine impedantie aan het ondereinde
van de LC-kring verbindt. Voorwaarde is, dat Lk klein is t.o.v. L.
De formule, die men hier vindt voor de berekening van de opslingering is minder eenvoudig dan in de voorgaande gevallen, terwijl de
afhankelijkheid van de stand van de afstemcondensator nog groter is
dan in geval A (zie lijn D in fig. 72), waarom deze koppelmethode
dan ook geen practische toepassing vindt.

v:

E. De indirecte-inductieve koppeling.
Zoals uit fig. 71 blijkt, hebben we hier te doen met een h. f. trans
formator. Beide kringen hebben een
M
zekere eigen-frequentie. Indien nu de
eigen-frequentie van de primaire kring
—j— Ca
Lk<
■L
klein is t.o.v. die van de LC-kring (dus
X"
0
e9
grote Lk en Ca), zoals in de practijk
R
>/?
e>
gewoonlijk geschiedt, dan zal men bij
L
benadering kunnen schrijven:
Fig. 71
M
De Indirecte-inductieve
(or. L
eg = Lk
koppeling.
R Ca

.i

zodat de:

Opslingering: V0p —

M

cor. L

(30d)

Hierin stelt M de coëfficiënt van wederkerige inductie tussen beide
spoelen voor. Volgens deze formule, die veel gelijkt op (30c), bestaat
er geen afhankelijkheid van de stand van de afstemcondensator. Toch
doen zich hier dezelfde omstandigheden gelden als in geval C. Boven
dien blijkt de opslingering van dezelfde orde van grootte te zijn als
in dat geval, zodat de karakteristiek (fig. 72) voor geval C en E gelijk
aangenomen kan worden.
De indirecte-inductieve methode biedt, met betrekking tot de later
te bespreken automatische sterkteregeling nog het voordeel, dat de
antenne gescheiden is van de roosterkring van de h. f. buis, zodat
men ongehinderd de negatieve voorspanning op het rooster kan ver
anderen.
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F.

Enige bemerkingen.

De in de practijk het meest gebruikelijke zijn: de capacitieve kop
peling aan het boveneinde (fig. 66a) en de indirecte-inductieve koppeling (fig. 66e).
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Bij alle koppelmethoden zal de opslingering des te groter zijn, naar
mate de kringversterking groter is, m.a.w. de kringkwaliteit des te beter
is en dat betekent, naarmate R/L kleiner is en naarmate de daaraan
voorafgaande factor, die we als koppelingsfactor kunnen beschouwen,
groter is. Toch kan men deze beide maar niet willekeurig opvoeren.
Niet alleen is men gebonden aan een zekere waarde van RIL, maar
door de koppeling, enerzijds met de antenne, anderzijds met de h.f. buis,
treedt een vergroting van R/L, dus een kwaliteitsverslechtering of wel
een grotere demping op. Hoe kleiner de weerstand van de antenne
is en dus hoe beter die b.v. aan de aarde verbonden zal zijn, des te
kleiner is de dempende invloed van de antenne.
Maar behalve met de demping heeft men ook nog rekening te houden
met de verstemming.
Als een ontvanger met meerdere afgestemde kringen op een antenne
aangesloten wordt, waarvan de capaciteit anders is dan die, waarbij
de „gelijkloop” der kringen werd ingesteld en de schaal geijkt werd,
dan blijkt verstemming van de eerste kring op te treden. Deze is nu
des te ernstiger naarmate die kring vaster met de antenne gekoppeld
is en men heeft een minder gevoelig toestel. Hoe beter nu de kwaliteit
van de eerste kring is, hoe groter de verstemmingskans wordt en dit
is daarom mede een aansporing om, met het oog op de goede selecti
viteit en gelijkmatige gevoeligheid, de kringkwaliteit niet al te hoog
te maken.
Bekijken we de opslingeringskarakteristieken A en E in fig. 71 voor
de beide hierboven genoemde koppelmethoden, dan zien we een tegen
gesteld verloop. Dit leidt er toe om beide systemen te combineren,
zodat .over het gehele gebied een meer gelijkmatige opslingering
wordt verkregen.
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De opslingering als functie van de
golflengte, resp. frequentie.
A. bij capacitieve koppeling aan het
. boveneinde.
B. bij capacitieve koppeling aan het
ondereinde.
C. bij inductieve koppeling aan het
boveneinde.
D. bjj inductieve koppeling aan het
ondereinde.
E. b\j indirecte-inductieve koppeling.
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Een goede antenne en antenne-afstemkring zijn bevorderlijk voor goede
ontvangst door a. grotere hoeveelheid, b. minder geruis, c. betere selectiviteit.
Om do invloed van de antennecapaciteit op de afstemkring te reduceren,
waardoor de afstemming meer onafhankelijk daarvan wordt, en gelijktijdige
afstemming van alle h.f.kringen mogelijk te maken en tevens de straling tegen
te gaan, wordt de antenne op bepaalde wijze met de afstemkring gekoppeld.
Meestal wordt toegepast de koppeling door middel van een kleine conden
sator aan de top van de afstemkring of door een in de antenne opgenomen
spoel, die inductief met de afstemspoel is gekoppeld.
De versterking der antennetrilling, alvorens deze rooster en kathode van de
versterkerbuis bereikt, wordt bepaald door de koppelingsfactor en de kringversterking der afstemkring.
Deze versterking heet antenneversterking of opslingering.

§ 31. Opslingering door een bandfilter.
Een bandfilter kan in principe op al de in de vorige § genoemde
wijzen met de antenne gekoppeld worden. Algemeen is de eerstge
noemde methode in gebruik, zoals in fig. 73 is aangegeven. De wis
kundige uitwerking van deze schakeling leidt bij kritische koppeling
van het bandfilter, bestaande uit twee volkomen gelijke kringen, tot
de volgende betrekking*tussen ea en eg-.
/

q

cor. L

eS — 2 C + C, ~R~' ea
waarin Q de totale capaciteit voorstelt, die door Ca en Ck in serieschakeling wordt gevormd.
Daaruit volgt:
Opslingering: Vop =
ILOf

=4= c»

,^r
s* c
o
o

c
Ckl

\R

fi)

e9

1

q

2 C + C, '

cor . L

C— • • (31)

A

In de practijk kan men vaak
voor C, de waarde van Ck
-±ck
in rekening brengen.
Uit de vergelijking met for
4= Ca
R
>/?
i
mule (30a) zien we, dat de
o
c
%
^ opslingering bij het bandfilter
ri
de helft is van die van de
B
enkele
kring met gelijke kringFig. 73
kwaliteit en bij gelijke fre
Capacitieve antennekoppeling aan het bo
veneinde met de eerste kring van een band quentie.
Ook bij de andere in § 30
a. dat zelf capacitief gekoppeld is
filter,
b. dat zelf inductief gekoppeld is besproken
koppelmethoden
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komt men tot het resultaat, dat de opslingering bij het bandfilter
de helft is van die bij één kring.
Bij een bandfilter, als koppeling- tussen antenne en buis, verkrijgt men de
halve opslingering van die van een enkele kring met gelijke elementen en bij
gelijke frequentie.

§ 32. De selectiviteitskromme.
A.

Bij Lange- en middengolven.

De selectiviteit van het gehele toestel wordt in de pjactijk niet,
zoals men uit het voorgaande zou kunnen afleiden, door een resonantiekromme weergegeven, maar door een selectiviteitskromme.
In principe is de laatste het omgekeerde beeld van de eerste. De
verticale waarden worden bij deze kromme op een Iogarithmische schaal
afgepast, zodat men een duidelijk beeld krijgt omtrent het verloop
in de staarten van de kromme. Bij de thans nog in gebruik zijnde,
verouderde methode meet men hoe groot een voor 30 °/0 met een
trilling van 400 c/sec gemoduleerde h.f. spanning moet zijn om het
normale 1. f. uitgangsvermogen (50 mW) te verkrijgen. Men noemt de
bij afstemming nodige spanning, de normale ingangsspanning (§ 108).
Gesteld, dat men een toestel een h.f. spanning van 1400 kc/sec (214m)
toevoert (fig. 74); dan zal, als men daaraan een h. f. spanning toevoert,
die b.v. 5, 10, 15 en 20 kc/sec met de afstemfrequentie verschilt (verstemmings/requentié), deze spanning be
50
langrijk groter moeten zijn, n.1. resp.
40
2,5
X, 0,2 X, 21 X, 35 X zo groot
30
(zie
de punten A, B, C en D), om weer
20
het vermogen van 50 mW te verkrijgen.
r
Dit betekent nu omgekeerd, dat een
i"
ongewenste draaggolf, die b.v. 15 kc/sec
a 8
van de afstemfrequentie (1400 kc/sec)
*5
verschilt en die even sterk zou zijn als de
draaggolf, waarop is afgestemd, een 21
maal zo zwakke spanning zal opwekken
(punt C). Het ligt voor de hand, dat de
punten F en G van de beide krommen
-20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20
bepalend zijn voor de bandbreedte BI0.
Verstemmings frequente in kc/sec
Men ziet direct in, dat de bandbreedte
Fig. 74
Selectiviteitskromme v. e. ont- bij 214 m (1400 kc/sec) ca. 22 kc/sec en
vanger voor lange- en
bij 2000 m (150 kc/sec) ca. 9 kc/sec is,
middengolven.
zodat in dit geval de selectiviteit bij ed
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lange golven heel wat beter is dan bij de korte, wat een gevolg is
van het in § 22 K besprokene. (In §109 komen we nog eens terug
op deze krommen.)
B. Dichtbij- en ver af-selectiviteit.
Bij de meting van de toestellen stelt men ten eerste vast bij welke
verstemmingsfrequentie de spanningswaarde 0,1 van die bij de afstemfrequentie is, zodat de bandbreedte bepaald is. Nu is daarmede de
selectiviteit niet volkomen bepaald, wat men direct inziet, als men in
fig. 75 beide krommen, geldend voor twee verschillende ontvangers,
bekijkt. Beide toestellen bezitten eenzelfde bandbreedte, doch daar het
toestel, waarvoor de gestreepte kromme B geldt, betere, of meer kringen
bezit, buigt de kromme zich minder snel om en het gevolg is, dat op 4
kanalen afstand (III -§ 16) bij het ene toestei de opgewekte spanningen
0,01 en bij het andere 0,001 van de spanning bij de afstemfrequentie
is. Bevindt zich op die golflengte een sterke zender, dan spreekt het
vanzelf, dat het tweede toestel belangrijk beter is. Dit leidt er toe om,
lettende op de kanalenafstand, te spreken van dichtbij-en ver af-selec
tiviteit. De beide toestellen bezitten gelijke dichtbij-selectiviteit, terwijl
de veraf-selectiviteit van het ene toestel (kromme B) groter is
dan van het andere. In de practijk wordt dan ook de bandbreedte
bij 0.1, bij 0,01, bij 0,001 en soms bij 0,0001 bepaald.
In een ontvanger, waarvoor de
ofloi
kromme
B geldt, ontstaat van een
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s
even
sterke
zender op 4 kanalen af300
| stand een spanning, die slechts 0,001
/
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ofi'S deel van die bij afstemming bedraagt,
qo?| terwijl in de ontvanger met de kromme
u
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* A dan nog 0,01 deel van de spanning
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Vv 20
§> ontstaat. Daarom zegt men, dat de
0J | eerste een belangrijk grotere verafH2 k
ji -ft
selectiviteit bezit dan de tweede.
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Een toestel, dat b.v. in Eindhoven een
I
2?kc/seci
zeer goede dichtbij-selecti viteit bezit,
36 j'__ n
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2
3
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4
3
2
Zenderkanalen
kan in de Biesbosch, dicht onder
de zender Jaarsveld, veel last van deze
Fig. 75
Selectiviteitskromme van twee ondervinden, wanneer men naar een
toestellen met gelijke dichtbij- zender op enige kanalen afstand wil
selectiviteit (bandbreedte) doch luisteren. Daarom moet aldaar een
met sterk verschillende veraf- ontvanger gebruikt worden, die een
selectiviteit. B. is beter dan a. goede veraf-selectiviteit bezit. Bij een
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goede driekringsontvanger (cascade) is echter de veraf-selectiviteit
toch nog niet ideaal, zodat men soms nog 10 a 12 kanalen terzijde
van de sterke zender zal moeten blijven, om niet gestoord te worden.
Opmerking: Men definieert de dichtbij-selectiviteit ook wel door het getal,
dat het aantal malen normale ingangsspanning aangeeft (Fig. 75), waarbij de
kromme de lijn snijdt, die op 1 kanaal afstand van de afstemfrequentie ligt;
hij is dan voor toestel met kromme A 20 en voor dat met B 40. De verafselectiviteit zou men b.v. kunnen vaststellen, door het getal, dat men op 5,
10 of meer kanalen afstand van de afstemfrequentie heeft.
De selectiviteitskromme is het omgekeerde van de resonantlekromme en wordt
algemeen gebruikt om de selectiviteit van een toestel te beoordelen.
Do diclitby-sclectiviteit wordt gekenmerkt door de bandbreedte, waarbij de
spanning 0,1 van die bij de afstemfrequentie is, m.a.w. waarbij de ingangsspanningen 10 maal dé normale ingangsspanningen zijn.
De veraf-selectiviteit wordt beoordeeld naar het aantal kanalen, waarbij de
spanning een veel kleiner deel van die bij de afstemfrequentie bedraagt, m.a.w.
waarbij de ingangsspanningen vele tientallen malen zo groot als de normale
ingangsspanningen moeten zijn, om het uitgangsvermogen van 50 mW te geven.

§ 33. Een vergelijking van enkele koppelmethoden.Nadat we in de vorige § kennis gemaakt hebben met de selectivi
teitskromme, willen we door middel hiervan eens nagaan welk verschil
in selectiviteit en geluidskwaliteit de verschillende koppelmethoden op
leveren. De resultaten van
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Fig. 76
Selectiviteitskrommen verkregen door
1, 2 en 3 kringen bfl cascade- en
bandfllterschakeling.

a. een enkele kring (A)
b. twee kringen in een
cascadekoppeling, dus
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gekoppeld door een h.f. buis (B)
c. drie kringen in cascadekoppeling (C)
d. een indirect-inductief bandfilter, kritisch gekoppeld (D)
e. idem, doch over-kritisch gekoppeld (E)
f. een kritisch gekoppeld indirect-inductief bandfilter in cascadekop
peling met een enkele kring (F).
Voor de beoordeling der selectiviteit kijke men naar de snijpunten
der krommen met de horizontale lijn 10 en voor de geluidskwaliteit
naar de snijpunten op de verticale lijn bij b.v. 4,5 kc/sec.
Zoals we in §24 zagen, wordt door meerdere kringen in cascade
toe te passen, de selectiviteit verhoogd, hetgeen volgt uit de punten
a, b en c van de kromme A, B en C.
De punten a, b en c wijzen op de meer of minder geringe verster
king der tonen van 4,5 kc/sec.
Vormen we van twee kringen een bandfilter, dan krijgen we bij
kritische koppeling de kromme D. De selectiviteit is (zie punt d) minder
groot dan bij twee kringen in cascadeschakeling (punt b); daaren
tegen is de weergave van hoge tonen belangrijk beter (punt d,). Over
schrijdt men de kritische koppeling, dan kan men b.v. de kromme E
verkrijgen, welke wijst op een kleinere selectiviteit, doch een practisch
gelijke versterking van alle tonen tot 4500 c/sec.
(De zak in deze kromme komt overeen meteen der dubbele pieken
bij over-kritische koppeling.) Wanneer ten slotte achter het kritisch
gekoppeld bandfilter nog een buis met een enkele kring wordt toegepast,
krijgen we kromme F, welke in selectiviteit achter staat bij drie kringen
in cascadeschakeling, doch een betere weergave van de trillingen tot
4500 c/sec waarborgt (punt f,) dan twee kringen in cascadeschakeling.
Zoals we hieruit zien, zijn goede selectiviteit en goede geluids
kwaliteit moeilijk te verenigen; men moet naar een compromis streven.
Uit deze vergelijking blijkt wel, dat het door F voorgestelde geval
(bandfilter in cascadekoppeling met een enkele kring) een zeer goede
oplossing geeft.
De over-kritische koppeling geeft, zoals we zien, een goede geluids
kwaliteit, doch een onvoldoende selectiviteit. Om dit te verbeteren
koppelt men, via een buis, zo’n filter wel met een bandfilter met een
onder-kritische koppeling, waardoor de „zak” in fig. 74 of de pieken
bij de totale resonantiekromme kunnen worden weggewerkt, zodat een
vrijwel vlakke top ontstaat en de selectiviteit wordt verbeterd.
Uifc de vergelijking van de verschillende koppelmethoden voor kringen blijkt,
dat men door middel van bandfilter» een gunstiger compromis tussen goede
selectiviteit en geluidskwaliteit kan vinden, dan bij gebruik van enkele leringen.

HOOFDSTUK V.
Gelijkrichting (Detectie).
Drie gelijkrichtmethoden.
In Deel I (§ 64) bespraken we reeds de detectie, zoals deze ver
kregen wordt met behulp van een kristal, terwijl we in §84 de detectie
met behulp van een triode behandelden en wel in het bijzonder de
roostergelijkrichting.
Het is gewenst de voor detectie nodige gelijkrichting, die we met
radiobuizen kunnen verkrijgen, hier nader te beschouwen. Daarbij willen
we nog opmerken, dat we onder detectie of demodulatie verstaan de
samenwerking van gelijkrichting en de frequentiescheiding, zodat we
hieronder gewoonlijk spreken van gelijkrichting, waar in het spraak
gebruik het woord detectie meer gewoonte is; daartegen is o.i. geen
bezwaar, als men beide begrippen niet verwart, zoals soms geschiedt.
Men maakt onderscheid tussen:
a. anodegelijkrichting (-detectie)
b. roostergelijkrichting (-detectie)
c. diodegelijkrichting (-detectie).
§ 34.

A. A nodegelijkrichting.
Bij de anodegelijkrichting wordt aan het rooster een grote negatieve
voorspanning gegeven, waardoor de roosterspanningsveranderingen in
het gebied van de sterke kromming van de karakteristiek vallen.
In fig. 77 is de detectorbuis een negatieve voorspanning OA ge
geven. Wordt nu aan de buis een gemoduleerde h. f. trilling toege
voerd, dan zal men zien, dat de ontstaande anodestroomtrilling in het
geheel niet symmetrisch loopt t.o.v. de horizontale lijn, die door B gaat.
Gaan we uit van het eerste, constante deel van de roostertrilling,
dan zien we, dat in de anodekring een pulserende gelijkstroom van
constante topwaarde ontstaat. Denkt men deze ontleed (I - § 14), dan
krijgt men een wisselstroom en een constante gelijkstroom, aangegeven
door de lijn CD, welke ongeveer de anodewisselstroom halveert. Door
de toegevoerde wisselspanning is dus een vergroting van de gelijk
stroom ontstaan; dit is in wezen het ge/ijkrichteffect of de gelijk
richting. Verandert daarna de roosterwisselspanning, dan geeft dit een
Radio-ontvangst II
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verandering in de anodewisselstroom en als men nu weer de anodestroom ontleedt, krijgt men een hoogfrequente anodewisselstroom en
een laagfrequente verandering aangegeven door DC. Dit is de I. f.
modulatie van de trilling. Voert men nu de h. f. anodewisselstroom
aan een scheidend „systeem” (b.v. telefoon met parallel-condensator)
toe, dan gaan de h.f. trillingen over de condensator en deze neemt
daarbij een spanning aan verlopend volgens de lijn CD, zodat de
.
I. f. modulaties over dè telefoon gaan,
/
waardoor de detectie of demodulatie
is volbracht.
Aangezien hier de gelijkrïchtïng in
de
anodekring, dus direct van de
H. f. wisse/sfroomen
in de anodekring
anodestroom geschiedt, spreekt men
A van anodestroomgelijkrichting of kortweg : anodegelijkrichting.
HJf. verandering

B.

Roosterigetijkrichting.

Bij de roostergelijkrichting wordt
het rooster geen of een kleine nega
tieve voorspanning gegeven, terwijl
.-'v.
de roostertrillingen op het rechte deel
Fig. 77
van de Ia-Vg karakteristiek vallen;
Bij anodegelijkrichting wordt ge door een roostercondensator en een
werkt in de bocht van de karak lekweerstand ontstaat een veranderlijke
teristiek bij een constant blij
vende voorspanning op het roos gemiddelde negatieve voorspanning
ter; in de anodekring treden de op het rooster. Aan de hand van fig. 78
l.f. veranderingen door het gelrjk- kunnen we nagaan, hoe de gelijkrichteffect op.
richting plaats vindt (zie ook I-§84).
Wanneer in de roosterspoel wisselspanningen optreden, wordt het
rooster afwisselend positief en negatief t.o.v. de kathode. In het eerste
geval neemt het electronen op, die, als Cg alleen aanwezig was, niet
weg kunnen en het rooster blijvend negatief zullen maken. Doordat
de lekweerstand Ri aanwezig is, wordt echter een weg geboden naar
de kathode.. Zou een constante h. f. trilling in L worden opgewekt,
dan zou ook een constante trilling tussen rooster en kathode optreden,
met het gevolg, dat het rooster zich aanhoudend negatief zou opladen
en een constante lekstroom van het rooster naar de kathode zou vloeien ,
het spanningsverlies in de weerstand bepaalt hoe sterk het rooster
negatief zal zijn t.o.v. de kathode.
Is de trilling gemoduleerd, dan komen de l.f. in sterkte veranderende
h.f. spanningen tussen rooster en kathode. Door het negatieve rooster
i

H.f wisselspanning
op hef rooster

:
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worden alle trillingen op het rooster a.h.w. zover naar links verschoven,
dat de toppen slechts weinig over de verticale as heen komen. Door
de h.f. wisselspanningen op het rooster ontstaat derhalve een gemiddelde
negatieve roosterspanning, dus een gelijkriekteffeet, dat zich daarna
in de anodestroom doet gevoelen. Komt een sterkere h. f. trilling aan,
dan ontstaat een sterkere negatieve spanning op het rooster (streeplijn
B-C). Overeenkomstig daarmede vertoont de anodestroom een grotere
daling. Alles gaat er dus om, dat het rooster electronen opneemt.
Een meer uitvoerige beschrijving van dit proces is in I - § 84 opge
nomen.
ROOSTER-GELIJKRICHTING
Wij merken hierbij op, dat, terwijl
H. f wisselstromen
in de anodeknng
het bij de gelijkstroombuizen nodig
was om het rooster enige positieve
voorspanning te geven, het juist bij
•U
gebruik van indirect verhitte buizen
ril / nodig is enige negatieve voorspani "
___ i-

Lf.verle.ng~

ning te geven (zie I-§ 106). Strikt

i !!

genomen zou men de voorspan
ning OA zo moeten kiezen, dat
\A \0 o
het werkpunt in de knik, die de
roosterstroomkromme vlak bij de as
/=?*
' tl. f. wisselspanning
vertoont, valt, doch daarvan kan
op het rooster
men in de practijk afzien, omdat de
=3
te verwerken trillingen doorgaans zo
'A' p
groot zijn, dat ze de knik over
C'
schrijden.
Fig. 78
De grootte van de verschuiving der
Bij de roostergelijkrichting wordt
roostertrillingen
naar links hangt in
de gelijkrichting reeds in de roos
de
eerste
plaats
af
van de amplitude
terkring verkregen; de voorspan
ning verandert zich dan l.f. door
der h. f. trillingen. De verschuiving
de optredende roosterstromen.
kan nooit groter zijn dan de ampli
tude en is gewoonlijk kleiner, zodat
de toppen iets over de verticale as blijven kijken.
De waarde van de roostercondensator en de lekweerstand zijn hele
maal niet kritisch, d.w.z. kunnen binnen wijde grenzen variëren. Men
kiest gewoonlijk Cg = 200 tot 500 pF en Ri — 2 tot 3 Ma.
Aangezien de gelijkrichting hier plaats vindt in de roosterkring, dus
met behulp van de roosterstroom, spreekt men wel van roosterstroomgelijkrichtingy of kortweg van roostergelijkrichting.
%

SP

ÊiëJ

Opmerking: In de duitsche literatuur wordt anodegeljjkrichting ook wel als
„Richtverstarkung” aangeduid, terwijl men een „schakeling voor roostergelgk-
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richting” doorgaand als een „Audion”-schakeling aanduidt (audio = hooren;
een schakeling, waarbij men iets hoorbaar maakt, wat overigens van elke
detectieschakeling gezegd zou kunnen worden). De detectiebuis noemt men in
dit geval wel de „Audion”.

Het is wel belangrijk op te merken, dat, terwijl bij de anodegelijkrichting de gemiddelde anodestroom vergroot wordt, deze bij roostergelijkrichting verkleind wordt.
C.

Diodegelijkrichting.

Hoewel men in de eerste ontwikkeling van de radio voor de gelijkrichting van een diode gebruik gemaakt heeft, heeft men vele jaren
aan de triodegelijkrichting de voorkeur gegeven en wel vooral aan
de roostergelijkrichting. In de laatste jaren is deze methode practisch
geheel verlaten en past men de diodegelijkrichting toe.
In fig. 79b stelt de lijn AO de Ia-Va karakteristiek van een diode
voor; we willen aan de hand hiervan in grote trekken nagaan hoe de
gelijkrichting plaats vindt; in §38 bespreken we het principe meer in
bijzonderheden.
Detector
~| Lf. versterk buis
Tussen anode en kathode (fig. 79a) is de
trillingskring LC aangesloten, welke de
1
h. f. wisselspanningen tussen anode en ka
3
thode brengt. In serie met deze kring is
een grote weerstand (ca. 500 000 _n_) opge
nomen, waaraan een condensator Cs (ca. 200
pF) parallel geschakeld is.
Hf. StroomImpulsen
m de anodekring
Zodra de anode positief is t.o.v. de
kathode worden electronen doorgelaten en
^
zo
komt elke halve periode door de van
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/
L.f. stroom door/?
LC komende wisselspanningen een stroom
Toegevoegde
----- Hf wisselspanning
stoot via Cs in de gehele anodekring tot
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stand.
Een constante h. f. wisselspanning zal
&
—L f. wisselspanning opR
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b
lijkstroom tot stand of anders gezegd, er
vindt gelijkrichting plaats. Hierbij laadt de
Fig. 79
condensator Cs zich op en er zal een con
Meest gebruikelijk schema
stante, ononderbroken gelijkstroom door R
van diodegelijkrichting
vloeien en wel een electronenstroom van a
Bij de diodegelijkrichting
wordt direct in de anode naar b. Het noodzakelijke gevolg daarvan
is, dat a negatief t.o.v. b wordt, m.a.w.
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t.o.v. de kathode. Dit heeft ten gevolg, dat de h. f.. trilling (fig. 79b)
zich t.o.v. de as naar links verschuift en wel net zover tot de toppen
der h. f. spanning nog even over de verticale as heen kijken. Wordt
nu een h. f. trilling ontvangen, die 1. f. gemoduleerd is, dan is het
resultaat als in fig. 79b. De gemiddelde van de naar links verschoven
h.f. trillingen geeft de 1. f. spanning aan, die op de weerstand R
komt te staan.
Daar de h. f. trilling zover naar links verschoven wordt, dat slechts
kleine topjes rechts van de verticale as liggen, zal de verkregen 1. f.
spanning heel sterk naderen tot de topwaarde van de h. f. spanningen
en geeft, behoudens het feit, dat sterke trillingen altijd iets meer de
as overschrijden, een zeer goed beeld van de modulatie der h.f. trillingen.
Brengen we de spanningsvariaties over op de Ia-Va karakteristiek,
dan krijgen we de kleine h. f. stroomimpulsen, die door de diode worden
doorgelaten en naar Cs gaan, terwijl de zware streeplijn de gelijkstroom
door de weerstand R weergeeft.
De veranderende gelijkspanning op R wordt nu gebruikt voor de
I. f. versterking. Om nu meteen een sterkteregeling voor het geluid
te hebben, brengt men op R een schuifcontact aan, waardoor de tussen
b en c optredende I. f. spanningen aan rooster en kathode van de
1. f. versterkbuis kunnen worden toegevoerd.
Er bestaat nog een andere schakelmogelijkheid, die in fig. 80 is
weergegeven en waarbij men de LC-kring op dezelfde wijze aansluit
als men dit bij de roostergelijkrichting doet, n.1. met behulp van een
condensator C, en lekweerstand Rit echter nu tussen kathode en plaat
geschakeld.
Opmerking: Vergelijkt men fig. 78 met het schema in fig. 80, dan ziet men,
dat het rooster dezelfde functie verricht als de anode bij de diode, zodat de
vorm van de roostergelijkrinchting ook beschouwd kan worden als een uitbrei
ding der diodegclijkrichting.

Worden door de LC-kring (fig. 80) aan de diode h.f. wisselspan
ningen toegevoerd, dan gebeurt in dit
if. versterk*
a
Detector
stelsel precies hetzelfde als bij de roos
buis
r---- 1
o
tergelijkrichting. Er moeten derhalve tus
L.I:::
qc
ri
sen plaat en kathode h. f. en l.f. trillingen
o
optreden. Van frequentiescheiding, als bij
de vorige schakeling, is nu geen sprake,
Fig. 80
daar de LC-kring de h.f. trillingen veel
Minder gebruikelijk schema sterker aan de punten a en b doet op
voor diodegelijkrichting.
treden dan bij de eerste methode. De aan-
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sluiting op de triode, zoals in fig. 80 aangegeven, is daarom ook
lang niet volledig, daar vooraf nog frequentiescheiding moet plaats
vinden, wat wij hier niet nader zullen bespreken.
Om de beide methoden van diodegelijkrichting te onderscheiden,
zou men kunnen spreken van diodegelijkrichting met serieweerstand
(fig. 79) en van die met parcillehveerstand (fig. 80). Ook is het mogelijk
de eerste als diode-detectie methode en de tweede als diode-gelijkrichtmethode aan te duiden. Gewoonlijk wordt de in fig. 79 gegeven methode
toegepast, daar deze verreweg de eenvoudigste is.
Men onderscheidt anode-, rooster-, en diodegelijkrichting.
Anodegelykrichting wordt verkregen dooi) het rooster een zo grote negatieve
voorspanning te geven, dat een door een trilling veroorzaakte vermeerdering
van de negatieve spanning een kleinere anodestroomverandering veroorzaakt
dan een even grote verminderingl van die spanning; de op het rooster komende
trilling ondergaat geen verandering; de gemiddelde anodestroom wordt hierbij
vergroot.
Roostergelijkrichting wordt verkregen, doordat hot rooster tijdens de ene
halve periode van de trilling positief gemaakt wordt en daarbij zoveel electronen opneemt, dat het rooster meer of minder negatief geladen wordt; daarbij
wordt een gemiddelde negatieve roosterspanning verkregen, die, dank zij de
aanwezigheid van de lekweerstand, varieert in de l.f. modulatie; de op het
rooster komende trilling ondergaat dus gelijkrichting, welk gelijkrichteffect op
de anodestroom wordt overgedragen; de gemiddelde anodestroom wordt hierbij
verkleind.
Diodegelykrichting berust op het feit, dat een twee-electrodenbuis bij een
positieve anodespanning- de anodestroom doorlaat en bij een negatieve niet.

§ 35. Lineaire en kwadratische gelijkrichting.
Nadat we in de vorige
k
h
§§ de in de practijk voor
/
komende gelijkrichtmethoLineaire
karakteristiek_
den hebben leren kennen,
»/
P,
willen we nu wat dieper op
B.
enkeleverschijnselen ingaan.
Myi
De radiotechnicus spreekt
w
o
vaak over lineaire of kwap
dratische gelijkrichting, die
Lineaire gelijkrichting
bij de genoemde methoden
Fig. 81
optreedt. Daarom is het
De gelijkrichting, welke
nodig deze begrippen eerst
hier ontstaat, doordat
te
verklaren.
gewerkt wordt in punt
B van een karakteristiek,
die bestaat uit twee
rechte delen, heet lineaire gelijkrichting.

A. Lineaire gelijkrichting.
Gesteld eens, dat de Ia-Vg
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karakteristiek de vorm had van een gebroken lijn ABC (fig. 81) en
dat men punt B als werkpunt kiest. Het spreekt wel van zelf, dat
hier gelïjkrichting optreedt en men ziet ook direct in, dat de gelijkrichting een gevolg is van de steilheidsverandering van de karakte
ristiek in punt B. Welnu, dat is bij elke gelijkrichting steeds het
geval: zonder steilheidsverandering geen gelijkrichting. Gaan we nu
eens na wat er gebeurt met de twee roostertrillingen P en Q. Het
begin van Q heeft juist een 2 maal zo grote amplitude als P. Door
de trilling P wordt de gemiddelde anodestroom een bedrag p groter
dan de ruststroom in B, zodat p de grootte van het gelijkrichteffect
voorstelt. Van trilling Q zal het resultaat zijn, dat de gemiddelde
anodestroom een bedrag q groter is dan de ruststroom in B. Dit bedrag zal juist 2 maal zo groot zijn als p. Terwijl dus de amplituden der roostertrillingen zich verhouden als 1 : 2, verhouden degelijkrichteffecten zich ook als 1:2. De verhouding is steeds bij. beide
dezelfde, waarom men spreekt van lineaire gelijkrichting.
Men zou ook lineaire gelijkrichting krijgen, als b.v. A' C de karak
teristiek was en men puntA1 als werkpunt gebruikte.
De lineaire gelijkrichting brengt dus mede, dat elke verandering in
de roosterspanning in dezelfde verhouding in de anodestroom tot uiting
komt. Indien nu een gemoduleerde trilling op het rooster komt, als
bij trilling Q is aangegeven, dan zien we, dat de amplitude van de
modulerende trilling zodanig wordt overgebracht, dat de afstanden
a en b even groot zijn, en dit betekent, dat de gelijkrichting volkomen
vrij van vervorming is.
B. Kwadratische gelijkrichting.
Om deze gelijkrichting te Ieren kennen, denken we ons een kwa
dratische karakteristiek (fig. 82).
c
De steilheid verandert hier
La
-------- j—
bij van punt tot punt en neemt
a
Kwadratische
karakteristiek
'prfcll' volkomen gelijkmatig af bij
grotere negatieve voorspanB.
AJ
ning, zoals we uit fig. 4 kun
Vg -r
o o
nen zien.
p
Fig. 82
Veronderstel nu weer, dat
De gelijkrichting, welke op het rooster van deze buis
3Q
hier verkregen wordt
de twee trillingen P en Q
doordat de karakteris
tiek kwadratisch is, heet optreden. Beide veroorzaken
een verhoging van de gemid
kwadratische
gelijkrichting.
delde anodestroom, die we
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door p en q hebben aangeduid. De amplitude van het begin van
trilling Q is juist 2 maal zo groot als die van P en nu blijkt, dat q
niet 2 maal, maar 22 = 4 maal zo groot is als p. Was Q 3 maal zo
groot als P, dan zou q 32 of 9 maal zo groot zijn als p. Het gelijkrichteffect is hier dus niet lineair, maar kwadratisch, zodat men
hier van een kwadratische gelijkrichting spreekt.
Zou de karakteristiek een derdemachtslijn geweest zijn, dan zou
men van een derdemachts-gelijkrichting kunnen spreken, doch dit is
niet van practisch belang.
Letten we nu nog even op het gemoduleerde deel van trilling Q ;
dan zien we, dat a groter is dan b, hetgeen bij de oorspronkelijke
roostertrilling niet het geval was. Vergelijkt men dit resultaat met fig. 20
en 21, dan ziet men direct in, dat men nu met niet-lineaire vervorming
door de 2e harmonische te doen heeft. Theoretisch is dat ook direct
verklaarbaar, omdat de karakteristiek kwadratisch is. Er is echter behalve
de niet-lineaire vervorming nog een ander bezwaar, n.l. dat de kwa
dratische gelijkrichting voor zwakke roostertrillingen een veel kleinere
gevoeligheid meebrengt dan voor sterke, d.w.z., dat zeer zwakke
roosterwisselspanningen een kleiner gelijkrichteffect geven.
Gesteld, dat men bij een roosterwisselspanning van gelijke amplitude
bij kwadratische- en lineaire gelijkrichting hetzelfde gelijkrichteffect had.
Wanneer dan de trilling 5 maal zo zwak werd, zou dit bij lineaire
gelijkrichting 5 maal zo klein en bij kwadratische 52 of 25 maal zo
klein worden.
Dit nadeel — de kleine getijkrichtgevoeligheid — kan echter som
tijds een voordeel zijn. Wanneer toch bij onvoldoende selectiviteit van
het toestel de trillingen van een zwakke zender naast die van een andere
optreden, zal bij kwadratische gelijkrichting de zwakke zender veel
minder storen dan bij lineaire gelijkrichting.
Elke gelykrichting berust op de steilheidsverandering van de stroomspanningskarakteristiek.
Bij theoretische beschouwing onderscheidt men: lineaire- en kwadratische
gelykricnting.
By lineaire gelykrichting geeft een n maal zo sterke roostertrilling een
n maal zo sterk gelykrichteffect; deze gelykrichting is geheel vervormingsvry
en dus ae ïaeaie.
By kwadratische gelykrichting geeft een n maal zo sterke roostertrilling een
n2 maal zo sterk gelykrichteffect; deze methode gaat gepaard met niet-lineaire
vervorming door de 2e harmonische, terwyl voor zwakke roostertrillingen het
gelykrichteffect zeer gering is (kleine gelijkrichtgevoeligheid).
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§ 36.
A.

Anodegelijkrichting in de practijk.
Aard van de gelijkrichting.

Deze gelijkrichtmethode berust op de steilheidsverandering van de
Ia-Vg karakteristiek; naarmate de steilheidsverandering, die bij een
roostertrilling van bepaalde grootte optreedt, groter is naar die mate is
het gelijkrichteffect ook groter.
In fig. 83 is de karakteristiek van een buis gegeven, welke voor
een deel gebogen, voor het andere deel nagenoeg recht is. Men be
schouwt nu het gebogen
c
deel vaak als kwadratisch
I'
Ia
en het overige als lineair.
Q,j
\
Het werkpunt B is dus
/
op het kwadratische deel
P,
gelegen. Vandaar dan ook
a
Vg__ A
dat voor de trilling P kwa
0
»
dratische
gelijkrichting op
i
P
Fig. 83
treedt. Wordt de trilling
Gewoonlijk vindt bij
anodegelijkrichting voor sterk, als Q, dan begint
zwakke trillingen (1) het lineaire deel van overkwadratische en voor wegende invloed te worden
sterke trillingen (2) en nadert men heel sterk
lineaire gelijkrichting de lineaire gelijkrichting.
plaats.
Maakt men de trilling zo
sterk, dat de roosterspanning tot nul nadert, dan beginnen roosterstromen op te treden, hetgeen niet-lineaire vervorming meebrengt.
Het feit, dat voor zwakke roostertrillingen kwadratische gelijkrichting
optreedt, brengt dus een kleine gelijkrichtgevoeligheid mee (§ 35).
B. Demping.
In § 23 zagen we, dat, zodra een trillingskring b.v. aan een buis ver
bonden wordt, demping ontstaat. Het kan dan ook niet anders of bij
elke gelijkrichtmethode moet door de verbinding met de detector demping
optreden. Daardoor worden de spanningen, die aan de detector worden
toegevoerd en die gelijkgericht moeten worden, verlaagd en wordt het
gelijkrichteffect verkleind.
Bij de anodegelijkrichting is het voornamelijk de anodekring van de
buis, die de demping veroorzaakt. Deze is via de rooster-anodecapaciteit (Cag) aan de LC-kring gekoppeld (fig. 84). De berekening van
de demping valt buiten het bestek van dit boek, zodat we ons moeten
beperken tot het resultaat daarvan. Dit leert, dat de dempingsweerstand

•»V‘*

138
Rd te bepalen is door:
C5
Deze is dus groter naarmate Cs groter en Cag kleiner is en naarmate
C2 steilheid 5 van de buis, die hier dus ook een rol speelt, kleiner is.
De demping is verder nog afhankelijk van de frequentie; bij hogere
frequentie neemt de capacitieve weerstand af en daarmee vermindert
de demping.
Aangezien de steilheid van betekenis is, zal de vorm van de karak
teristiek en verandering van de anodespanning van invloed zijn.
Ra
Verder treedt nog demping op, als de roostertrillingen
zo sterk worden, dat er roostero
stromen optreden.

& w;-"G

.

Fig. 84

C. Welke buizen ?
De vraag of een buis al dan niet doeltreffend is voor deze gelijkrichtmethode,
kan alleen beantwoord worden, als men
het verloop van de I a-Vg werkkarakteristiek
kent, want hoe kleiner (bij een gegeven
roosterruimte) het gebied is, waarover kwa
dratische gelijkrichting optreedt, hoe geschikter de buis is.
Volgens § 3 zal bij een grote anodeweerstand de werkkarakteristiek
meer voorover vallen en wordt de karakteristiek meer vervlakt, wat
de gelijkrichting ten goede komt. Echter wordt de werksteilheid kleiner,
zodat het gelijkrichteffect in het algemeen kleiner wordt.
Daar juist bij weerstandskoppeling een grote ohmsche anodeweer
stand nodig is, verdient deze koppelmethode de voorkeur. Daarvoor
zijn buizen met een grote versterkingsfactor nodig. Zo werd de triode
E499 eigenlijk uitsluitend geconstrueerd voor anodegelijkrichting, terwijl
ook de E 438 als zodanig te gebruiken is. De triode E 499 komt
voornamelijk daar in aanmerking waar de roosterkring aperiodisch is,
zodat de anodekring daarop geen dempende invloed heeft. Een penthode als b.v. EF6 heeftt.o.v. de trioden het voordeel, dat de roosteranodecapaciteit veel kleiner is, zodat de demping belangrijk kleiner is.
De buis heeft bovendien een grotere roosterruimte en geeft dus bij
sterke trillingen minder kans op vervorming door roosterstroom.
Schema van de anodegelijkrichting; de rooster-anodecapaciteit koppelt de
anodekring aan de LCkring, waardoor demping
ontstaat.

*/

AnodegeIykriehting is voor betrekkelyk sterke roostertrillingen kwadratisch,
zodat niet-lineair© vervorming optreedt, terwijl btf sterke trillingen vervorming
door roosterstromen plaats vindt.
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De demping- ontstaat door de anodekring, die capacitief aan de roosterkring
gekoppeld is; zij wordt kleiner, naarmate de roosteranodecapaciteit kleiner is,
naarmate de anodeweerstand kleiner en de scheidingscondensator groter is en
naarmate de draaggoltirequentie kleiner en de anodespanning lager is.
Als buizen voor anodegelijkrichting komen vooral zulke in aanmerldng, die
voor weerstandskoppeling gebruikt worden, terwyl penthoden het voordeel van
een geringe demping geven.

§ 37.
A.

Roostergelijkrichting in de practijk.
Aard van de gelijkrichting.

In de allereerste plaats moeten we er op wijzen, dat we bij deze
gelijkrichting te doen hebben met twee processen, a) het gelijkrichtproces, dat eigenlijk volkomen gelijk is aan dat bij de diode en zich
tussen rooster en kathode afspeelt; b) de versterking van de verkregen
I.f. wisselspanningen op het rooster, zodat men van een versterkt gelijkrichteffect zou kunnen spreken.
Voor zwakke h.f. trillingen (tot ca. 0,3 V) krijgt men door de krom
ming van de Ig- Vg karakteristiek vrijwel kwadratische gelijkrichting.
Voor trillingen vanaf ca. 0,3 V tot ca. 1 volt is de gelijkrichting lineair,
wanneer althans de modulatie niet al te groot is. Zodra de roosterspanningen in de onderste bocht van de Ia-Vg karakteristiek komen
(fig. 78), treedt vervorming en tevens anodegelijkrichting op, die de
roostergelijkrichting tegenwerkt. De versterkende werking van de buis
is vanzelfsprekend een gunstige factor bij de ontvangst van zwakke
trillingen.
Zeer duidelijk komen de hier gegeven feiten tot uitdrukking in de
gelijkricht-karaliteristiek, d.i. een lijn, die het verband tussen de aan
de buis toegevoerde h. f. spanning, welke voor een bepaald percentage
gemoduleerd is (gewoonlijk 30 °/0) meteen bepaalde frequentie (400 c/sec)
en de daarbij verkregen l.f. spanning.
Fig. 85 geeft de gelijkrichtkarakteristiek van een E 424 N met een
in de anodekring opgenomen transformator 1 : 3. Op de horizontale
as staan de effectieve waarden van de h. f. wisselspanning aangegeven,
die voor 30 °/0 gemoduleerd is. Zulk een spanning (e,) ter waarde van
0,5 V, geeft bij deze modulatie een l.f. spanning (e2), waarvan de
effectieve waarde volgens de kromme ca. 5,5 V is. De variaties door
de modulatie op de h.f. spanning zal hierbij bedragen: 0,30X0,5 =
0,15 V. Daaruit volgt, dat de l.f. modulatie in dit stelsel (bij 0,5 V
h.f. spanning) 5,5 : 0,15 = 37 maal is versterkt. Vergelijkt men de
effectieve h.f. spanning (0,5 V) met de effectieve l.f. spanning (5,5 V)
dan vindt men 5,5 : 0,5 = 11; de aldus berekende verhouding wordt
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wel de detector versterking genoemd.
Letten we nu op het verloop van de kromme, dan zien we, dat bij
ongeveer 1 V afwijking van de rechte lijn optreedt, m.a.w. het gelijkrichteffect neemt niet meer evenredig toe ; de anodegelijkrichting stoort
steeds meer en de vervorming neemt toe. Dit geldt althans bij 30 %
modulatie. Waren de toegevoerde h. f. trillingen voor 60 % gemodu
leerd, dan zou reeds bij ca. 0,5 V h. f. spanning de afwijking van de
rechte lijn optreden. Bij ca. 2,5 V bereikt de kromme een topwaarde,
hetgeen betekent, dat, als men steeds sterkere trillingen aan de buis
toevoert, het gelijkrichteffect steeds
minder aangroeit en op een gegeven
ogenblik niet meer toeneemt, terwijl
bij nog sterkere trillingen, de verkre
gen gelijkgerichte spanning weer af
neemt (bij 3,5 V h. f. spanning krijgt
men ca. 17 V l.f. spanning, zodat de
detectorversterking ca. 5 is).
B.

Demping.

Ook bij roostergelijkrichting treedt
demping op. Vanzelfsprekend heeft
men hier ook de invloed van de anodeef= Effectieve h.f. spanning
kring, als bij de anodegelijkrichting.
Fig. 85
Maar van nog grotere invloed is hier
Gelijkrichtkarakteristiek van een
de
lekweerstand, die parallel aan de
tri'-de bij roostergelijkrichting:.
roosterkring geschakeld is. Bovendien
>
er ogenblikken, dat het rooster positief is en er een roosterstroom optreedt, d.w.z. er zijn ogenblikken, dat er een stroomkring
door de buis gevormd wordt; dan hebben we ook nog rekening te
houden met de weerstand, die daarbij tussen rooster en gloeidraad
optreedt. Deze weerstand en de lekweerstand vormen tezamen een
belastingsweerstand of dempingsweerstand voor de trillingskring, die,
zoals theoretische beschouwingen leren, ongeveer gelijkgesteld kan
worden aan 1/3 deel van de lekweerstand. Nu was het vroeger alge
meen gebruikelijk om in de anodekring van de detector een terugkoppelspoel op te nemen, waardoor men dempingsreductie verkreeg
(I -§85) en waardoor het verlies aan trillingssterkte niet alleen hersteld
kon worden, maar waardoor ook 5 tot 10-voudige versterking der
trillingen kon worden verkregen. De terugkoppelspoel was dan ook,
althans bij gebruik van trioden, destijds zeer in trek en vaak werd
öp deze wijze gebruik gemaakt van een teruggekoppelde detector.

141

c.

Welke buizen ?
Hier konden alleen die trioden in aanmerking komen, die een gunstige
la-Vg en Ig-Vg karakteristiek bezaten. Wij noemen hier slechts de
E 424 N en E 438, waarbij dan in het oog te houden is, dat de laatste
in het bijzonder gebruikt werd, als de buis gevolgd werd door een
weerstandskoppeling (1 - § SS). Penthoden vinden weinig toepassing,
temeer waar de roostergelijkrichting in de laatste jaren geheel op de
achtergrond gedrongen is door de diodegelijkrichting.
Roostergelijkrichting hoeft voor h.f. trillingen beneden ca. 0,3 V kwadratische
en daarboven tot ca. 1 V lineaire gelijkrichting.
Bij sterkere roosterwLsselspanningen treedt vervorming en vermindering van
het gelijkrichteffect op door de tegenwerkende anodegelijkriching.
De gelijkrichtgevoeligheid is groter dan bij de anodegelijkrichting dtoor de
versterking in de buis.
Do demping wordt hier, behalve door de anodekring veroorzaakt door de
aanwezige lekweerstand en de rooster-kathodeweerstand; zij kan door terugkop
peling geheel of gedeeltelijk worden opgeheven.
Onder deteötorversterking verstaal men de verhouding van de aan het
einde van de versterktrap verkregen l.f. spanning en de aan het rooster toe
gevoerde h.f. spanning, welke voor 30 % gemoduleerd is.

§ 38.

De diodegelijkrichting in de practijk.

A. Aard van de gelijkrichting.
De voorstelling van de diodegelijkrichting, zoals die in fig. 79 ge
geven is, was eigenlijk veel te eenvoudig, echter voldoende om voorlopig
een denkbeeld te krijgen van de methode. In werkelijkheid is het proces
belangrijk samengestelder.
In de eerste plaats moeten we er op wijzen, dat de karakteristiek
niet precies in het nulpunt begint, maar iets boven het nulpunt door
de Ia -as gaat (fig. 86) d.w.z. dat er een anodestroom loopt hoewel
er geen anodespanning is aangelegd. Dit is een gevolg van het feit,
dat een aantal electronen de kathode, tengevolge van de temperatuur,
met een zodanige snelheid verlaten, dat ze in de anode dringen, hoe
wel deze ze niet aantrekt door een van buiten opgelegde spanning.
Het is toch alsof er een zekere spanning tussen anode en kathode
optreedt; men noemt dit de te/nperatuurspanning. Het stroompje,dat
door de buis vloeit, is ongeveer 0,3 mA. Wil men dit nul maken, dan
moet men een tegengestelde spanning tussen beide electroden laten
optreden, m.a.w. we moeten de anode een negatieve spanning t.o.v.
de kathode geven. Dit zou te doen zijn door een regelbare spannings
bron (fig. 86b). Tekenden we dan bij elke negatieve spanning de
stroomsterkte op, dan zouden we een karakteristiek krijgen, die links

142

van de Ia-as loopt en de voortzetting is van de karakteristiek in fig. 8óa
We hebben deze voortzetting op 1000 maal grotere schaal dan in fig.]S6a
weergegeven in fig. 86d.
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Diodegelykrichting.
Van de in a voorgestelde kromme is het onderste puntje
1000-voudig vergroot in d weergegeven. Daar de stroomsterkteschaal in d nog veel te veel in elkaar is ge
drukt, om een weerstand van 0,5 M _n_ aan te kunnen
geven, is in f deze schaal nog eens 100-voudig vergroot.
Door de weerstandslrjn OB en de getekende kromme
zijn de punten P te vinden, die de grootte van de ge
lijkgerichte spanning (horizontaal) en van de gelijk
gerichte stroom (verticaal) aangeven. Bij werkende
diode verplaatst het werkpunt zich van P langs de
kromme PQR en vervolgens naar links langs de
Vö-as.
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Indien men nu de stroombron vervangt door een regelbare weer
stand/? (fig. 86c), dan moet men noodzakelijk de karakteristiek in fig. 86d
doorlopen bij het regelen van R. Hieruit blijkt, dat hoe groter R ge
maakt wordt, hoe kleiner de stroomsterkte wordt, maar hoe meer de
tegenspanning stijgt. Was b.v. R = 750 .a, dan was Ia = 0,2 A en
Va — —0,15 V (punt A). Verhogen we de weerstand tot 3000 tl, dan
was Ia = 0,1 A en Va = - 0,3 V (punt B).
Hoewel de kromme in fig. 86 d al een heel sterke vergroting van
het beginpunt van fig. 86a is, is deze voor ons doel nog niet groot
genoeg. Wij werken toch in de practijk met weerstanden van de orde
van grootte van 500 000 si. en zo’n weerstandslijn zou in fig. 86d
vrijwel horizontaal lopen. Daarom gaan we de waarden van de stroom
sterkte nog eens 100 maal vergroten (fig. 86f). De dikgetrokken kromme
is nu een deel van de kromme in fig. 86d.
We willen nu eens nagaan wat er gebeurt, als we gebruik maken
van het schema in fig. 86e, waarbij een wisselstroomgenerator G is
aangebracht, waarmee men wisselspanningen van een hoge frequentie
en verschillende amplitude op de diode brengt, terwijl men met een
gelijkstroombron een bepaalde negatieve voorspanning aan de anode
kan geven. Nemen we aan, dat we deze spanning op — 0,8 V stellen
en dat de wisselstroomgenerator een wisselspanning met een topspanning van 0,2 V geeft. Het blijkt, dat de stroomsterkte iets groter ge
worden en tot punt a in fig. 86f is gestegen (men denke voorlopig
in deze figuur de dunne gebogen lijnen weg). We vergroten de ampli
tude der wisselspanningen Vm tot resp. 0,3, 0,4 V enz. en vinden de
punten b, c en d. Door deze metingen voort te zetten en bij verschil
lende negatieve voorspanningen te herhalen, vindt men een groot aantal
punten (o.a. bij — 1,2 V: e, f, g, h en k). Ten slotte trekken we
door de punten, die met dezelfde topwaarde Vm van de wisselspan
ning verkregen worden, lijnen en daarmee zijn dan ten slotte de dunne
hulpkrommen in fig. 86f gevormd.
We gaan nu over naar het in fig. 87g gegeven schema om het proces
der gelijkrichting te bekijken. Door de spoel L worden h. f. wissel
stromen aan de diode toegevoerd en via de condensator C ontstaan
h.f. stromen. Door de weerstand R aan te brengen ontstaat een ge
lijkstroom door R en een gelijkspanning, waarvan de grootte afhangt
van de amplitude der toegevoerde trillingen. In fig. 86f is de weer
standslijn voor 500 000 ja getrokken. Indien geen trillingen aanwezig
zijn, komt men in punt P.
Wordt nu door L een trilling met een amplitude van Vm = 0,2 V
toegevoerd, dan moet de gelijkstroomwaarde liggen op de kromme

'■

•j

-1

•■•sa

' M
■

■

/
'Y&

144

voor 0,2 V en op de weerstandslijn, zodat men een punt P2 vindt.
Laat men een loodlijn uit P2 neer, dan geeft P2p de gelijkstroomwaarde (ca. 1,7 ^A) en Op de gelijkspanning (ca. 0,82 V), die op de
weerstand R optreedt. Het snijpunt van de genoemde loodlijn met de
oorspronkelijke karakteristiek, het punt Q moet men nu beschouwen
als het werkpunt, waarom de h.f. trillingen plaats vinden. Op de be
kende wijze gaan we nu uit van de toegevoerde wisselspanning de
ontstaande wisselstroom construeren en zien heel duidelijk, dat er een
gelijkrichteffect moet optreden.
Laten we een trilling met een amplitude Vm =0,4 V op de diode
werken, dan vinden we punt P4 en wordt R het werkpunt. Worden
nog sterkere trillingen toegevoerd, dan komt het werkpunt op de Va -as
te liggen en wordt dus de ene helft der trilling geheel afgesneden.
Zo is, als Vm = 1,0 V is, P10 bepaald en is S het werkpunt.
Omtrent de betekenis der verschillende krommen moeten we op
merken, dat deze slechts de functie hebben om bij verschillende weer
standen de punten te bepalen, die de gelijkstroom- en gelijkspanningswaarde bepalen.
Is de tophoogte der toegevoerde trilling Vm — 1,0 V, dan werkt
men nog geheel links van de Ia-as; wordt Vm groter, b.v. 2,0 V; dan
reiken de amplituden over de Za-as en dan begint men pas te werken
in het in fig. 86a getekende deel der karakteristiek.
De grootte van het gelijkrichteffect wordt bij Vm = 0,2 V bepaald
door P2 Q en bij Vm = 0,4 V door P4 R en we zien een aangroeiïng
naar boven en beneden, totdat het werkpunt in de Va -as ligt, wat bij
ongeveer — 1,0 V geschiedt. Vanaf dit punt zien we, dat de lengte
van de loodlijn uit enig punt van de weerstandslijn evenredig met
de afstand toeneemt.
Om na te gaan of we hier met kwadratische of met lineaire gelijkrichting te maken hebben, zou men een veel uitgebreider stel krom
men moeten hebben, dat tussen Vm =0,1 en Vm = 0 sterk verdeeld
is en anderzijds zich uitstrekt tot tenminste Vm = 10 V.
Zou men dan nagaan hoe groot het gelijkrichteffect is bij elke
waarde van Vm, dan zou blijken, dat bij trillingen met een amplitude
kleiner dan ca. 0,25 V de gelijkrichting kwadratisch en bij trillingen
groter dan 1,0 V al begint te naderen tot een lineaire gelijkrichting
om bij ca. 10 V geheel lineair te zijn. Zoals uit fig. 86a blijkt, kan
men zelfs wel trillingen tot ca. 200 V toelaten.
De grootte van de gelijkrichtspanning over de weerstanden is bij
lineaire gelijkrichting gelijk aan de topwaarde van de wisselspanning
of fï X de effectieve spanning, welke op.de spoel staat.

i

!
.
;
:

145

■

!

We geven ten slotte in fig. 87 nog de resultaten aan, die met een
groot aantal dioden zijn te bereiken. Zo geeft kromme A aan hoe
groot de verkregen gelijkspanning over de weerstand R is, als een
hoogfrequente trilling, die ongemoduleerd is (mod. = 0 %) aan de diode
wordt toegevoerd. Deze kromme loopt aan het begin horizontaal; zij
wijst dan de temperatuurspanning aan, die 0,6 V bedraagt. Wordt een
h. f. trilling van 1 V (eff.) toegevoerd, dan is de gelijkspanning ca. 1,6 V
(punt a). Er is dus bij de temperatuurspanning een bedrag van ca. 1 V
gekomen. Nu is door krom
V
me B deze waarde door
punt b aangegeven en zo
geeft deze lijn dus aan
welke bedrag (zlV) aan
gelijkspanning door de h.f.
,u
trilling wordt verkregen. Ten
s
slotte geeft kromme C aan
welke I. f. spanning op de
weerstand /? optreedt, als de
•>3
h. f. trilling 30 % gemoduf
^ OJ
‘erd was.
Zo moet 10 V h.f. wisilspanning, die voor 30%
ïmoduleerd is, een I.f. wisopi
0,1
'oanning geven van
Hf Spanru
F’
^ = 3 V. In fig. 87
'ok ongeveer be
Gelijkrichting bij een <
A. totale gelijkspann
dden (punt c).
modulatie
dj ze is het dus
B. gelijkspanning all
oudig
om direct
C. gelijkspanning alle*.
janning te bepalen,
30% modulatie.
.e h.f. sp. gegeven is.
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’

Demping.
■'

Bij de diodeschakeling als in fig. 86 en 79 is de weerstand R in
serie geschakeld met de diodeweerstand. Deze laatste kan in het algemeen klein verondersteld worden t.o.v. R. In eerste benadering
kan men dus zeggen, dat de trillingskring belast is met een dempingsweerstand, die voornamelijk bepaald wordt door R. Men kan dejdempingsweerstand door de volgende redenering bepalen.
Noemen we de gelijkspanning, die op de weerstand R staat eg, dan
is het vermogen, dat in het hele stelsel bij benadering wordt opgeRadio-ontvangst II
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nomen N = -^r. Bedenken we nu, dat eg de topspanning voorstelt
en dat eg—ee ff. / 2 dan kunnen we ook schrijven: N

2eieff

R

Dit vermogen wordt opgenomen door de dempingsweerstand Rd,
2e 2eff
e2eff
—^ , waaruit volgt, dat Rd = R : 2, m.a.w.
m.a.w. /V = ~Rd
de dempingsweerstand is ten naaste bij de helft van de weerstand R.
Voor het in fig. 80 gegeven geval staat de weerstand R parallel op
de diode, zoals de lekweerstand bij de roosterdetectie, zodat de dem
pingsweerstand dan op 1 /3e van R gesteld kan worden (§37B).
Bovenstaande redenering geldt alleen als
de diode signalen van grote amplitude ver
1-------o*
Oa
werkt, dus bij lineaire gelijkrichting.
o
vTc
oZ_
We kunnen ten slotte de demping nog ver
o
Wuiru1-------- minderen door gebruik te maken van een aftak
king op L (fig. 88), zodat de inwendige weer
'Os
stand van de diode, maar over een deel van
Fig. 88
de spoel staat, waardoor de in § 29 genoemde
Door het gebruik maken
voordelen
worden verkregen.
van een aftakking (in
punt a) wordt de dem
ping van de kring, die
aan de gelijkrichtdiode
vooraf gaat, verkleind.

C. Duodiodc en drievoudige diode.
In 1934 bracht Philips de eerste, thans ver
vallen diode AB1, die uitgevoerd werd met 2
anoden, teneinde deze buis ook te kunnen
gebruiken voor automatische sterkteregeling (§ 56); gebruikte men hem
als een gewone diode, dan kon men beide platen doorverbinden.
De verkregen 1. f. spanningen kunnen zo groot zijn, dat de diode
direct door de eindbuis gevolgd kan worden.
In 1935 kwam de AB2, die eenvoudiger van constructie is, daar de
^ ene plaat niet aan de top, maar aan de
'
voet is uitgevoerd; deze diode is voorzien
P van een kathode van veel geringere opwarmtijd. In 1937 kwam de EB4 (fig. 89),
waarop we in § 87 terugkomen.
Ten slotte noemen we hier nog als uïtd' zondering de AB1, die driediodenbuis, wel
ke speciaal voor de driediodenschakeling
(§89) werd ontworpen.

|
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Een duodiode.
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D. Combinatiebuizen.
In de laatste jaren heeft men er steeds meer van afgezien om enkele
dioden of dubbele dioden te maken, daar het zeer goed mogelijk is
deze te combineren met andere huistypen. Zo is het b.v. heel doel
treffend om de kleine diode-anoden te plaatsen om het ene of om
de beide einden van de kathode van een andere buis. Deze einden
emitteren niet zo krachtig als het middendeel, maar dat is voor de
dioden dikwijls geen bezwaar, in het bijzonder wanneer het de com
binatie met I. f., m. f. en eindbuizen betreft. De beste oplossing blijkt
die te zijn met de eindpenthode; vandaar de veelvuldig gebruikte
ABL,, CBL1, EBL1, en UBL1 en de nieuwste typen EBL21, en UBL21.
Daarnaast noemen we nog typen als ABC1, EBC3 en EBF2.
We hebben in fig. 90 een schematische voor
stelling
gegeven van de plaatsing der electroden
a
bij de eindpenthoden EBL21 en UBL21.
Bij de oudere uitvoering EBL1 was het stuurrooster aan de top van de buis uitgevoerd. Volledig
$ -93 k
heidshalve is in fig. 91 nog een gedeeltelijk schema
-92
91*
HLih
dl
- - dl
gegeven van een dergelijke eindbuis. Er zijn n.l.
f
--(
alleen de aansluitingen van de voor de gewone
detectie nodige diode d{ (men spreekt dikwijls van
inuziekdetectie), van het stuurrooster en de anode
getekend.
In de LC-kring lopen de gemoduleerde trillingen.
Door een aftakking op de spoel L wordt een deel
der spanning tussen het diodeplaatje rf, en de
kathode k (via condensator Cg) toegevoerd. De
ladingen, die de positieve diode d, telkens op
Schematische voor neemt, vloeien via L, de scheidingscondensator
stelling van de Cs naar de kathode k.
combinatie eindOver de weerstand R lopen de laagfrequente
bufs EBL21.
veranderingen. Door het schuifcontact op R wordt
een groter of kleiner deel der spanning (bepaald door a en c) tussen
stuurrooster gi en kathode k gebracht. Cg en R\ vormen hierbij
roostercondensator en lekweerstand. De condensator C, is aangebracht
om eventueel nog aanwezige h. f. spanningen van het rooster
te
houden.
By diodegelykrichting treedt, evenals by de beide andere methode, voor
zwakke roostertrillingen (tot ca. 0,25 V) kwadratische gelykrichting op, terw\)l
van ca. 1,0 V tot ca. 10 V nagenoeg en boven 10 V volkomen lineaire gclyk-'
richting plaats vindt.
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Zy onderscheidt zich daarin van de andere gelijkrichtmethoden, dat de diode
veel grotere trillingen (tot ca. 200 V) geheel lineair kan verwerken, waarom
de diodegelijkricfhting de andere methoden geheel heeft verdrongen.
De demping b\j die diodegelijkrichting) is kleiner, naarmate de weerstand (R)
groter is en is kleiner dan by roostergelijkrichting, omdat de rooster-a-nodecapaciteit ontbreekt.

.
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Combinatie - etndbuis
o
g3
Qi-

C

Sl

<"k

C!L —.—o/uuinR1
öT*1$

;

Cj

Sterkterege/aar

a

+
Fig. 91

Schema van een combinatie-eindbuis;
alleen de aansluitingen van de voor de
gewone (muziek-) detectie nodige ver
bindingen, alsmede die naar het stuurrooster zijn aangegeven.
De diode werkt, in tegenstelling met de andere gelijkrichtmethoden, zonder
anodespanningsbron.
De diode wordt dikwijls samengebouwd met een ander buistype, waardoor
de constructie van het toestel eenvoudiger wordt; de meest geschikte combi
natie is de dubbele diode met de eindpenthode.

\
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HOOFDSTUK VI.
Eind versterking.
§ 39.
A.

Anode- en wisselstroomvermogen bij eindbuizen.
Anodevermogen.

Als eindbuizen komen de trioden en penthoden in aanmerking, hoewel
de eerste sterk door de tweede is teruggedrongen. Toch zullen we in
de volgende hoofdstukken beide typen telkens afzonderlijk bespreken.
De bepaling van het anodever
mogen is bij beide dezelfde; zij
is het product van de anodestroom en anodespanning bij
een gegeven negatieve roosterspanning (I - § 79).
In fig. 92 zijn de Ia - Va karak
teristieken van de triode ADI ge
geven. Bij een negatieve roosterspanning van —45 V en een
anodespanning van 250 V (punt
Anodespanning (Va)
A is het werkpunt), is de anodeFig. 92
stroom 60 mA, zodat het anode
Ia—Va karakteristieken van de eindvermogen 250 X 0,060 = 15
triode ADI, benevens de vermogenskromme en de lijn van de gunstigste watt is.
Men kan dit vermogen ook ver
belastingsweerstand (A = werkpunt).
krijgen, als de negatieve roosterspanning - 59 V en de anodespanning 300 V is (punt P), zodat de
anodestroom 50 mA is; en ook bij —16 V roosterspanning en 150 V
anodespanning, waarbij de anodestroom 100 mA is (punt Q). Er zijn
zo een reeks punten te vinden, die op de streep-stiplijn liggen.
Dit is de anodevermogenskromme van de ADI of wel de 15-wattskromrne van de ADI.
Links van P vinden we op deze kromme de punten voor lagere
anode- en roostervoorspanning, dus kleinere roosterruimte, en rechts
de punten van hogere waarden.
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In fig. 93 geven we Ia - Va karakteristieken van de penthode eindbuis EL3 en wel voor twee verschillende schermroosterspanningen
Vg2. Voor de hoogste van beide (getrokken kromme) liggen de krom
men voor eenzelfde stuurroosterspanning (Vgl) belangrijk hoger, dan
die voor de lagere (gestreepte kromme). Men vergelijke daartoe b.v.
de punten P en Q, die voor eenzelfde anodespanning gelden.
Gaan we uit van een bepaald
mfl
«pv
anodevermogen,
b.v. 9 watt, dan
PENTHODE
V-EL3-Y
zien
we
het
grote
verschil tussen
jg__ |-2V |
------- 1^2=250/
150V
75
de R en S, welke beide bij — 4 V
voorspanning op het stuurrooster
5 50
zijn verkregen. Men ziet hieruit,
dat men met de keuze van de
4#
1«
■ i;
schermroosterspanning zeer grote
invloed kan uitoefenen op de
-X)V
plaatsbepaling van het werkpunt
r 300 350i-f
K
5Ö «ÓO <50 200
400 *50 500^
op
de anodevermogenskromme.
Qnodespanmng (Va)
Fig. 93

B. Wisselstroomvermogen.
Indien men de inwendige weer
stand Ri, de anodeweerstand
Ra, de versterkingsfactor g en
de toegevoerde effectieve wissel
spanning op het stuurrooster Vgl
kent, kan men zeer gemakkelijk een uitdrukking vinden voor het wisselstroomvermogen, dat de eindbuis afgeeft, onverschillig of dit een
triode of een penthode is.
In de anodekring werkt een wisselspanning (e.m.k.): g. Vgx (I - §88 B).
De effectieve waarde van de ontstaande anodewisselstroom is dan :
g'Vg 1
ia — Ri+ Ra
en daar g = Ri. S (S — steilheid), is:
Ri-S. Vgx
ia — Ri + Ra
Ia-Va karakteristieken van de eindpenthode (EL3) bij verschillende waarden
van Vgl en Vg2, benevens de vermogcnskromme van 9W en de lijn voor de
gunstigste belastingsweerstand.
(A = werkpunt).

Het wisselstroomvermogen No in de anodekring is :
No = Ra . ia 2, zodat:
S2. Ri2. Vgi2
Ra.Ri2
No — Ra (Ri + Ra)2 = S2. Vg2 (Ri + Ra)2 * ‘ . .(32)
We zien, dat het wisselstroomvermogen, dat een buis*afgeeft, even
redig is met het vierkant van de steilheid S en van de opgelegde
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roosterwisselspanning Vgl, terwijl het verder afhankelijk is van de
waarde Ri en Ra.
Indien, als bij een penthode, Ri groot is t.o.v. Ra (§ 44-A), dan kan
men Ra in de noemer verwaarlozen, zodat de breuk de waarde Ra
heeft en de uitdrukking van No belangrijk eenvoudiger wordt, n.I.
WisseIstroomvermogen {penthode): No = S2. Vg2.Ra. . . (33)
Eveneens krijgt men bij een triode een vereenvoudiging, als men
ter verkrijging van het grootste vermogen in teller en noemer van
(32) Ra
2 Ri stelt (§ 44-B). Dan vindt men
WisseIstroomvermogen [triode): No — l/9 S2 .Vg2. Ra . . . (34)
Het anodevermogen van een eindbuis wordt aangegeven door het product
van anodcgelijkstroom en anoclegelijkspanning.
Het wisselstroom vermogen van een eindbuis is evenredig met het vierkant
van de steilheid van de buis en het vierkant van de roosterwisselspanning.

§ 40.

Gunstigste belastingsweerstand, spanningsYersterking en
gevoeligheid van eindbuizen.

A. De gunstigste belastingsweerstand.
Zoals we in § 44 zullen zien, bestaat voor elke buis een anodeweerstand, waarbij men theoretisch het grootste wisselstroomvermogen
verkrijgt bij een bepaalde voedingsspanning. Men noemt dit de gun
stigste belastingsweerstand. Echter moet men steeds rekening houden
met de vervorming. Mocht b.v. blijken, dat de niet-lineaire vervorming
bij een andere weerstand geringer is, dan wijkt men van de theore
tische waarde af (§ 46). In de regel wordt bij de eindbuizen de practisch
bereikbare gunstigste belastingsweerstand opgegeven.
Om een paar voorbeelden te noemen: bij de triode ADI is deze
2300 .o. en bij de penthode EL3 7000 .n_. Wij hebben in fig. 92 en
93 de overeenkomstige weerstandslijnen getrokken, gaande door de
werkpunten A, zoals dit bepaald is door de fabriek.
B. De spanningsversterking.
Ook de eindbuis draagt, als alle voorgaande buizen, tot de ver
sterking der spanning bij. Deze wordt bij een triode volgens § 3,
als we in (2) g = S. Ri stellen bepaald door de formule:

Ra X Ri

Spanningsversterking: Ve = S j^R^TRi
Bij de ADI is S = 6 mA/V, Ra = 2300 .n., Ri = 670 xl, zodat
Ve = 3,1 is, d.w.z. de wisselspanningen op de gunstigste belastings
weerstand zijn 3,1 maal zo groot als de wisselspanningen op het rooster.

.■5
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Bij de penthode wordt de versterking bepaald door (§ 7C):
Spanningsversterking: Vc = ,5. Ra.
Zo is bij de EL3 5=9 mA/V, Ra = 7000 sl en dus de spanningsversterking 63.
C.

Gevoeligheid.

Een factor voor de beoordeling van de eindbuis is de gevoeligheid.
Hoe kleiner de 1. f. roostertrillingen behoeven te zijn, om in de gun
stigste belastingsweerstand het normale uitgangsvermogen van 50 mW
(§ 108) te veroorzaken, hoe gevoeliger men de eindbuis noemt. Be
draagt bij een buis deze spanning b.v. 2 V, dan is de gevoeligheid
2 V. Waarvan de gevoeligheid afhangt, is uit hetgeen in (§ 39 B)
gezegd is, gemakkelijk af te leiden.
Beschouwt men formule (32) en stelt men, dat N0 de waarde van
50 mW heeft, dan zal, als men Vgx kleiner wil maken, S of Ri of
alle beide groter moeten maken. Ook heeft Ra een bepaalde invloed,
die men zelf voor triode en penthode kan bepalen, door bepaalde
verhoudingen van Ra en Ri aan te nemen (§ 44).
Een grote steilheid en een grote inwendige weerstand brengen der
halve een kleinere waarde van Vg, mee, dus een grotere gevoeligheid.
Bepalen we ons nog even tot de triode ADI, dan kan men, als men
de spanningsversterking kent, de gevoeligheid gemakkelijk berekenen.
Immers, het wisselstroomvermogen is 50 mW. Nu is in het algemeen
N = E2: R en dus geldt voor de radiobuis No — Va2: Ra of Va
— }' No. Ra, waarin Va de wisselspanning op de belastingsweerstand
voorstelt. Voor de ADI met No =0,05 watt en Ra — 2300 .n, vinden
we dan 10,7 V. Nu zagen we hiervoor, dat de spanningsversterking
3,1 is. Daaruit volgt, dat in de roosterkring een wisselspanning van
10,7 : 3,1 = 3,45 V moet optreden (zie ook fig. 97).
Bij de penthode EL3, vinden we voor Ra = 7000 jtl, opgegeven,
zodat Va = 18,8 V en daar de spanningsversterking 63 is, bedraagt
de gevoeligheid 18,8 : 63 = ca. 0,3 V.
Uit de twee voorbeelden zien we direct hoeveel grotere roosterspanning we bij een triode nodig hebben voor eenzelfde uitgangs
vermogen dan bij een penthode.
Elke eindbuis heeft een gunstigste belastingsweerstand, d.i. die anodeweer
stand, waarbij een zo groot mogelijk deel van bet anodevermogen als l.f.
vermogen kan worden afgegeven.
De gevoeligheid van een eindbuis wordt aangegeven door de effectieve l.f.
spanning, welke aan het rooster moet worden toegevoerd om bij de gunstigste
belastingsweerstand het normale uitgangsvermogen van 50 mW te verkrijgen. .

1
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De. gevoeligheid kan bepaald worden door de anodewisselspanning, die bij
50 mW uitgangsvermogen optreedt bij de gunstigste belastingsweerstand, te
delen door de spanningsversterking van de buis.

§ 41.

Bepaling van de vervormingsfactor.

Bij eindbuizen komt vooral het vraagstuk van de niet-Iineaire ver
vorming (§ 12) aan de orde, omdat bij deze buizen grote roosterspanningsveranderingen optreden, zodat altijd grote kans bestaat, dat
men deels in de bocht(en) van de Ia - Vg karakteristiek terecht komt.
De mate van niet-lineaire vervorming geeft men aan door een factor,
die we de vervormingsfactor noemen, omdat deze factor de mate van
vervorming van de trilling aangeeft.
Om deze vervorming langs wiskundige weg te bepalen, moet men
als volgt handelen. Gesteld, dat een enkelvoudige trilling met een
amplitude A, zou moeten ontstaan, doch dat ook een 2e harmonische
ontstaat met een amplitude A2, dan is de vervorming, die we door d2
aanduiden, bepaald door d2 — A2 : A,.
ïa(mA)
->40
40r
B

30
I
I
I- 20

A.
I

Vgi

.

•

30
20

.------15 i
I -10
10

■max

C

-,100 -80^-60 ■ -40

-20 -5U

Fig. 94

0

Door de kromming van de Ia-Vg karakteristiek
wordt de sinusvormige roostertrilling vervormd
in de anodekring overgedragen.

Ontstaat alleen een derde harmonische met een amplitude A3, dan
is de vervorming: d3 — A3 : A,.
Treden gelijktijdig een 2e en 3e harmonische met amplituden A2 en
A3 op (we laten de hogere harmonischen buiten beschouwing), dan
is de Vervormingsfactor:
d tot —

m+(ï.r
i

2

+ A3

... (35)

i

of ook : Totale vervormingsfactor:
(35a)
d tot = idt + d\
Gewoonlijk wordt de verkregen waarde met 100 vermenigvuldigd
en in percenten aangegeven.
!

i
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A. De triode.
Bij een triode is de vervorming bijna uitsluitend een gevolg van
de 2e harmonische (§ 13); de 3e harmonische is gewoonlijk enige
malen zwakker dan de 2e en de hogere zijn nog veel zwakker.
Als men fig. 94 beschouwt, is de vervormingsfactor (d2) daarin te
bepalen (op grond van hier niet te geven wiskundige afleiding) door:
Vervormingsfactor'. d2 =

*/2 Umax. ~f~ /min. ) — [gem.
Imax. — Imin.

(36)

Nemen we de in fig. 94 aangegeven waarden, dan krijgen we:
i

dn —

/2 (30 + 4) — 15
30 — 4

17-15
26

2
= 26= 0,077 of 7’7 °/o-

Men bepaalt de vervormingsfactor gemakkelijker uit de Ia-Va karak
teristiek. In fig. 95 komt de Ia-Vci werkkarakteristiek weerstandslijn
overeen met de Ia - Vg werkkarakteristiek in fig. 94.
Volgens fig. 94 beweegt de roosterspanning zich tussen —5 en
—75 V en is de voorspanning op —40 V gesteld. Wij gaan hiervan
in fig. 95 uit. Nu is : Bd = Imax., ad = Igem. en cd = Imin. Men
vult in bovenstaande formule voor d2 deze lengten in, en vindt dan
na enige herleiding, gebruik makend van de gelijkvormigheid van
de driehoeken ABa, ACe en BCc de volgende uitdrukking:
Vervormingsfactor : d2 —
AB — AC

0

50

100 d 150

200* 250

300

400

450 V

Anodespanning (té)
Fig. 95

Door samendrukking van de V</-lijnen
aan het ene einde van dc weerstandslijn (bij C) ontstaat bij de triode nietlineaire vervorming door de 2e harmo
nische, wat direct wordt uitgedrukt
door de ongeljjke lengte van AB en
AC (A = werkpunt); de grootte der
vervorming is gelijk aan het verschil
van deze beide lengten, gedeeld door 2
maal de som der lengten.

ce — eC
. .(36a)
2BC
2 cC
zodat men, öf na meting der drie
lengten langs de weerstandslijn
öf met behulp der verschillende
anodespanningswaarden de ver
vormingsfactor d2 kan bepalen.
In de fig. is ce = 125 V, eC =
92 V, cC = 217 V, zodat d2 =
(125 —92): 434 = 0,07 of 7%.
B. De penthode.
Voor de penthode ziet de for
mule voor de vervorming er een
weinig anders uit, als we n.1.
uitgaan van zulke sterke trillin
gen, dat ze in de beide bochten

i
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van de Ia - Vg werkkarakteristiek vallenen men werkt bij de gunstigste
belastingsweerstand. Dan bepaalt vooral de 3e harmonische de nietlineaire vervorming (§12). In fig. 96 treedt de vervorming aan de
dag, als men let op het verschil der stukken, die de Ia - Va lijnen voor
verschillende negatieve voorspanningen van de werkkarakteristiek afsnij
den. Uit hier niet te geven beschouwingen volgt, dat men de vervormingsfactor (d3) bepaalt door:
.
2 / — /max. — Igem.
Vervorm ingsfactor: d2 = 2 (I + Im„x. - 2/gem.)------ <37>
In fig. 96 stelt A het werkpunt voor, terwijl roosterwisselspanningen
van 20 V gedacht zijn (aange
mA
40
geven door B en D), zodat
15
Igcm. en Imax. bepaald zijn. / is
X
de stroomsterkte, die gekozen is
bij een roosterspanning, die de
•s-25
5
helft is van de aangenomen
h
$
amplitude
van 20 V en door punt
i'5
T
C
bepaald
(C ligt nog in het
10
gebied van vervormingsvrijheid).
Vult men de stroomsterkten in,
XO 350 400 450 SOOV
50
'OO
'50 XO
dan
vindt men:
Anodesparnng (Va)
Fig. 96

60 — 35 — 19 _ 6

d3 = 2 (30 + 35 — 38) — 54 “
0,11 of 11 °/0.
Men kan ook met behulp van
de delen van de werkkarakte
ristiek (fig. 96) de vervorming
bepalen. Daartoe stelt men de in
de formule genoemde stroom
sterkten voor door de lijntjes Be, ce en ae, trekt dan van alle de
stukjes ed af, vervangt de verkregen stukken door de overeenkom
stige delen van de schuine lijn en vindt dan na herleiding:
AC — BC
(37a)
Vervormingsfactor: d3 — 2 (2AC + BC)
Door de samendrukking van de Vglgnen aan beide einden van de weer
standslijn (bij B en D) bij een penthode
voornamelijk
anodevervorming
met
door de 3e harmonische. Van A tot C
treedt geen vervorming op; de grootte
van de vervorming is afhankelijk van
de lengte AC en BC (A = werkpunt).

Men moet na meting der hier genoemde stukken in de figuur en
na substitutie in de formule ook 11 % vinden.
Natuurlijk kan men (evenals bij de triode) de anodespanningswaarden
op de horizontale as nemen, die corresponderen mèt de waarden AC
en BC op de weerstandslijn.
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De niet-lineaire vervorming in de eindbuizen wordt aangegeven door de
vervormïngsfactor en igewoonlijk uitgedrukt in %. Deze vervorming is op
grafische wyze uit de la-Va karakteristieken te bepalen.
Opmerking: Men ziet, dat de theoretische bepaling van de vervorming be
trekkelijk eenvoudig is. In de practijk wordt de vervormingsfactor, die een
buis bezit, het gemakkelrjkst door meting bepaald. Men voert daarbij aan de
buis trillingen van 500 c/sec. toe en plaatst in de anodekring een parallel
schakeling van een smoorspoel en weerstand (kunstluidspreker); de aan de
anodezijde ontstaande wisselspanning voert men nu toe aan een stelsel van
filters en kan dan op een meter direct de vervorming in percenten aflezen.

§ 42.

i

Overzicht der verschillende eindbuizen.

De aanvankelijk in de wisselstroomontvangers gebruikelijke direct
verhitte C 453 (1 - § 113) moest weldra plaats maken voor het indirect
verhitte type E 453, die een meer bromvrije weergave verzekerde en
bovendien bij 250 V anodespanning 6 W anodevermogen bezat, terv\ ijl
de C 453 daartoe 300 V nodig had. In 1933 verscheen de indirect
verhitte E 403, die bij 250 V 9 W anodevermogen bezat.
De pasgenoemde buizen werden in 1935 gevolgd door AL buizen
en wel door de direct verhitte ALl en de
E463
indirect verhitte AL2. Beide buizen hebben
bij 250 V anodespanning een anodever1,6Veff ::: sonMfö
1 mogen van 9 W, terwijl bij de gunstigste
belastingsweerstand (7000 jtl) en bij een
AL2
vervorming van 10 % de ALl 3,1 W en
de AL2 3,8 W wisselstroom vermogen af
VVeff
geeft. De gevoeligheid bedraagt bij beide
buizen omstreeks 1,1 V, terwijl deze bij de
E 463 1,6 V bedraagt (fig. 97).
In 1936 werden aan deze buizen nog
0,3 Veff
toegevoegd de indirect verhitte AL4 (bij
250 V - 9 W anodevermogen; 4,5 W l.f.
vermogen bij 10% vervorming), die door
zijn grote steilheid (9,5 mA/V) een grote
3J veff
gevoeligheid (0,33 V) bezit (§ 40), zodat
deze buis 3 a 4 maal zo kleine versterking
van het toestel vraagt als b.v. de AL2.
Deze grote steilheid is echter vooral na
gestreefd om de tegenkoppeling (§ 52) te
Vergelijking van de gevoe
kunnen toepassen.
ligheid van enkele
Tegelijk met de AL4 verscheen de indieindbuizen.
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reet verhitte penthode AL5, welke een anodevermogen van 18 W
bezit en trots dit toch dezelfde afmetingen heeft als de AL4. Deze
buis werkt bij 250 V op anode en schermrooster en geeft bij 5 °/
en 10 % vervorming resp. een vermogen van 5 W en 7,7 W af. De
grote steilheid van 7,2 mA/V geeft weer een grote gevoeligheid (6,5 V).
EL-buizen. Nadat in 1934 ten behoeve van de autoradio-ontvangers
de ELI was verschenen, kwamen in 1937 de EL2 (8 W) en de EL3
(9 W), EL5 (18 W) en EL6 (18 W) aan de markt.
De EL3 en EL5 zijn in zoverre gunstiger dan de ongeveer gelijke
EL2 en EL6, omdat ze groter wisselstroomvermogen bij gelijke ver
vorming kunnen afgeven; daarentegen heeft de EL6 een grotere ge
voeligheid (0,3 V) dan de EL5 (0,5 V).
Verder noemen we hier nog de direct verhitte triode ADI (bij
250 V - 9 W). Door deze buis is het ongetwijfeld mogelijk geworden
niet alleen grote vermogens, maar ook behoorlijke vermogens met een
zeer kleine vervorming te krijgen, waarbij de kwaliteit van de weer
gave zeer gebaat is (§ 46 C); de gevoeligheid is echter klein (fig. 97).
§ 43. Over vermogen en rendement bij gewone stroombronnen.
A. De grootte van het vermogen.
Hoewel we dit onderwerp in Deel I-§44 reeds bespraken, geven we
hier toch nog even een overzicht.
Bij een gelijkstroom (fig. 98a) is het vermogen het product van de
spanning (E) en de stroomsterkte (/); dus
(38)
Gelijkstroomvermogen: Ng = E. I
Stel nu, dat men een wisselspanning heeft met een amplitude Zfen
dat deze een wisselstroom met een amplitude / doet ontstaan, die
daarmee in fase is en dat deze beide even groot zijn als E en / bij
de gelijkstroom (fig. 98b). Het vermogen kan nu niet zo groot zijn als
bij de gelijkstroom en blijkt de helft daarvan te bedragen (I -§44); dus:
1
Wisselstroomvermogen: Nw —~2 E l
E
I
r
Hiervoor is te schrijven: Nw = yj • — of:
(38a)
Wisselstroomvermogen: Nw = Eeff X hff
Het wisselstroomvermogen is dus de effectieve spanning maal de
effectieve stroomsterkte.
Bestaat er faseverschuiving tussen stroom en spanning, dan is het:
Wisselstroomvermogen: Nw — Eeff X leff .cos y . . . (38b)
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waarin cos (p de arbeidsfactor en rp de faseverschuivingshoek voorstelt.
Beschouwen we nog een derde geval, n.l. dat een pulserende ge
lijkstroom met stroomimpulsies van sinusvormig karakter en een topwaarde / optreedt, bij een constante gelijkspanning van de grootte E
(fig. 98c). In dit geval heeft men de gemiddelde stroomsterkte {Igem)
te vermenigvuldigen met de constante span
% gelijkstroom
N-E.I
ning (E), zodat het vermogen is :
Vermogen: N
E. Igem.
(38c)
V
De gemiddelde waarde van de stroom wordt
a
bepaald door:
B wisselstroom
N-Eeff.leff
Gemiddelde stroomsterkte:

éi
jj

Igem.

— - / = 0,637 /.
n

waarin / de topwaarde voorstelt (I - § 44B).
Indien in fig. 98c om de andere halve
periode een stroomimpuls zou optreden, zou
■ By consttnte gelukspenning
| en linusvormige stroomimpulsen
de gemiddelde waarde van de stroom de helft
B—E Igem
kleiner zijn en het vermogen ook.
Wanneer de spanning constant en de stroom
een pulserende gelijkstroom is, die op te
—
vatten is als een gelijkstroom met stroomimFig. 98
pulsies als in fig. 98c, dan blijft formule 38c
Voorstellingen van
geldig en heeft men onder Igem- te verstaan
stroomsoorten en formu- de som van de constante gelijkstroom en geles voor berekening van middelde waarde van de impulsen,
het vermogen.
Kan de pulserende gelijkstroom opgevat
worden als de som van een gelijkstroom en een sinusvormige wissel
stroom, dan heeft men alleen maar rekening te houden met de gelijkstroomwaarde, die feitelijk de gemiddelde waarde van ’t geheel voorstelt.

liillL

B. Het maximale vermogen bij een stroombron.
Bij elk omzettingsproces van energie komt slechts een deel nuttig
beschikbaar. De verhouding van het nuttig beschikbare vermogen en
het daartoe toegevoerde vermogen noemt men het rendement.
Als men op een accu een weerstand aansluit, levert deze stroom
en komt een bepaald vermogen (E.I) beschikbaar. We vinden dit terug
als warmte, deels in de uitwendige weerstand, anderdeels in de in
wendige weerstand. Het door de accu geleverde vermogen en het in
de uitwendige weerstand beschikbaar gestelde vermogen is nu afhan
kelijk van de grootte van de uitwendige weerstand. Wiskundig kan
£ '
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men aantonen, dat men het grootste vermogen in de uitwendige weer
stand krijgt, als deze even groot is als de inwendige weerstand; ieder
van de weerstanden neemt dan de helft van de e.m.k. op; het nuttig
vermogen is dan '/2 E.l en het rendement is 50 %> rnaar dit laatste heeft
daarmee niet een maximum bereikt.
Opmerking: Noemen we E de e.m.k. en Ri de inwendige weerstand van een
gelijkstroombron en Ru de uitwendige weerstand, dan is de stroomsterkte:
E
E.Ru
I =
en het uitwendige vermogen:
. -Rjj- en de klemspanning c =

Ri + Ru

-fe)'*

Nu = e. I

(14a)

Men kan nu aan de hand van een getallen voorbeeld zelf gemakkelijk nagaan,
dat men het grootste Nu verkrijgt, als Ri — Ru-, men neme b.v. E= 10 V en Ri =
10-H- (een waarde, die feitelijk te hoog is, maar wat aan het principe niets
afdoet), terwijl men Ru laat aangroeien met 1 -O- van b.v. 5 -O- tot 15 -O..
Het rendement is de verhouding van het uitwendige tot het totale vermogen,
dat

Ntot = E X I = E -----—----- is, zodat:

Ri + Ru

’l — (/?( + Ru )'

Ru ■ wnr^E

Ru
Rendement : ,, = R. + Ru is.

of:
(15a)

1

Stelt men Ru = Ri, dan is y = — = 50 %.
Naarmate Ru de waarde van Ri overschrijdt, wordt het rendement steeds groter
doch het uitwendige vermogen wordt daarbij steeds kleiner.
Men berekene in bovengenoemde getallenvoorbeeld ook de rendementen eens.

§ 44.

!
\

Het theoretisch maximale wisselstroomvermogen, gun
stigste belastingsweerstand en rendement bij eindbuizen.

Een buis is te beschouwen als een energie-omzetter. Deze krijgt
van het voedingsapparaat gelijkstroomenergie toegevoerd en zet deze
ten dele om in wisselstroomenergie (1 — § 79), m.a.w. van het toe
gevoerde anodevermogen komt een deel als wisselstroomvermogen
beschikbaar en het overige vormt de anodedissipatie. De verhouding
van wisselstroomvermogen en anodevermogen vormt het rendement
van de buis.
In de volgende beschouwing zullen we uitgaan van geïdealiseerde
buizen, waarbij de rust-, zowel als de werkkarakteristieken recht
zijn, terwijl we aannemen, dat de wisselspanning de roosterruimte
niet overschrijdt.
Verder zullen we aannemen, dat de luidsprekertransformator geen
ohmse weerstand bezit (in de practijk is deze slechts zeer klein

x?
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t.o.v. de inductieve weerstand), zodat dus geen weerstand voor ge
lijkstroom, maar alleen voor wisselstroom in de anodekring bestaat
en ten slotte nemen we aan, dat de transformator secundair alleen
belast is met een ohmse weerstand.
A.

De penthode.
We zullen eerst de penthode-eindbuis beschouwen, omdat deze
beschouwing het eenvoudigst is, hetgeen een gevolg is van het feit,
dat de Ia — Vg rust- en werkkarakteristiek practisch samenvallen.
Kiest men op de Ia — Va karakteristiek (fig. 09) een willekeurig
punt Q of R als werkpunt,
PENTHODE
Ja
dan geeft de verticaal uit
Rustkaraktenstiek Vgl-0
B
dit punt de stroomsterkte
t
(Ri= °°J
Werkkarakt
voor
en de horizontale lijn de
R/= oo
. Werkkarakteristiek
anodespanning aan, zodat
\
Ra=E :J
Pt
het oppervlak van de ge
streepte rechthoek het anodevermogen Na
E.I
A,
Iü
i§r
Va
aangeeft. Gaat men nu bij
~\
A1 beginnend (1 = 0, dus
AnodeRoosterspanmng
HTSselspannlrK)
Na = 0) langs de lijn A,
Fig. 99
B, naar boven, dan neemt
Bg een penthode, die een rechte karakteristiek het oppervlak van de recht
zou hebben, zou het maximale wisselstroom- hoek toe tot het punt P, om
vermogen verkregen worden, als de anodeweerstand Ra — E:I (gunstigste belastings- daarna weer af te nemen.
weerstand) in het werkpunt op het midden In P, wordt dus een maxi
van de Ia-Va karakteristiek zou liggen.
mum anodevermogen be
Na = oppervlak C PI D O
reikt, dat wordt aangegeven
No =r oppervlak BI Pl C
door de rechthoek CP, DO.
^ max = No : Na — 50%
Daar P, midden op A, B,
ligt, moet P op AB ook op het midden liggen, waaruit duidelijk
blijkt, dat de roosterruimte doormidden gedeeld wordt; dat wil zeggen,
dat we nu ook de grootste wisselspanningen op het rooster kunnen
toelaten.
De l.f. wisselspanning in de anodekring, heeft daarbij de ampli
tude E, terwijl de wisselstroom de amplitude / heeft. Het wissel
stroom vermogen in de anodekring is derhalve No — 1/2 E.I, dus
de helft van het anodevermogen en kan dus worden voorgesteld
door de gearceerde driehoek B, P, C. Wij hebben hier dus het
maximale wisselstroomvermogen bepaald en daar dit de helft is van
het anodevermogen, is het rendement, dat ook tevens een maximum
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is, bereikt:
Rendement: i)max = N0 : Na — 50%
(39)
Het is nu belangrijk vast te stellen hoe groot onder deze omstan
digheden de anodeweerstand is. Deze is bepaald door de verhou
ding van spanning en stroomsterkte, dus door OA, : OB, of door
CP, : CB, — E : /, of in woorden: de anodeweerstand is de anodespanning op de buis gedeeld door de anoderuststroom, dus de gelijkstroomweerstand van de buis.
Intussen kan de vraag rijzen of er bij een andere weerstand en
dezelfde voedingsspanning OA, niet een groter maximaal vermogen
is te verkrijgen.
f
Trekken we daartoe uit A, de werkkarakteristiek A, E voor een
kleinere weerstand ; nemen we op de helft het werkpunt en zouden
we dan Na en No bepalen door een rechthoek en driehoek te te
kenen (overeenkomstig de gearceerde), dan zou blijken dat de basis
dezer driehoek korter dan CP, is, zodat het vermogen No kleiner
is, Na is daarentegen groter, zodat het rendement kleiner is dan
50%. Kiezen we een grotere weerstand (A, F) en handelen we als
zopas, dan krijgen we een kleinere Na en No, doch No is weer
50% van Na. We zien dus dat de eerstgekozen weerstand de gun
stigste belastingsweerstand voorstelt en dat het rendement nooit
groter dan 50% kan worden.
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Fig. 100
Hoe bij een penthcde en triode No, en
Nd veranderen, als men bij eenzelfde
Na in hetzelfde werkpunt de roosterwisselspanning Vi laat toenemen.
Radio-ontvangst II

ii

I

11

Opmerking: Daar de ruststroomkarakteristiek in fig. 99 een horizontale
lijn is, is er dus een buis veronder
steld met een oneindig grote inwen
dige weerstand, zodat de anodeweer
stand in bepaalde berekeningen als te
verwaarlozen klein kan worden be
schouwd. In de practijk is de anode
weerstand het 0,1 tot 0,2e deel van de
inwendige weerstand.

In fig. 100 hebben we ten
slotte door de getrokken lijn aan
gegeven hoe het wisselstroomvermogen No en ook het ren
dement rj bij de gunstigste belas
tingsweerstand toenemen tot het
maximum (Vimax — 100%) is
bereikt en P, het werkpunt blijft.
Het anodevermogen Na werd
constant gehouden. Trekt men
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No van Na af, dan houdt men de anodedissipafie Nd over, welke
door de dalende lijn is weergegeven.
B. De trio le.
Bij de triode-eindbuis is de toestand minder eenvoudig, doordat de
Ia - Vg werkkarakteristiek niet met de rustkarakteristiek samenvalt
(fig. 101) als gevolg van de kleine inwendige weerstand (§3).
Gesteld, dat men het werkpunt op het midden van de Ia - Vg rust
karakteristiek (punt a) zou kiezen. Door de aanwezigheid der anodeweerstand kunnen we de werkkarakteristiek om het werkpunt gedraaid
denken. Het gevolg zou zijn, dat het werkpunt niet meer midden op
de roosterruimte lag, zodat men van de grotere roosterruimte niet zou
profiteren. Kiest men een lager gelegen punt, dan is er altijd een
anodeweerstand te vinden, waarbij men in de halve roosterruimte
komt; dit is b.v. voor punt b met de puntlijn als werkkarakteristiek
het geval. Het is evenwel de vraag of men nog een groter wisselstroomvermogen verkrijgt, als men een nog lager gelegen punt kiest,
daarbij zorgende, dat dit op het midden van de roosterruimte van de
werkkarakteristiek komt. Bij een lager gelegen punt wordt de rooster
ruimte groter en dit betekent, dat de anodespanningsverandermgen
groter kunnen zijn ; daarentegen worden de a/iodestroomverandQr\r\gen
kleiner dan in b, wat gemakkelijk uit de figuur af te leiden is. Indien
men nu rekenkundig zou nagaan wat er met het wisselstroomvermogen
zou geschieden, als men het werkpunt van a af naar beneden zou
verplaatsen en men daarbij telkens de geschiktste anodeweerstand zou
kiezen, dan zou blijken, dat er één werkpunt (punt P) gevonden wordt,
waarbij het maximale wisselstroomvermogen bereikt wordt. Wiskundig
kan aangetoond worden, dat dit geval optreedt, als de anodeweerstand
(Ra ) 2 maal zo groot is als de inwendige weerstand (Ri ), dus als
Ra = 2 X Ri. Dit is derhalve de gunstigste belastingsfeerstand. Om
de lijn AB en punt P te vinden, moeten we bedenken, dat bij Ra —
2 Ri de werksteilheid '/3 deel van de ruststeilheid is (volgens § 3 is dan
Ri
5, = 5
qr= '/3 S). Daaruit volgt, dat CB = '/3 CD is; verder

-

moet OC = CB, zodat punt P op '/4 en punt B op '/2 van OD van
O af ligt. Daarmee zijn de punten P en B bekend en is AB te trekken.
Daar B op halve hoogte ligt, moet B op de rustkarakteristiek liggen,
waarvan de anodespanning '/2 E is. Men ziet nu verder, dat de rooster
ruimte van de buis tot A vergroot wordt, d.w.z. 3/2 maal zo groot
als bij de rustkarakteristiek geworden is, zodat belangrijk grotere roostertrillingen mogen optreden.
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Om de Ia - Va werkkaraktei istiek te vinden, nemen we aan, dat O E
de rustkarakteristiek bij Vg
0 is. Hierop is het punt B uit de Ia - Vg
kar. overgenomen. Men laat nu uit B, een loodlijn neer; uit de rechthoekszijden van de verkregen driehoek O B, C, volgt de grootte van
de inwendige weerstand. Uit het voetpunt van deze loodlijn past men
tweemaal de basis van de driehoek naar rechts af, zodat men punt
A, vindt en trekt de lijn A, B,, die nu de gezochte werkkarakteristiek
voorstelt. Uit de driehoek A, B, C, volgt, dat de anodeweerstand 2 maal
zo groot is als de inwendige weerstand, m.a.w. Ra — 2Ri .
We kunnen nu anode- en wisselstroomvermogen bepalen. Het anodevermogen in P, is Na = E. /, voorgesteld door de gearceerde recht
hoek. Als we het werk
mooi la
punt verplaatsten naar
Rust-kar
B, of A, (wat natuur
fa—Rust-kar
lijk geen zin zou heb
kèrk-kar
Fa=2R/
ben), dan zou men
niet hetzelfde Na heb
Werk-kzr.\
ben ; tussen P, en B,
zou Na groter zijn en
tussen P, en A, zou
het kleiner worden.
Om dit in te zien zou •
men
even een kromme
Ar.ode-.visselspanntnQ
lijn kunnen tekenen,
Fig. 101
waarvan alle punten
Bij een triode, die een rechte karakteristiek zou zo gelegen zijn, dat
hebben, zou het maximale wisselstroomvermogen
het product van hori
verkregen worden, als de anodeweerstand Ra=2 Ri
(gunstigste belastingsweerstand) en het werkpunt zontale waarde (x) en
op het midden van de Ia-Va karakteristiek zou verticale waarde (y)
liggen.
even groot is als in
Na = oppervlak D PI Dl O
punt P,; men zal dan
No — oppervlak BI PI C
vinden,
dat die krom
tj = No : Na — 25%
me lijn door P, en B ï
gaat. De punten tussen Pi en B, liggen boven deze lijn en .de punten
tussen P, en A, daar onder.
Maar we hebben te streven naar een zo groot mogelijk wissel
stroomvermogen en dus komen we in P, terecht. De amplitude van
de wisselspanning is ]/2 E en die van de stroom is /, zodat het maxi
male vermogen is (zie § 43):
No = '/2 .‘/2 E.l = >/4 E.I.
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Dit blijkt ook direct uit het oppervlak van de driehoek B, P, C.
Men ziet nu ook direct in, dat het
Rendement:. f.i = Na : Na = V4 = 25 °/0

(40)

In fig. 100 hebben we door streeplijnen aangegeven hoe de waarde
van No en (i en No veranderen, als in het werkpunt P, roosterwisselspanningen van verschillende grootte (als % van V\ max ) optreden.
We willen nog even nagaan hoe het staat met het rendement bij
een grotere of kleinere weerstand dan de gunstigste belastingsweerstand. Gaat men uit van een gegeven bedrijfsspanning en trekt men
uit A, (fig. 101) de werkkarakteristiek A,E (voor een kleinere Ra) en
eveneens A, F (voor een grotere Ra ) en neemt men het werkpunt
telkens op de lijn Vg = 0 Ao, dan zal, als men hier nu weereen recht
hoek en een driehoek tekent, (overeenkomstig de gearceerde) gevonden
worden, dat bij de kleinere weerstand (A, E) Na groter en N0 kleiner
dus het rendement kleiner dan 25 °/0 wordt. Bij de grotere weerstand
(A, F) worden Na en No beide kleiner, maar Na is meer afgenomen
dan No, zodat het rendement groter dan 25 % wordt.
We zien dus, dat we bij de gunstigste belastingweerstand wel het
grootste wisselstroomvermogen, maar niet het grootste rendement hebben
bereikt.
Opmerking: Dit doet ons denken aan het geval van de stroombron in § 43.
En onwillekeurig rijst de vraag hoe de toestand hier zou zijn als Ra = Ri was,
zoals we daarbij vonden. We hebben dit geval ook nog even door streeplijnen
in fig. 101 weergegeven. In dat geval zijn de toe te laten roostertrillingen klei
ner, de anode-wisselstromen zijn groter, maar de anodewisselspanningen zijn
kleiner dan in het geval dat Ra = 2Ri. Men vindt nu voor het anodevermogen
Na = E . Ij en voor het wisselstroomvermogen No = h (h E. I1) = Vo E : Iu
als we de stroomsterkte in dit geval Ji noemen. Daar Ii = V3 I is het anode
vermogen Vs maal dat, hetwelk we voor Ra = 2Ri vonden. Het wisselstroom
vermogen is No = 1/0.E . V31 = 2/o E . I = 0,222 E . I, terwijl we zopas
0,25 E . I vonden; het is dus kleiner, terwijl het rendement ^ = Vo E . I{:
E. Ii = Vo of 162/3% en dus ook kleiner dan zopas.
Om een inzicht te krygen omtrent het theoretisch te bereiken maximale
vermogen en het rendement by eindbuizen, veronderstelt men rechte rust- en
werkkarakteristieken, waarby de roosterru'mte niet wordt overschreden, ter
wijl in de anodekring alleen een wisselstroomweerstand wordt verondersteld.
De anodeweerstand, waarby — bij een gegeven voedingsspanning — het
grootste wisselstroomvermoigen verïcregen wordt, heet de gunstige belastingsweerstand.
BU een penthode wordt de gunstige belastingsweerstand bepaald door de
anodespanning van de buis te delen door de anodestroom, dus door de gel|jk-
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stroomweerstand van deze; het rendement bereikt hierbij het maximum van
50%.
Bij een triode is de gunstigste belastdngs weerstand (theoretisch) gelijk
aan tweemaal de inwendige weerstand (wisselstroomweerstand) van de bu's;
het rendement bedraagt hierbij 25%, maar dit is niet een maximum.
Opmerking: Hierboven lieten we de invloed van de frequentie buiten be
schouwing. Wordt de frequentie groter, dan zal de wisselstroomweerstand
Ra groter worden. Bij een penthocle is de inwendige weerstand groot t.o.v.
de anodeweerstand en daardoor zal een variatie van de anodeweerstand door
de frequentie de totale weerstand weinig beïnvloeden, zodat de stroomsterkte
practisch constant blijft.
Daarom zegt men wel, dat de penthode is op te vatten als een wisselstroombron van constante stroom. Bij de triode is de inwendige weerstand altijd kleiner
dan de anodeweerstand; was de eerste nul, dan zouden geen spanningsveran
deringen aan de buis optreden (men denke aan een accu, die, als deze geen in
wendige weerstand bezat, altijd een klemspanning zou bezitten gelijk aan
de e.m.k.). De triode beschouwt men daarom als een wisselstroombron van
constante spanning.

§ 45. Het wisselstroom vermogen van eindbuizen bij verschillende
anodeweerstand in verband met vervorming.
We willen nu nagaan welk vermogen een eindbuis in de practijk
kan afgeven bij verschillende anodeweerstanden en hoe groot de ver
vorming hierbij is. We hebben toch niet te doen met rechte, maar
met gebogen rustkarakteristieken, terwijl ze bovendien als Ia - Va karak
mA
teristieken niet alle volkomen
evenwijdig voor gelijke ver
schillen
van de roosterspanning
10
en ook niet op gelijk distantie
van elkaar lopen. Daardoor zal
reeds vervorming optreden,
voordat de buis volbelast is.
|
—7V

■BV

X

9V

vo

1
200
300
Anodespanring (Va)

400

Fig. 102
Ia-Va karakteristieken voor de EL3 met
door het werkpunt P getrokken weerstandsljjn. Met het oog op de mate van
vervorming lette men op de samendringing
van de V^r-lijnen aan beide einden der
weerstandslrjn.

A. De penthode.
We beschouwen nu weer de
penthode EL3. Daarvan is bij
Va = 250 V de ruststroom
Ia — 36 mA, zodat het anodevermogen 9W is; dit wordt
verkregen bij —6 V rooster
spanning, hetgeen door punt P
in fig. 102 is aangegeven. We
hebben door dit punt een drietal

.
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werkkarakteristieken voor verschillende weerstanden getrokken. Men ziet
hieruit, dat aan beide einden dezer karakteristieken de rustkarakterisw
tieken zijn samengedrongen.
5
Zwaait nu de roosterspanning
12 V heen en
tussen 0 en
4
weer, dan doorloopt men aan
weerszijden van P een gebied,
waarbij de lijnen van gelijke
roosterspanning aan de uiteinden
2
sterk op elkaar gedrongen wor
den. Dit wijst er op, dat er ver
3
vorming moet optreden ; het zijn
voornamelijk de 2e en de 3e
harmonischen, die hierbij ontstaan
5
7
V0
20 UI
2
(fig.
108). Om enig inzicht te
Anodeweerstand (Ra)
krijgen hoe het staat met de ver
Fig. 103
Gestreepte kromme: het vermogen bij vorming bij verschillende anodede geïdealiseerde penthode EL3 als weerstanden, hebben we in fig.
functie van de anodeweerstand Ra.
103 door de gestreepte kromme
Getrokken krommen: het vermogen bij aangegeven hoe groot het theo
verschillende graden van vervorming in
retisch te verkrijgen vermogen
de practrjk.
bij de penthode EL3 met rechte
w
%
karakteristieken bij verschillende
5
20
'PWTHOQC: EL3~
waarden
vanzou kunnen zijn;
Va=\ 1=250V;Ia=36mA
18
daarbij zou dan geen vervor
16
4
ming optreden. De top van deze
/
V— 14
kromme moet volgens hetgeen
■a
z\
12
bij fig. 102 is gezegd, liggen bij
/
250 : 0,036 = 7000 -n.. Bij een
8 ~
2
grotere weerstand wordt men be
/
v
/
V
grensd
door de voedingsspan
6
\ e
/ by Tg2~ %3pA
ning; daardoor moeten de anode4
d bij2 W
stroomveranderingen
(zie AF,
2
7
fig.
102)
afnemen
en
dus ook
O
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 kJL
het
vermogen
;
bij
een
kleinere
Anodeweerstand (Ra)
weerstand is men begrensd door
Fig. 104
de roosterspanning gelijk nul
Gestreepte kromme: het te bereiken
(Vg=0). De getrokken krom
vermogen brj de EL3 als geen roostermen geven aan welk vermogen
stromen optreden.
in werkelijkheid bij de EL3 ver
Getrokken krommen: de vervorming bij
vermogens van 2, 3 en 4 watt.
kregen kan worden, als men een
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bepaalde vervorming toelaat. We zien hieruit, dat als men 5% vervor
ming toelaat, men met Ra = 7000
practisch ook de gunstigste belastingsweerstand heeft.
We kunnen ook nog op een andere wijze uitdrukking geven aan
de samenhang tussen dezelfde drie grootheden. In fig. 104 is door de
gestreepte kromme aangegeven hoe groot het wisselstroomvermogen
No kan zijn bij de EL3, als men ten hoogste een roosterstroom van
0,3 /<A toelaat. Daarbij is niet aangegeven hoe groot de vervorming
wel kan zijn. Wel blijkt hieruit, dat bij 7000 _n_ een maximaal ver
mogen wordt verkregen, zodat de theoretisch gunstigste belastingsweerstand ook de practisch gunstigste is.
Door de drie getrokken krommen is aangegeven hoe groot de ver
vorming bij een gegeven vermogen van 2, 3 of 4 watt is bij de ver
schillende waarden van Ra.
Bij een anodeweerstand van 7000 -n. zou men 4,25 W kunnen be
reiken (punt a). Door 4 W af te nemen (punt b) blijkt, dat men hierbij
8,7 u/0 vervorming (punt c) verkrijgt. Bij 3 W afgegeven vermogen
(punt d) zou men een vervorming van ca. 4,7 °/0 (punt e) verkrijgen.
B. De triode.
Bij de ADI is de bij Va = 250 V de ruststroom 60 mA, zodat
Na = 15 W is, hetwelk bij -45 V roosterspanning wordt verkregen
en door punt P (fig. 105) is
mA
aangegeven.
Ook nu zijn er een
16O
Ra=.lXiQJl_'
TRIODE
drietal
weerstandslijnen
aange
AD1
uö Ra =2500SL
geven. Indien de roosterspanning
120 Ra.tOCGJl
tussen 0 en —90 V heen en
^m
'ir
weer zwaait, wordt in het bi80
zonder aan het ondereinde een
^ 60
gebied van samendringing der
40
rustkarakteristieken doorlopen.
I
Daardoor ontstaat vervorming
20
UK
door
de 2e harmonische (§13).
soov
200
300
40P
IOO
AnodeSD3nnnp (Va\
Men krijgt weer een beeld van
Fig. 105
de vervorming bij de verschil
la-Vg karakteristieken van de ADI
lende weerstanden, als men fig.
met door het werkpunt getrokken weer
standslijnen voor drie waarden van Ra. 106 beschouwt. Daarin stelt de
Men lette op de mate van samen gestreepte kromme het vermogen
dringing der V<7-lijnen aan het onder der geïdealiseerde ADI voor; bij
einde der weerstandslijnen.
de theoretisch gunstigste belas-
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tingsweerstand Ra — 2Ri — 2 X 670 = 1340 tl moet het vermogen
0,25 X 15 = 3,75 W bedragen. De getrokken krommen geven het
vermogen aan, dat men in werkelijkheid bij 5% en 2,5 °/0 vervor
ming verkrijgt bij de verschillende anodeweerstanden.
Het karakter van al deze lijnen
5
is geheel anders dan bij de penthode in fig. 103, hetgeen het
principiële verschil tussen triode
en penthode accentueert.
Wij hebben in fig. 106 ook
nog een dunnere kromme ge
trokken, die het wisselstroomvermogen aangeeft, dat bereikt
s
kan worden tot er een roosterstroom van 0,3 pA optreedt. Het
doet wel wat wonderlijk aan, dat
o
1 2*RJ 2
30kJl
05
deze kromme zoveel hoger dan
Anodeweerstand (Ra)
Fig. 106
de gestreepte theoretische krom
Gestreepte kromme: het vermogen bij me ligt, maar het is mogelijk bij
de geïdealiseerde triode ADI als func deze buis de rustkarakteristiek
tie van de anodeweerstand Ra.
0 (fig. 105) nog belang
Getrokken krommen: het vermogen bij Vg
verschillende graden van vervorming. rijk te overschrijden zonder in
te grote roosterstromen te ver
ft vallen en dit betekent, dat men
9
grotere anodewisselspanningen
8
kan krijgen dan volgens fig. 101
7
en daardoor ook een groter
1
vermogen. Nu is deze vermogenskromme wel heel belangrijk, om| dat het snijpunt van deze met
2
de kromme d = 5°l0 (fig. 106)
3 aangeeft, welke de practisch
2 gunstigste belastingsweerstand is.
Deze bedraagt 2300 tl. In fig.
107 is de laatst besproken krom
4 kSi
5
1 2*/fi
O
Anodeweerstand (Ra)
me nogmaals weergegeven, be
Fig. 107
nevens twee lijnen, die de ver
Gestreepte kromme: het te bereiken
vorming bij 2, 3 en 4 W wisvermogen b\j de EL3 tot roosterstromen
selstroomvermogen
aangeven. Bij
kleiner dan 0,3 n A optreden.
Getrokken krommen: de vervorming 2300 tl kan de buis blijkbaar
bij vermogens van 2, 3 en 4 watt.
4,3 W afgeven (punt a) alvorens
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de roosterstroom 0,3 uA bedraagt. Men heeft dan echter een grote ver
vorming. Bij 4 W vermogen (punt b) is de vervorming ruim 5 % (punt c.)
Bij de penthode is de practisch gunstigste belastingsweerstand geheel de
zelfde als de theoretisch bepaalde, dus anodespanning: anodestroom.
Bij de triode wijkt de practisch. gunstigste belastingsweerstand sterk af
van de theoretisch bepaalde en bedraagt niet 2 maal, doch ca. 3,5 maal de
inwendige weerstand van de buis.

ï

5

§ 46. Vervorming en rende
ment bij eindbuizen bij de
gunstigste belastingsweer%
stand.

?■

Voor de kennis van de eindbuis is het belangrijk te weten
I hoe de verschillende grootheden
I
4 als roosterwisselspanning, ver2 vorming en rendement samen
hangen met het wisselstroomvermogen.
Wisselstroomvermogen (No)
Wij zullen daartoe eerst de
Fig. 108
twee
eerstgenoemde grootheden
Hoe bij de -penthode EL3 de roosterwis
selspanning (Vi) en de vervorming door beschouwen, terwijl we ter onder
de 2e en 3e harmonischen (d2 en d3)
en de totale vervorming (dtoi) samen linge vergelijking van penthode
hangen met het vermogen No.
en triode, vervorming en rendement aan de hand van fig. 110 zullen beschouwen.
§ ^

3‘
..8 3

8*

A. De penthode.
Voeren we de roosterwisselspanning op, dan zal volgens de kromme
Vi (fig. 108) het wisselstroomvermogen toenemen. Voor 3,5 W moet
Vi de waarde van ca. 3,3 V hebben (punt a). Beschouwt men deze
kromme, dan blijkt bij een toename van Vi tot circa 2 V (waarbij men
over het rechte deel der Ia - Vg karakteristiek werkt), dat het vermogen
vrijwel evenredig met het vierkant van Vi toeneemt (§ 39B). Daarna
wordt de toename vrijwel lineair, wat een gevolg is van de bochten
der karakteristiek. Zoals uit de gestreepte kromme blijkt, treedt al spoedig
vervorming door de 2e en 3e harmonischen (d2 en d3) op; daarbij
neemt d3 veel sterker met Vi toe dan d2; de getrokken kromme dtot geeft
de totale vervorming aan, die bepaald wordt met behulp van formule
(35a). Bij 3,5 W is de vervorming door de 2e harmonischen (punt b)
2,3 °/0l door de 3e (punt c) 5%, terwijl dtot = \' 2,32 -f ö2 = ^303
= 5,5 °/0 (punt d).
!
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B. De triode.
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I
5

4

2

W

B"
§

Bij de triode (fig. 109) ontstaan
soortgelijke krommen als bij de
penthode (fig. 108). Er is echter
wel verschil. De kromme Vi ver
toont over de gehele lengte
meer het kwadratische karakter.
De vervorming is hier practisch
alleen bepaald door de 2e harmonischen.

Wisse/stroomvermogen (No)

C. Vergelijking van penthode
en triode.
Zoals bekend is, geeft een ADI
met een anodevermogen van 15
W in het theoretisch geval (§44)
een wisselstroomvermogen van
3,75 W (zie ook fig. 106) wat een rendement van 25 % (punt a in
fig. 110) insluit, terwijl de 9W penthode EL3 bij 4,5 W een rendement
van 50 °/0 (punt b) heeft. De triode en penthode geven in deze gevallen
practisch een vervorming van ca. 4,5% (punt c) resp. 10 % (punt d).
Gaan we voor beide uit van een vermogen van 3,75 W, dan zien
we, dat de triode er, wat betreft de vervorming, gunstiger voorstaat
dan de penthode met ca. 6,7 %
%
id
10
(punt e); het rendement van de
---- Vervorming
---- Rendement
penthode is echter gunstiger, n.I.
8
42
% (punt f). Zouden we een
PENTHODE
__L03 ±
zelfde vervorming als bij de triode
lé-l&2-2S0l'
%
__ Ia=36mA
toelaten, dan zou de penthode
^6
-Ra-7W0Jb
r
fysoï8 een vermogen van 3 W (punt g)
CL
3.
mogen afgeven en had dus een
__ iTm-\
40 ^
f
rendement van ca. 32 % (punt h).
-----Ra=2X0Jly
>--25
I
Gaan we bij de penthode EL3
20
2
en
triode ADI beide uit van de
I
theoretisch maximale vermogens,
3S5
dus bij ?; = 50 % en 25 %, dan
3
4W
2
Wisselstroom vermogen (No)
vinden we bij de EL3 10% en
bij de ADI 4,5 % vervorming.
Fig. 110
Tegenover
de voordelen van het
Vergelijkingen tussen de penthode
staan
de
nadelen van het an
ene
EL3 en triode ADI wat vervorming
dere. Nu merken we nog op, dat
(d) en rendement (rj) betreft.
Fig. 309
Hoe bij de triode ADI de roosterwisselspanningen (Vi) en de vervorming,
hoofdzakelrjk ontstaan door de 2e harmonischen (do), samenhangen met het
vermogen No-
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een groot rendement mee brengt, dat de buis kleiner van afmetingen
kan zijn. En dan is te bedenken, dat de gevoeligheid van de EL3
0,32 V en die van de ADI 3,3 V is (men lette ook op de negatieve
voorspanning —6 en
45 V). Ongetwijfeld wordt de grotere ver
vorming bij de penthode, die zich door een grote belasting laat gelden
(in fig. 110 boven ca. 2,5 W) als een bezwaar gevoeld. Toch moet
men dit niet te zwaar laten wegen.
Theoretisch is elke vervorming uit de boze; practisch mag men
gerust enige vervorming toelaten. Een vervorming van 1 a 3 % is
allerminst storend te noemen voor de doorsnede luisteraar, terwijl 5
a 10 °/0 nog toelaatbaar geacht kan wordan, als het sterke passages
betreft. Nu moet men bedenken, dat een eindbuis zo gekozen moet
worden, dat deze alleen bij de sterkste passages vol belast is; in die
omstandigheid zal dan 5 tot 10 °/0 vervorming optreden.
Opmerking: Heeft men bij een goed kamergeluid 60 phoon (IH—§ 83) en bij de
sterkste passages 80 phoon, dan verhouden de door de buis afgegeven vermo
gens zich als 10'1 : 108 = 1 : 10- = 1 : 100, waaruit volgt, dat, als men bij
sterk geluid 5% vervorming heeft, men bij middelmatige geluidssterkte een
vervorming beneden 0,5% heeft.

We merken op, dat, als men bij spraak een vervorming van 20 °/0
toelaat, deze zeer veel aan verstaanbaarheid zou verliezen, terwijl de
muziek natuurlijk ook erg te lijden zou hebben. Zou men bij de
sterkste weergave een veel geringere vervorming dan 5 a 10 °/0 wen
sen, dan zou men in buizen van veel groter vermogen en afmetingen
en dus in meer kostbare apparaten vervallen.
In het algemeen kan men nu dit zeggen :
Het practisch te bereiken rendement van eindbuizen wordt bepaald door de
toelaatbare vervorming bij de grootste geluidssterkte.
Triode-eindbuizen bezitten (bij volle belasting; bij 4 5 tot 5,5 % vervorming
een rendement van ca. 25 tot 28%, en penthode-eindbuizen bij 7,5 tot 10%
vervorming een rendement van 45 tot 50 %.
Tegenover de grotere vervorming by grote geluidssterkten bij een penthode
staat het voordeel, dat deze buis voor eenzelfde wisselstroomvermcgen bijna
tweemaal zo kleine anodcd’ssipatie heeft dan een triode, waardoor de buis niet
alleen meer economisch in gebruik is, maar ook kleiner geconstrueerd kan
worden, wat de gehele apparatenbouw ten goede komt; bovendien is de ge
voeligheid van de penthode vele malen groter dan van de triode.

§ 47. Klasse-indeling bij balansversterking.
A. Indeling.
Naast de versterking met één buis in de eindtrap, zoals we hier
voor bespraken, bestaat ook de mogelijkheid om twee buizen toe te
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passen, die op bepaalde wijze worden geschakeld en waarbij men
dan spreekt van balansversterking. Hoe men daartoe komt, zal in de
volgende § blijken.
Er zijn verschillende methoden van balansversterking, die bepaald
worden door de grootte van de negatieve voorspanning, welke men
aan de beide buizen geeft. In 1931 werd in Amerika een klasse-indeling ingevoerd, waarbij men spreekt van klasse A-, klasse B- en
klasse C-versterking. Door Philips is nog een vierde type daaraan toe/a gevoegd, n.1. klasse A/BIa
Ia
versterking.
/
/
/
Bij de klasse A-verKlasse A/B
Klasse B
Klasse A
sterking wordt de buis
Pi
een zodanige negatieve
voorspanning gegeven,
P.
Vgi p
P_
dat de roosterwisselspanningen zich over het
1
I *Pi
rechte deel van de la werkkarakteristiek bewe
Fig. 111
gen (fig. lila). Dit is de
Naar de plaats van het werkpunt P onderscheidt bekende, hiervoor reeds
men klasse A-, B- en A/B-versterking.
besproken methode.
Bij de klasse B-versterking geeft men de buis een even grote nega
tieve voorspanning als de roosterruimte bedraagt, zodat dus slechts
de ene helft der roosterwisselspanning zich over de Ia - Vg karakteris
tiek beweegt (fig. 111b).
Bij de klasse C-versterking maakt men de negatieve voorspanning
groter dan de roosterruimte, doch deze methode heeft voor de ontvangtechniek geen betekenis.
Bij de klasse A/B-versterking (fig. 111c) is de negatieve voorspan
ning niet constant, maar verandert automatisch. Worden zwakke 1. f.trillingen toegevoerd, dan werkt het stelsel als klasse A-versterker;
worden steeds sterkere trillingen verwerkt, dan wordt de negatieve
voorspanning vergroot en werkt het ten slotte als klasse B-versterker.
Ook dan, als de negatieve voorspanning vast is en groter is dan bij
de klasse A-versterking en kleiner dan bij de klasse B-versterking, wordt
gesproken van klasse A/B-versterking. Men heeft dus twee typen : één
met veranderlijke en één met constante voorspanning.

"cp er’1

B. Waarom balansversterking?
Nu kan men de vraag stellen, waarom men balansversterking toe
past en of het niet mogelijk is om met de gewone versterking met één
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buis door te gaan als men groter vermogen wenst. Inderdaad is het
mogelijk één enkele grotere buis te gebruiken, doch dan vervalt men
in het algemeen in een hogere anodespanning en bijna altijd in een
grotere anodestroom. Dat brengt technisch hogere eisen, een zwaarder
voedingsapparaat, duurdere buis en uitgangstransformator mee, kortom,
omvang, gewicht en prijs van het toestel stijgen belangrijk.
Dit alles is belangrijk te reduceren door balansversterking toe te
passen. Men kan bovendien bij geringere vervorming een belangrijk
hoger rendement bereiken.
Om de meerdere kosten bij balansversterking te verlagen, heeft men
combinatiebuizen ontwikkeld, welke bestaan uit twee trioden (KDD1),
of twee penthoden (ELL1); de eerste is bestemd voor batterij-ontvangers,
de tweede voor auto-radiotoestellen.
Om misverstand te voorkomen merken we nog op, dat het in balansscheikelen van twee buizen geheel iets anders is dan het parallelschakelen
van deze. In het laatste geval worden de anoden, de roosters en de
kathoden paarsgewijze aan elkander verbonden. Bij een gegeven anode
spanning wordt de anodewisselstroom twee maal zo groot en dus ook
het vermogen, maar de vervorming blijft in dat geval even groot als
bij één buis. Bovendien wordt hierbij de inwendige weerstand de helft
van één buis en dit werkt nadelig met het oog op de weergave van
de hoge tonen, terwijl de parallelschakeling geen verandering brengt
in het rendement.
§ 48. Klasse A-versterking.
Deze methode bestaat hierin, dat men twee buizen in de versterktrap schakelt, zoals fig. 112 aangeeft. De stuurroosters zijn elk met
een der einden van de secundaire wikkeling van de koppeltransformator verbonden, terwijl de platen verbonden zijn met de einden van
de primaire van de transformator, die
#
b.v. aan een luidspreker voorafgaat.
T2
De middens dezer wikkelingen zijn
aan de kathoden verbonden. Bs en
hHP
Cs stellen resp. anodestroom- en roosterspanningsbron voor. Belangrijk is
verder, dat de buizen A en B zoveel
mogelijk onderling gelijk zijn.
Fig. 112
Het stelsel werkt als volgt: gesteld,
dat
P, in S, een wisselspanning in
Principeschema van een balans
schakeling bij klasse
duceert. Op een gegeven ogënblik
A-versterking.
is het einde a posilief en b negatief.
- iÖS
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Daardoor wordt het'rooster van A minder sterk en dat van B sterker
negatief t.o.v. de kathode en zal door A een grotere, door B een
kleinere anodestroom vloeien. Daar de vergroting in A even groot
gedacht kan worden als de verkleining in B, blijft de
totaal doo. 3s te leveren stroom gelijk (fig. 113), en
daaruit volgt weer, dat de stroomveranderingen door dc
buis buiten de anodestroombron omgaan.
Het feit, dat de stroomvergrotingen door de ene
j£j
buis altijd even groot zijn als de verkleiningen in de
andere, terwijl de stroom door de voedingsbron con
stant blijft, heeft gevoerd tot de benaming balans-schakeiing, (bij een balans verandert het steunpunt niet,
Fig. 113
en gaat het ene arm-eind-punt evenveel omhoog als
het andere omlaag). De Engelsen spreken van een
Schematische
voorstelling
push-pull- (duw-trek), de Duitsers van een Gegenvan de voeto/^-schakeling.
dingsstroom
We kunnen het inzicht omtrent de werking nog
in de transfor
mator (fig. 112) verhelderen aan de hand van fig. 114, waarbij we de
karakteristieken der buizen,
t.o.v. elkaar hebben gedraaid,
Anodestroom
b
van A
om daardoor te verkrijgen, dat,
/T\~
als een trilling op buis A een
minder sterk negatief rooster
geeft, hij op B juist een sterker
j
negatief rooster veroorzaakt.
o
1)2 Wisselstroom m uitOp elk ogenblik is zodoende
A
r\ Qzngsftwsformata
de som der stromen /, en i2
§
I
gelijk aan 71 (dit is de stroom
van Bs ). De stroomverande
0 die2
ringen door de transformatorwikkeling P2 (fig. 112) zijn
echter steeds de som van de
Vgi__o
-o
stroomveranderingen door A
en B; vandaar dat a2b2c2 de
som is van a b c en a'b'c1
Buis
(fig- 114).
B
Het spreekt wel vanzelf, dat
Anodestroom
hierbij het werken op het
van B
£a
rechte deel van de karakterisFig. 114
Overzicht der trillingen bö de balans- tïek zeer belangrijk is.
schakeling voor klasse A-versterking.
Er zijn nu enkele punten,
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die wij, om de versterkingsmethode te kunnen waarderen, in het
oog moeten houden.
Zo noemen we ten eerste de geringe belasting van de transformator.
Als bij de éénbuis-schakeling een transformator is opgenomen, zal een
gelijkstroom door de primaire wikkeling vloeien, die het ijzer sterk
magnetisch maakt. Hoe sterker we de gelijkstroom maken, hoe minder
het magnetisch veld toeneemt; men zegt, dat het ijzer ten slotte ver
zadigd wordt van krachtlijnen en spreekt van de magnetische verza
diging van het ijzer (l!I-§66B). Komen nu slechts kleine wisselstromen
bij de aanwezige gelijkstroom, dan zal het aantal magnetische kracht
lijnen nog wel evenveel toe- als afnemen; zijn ze echter sterk, dan is
de afname groter dan de toename, als gevolg van de magnetische
verzadiging. Daardoor worden in de secundaire wikkeling overeen
komstige veranderingen opgewekt, die geen volkomen getrouw beeld
zijn van de toegevoerde trillingen, zodat niet-lineaire vervorming is
ingetreden.
Bij de uitgangstransformator T2 van een balansschakeling is zulks
niet mogelijk. Als geen trillingen door het stelsel gaan, gaat de ene
helft van de voedingsstroom door A en de andere door B en daar
deze stromen de wikkelingshelften juist in tegengestelde zin doorlopen,
zal er geen magnetisch veld ontstaan. Bestaat er een trilling, dan gaat
er b.v. een sterkere stroom naar boven en een zwakkere naar beneden
(fig. 113), zodat er wél een magnetisch veld ontstaat; dit wisselt van
richting, als een zwakkere stroom naar boven en een sterkere naar
beneden gaat. Daar er echter eerst geen magnetisch veld bestónd,
m.a.w. geen getijkstroommagnetisatie was, is hier de kans op vervor
ming door magnetische verzadiging, zoals bij een éénbuis-schakeling
bestaat, uitgesloten.
Een ander voordeel is, dat spanningsvariaties van de spannings
bronnen niet overgedragen worden.
Het is bekend, dat, als een anodespanningsbron zelf spannings
veranderingen voortbrengt, deze bij gebruik van een gewone schake
ling in de anodestroom tot uiting komen en aanleiding geven tot
storende geluiden (I - § 104).
Bij de balansschakeling is dit niet het geval. Gesteld eens, dat Bs
zelf zwakke spanningsveranderingen veroorzaakte (b.v. door onvol
doende afvlakking van het voedingsapparaat). Elk ogenblik, dat de
anodespanning in A zou stijgen, zou hij evenveel in B stijgen en
zouden dus de anodestromen in de wikkelingshelften van P2 even
veel toenemen.
Daar deze beide stromen elkaar ook nu volkomen tegenwerken,
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wordt de spanningsverandering van Bs niet overgedragen naar de
luidspreker. Evenmin zullen spanningsveranderingen van Cs worden
overgedragen.
Het staat dus wel vast, dat bij deze schakeling de niet-lineaire ver
vorming belangrijk geringer is dan bij een éénbuis-schakeling.
Het rendement ondergaat geen verbetering en zal dus in het theo
retische geval per triode 25 °/0 en per penthode maximaal 50 Ol0 be
dragen ; anodevermogen en wisselstroomvermogen worden beide ver
dubbeld.
Bij klasse A-versterking worden:
a. het wisselstroomvermogen verdubbeld t.o.v. één buis.
b. het rendement niet gewijzigd t.o.v. één buis.
c. de vervorming belangrijk verminderd door vermijding van magnetische
verzadiging.
d. spanningverandering van anodevoed ngs- cn roosterspaimingsbron niet
overgedragen, zodat de kans op netbrom verminderd is.
Aangezien klasse B- en klasse AB-versterking nog belangrijke andere voor
delen geven, wordt klasse A-versterking zelden toegepast.
Ia

/

§ 49.
Anodestroom
van A

Buis A

Vgl
'Wisselstroom in uitI gangstransformator

I

lïTïjïïR
Buis B

VIM

S»!1
lil I»

Anodestroom
van B

/
Ia
Fig. 115

Overzicht der trillingen bij balansschakeling
voor klasse B-versterking.

Klasse B=»versterking.
Men geeft de beide bui
zen een zo grote negatieve
voorspanning, dat deze
„dicht gedrukt’" zijn, als
geen wisselspanningen op
het rooster komen (fig.115).
De ruststroom is dus nul.
Komt een trilling op de
roosters van de beide bui
zen, dan zal op het ogen
blik, dat het rooster van buis
A minder negatief wordt,
dat van B sterker negatief
worden en ontstaat alleen
in A een anodestroom. De
volgende halve periode is
de toestand juist omgekeerd.
Beide buizen werken dus
als gelijkrichtbuizen; beide
leveren ze een intermittet
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rende gel jkstroom. De Iransformatorwikkeling krijgt beide toegevoerd,
niet het gevolg, dat hierdoor een wisselstroom loopt.
Het spreekt vanzelf, dat de kromming van de karakteristiek invloed
moet hebben op de overdracht en vervorming moet meebrengen. Deze
vervorming is het sterkst, als de roostertrillingen klein zijn. Nemen ze
toe in sterkte, dan vinden de trillingen over een groter deel van het
rechte stuk van de karakteristiek plaats en is het percentage vervor
ming kleiner. Worden de trillingen echter zo groot, dat ze de Ia - as
naderen, dan beginnen roosterstromen op te treden en wordt er een
nieuwe bron van vervorming binnengehaald. De klasse B-versterking
is dus eigenlijk geschikt voor trillingen, die niet te klein en niet te
groot zijn, opdat niet al te grote niet-lineaire vervorming zal optreden.
Het is wel mogelijk grote wisselspanningen toe te laten, doch dan
moet men bizondere maatregelen nemen (zie onder C).
Er is een tweede bezwaar. Gewoonlijk verkrijgt men de nodige
negatieve voorspanning bij de buizen door de spanningsval, welke de
anodestroom in een weerstand geeft. De anodestroom verandert hier
echter van nul tot een zekere waarde, zodat het nodig is een afzon
derlijke spanningsbron aan te brengen.
Tegenover deze bezwaren bestaan ongetwijfeld grote voordelen. In
de rusttoestand is de anodestroom nul en naarmate de trillingen toe
nemen, neemt ook de anodestroom toe. Deze eigenschap maakt de
schakeling wel zeer aantrekkelijk voor batterij-ontvangers, waarbij men
de batterijen liefst zo weinig mogelijk belast; vandaar dat deze methode
daar soms toepassing vindt (zie onder B).
Ten slotte blijkt het rendement beter te zijn dan bij klasse A-versterking.
Beschouwen we nu achtereenvolgens de penthode en triode bij deze
balansversterking.
A. De penthode.
Gaan we uit van het in fig. 99 gegeven theoretische geval. Het op
genomen vermogen van elke buis wordt nu bepaald door het product
van de constante anodespanning en de gemiddelde waarde van de
pulserende gelijkstroom (§ 43A), zodat we vinden:
2
2
Na=EX “/ = * * E IHet theoretisch maximaal afgegeven wisselstroomvermogen bedraagt
volgens § 44A per buis:
1

No = yf./.
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Daaruit volgt, dat het maximaal rendement bedraagt :
1
2
1
7T
71
No : Na — 2
n — 2 ^ 2 ~~4 = 0,785; dus:
Max. rendement:

max = N0 : Na = 78,5 %....(41)

In fig. 116 hebben we aangegeven hoe voor het theoretische geval
de verschillende grootheden bij een penthode bij verschillende belasting
veranderen. Op de horizontale as zijn de roosterwisselspanningen (Vi )
in % van de maximale waarde gegeven.
Als de roosterwisselspanning nul is, is ook de anodewisselspanning
nul en is er geen anodestroom, zodat ook het anodevermogen nul
is. Naarmate de roosterwisselspanning toeneemt, neemt het anodever
mogen evenredig met de gemid
°/0
----- y
delde waarde van de anodewisselstroom (Igcnu) toe, zodat de lijn
-7St5
b
Na een rechte, schuine lijn moet
Anodevermogen
%5
zijn. Het wisselstroomvermogen
■8
Rendement
!&?
neemt met de anodewisselspan
/ w
s
Wisselstroom
ning toe volgens de kromme lijn
No en zal bij Vi max 78,5%
D)
[cfëa$iie
bedragen van het anodevermoI -32°/.
No
gen. Het rendement neemt vol
■Nd
gens de streeplijn toe van 0 tot
78,5 °/0. Vermindert men Na met
Vi max
°s 20 Roosterwisselspanning
40
60
*
No , dan krijgt men de lijn Nd,
(Vi)
die de anodedissipatie aangeeft.
Fig. 116
Er is hier nog een tweede
Hoe bij twee in balans geschakelde
rendement,
waarop we hier de
penthoden bij B-versterking theore
aandacht
moeten
vestigen, n.1.
tisch het anodevermogen Na, het wis
selstroomvermogen No, de anodedis de verhouding van het maximale
sipatie Nd, en het rendement ^ sa wisselstroomvermogen, dat een
menhangen met de roosterwisselbuis kan afgeven en de anode
spannnig Vi; maximaal is een rende
dissipatie,
die maximaal kan voor
ment van 78,5% te bereiken.
komen, welke niet gelijktijdig
behoeven op te treden. Wij willen dit rendement gemakshalve aan
duiden als dissipatierendement.
Dit rendement kan bij de klasse B-versterking het gewone rende
ment belangrijk overschrijden. Terwijl punt B (fig. 116) het maximaal
af te geven wisselstroomvermogen voorstelt (78,5 °/0), stelt punt D de
maximale anodedissipatie (32%) voor en dit betekent, dat het dissi
patierendement de waarde 78,5 : 32 = 2,46 of 246% heeft, of:
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Dissipatierendement: i]d = 246 °/0 ................. (42)
Dit grote dissipatierendement is van zeer bizondere betekenis.
Gesteld eens, dat we een bepaalde penthode bezitten, die b.v. een
anodedissipatie van 5 watt kan verdragen. Bij de A-versterking moet
men er op rekenen, dat deze 5 W bij onbelaste buis als anodeverrnogen optreedt, zodat bij volle belasting en bij een rendement van
50°/0 2,5 W wisselstroomvermogen door de buis geleverd kan worden.
Past men dezelfde buis in B-versterking toe, dan kan deze theoretisch
2,46 X 5 = 12,3 W aan wisselstroomvermogen afgeven, dus 5 maal
zoo veel als bij A-versterking, wat in de practijk ook vrijwel bereikt
wordt. Om eenzelfde wissel
stroomvermogen te verkrijgen, kan
men dus volstaan met buizen van
belangrijk kleinere afmetingen.
Beschouwen we ten slotte nog
even fig. 117, dan blijkt, dat we
weliswaar niet de volle anodespanning kunnen benutten, zonder
in positieve roosterspanning te
vervallen (in fig. 99 was dit wel
mogelijk) maar dat toch bijna de
volle waarde van Va (—E) ter be
Jf'ig. 117
schikking staat. Het heeft trouwens
Bij een penthode kan bij klasse B-ver
bij het verkregen hoge rendement
sterking bijna de gehele waarde van
geen
zin de waarde Vg, = 0 te
Va gebruikt worden.
overschrijden. Dit geschiedt, zoals
we aanstonds zullen zien, bij de triode wel.
B. De triode (zonder roosterstromen).
Bij 2 trioden is het opgenomen anodevermogen per buis, evenals
bij de penthode :
2

2

Na = E X - . / = -E.I.
*

Het theoretisch maximaal afgegeven wisselstroomvermogen bedraagt
per buis (§ 44B):

i

1

N0 = -jE.I9
zodat het daarbij te bereiken rendement bedraagt:
71

No: Na = T

71

1T = 4~X ~2 = ~S= 0,393 ; dus :

Rendement: ?/ = N0 : Na — 39,3 %...........
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Het is intussen mogelijk om met trioden een groter rendement te
verkrijgen, zonder in zeer grote roosterstromen, dus ernstige vervor
ming te vervallen, mits men het hieronder te bespreken hulpmiddel
toepast.

U
;

C. De triode (met roosterstromen).
Gaan we uit van het theoretische geval in fig. 101 en laten we de
halve periode de wisselspanning niet over A, C,, maar over A, O
lopen, dan krijgt men eigenlijk dezelfde toestand als bij een penthode
en kan men zonder meer een maximaal rendement verkrijgen.
Max. rendement: 1/ max = 78,5 %

c-

'
f/v

■:

y

(44)

In de practijk kan men nooit tot do. Ia -as gaan, zoals fig. 118 laat zien.
Wordt de gunstigste belastingsTRIODE
weerstand weergegeven door de
lijn AB, dan zou, als we tot Vg —
0 volt gaan, de te bereiken anodespanningsamplitude a b kunnen be
dragen. Laten we echter rooster
stromen toe, dan kan men een
veel groter deel van AB gebruiken
en kan de amplitude b.v. cd zijn,
zodat het wisselstroomvermogen
veel groter wordt. Maar nu treden
sterke roosterstromen op en indien
we daar geen middel tegen hadden,
zou men aan het grotere vermogen
en betere rendement niets hebben.
Bij de triode kan men bij klasse BWat zullen de roosterstromen
versterking bijna de gehele voedings ten gevolge hebben ? Wel, dat de
spanning benutten, mits men met
klemspanning van de secundaire
positieve roosterspanning werkt en
wikkeling der voorafgaande trans
dus roosterstromen toelaat.
formator daalt en dat betekent ver
vorming (I - § 73). Indien we nu echter de energie, die op deze wijze
secundair aan de transformator ontnomen, weer aan de primaire zijde
toevoerden of wat hierop neer komt, als we zorgden, dat trots het
optreden der roosterstromen, de klemspanning niet daalde, dan waren
we klaar. Dit bereikt men door de primaire te voeden door een buis,
die voldoende grote energie afgeeft. Men noemt deze buis de drijver(buis) of wel van de stuurhuis en de transformator de drijvertransJormator. In fig. 119 is het schema gegeven van een balansversterker.
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met drijverbuis, zoals het toegepast is bij batterij-ontvangers. De drijvertransformator heeft voor elke secundaire helft de wikkelingsverhouding 2 : 1.
Nu is te bedenken, dat men liefst met een lage anodebatterijspanning werkt met het oog op gewicht en kosten. De KDD1 is ontwik
keld voor een anodespanning van
90 tot 135 V. Bij deze lage span
o
ning is de ruststroom klein (kleiner
o
dan 2 mA) wat de batterij even
o
eens ten goede komt. De roosterruimte is bovendien zeer klein, m.a.w.
/35V
bij 90 V ontmoet de Ia - Vg karak
teristiek bij —1,5 V en bij 135 V
Fig. 119
bij —3 V de horizontale as. Dit
Daar de dubbele triode KDD1 in de brengt mee, dat men de buis in het
klasse B-versterking met roosterstro geheel geen negatieve voorspanning
men werkt, is de KC3 als drijver of
op het rooster behoeft te geven
stuurhuis daarvoor geschakeld.
en men bij alle trillingen, zwak of
sterk, met roosterstromen werkt. De kleine roosterruimte gaat gepaard
met een grote versterkingsfactor (I - § 78). Daar de steilheid normaal
is (gem. 0,9 mA/V), verkrijgt men ook een grotere inwendige wèerstand (gem. 65 000 n), hetgeen de weergave van de hoge tonen
zeer ten goede komt.
Volledigheidshalve geven we van de combinatie KC3 - KDD1 in
fig. 120 de waarde van de anodestroom la, de roosterwisselspanning,
die op KC3 optreden (Vi )
1b
32
en de vervorming (d),
14
welke bij de verschillende
u* 23
0V)
12
24 24
wisselstroomvermogens
voorkomen.
Bedraagt No
10
20 20
^
2,2
W,
dan
is
de vervor
a.t'
1.6
16
ming 10 °/0, de ingangs6
1.2 12
wisselspanning
2,15 V en
as b
. de anodestroom van KDD1
0.4
4
28 mA, d.i. 14 mA per ano
0.4
20 W
00
12
1,6
de. Met de drijver meege
Wisse!stroomvermogen (No)
rekend bedraagt bij volle
Fig. 120
Hoe de anodestroom van een KDD1, de roos belasting de anodestroom
terwisselspanning Vi van KC3 en de vervor nog slechts 31 mA.
ming d bij klasse B-versterking samenhan
Uit de kromme blijkt
gen met het wisselstroomvermogen No.
verder, dat naarmate dè
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toegevoerde trillingen ( Vi ) sterker worden, dus de geluidssterkte toe
neemt, de anodestroom (Ia) toeneemt. Dit betekent, dat de anodebatterij evenredig met de sterkte van het geluid wordt belast, hetgeen
ongetwijfeld ook zeer belangrijk is.
Bij andere B-versterkers dan voor batterij-ontvangers wordt wel een
negatieve voorspanning toegepast, die dan öf met een afzonderlijke
batterij öf met behulp van een extra gelijkrichtsysteem verkregen moet
worden, zoals onder de A/B-versterkers is besproken. De algemene
eis voor een drijverbuis is, dat deze de primaire wisselspanning onafhankelijk van de secundaire belasting constant houdt; en dit is weer
te verkrijgen als men zorgt, dat de inwendige weerstand van de buis
klein is t.o.v. zijn anodeweerstand. Men gaat hier dus niet uit van
Ra = 3,5 Ri, dus van een gunstigste belasting, maar kiest liever Ra — 5 Ri.
De klasse B-versterking geeft:
a. boven klasse A-verstcrking het voordeel, dat men. met veel kleinere anodestromen werkt en dus met veel kleiner transformator kan volstaan; dat
men bij twee gegeven buizen met een gegeven maximale anodedissipatie
een veel groter wisselstroomvermogen kan verkrijgen met zeer geringe
vervorming.
b. bij penthoden een theoretisch rendement van 78,5 % en een dissipatierendement van 246 %.
c. bij trioden zonder roosterstromen theoretisch een rendement van 78,5 %
d. het voordeel, dat zowel bij trioden als penthoden met kleinere buizen kan
worden volstaan dan bij klasse A-versterking om eenzelfde wisselstroomvermogen te verkrügen.
e. voor kleine roostertrillingen een percentsgewijs belangrijk grotere ver
vorming dan voor grote!
. De vervorming door de roosterstromen moet opgeheven worden door de balanstrap to laten vooraf gaan door een drijver (buis) of stuurhuis, welke de voor de
roosterstromen nodige energie afgeeft aan de drijvertransformator.
Men past de klasse B-versterldng met drijverbuis wel bij batterij-ontvangers
toe om bij lage anodespanningen en kleine anodestroom een groot wisselstroomvermogen te verkrijgen, terwijl de belasting van de anodebatterij ver
andert met de sterkte van het geluid.
'
Om dit te bereiken maakt men gebruik van een dubbele triode, met zeer
kleine roosterruimte, die zonder negatieve voorspanning werkt.

§ 50.
&
-

t? -

ï

:
'

Klasse A/B-versterking.

Het is te begrijpen, dat men getracht heeft de voordelen van de
klasse A-versterking te combineren met die van de klasse B-versterking en zo is nu ontstaan de klasse A/B-versterking met veranderlijke
en die met constante roostervoorspanning.' Bij het eerste type is de
toestand zo, dat bij sterker wordende roostertrillingen, de negatieve
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voorspanning toeneemt en het werkpunt zich verplaatst naar het voetpunt van de fa-Vg karakteristiek.
Om dit te bereiken laat men de anodestroom door een weerstand
gaan (de kathode-weerstand Rk in fig. 122a); het spanningsverlies
daarin bepaalt de veranderlijke negatieve roosterspanning en men werkt
dus met een automatische negatieve roosterspanning.
Bij kleine roostertrillingen, kleiner dan AB (fig. 121a), is P het werk
punt en is PA de ruststroom. De dubbele waarde daarvan gaat door
genoemde kathode-weerstand en de daardoor ontstane spanningsval
levert een constante negatieve voorspanning op de roosters. Het stelsel
werkt nu als klasse A-versterker (fig. 121b).
Wordt de amplitude der trillingen
klasse-A
echter groter dan AB (b.v. AC), dan
stijgt de gemiddelde waarde van de
P
anodestroom (zie a b in fig. 121a) en
neemt de spanningsval in de weer
stand toe, zodat de
negatieve voorspan
ning groter moet wor
11
t-r den en het werkpunt
-Igem.
P zich naar links veri
plaatst (de roostertrilling gaat dan naar
links en daarmede
verplaatst de gestreep
te anodetrilling zich
Fig. 121
naar onder). In het
Bij een klasse A/B-versterking met automatische
uiterste geval komt het
negatieve voorspanning verplaatst het werkpunt werkpunt in B, zodat
zich met de sterkte der roostertrillingen van
de buizen in klasse BP naar B.
versterking werken.
Ook beschouwt men een schakeling, waarbij het werkpunt dicht
bij het eindpunt van de la-Vg karakteristiek ligt en ingesteld is op
een ruststroom, die ca. '/4 deel van de Imax is, als klasse A/B-versterking, omdat het werkpunt tussen de A- en B-instelling is gekozen.
In dat geval werkt men met een vaste negatieve voorspanning (fig. 122b).
In fig. 122a vloeit de stroom van beide anoden en schermroosters via
de kathoden en kathodeweerstand Rk van -f- voedingsapparaat Vb naar
de —pool hiervan, die aan aarde ligt. De weerstand Rk is zo gekozen,
dat, als de buis onbelast is, de juiste A-instelling verkregen wordt en
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dat bij volle belasting de buis de B-instelling heeft.
Vanzelfsprekend moet voor de afvlakking een condensator Ck parallel
aan Rk staan.
Indien de buizen niet volkomen gelijk zijn, verdient het aanbeveling

8
o
8

m-

J/92-*

iPb-Htr-

8*

a

ÉÉ (L

b
Vb

Vb

Fig. 122

Principeschema’s voor klasse A/Bversterking met behulp van penthoden:

a.
b.

met automatische voorspanning
met vaste negatieve voorspan
ning.

om elk der buizen van een afzonderlijke kathodeweerstand te voorzien.
Het gebruik van een automatische negatieve voorspanning heeft het
voordeel, dat deze uitvoering constructief goedkoper is. Daartegen
over staat, dat men met een vaste negatieve voorspanning een geringere
vervorming krijgt en het vermogen belangrijk kan opvoeren.
Wij geven hiervan in fig. 123 voor de balansversterking ontwik
kelde penthode EL50 een voor
mA.V
%
200
10
T
stelling. Terwijl we in het ene
180
9
3HPJ
geval bij 30 watt wisselstroom—•— voor Mvtom, -Vol
i
vatte -Vg1
160
8
vermogen reeds een vervor
7
ming van 10°/0 hebben (punt a),
51*20
5& is in het tweede geval de verCO
vorming slechts 1,2% (punt b),
80
/
/
bij 50 watt nog maar 3,5 °/0
60
(punt c). Daarentegen zien
2
40
m
----we, dat Ia veel meer oploopt.
20
1—Behalve de voorspanning is
O
SC
tS
20 2S 30 35
40
Msselstroomvermogen (No)
het enige verschil in de beide
Fig. 123
schakelingen, dat de weer
Hoe de anodestroom (Ia) en de vervor stand Ra tussen beide anoden
ming (d) bij klasse A/B-versterking bij
in het ene geval 8000 xl en
een EL50 afhangen van het vermogen:
a. bij automatische negatieve voorspan in het andere geval 5000xl is.
Om de vaste voorspanning
ning (Ra = 8000 xl )
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gelijkrichtbuis, wat natuurlijk de constructie belangrijk duurder maakt
en dit is dan ook een reden, dat men zich bij ontvangers in de regel
bepaalt tot de automatische negatieve voorspanning.
Ten slotte geven we in fig. 124
%
8
nog een vergelijking van een
7
enkele EL3 als een gewone ver
^6
sterker (dus klasse A) geschakeld
6
8>5
5 5 (en zonder de hierna te bespre
;
ken tegenkoppeling) en gebruikt
5M
8S 3
3 i als klasse A/B-versterker met
automatische negatieve voor
i
2
ê2
spanning. Zoals men ziet ontlo
pen de waarden van de rooster5
6
spanningen
elkaar bij een gelijk
Wisselstroomvermogen (No)
vermogen per buis niet veel,
Fig. 124
de vervorming is bij de
doch
Vergelijking van de vervorming en de
roosterv/isselspanning bij de EL3 als klasse A/B-versterking belangrijk
enkele versterker (zonder tegenkop geringer.
peling) en in de klasse A/B-versterker
Aangezien de buizen bij zwakke
met aut. neg. voorspanning.
signalen in A-versterking en bij
sterke in B-versterking werken, zal het theoretische rendement zich tussen
dat van beide klassen in bewegen.
Men onderscheidt bij klasse A/B-versterking:
a. die met automatische negatieve voorspanning.
b. die met vaste negatieve voorspanning op het rooster.
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Beide methoden hebben tot gevolg:
a. dat het rendement groter is dan bij de klasse A-versterking en nadert tot
dat van de klasse B-versterldng.
b. dat men bij zwakke roostertri Hingen minder vervorming heeft dan bij
B-versterking.
De methode met automatische negatieve roosterspanning heeft het voor
deel, dat deze constructie eenvoudiger en goedkoper is.
De methode met de vaste negatieve roosterspanning heeft het voordeel:
a. dat bij eenzelfde wisselstroomvermogen de vervorming belangrijk kleiner is;
b. een groter wisselstroomvermogen kan worden verkregen.

§51.

Fase-omkeerbuizen bij balansversterking.

De balansversterking geeft, zoals we zagen, het middel in de hand
om een groot wisselstroomvermogen te verkrijgen, waarbij de klasse
B-versterking wel vooraan staat.
Maar in het algemeen wordt deze uitvoering vrij kostbaar, als men
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dit wil bereiken en wel vooral door de transformator, die aan de beide
buizen vooraf gaat. Te meer is dit het geval, als men roosterstromen
toe wil laten en dus een drijverbuis nodig heeft. Ziet men van dit
middel af, dan bestaat grote kans, dat bij de lage tonen (grote ampli
tude) hinderlijke vervorming optreedt. Zoals we in § 52 zullen zien
is bij de gewone versterking de tegenkoppeling een welkom middel
om vervorming tegen te gaan, doch het blijkt hier niet zo eenvoudig
nu een doeltreffende tegenkoppeling toe te passen om dit euvel weer
op te heffen. Men heeft daarom gezocht naar een andere oplossing
en heeft deze gevonden door de transformator te vervangen door een
weerstand, welke belangrijk goedkoper en lichter in gewicht is. Inder
daad is dit mogelijk, maar men stuit daarbij op een moeilijkheid. De
uiteinden van de secundaire wikkeling van de transformator hebben
t.o.v. het midden altijd een tegengestelde fase, zodat op de roosters van
de balansbuizen spanningen komen, die 180° in fase verschoven zijn.
Dit wordt zonder meer met een koppel weerstand niet bereikt; men
moet door een kunstgreep zorgen, dat er twee spanningen, die 180°
in fase verschoven zijn, gevormd worden.
Men heeft nu verschillende schakelingen met trioden uitgedacht,
o.a. zulke, waarbij een afzonderlijke triode is gebruikt om de fase
van de spanning, die het rooster van de ene balansbuis wordt toe
gevoerd, om te keren en die daarom fase-omkeerbuis heet.
Met penthoden of buizen met nog meer roosters is het vrij eenvoudig
om een oplossing te vinden, waarbij de buis gelijktijdig als 1. f. ver
sterk- en als fase-omkeerbuis dienst doet. Men onderscheidt hierbij
het verdelingsprincipe en het cascadeprincipe. De fase-omkering wordt
zowel bij een balanstrap van trioden- als bij penthode-eindbuizen toe
gepast.
A. Verdelingsprincipe.
De 1. f. wisselspanningen worden via A en B(fig. 125a) op kathode

«'

i
Ja
o

! R2

b

JiPSP

+

Fig. 125

Drijver- en fase-omkeerbuizen bij klasse B-versterking met penthoden.
a. verdelingsprincipe;
b. cascadeprincipe.
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k en tweede rooster g2 toegevoerd. Het eerste rooster en de anode
zijn verbonden aan de roosters der eindtrioden. Het rooster gx en de
anode voeren beide een wisselstroom, maar van tegengestelde fase.
Wordt n.I. het rooster g2 positief, dan neemt de electronenstroom naar
de anode a toe, maar die naar gl af en omgekeerd. Zo worden dus
ook de roosters der eindtrioden beurtelings positief en negatief.
Deze methode blijkt in de practijk achter te staan bij de hier volgende,
omdat men niet zo’n grote versterking kan verkrijgen.
B. Cascade principe.
Hier worden de l.f. wisselspanningen toegevoerd (fig. 125b) aan
het eerste rooster gx en de kathode k, terwijl het tweede rooster en
de anode een wisselstroom voeren. Gesteld, dat^-, positief wordt, dan
zal de stroom naar g2 groter worden; die naar de anode zal, mits
men de juiste waarde van Rx en R2 gekozen heeft, kleiner worden
en men kan beide veranderingen door de keuze van /?, en R2 even
groot maken. Daardoor krijgt men weer spanningen van tegengestelde
fase op de roosters van de eindbuizen.
Van dit principe kan met succes gebruik gemaakt worden bij toe
passing van moderne meer0,01
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roosterbuizen,
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l.f. versterk- en faseomkeerbuis.
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Fig. 126
een heptodedeel en een
Een combinatiebuis bestaande uit heptode en
triodedeel. Men gebruikt het
triode (bv. ECH4 of ECH21) gebruikt als l.f.
heptodedeel als 1. f. verversterk- en fase—omkeerbuis.
sterkbuis en het triode
a. heptodedeel en triodedeel geschieden;
b. schema in werkelijkheid.
deel ais fase-omkeerbuis.
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In fig. 126a zijn beide delen afzonderlijk getekend.
Voor het heptodedeel is het 3e rooster onder de kathodeweerstand
verbonden en heeft ca. 1,5 V negatieve spanning t.o.v. de kathode,
zodat dit rooster practisch van geen invloed is.
Het 2e en 4e rooster zijn onderling verbonden en krijgen via de
weerstand Rs een bepaalde roosterspanning, zodat het heptodedeel te
beschouwen is als een penthode. Tussen stuurrooster (o-,) en kathode
(k) worden vanaf A en B wisselspanningen toegevoerd. Deze worden
in de buis ca. lOOvoudig versterkt in de anodeweerstand Rah en toe
gevoerd aan het rooster van buis A.
Het rooster van het triodedeel krijgt de lOOvoudig versterkte span
ning van de anode van het heptodedeel toegevoerd via R] en C%. Deze
buis zou in het geheel niet behoeven te versterken en zou de 180°
in fase verschoven wisselspanning, die met behulp van de anode
weerstand Rat verkregen wordt, toegevoerd kunnen worden aan het
rooster van buis B.
Aangezien de buis wél versterkt, wordt de weerstand R2 aangebracht,
die parallel aan
en het heptodedeel staat en derhalve een verlaging
der wisselspanning tot op ongeveer ‘/3 deel van de oorspronkelijke
waarde geeft. Bovendien is de versterking van het triodedeel nog zo
groot, dat men ook nog tegenkoppeling kan toepassen (§52), wat
door het aanbrengen van Rt wordt verkregen.
In fig. 126b wordt de in fig. 126a besproken schakeling weerge
geven, zoals die er in werkelijkheid uit ziet.
Om een goedkopere oplossing voor balansversterking te verkrijgen door het
laten vervallen van de tnssentransformator, maakt men gebruik van een
koppelwecrstand, waarbij voor één der balansbuizen de fase der toegevoerde
roosterspanning moet worden omgekeerd.
In verschillende schakelingen maakt men gebruik van een afzonderlijke
buis, die deze faseomkering bewerkstelligt (fase-omkeerbuisA

§ 52. Tegenkoppeling op de eindbuis.
r

■

Men heeft in de laatste jaren de vervorming bij eindbuizen, zowel
trioden als penthoden, belangrijk weten te verminderen door bepaalde
schakelmethoden toe te passen. Men gaat daarbij uit van het principe,
dat men de in de anodekring van de eindbuis verkregen 1. f. spanning
laat terugwerken op het stuurrooster van deze of de daaraan vooraf
gaande buis (terugkoppeling) en dan wel zo, dat ze niet met de
roosterspanningen meewerken, zoals bij de teruggekoppelde detector
(l-§85) het geval is, maar dat ze deze tegenwerken. Dit sluit in, dat
ze 180° met elkaar in fase verschoven zijn. Men spreekt daarom van
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tegenkoppeling of negatieve terugkoppeling.
Deze tegenkoppeling kan, zoals we reeds opmerkten, verkregen
worden door terugwerking op de eindbuis of op de aan de eindbuis
voorafgaande I. f. buis.
Bij beide methoden kan men verder weer onderscheid maken tussen
stroom- en spanningstegenkoppeling. Bij de stroomtegenkoppeling wordt
de terugwerking verkregen door een aan de luidsprekers//'0ö/w even
redige spanning en bij de spanningsiegenkoppeling door de luidsprekevspanning (feitelijk zijn heb de stroom en spanning van de primaire
wikkeling van de luidsprekertransformator).
A. Stroomtegenkoppeling.
In fig. 127 hebben we het principeschema gegeven van een eindbuis waarbij de kathodeweerstand Ck door het optredende gelijkstroomdeel van de anode- en schermroosterslroom de negatieve voorspanning op
het rooster geeft.
Vg
Zoals we in ((-§107) zagen, dient de
condensator Ck om de 1. f. stromen op
'Rk -t~Ck
te nemen en de spanningen af te vlak
o -ken, zodat we een constante negatieve
—
Fig. 127
voorspanning krijgen. Denken we deze
Indien in dit schema de af- condensator weg, dan treden tussen a
vlakcondensator
Ck
wordt en b l.f. wisselspanningen op en het is
weggedacht, wordt stroomte duidelijk, dat de 1. f. wisselspanningen,
genkoppeling verkregen.
die via c en d aan de roosterkring worden
toegevoerd, beïnvloed worden door die, welke tussen a en b optreden.
Gaan we eens uit van de toestand, dat er geen roostertrilling is;
er gaat dan een constante stroom door Rk en de kathode heeft een
bepaalde positieve spanning t.o.v. het rooster. Wij houden nu bij alles
wat er verder gebeurt deze spanning in het oog. Stel, dat deze 10 V
was en neem verder eens aan, dat tussen c en d een zodanige span
ning toegevoerd wordt, dat c 2 volt positief is t.o.v. d ; dan wordt
de spanning tussen rooster en kathode 2 volt kleiner, dus 8 V. Daar
door neemt echter de anodestroom toe en neemt de spanningsval in
Rk toe, b.v. met 0,5 V, zodat de oorspronkelijke spanning van 10 V
10,5 V wordt en het verschil van 8 V stijgt tot 8,5 V, zodat het
schijnt alsof er niet een spanning van 2 V, maar een van 2 — 0,5
= 1,5 V via c en d werd toegevoerd.
Dit komt hier op neer, dat een trilling via c en d in de rooster
kring toegevoerd, gelijktijdig door de anodewisselstroom een wissel-
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spanning te voorschijn roept, die de spanning van de kathode in
dezelfde frequentie, doch in tegengestelde fase op en neer beweegt
met het resultaat, dat altijd kleinere spanningsverschillen tussen kathode
en rooster ontstaan, dan wanneer de afvlakcondensator Ca- er geweest
was. Men kan het nu eenvoudig zo voorstellen, dat de wisselspanning
in a b, die in c d tegenwerkt.
Nu lijkt dit op het eerste gezicht geen voordeel, want het ligt voor
de hand, dat daarmede de versterking achteruit gaat. Hoeveel? Dat
hangt af van de grootte van de steilheid 5 van de buis en van de
weerstand Rk. Hoe groter 5 is, des te groter zal de stroomvariatie zijn
bij 1 volt roosterspanningsverandering en hoe groter Rk is, des te
groter zal de spanningsval in Rk zijn. Men kan aantonen, dat de ver
sterking (1 ~Y Ra- -S) maal verkleind wordt.
versterk, zonder tegenkopp.
Versterk, bij tegenkoppeling
. . . .(45)
1 +Rk.S
Opmerking: Noemen we Vi de tussen c en d (fig. 127) toegevoerde wisselspan
ning, /'a de anodewisselstroom, Vg de wisselspanning tussen rooster en kathode
(punt a); is verder S[ de werksteilheid, dan is S, =

ia

of ia = S\.Vg. Verder
Vg
is de spanningsval in de kathodeweerstand Vr = Rk. i a = Rk S, .Vg.
Nu is Vi de som van Vg en Vr , zodat Vi = Vg -{- Rk S, . Vg = Vg X
(1 -f- Rk.Si). Was parallel aan Rk een condensator Ck geschakeld, dan zou Vi als
Vi
roosterwisselspanning functionneren; nu functionneert Vg- =
als zo1 + Rk.Si
danig en dit betekent, dat Vg het (/ -f Rk.SJde deel van Vi is, m.a.w./ + Rk.S,
maal zo klein is; de versterkte spanning is dan ook evenveel kleiner.
Aangezien bij de penthode-eindbuis de weerstandanode klein is t.o.v. de in
wendige, kan men voor S, ook de ruststeilheid Sin rekening brengen (§ 10B).

Bij een buis met een steilheid van 5 mA/V en bij een weerstand
Rk van 150 si. wordt de versterking 1 -f- 150 X 0,005 = 1,75 maal
kleiner; bij 5 = 10 mA/V en Rk = 150 n. is dit 1 -f 150 X 0,01
= 2,5 maal.
Bij een eindbuis als de EL3 zou men vinden, dat door het weglaten
van Ck de spanning tussen C en D van 2,6 tot op 6,4 V verhoogd
zou moeten worden (dus 2,4 maal zo groot) om een vermogen van
3 watt in een anodeweerstand van 6000 sl te verkrijgen.
Bekijken we nu echter het geval met betrekking tot de niet-lineaire
vervorming. Zoals we weten, treedt bij een volbelaste penthode vooral
de 3e harmonische als storende factor op (§13).
Terwijl dus via c en d een enkelvoudige trilling wordt toegevoerd,
treden in de anodekring (en dus ook in Rk), behalve deze trilling,
nog hogere harmonischen, in het bizonder de 3e harmonische, op.
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Als nu deze 3e harmonische een verlaging van de anodestroom
meebrengt, dan wordt de spanningsval in Rk en daardoor het span
ningsverschil tussen rooster en kathode verkleind en daardoor zal de
anodestroom juist weer vergroot worden. Zo wekt de ontstane har
monische zich als het ware zelf tegen en het gevolg is dan ook, dat
de niet-lineaire vervorming' sterk verminderd wordt.
Nu leren de berekeningen, dat de vervorming hierdoor vrijwel evenveel (1
Rk.S maal) kleiner wordt als de versterking, dus in boven
gegeven voorbeeld 1,75 en 2,5 maal.
vervorming zonder tegenkopp.
Vervorming bij tegenkoppeling==
. . (45a)
1 + Rk . 5
Alles komt bij de voorgaande
beschouwing hier op neer, dat
het product van steilheid S en
kathodeweerstand Rk groot is.
Nu kan men, met het oog op
de negatieve voorspanning op
het rooster, de weerstand Rk niet
te groot maken. Daarom heeft
men eindbuizen met een zeer
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Anodeweerstand (Ra)

Fig. 128
Door in fig. 127 de kathodeweerstand
weg te nemen, krijgt men bij eenzelfde
Ra een belangrijk groter vermogen bij
gelijke vervormingsfactor, zoals door de
getrokken krommen in vergelijking met
de gestreepte, die overeenkomen met
die in fig. 103, blijkt (zie punt a en b).

grote steilheid als AL5, EL3, EL5
ontwikkeld.

Zeer duidelijk komt de ver
mindering in vervorming tot uit
drukking in fig. 128. We hebben
daarin door de gestreepte krom
men, die welke we in fig. 103
voor de EL3 gaven, herhaald;
deze gelden dus bij aanwezigheid

van de kathodecondensator. Door
Ck weg te nemen zijn de getrokken
#
krommen verkregen. De krommen voor
1,25 en 2,5 % vervorming zijn nu aan
zienlijk
naar links verschoven, zodat de
Vt
\Rk
toppen hiervan veel meer liggen op de
gunstigste belastingsweerstand (7000 -n.)
maar bovendien zijn de krommen bij
overeenkomstige vervormingsfactor ook
Fig. 129
Schema van een eenvoudige belangrijk hoger gelegen. Dit betekent
stroomtegenkoppeling op de het volgende: Bij 7000 n. en 2,5 °/o
eindbuis.
vervorming heeft men met kathodecon■o--------------
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densator 1,3 watt (punt a) vermogen en zonder condensator 2,8 watt
(punt b) dus ruim 2 maal zo groot vermogen ; hetzelfde vermogen
zouden we mét een condensator kunnen verkrijgen, echter met bijna
5 °/0 vervorming.

i

i

Nu is er nog wel een bezwaar aan de pas besproken schakeling
en wel dit, dat, als de anodestroom groot wordt en er dus een groot
' vermogen moet worden afgegeven, de schermroosterstroom-wisselingen
sterk toenemen. De wisselspanning op Rk mag alleen maar afhangen
van de anodestroom, zodat de schermroosterstroom last begint te ver
oorzaken, als deze niet klein blijft t.o.v. de anodestroom. Om daaraan
te ontkomen, brengt men (fig. 129) een weerstand Rg2 (2500 .o. en
een condensator C (8 /*F) aan. Deze laatste zal voor de spannings
veranderingen tussen kathode en schermrooster sterk afvlakkend wer
ken, terwijl de weerstand Rg2 bij eventuele vermeerdering van de
- schermroosterstroom een grotere spanningsval geeft, waardoor de
schermroosterspanning daalt.
A
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Vergelijking van de ingangsspanningen
Vi en de vervorming d als functie van
het afgegeven wisseistroomvermogen.
A. als geen tegenkoppeling bestaat,
B. als de kathodecondensator is wegge
nomen.
C. als de kathodecondensator is weg
genomen en tussen kathode en
schermrooster een condensator is ge
plaatst en het schermrooster over
een weerstand gevoed wordt.

Wat het gevolg van deze ver
andering is ten aanzien van de
versterking en de vervorming,
blijkt uit fig. 130, waarin de
krommen van de ingangsspanning (1//) en de vervorming {d)
voor de drie beschouwde ge
vallen A, B en C zijn weerge
geven.
Beschouwen we eerst even de
ingangsspanningen (Vi). Voor 3
watt vermogen moet in de drie
gevallen de ingangsspanning Vi
2,5 V, 6,5 V en 5,5 V bedragen,
wat er wel op wijst, dat in geval
C de versterking iets gunstiger
is dan in geval B.
Wij merken hierbij nog op,
dat om 50 mW uitgangsvermogen te verkrijgen de ingangs
spanningen resp. 0,33, 0,8 en
0,65 V zou bedragen. De ver
vorming bedraagt bij 3W vermo
gen in de drie gevallen 5,2, 3,2
en 3,2 °/0. Voor 3 W is dus in
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geval B en C het resultaat even gunstig, maar bij groter vermogen
is C in het voordeel.
De tegenkoppeling werkt ook nog terug op de inwendige weerstand,
hetgeen als volgt is in te zien.
Per volt tussen c en d (fig. 127) toegevoerde spanning, krijgen we
een kleinere anodestroomverandering dan we oorspronkelijk hadden.
De steilheid is dus verkleind en aangezien de versterkingsfactor dezelfde
bleef, is de inwendige weerstand vergroot.
Deze vergroting bedraagt ongeveer evenveel als de verkleining van
de versterking en van de vervorming.
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Fig. 131
Hoe de sterkte der luidsprekerstroom bij de verschillende
frequenties afhangt van de in fig. 130 door de overeen
komstige letters A, B en C aangegeven schakelingen;
D geldt voor spanningstegenkoppeling in fig. 132.

Nu is bekend (1 - § 87), dat het grote voordeel van een eindpenthode is, dat deze een grote inwendige weerstand bezit. Daardoor
komen de hoge tonen beter tot hun recht. Dit blijkt onmiddellijk uit
fig. 131 (deze is gebaseerd op de gegevens van fig. 130), als men
de krommen B en C vergelijkt met de kromme A, welke geldt voor
het geval er geen tegenkoppeling optreedt. (Voor de kromme D zie
men het einde van deze §.)
Bij de opstelling van deze krommen, die de sterkteverhouding van
de luidsprekerstroom als functie van de frequentie aangeven, gaat men
uit van de luidsprekerstroom, die bij een trilling van 400 c/sec op
treedt. Men stelt deze 1 en kan dan in de rechts van de figuur aan
gegeven verhoudingen de sterkte bij andere frequenties afpassen.
Aangezien ten slotte ons oor de sterkte der trillingen beoordeelt vol
gens logarithmische schaal, geeft men er de voorkeur aan om de
decibelschaal toe te passen, die daarom links in de figuur is aangebracht.
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Opmerking: Volgens het in I-§48 behandelde' zal, als de trillingssterkte, d.i.
de per sec. uitgestraalde trillingsenergie, met 25,9% toeneemt, de geluids
sterkte met 1 dB toenemen. Wanneer in het algemeen een vermogen enige
malen groter of kleiner wordt, dus de verhouding van twee vermogens ver
andert, kan men de sterkte van toe- of afname in dB uitdrukken. Wij geven
hieronder een lijstje van enkele verhoudingen van vermogens:
Aantal decibel

—5

4—

-8

—2

—1

0

1 +2 +3 +4 +5

Verhouding van
vermogens 0,316 0,398 0,501 0,631 0,799 1 1,229] 1,585 1,995 2,51 3,162
Als men dit lijstje zou willen toepassen op fig. 131, ziet men dat dit niet
klopt. Dit komt doordat we in fig. 131 niet te doen hebben met een verhou
ding der vermogens, maar die der stf'oomsterkten. Nu weten we, dat een ver
mogen evenredig is met het vierkant van de stroomsterkte (N = E.I — RI'1).
Stel dus dat twee stroomsterkten bij gelijke R zich verhouden als 1 : 0,5, dan
verhouden de vermogens zich als 1 : 0,25. Indien dus omgekeerd van de ver
mogens de verhouding van b.v. 1,585 bestaat, moet voor de stroomsterkte de
verhouding | 1,585 = 1,259 bestaan. We geven hieronder een lijstje van enkele
verhoudingen van stroom of -spanning.

(

Aantal decibel

—5

—4

—3

—2

—1 | 0

Verhouding van stroom
sterkte of van spanning 0,562 0,631 9,708 0,794 0,891 1

-fl

-j-2| -j-3 | +4| +5

1,222 1,259 1,413 1,585 1,778

Ook voor de spanningsverhouding geldt hetzelfde, daar N = E.I = E-/R.
Vergelijken we ten slotte nog fig. 131 en 142, dan zien we, dat de verhouding
in het eerste lijstje in fig. 142 is aangebracht en die van het tweede lijstje
in fig. 131.

Vergelijken we nu B en A, dan zien we, dat door het weglaten
van de kathodecondensator het hoge tonengebied zich verder uitstrekt,
terwijl de weergave van de lage tonen er wat op achteruit gaat.
Door de schakeling C (fig. 130) wordt deze laatste achteruitgang
deels verbeterd, terwijl de weergave van de tonen van ca. 1000 tot
ca. 5000 nog wat sterker is geworden.
Men onderscheidt stroomtcgenkoppeling en spanningstegenkoppeling; in het
eerste geval wordt indirect dei luidsprekerstroom, in het tweede geval indirect
de luidsprekersspanning gebruilct om de koppeling te verkrijgen.
De tegenkoppeling vindt plaats op de eindbuis of op de daaraan voorafgaande
l.f. versterkbuis.
De/stroomtegenkoppeling op de eindpenthode wordt reeds verkregen door het
weglaten van de afvlakcondensator over de kathodeweerstand en kan nog ver
beterd worden door een condensator (ca. 8 fJ?) tussen kathode en schermrooster te plaatsen.
Door stroomtegenkoppeling op de eindpenthode wordt:
a. de versterking in een bepaalde verhouding verkleind, zodat zoveel sterkere
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spanningen aan het rooster moeten worden toegevoerd om hetzelfde uitgangsvcrmogen krygen.
f
b. de inwendige weerstand van de buis evenveel maal vergroot, zodat de
hoge tonen beter tot hun recht komen.
c. de niet-lineairc vervorming vrijwel in dezelfde verhouding verkleind, zodat
de geluidskwaliteit sterk verbeterd wordt.
Om toch nog een behoorlijke versterking te behouden, worden buizen met
grote steilheid gebruikt.

B. Spanningstegenkoppeling.
Minder gebruikelijk dan de hiervoor behandelde, is de spanningstegenkoppeling, die overigens ook op een zeer eenvoudige wijze ver
kregen wordt. Men heeft de anode van de eindbuis (fig. 132) ver
bonden met de anode van
L t Versterkar
de voorafgaande versterkbuis
Cy
1
door middel van een weer^8
V stand Rag. Zoals we weten zijn
8
rooster- en anodespanning van
=±=o
i **1 % i* *
een buis altijd 180° in fase
verschoven (I - § 72) en zo is
+2S0V
het duidelijk, dat de van de
Fig. 132
eindbuis
afkomstige spanning
Spanningstegenkoppeling op de eindbuis
180° in fase verschoven is met
door middel van de weerstand Rag.
de roosterspanning, die in fase
is met de spanning op Ra van de l.f. versterkbuis. Tussen de punten a en
b treedt een wisselspanning op, die afkomstig is van de l.f. versterkbuis
en een tweede, tegengesteld gerichte, afkomstig van de wisselspanning
op de primaire wikkeling van de luidsprekertransformator. Vanzelf
sprekend wordt de versterking hierdoor verminderd. De versterking
(^
j^ag ‘ n) ach*eruiï- Hierin
gaat n.1. ten naaste bij met een factor

Is

T Vi

stelt Ri de weerstand voor, die de vervangingsweerstand is van
de inwendige weerstand en de anodeweerstand (beide van de l.f.
versterkbuis), en van de lekweerstand vóór de eindbuis, terwijl Rag
de koppelweerstand (ca. 1,5 M-n.) der beide buizen en n de verster
king door de eindbuis zonder tegenkoppeling is.
versterk, zonder tegenkopp.
-------(46)
Versterk, bij tegenkoppeling:

/+

w

Zou b.v. Ra = 30 Ri zijn en bedroeg de spanningversterking van
de eindbuis 60, dan zou de bedoelde factor 1 + 4 X 60 - 3 be30
Radio-ontvangst II 13 B
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dragen. In hoeverre de vervorming vermindert hangt in dit geval niet
alleen van de eindbuis, maar ook van de l.f. versterkbuis af. Door
het aanbrengen van Rag wordt de belastingsweerstand van de 1. f.
versterkbuis met bovengenoemde factor verkleind. Is het nu een penthode, dan heeft dit daarop weinig invloed, daar de inwendige weer
stand groot is, maar bij een triode ontstaat een grote afwijking t.o.v.
de gunstigste belastingsweerstand.
Is in fig. 132 de eindbuis een EL3 en de l.f. versterkbuis een EBC3,
dus een triode, dan vindt men, dat, bij een afgegeven vermogen van
3 watt, als men de tegenkoppeling van nul af laat toenemen, de ver
vorming steeds afneemt. Overschrijdt de tegenkoppelingsfactor een
waarde van 2,5 a 3, dan stijgt de vervorming ten gevolge van de
invloed der triode.
Gaan we nu nog na welke invloed de tegenkoppeling op de in
wendige weerstand heeft. Deze blijkt nu niet vergroot, maar verkleind
Ri

te worden en wel ten naaste bij met de factor ( 1 -|- ~p—r- g), waar
in g de versterkingsfactor van de eindbuis voorstelt. Het is n.l. zo,
dat de inwendige weerstand van de buis is opgenomen in het gehele
weerstandsstelsel voor de buis en daardoor wordt de inwendige weer
stand schijnbaar veel kleiner en dit Iaat zich direct gevoelen in de
geluidsweergave. Want nu komen de hoge tonen veel minder tot hun
recht, zoals door kromme D in fig. 131 wordt aangegeven; daaren
tegen zien we een verhoogde luidsprekerstroom bij de lage frequenties.
Opmerking: Ook bij balansversterking wordt ter meerdere verbetering van
de vervorming tegenkoppeling toegepast. Zo is in fig. 126 door het aanbrengen
van de weerstand Rt een tegenkoppeling op de fase-omkeerbuis verkregen,
zoals in deze paragraaf is beschreven.
Door spanningstegenkoppeling op de eindbuis wordt:
a. de versterking in een bepaalde verhouding verkleind.
b. de niet-lineaire vervorming in dezelfde verhouding verkleind als de l.f. ver
sterkbuis een penthode is, doch als dit een triode is, vergroot, wanneer de
tegenkoppeling een bepaalde waarde overschrijdt.
c. de inwendige weerstand in een bepaalde verhouding verkleind, waardoor de
hoge tonen worden benadeeld.

§ 53. Tegenkoppeling op de 1. f. buis.
We hebben hier te doen met een spanningstegenkoppeling.
Men voert hierbij de wisselspanning, welke de luidspreker toege
voerd krijgt, voor een deel terug naar de roosterkring van de l.f. ver-
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sterkbuis. In fig. 133 stellen R} en R2 tezamen de kathodeweerstand
van deze buis voor. /?, is klein t.o.v. R2 en krijgt de luidsprekerspanningen toegevoerd. R] is
D’rdbuis
Lf versterker
verder in serie met R2
geschakeld en het geheel
staat parallel op de luid
i
Vg
spreker. De verbindingen
LonnnpJ
aan de kathodeleidingen
R3
V,
§*' gj|4z
zijn nu zo gemaakt, dat
de van de luidspreker ko
EE/fc l4=j Ck
mende spanningen juist
-i
tegengesteld zijn aan die,
Fig. 133
welke van buitenaf als
Schema voor spanningstegenkoppeling op de
Vi aan de kathode van
l.f. versterkbuis.
de versterkbuis worden
toegevoerd. Daardoor moeten de roosterspanningen Vi verzwakt worden
en dit betekent een verkleining van de versterking van de gehele
eindtrap. De spanning, die de luidsprekerspanning op R{ doet ont
staan, is natuurlijk afhankelijk van de grootte van R{ en Rs en be
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i _[

draagt het

R

de deel van de gehele luidsprekerspanning.

^1 + ^3

1
Stellen we dit deel voor door - en noemen we de versterking, die
we zonder tegenkoppeling van de eindtrap zouden krijgen /z, dan
wordt die versterking' door de tegenkoppeling (1 + n/a) maal ver
kleind, dus :
Versterk, zonder tegenkopp.
Versterk. bij tegenkoppeling =
. . (47)
1 + n\a
Opmerking: Zij Vi de ingangspanning in de roosterkring, Vg de roosterspan
ningen VI de luidsprekerspanning. Een deel (1/a) van VI staat op de uiteinden van
/?, en bedraagt VI X 1/aNu is Vg = Vi —
Noemen we nu n de versterking, dan moet VI — n.Vg
VI
of VI = n (Vi - — ) = n. Vi — - VI.
a
De term n.Vi stelt de luidsprekerspanning voorzonder tegenkoppeling; ^ VI
is de verkleining daarvan; hoe groter men a kiest, hoe geringer de invloed is.
Bovenstaande vergelijking is ook aldus te schrijven:
n.Vi = VI + - VI = VI (1 + -).
1 a
' 1 a

,

'

■3TV

198
Bepalen we hieruit de verhouding van y.
^ (de nieuwe versterking), dan vinden
VI _
n
we
en we zien, dat de oorspronkelijke versterking n een waarde
Vi
; + 1
l

i

a niaal zo klein geworden is.

Was b.v. Rx = 10 jti en
= 200 _n_, dan was l\a = 10 : 210
= 1/21. Was verder de spanningsversterking n — 200, dan was
nja = 200/21 — 9,5 en werd de versterking 1 -f- 9,5 = 10,5 maal
zo klein.
Aan deze grote teruggang in de versterking moet zoveel mogelijk
tegemoet gekomen worden door buizen te kiezen, die een grote ver
sterking geven.
Natuurlijk blijft de versterkingsvermindering min of meer een be
zwaar, maar daartegenover staat het belangrijke voordeel, dat de ver
vorming eveneens in dezelfde mate verkleind wordt, dus :
vervorming zonder iegenkopp.
Vervorming bij tegenkoppeling
(47a)
1 + nja
Nu werkt deze tegenkoppeling geheel anders op de inwendige
weerstand van de eindbuis dan in het vorige geval. De parallelscha
keling op de luidspreker heeft dezelfde invloed als een verkleining
van de inwendige weerstand van de buis en kan daarom nooit gunstig
% werken op de weergave van de hoge
H tonen. Bij hoge tonen neemt de impea dantie van de luidspreker toe en zal de
stroom door R{ toenemen, waardoor bon vendien de tegenkoppeling sterker wordt,
zodat de luidsprekerstroom opnieuw verkleind wordt.
-1
Om aan dit bezwaar tegemoet te komen,
*1
| moet de tegenkoppelweerstand tevens fre4 quentieafhankelijk gemaakt worden. Daar
toe schakelt men een h. f. spoel (Lh)
2 parallel aan de weerstand R2; Lh vormt
voor de hoge tonen een veel grotere
2
3
W 4
weerstand dan voor de lage.
Msseistroomvermogen (No)
Wil men de lage tonen meer bevoor
Fig. 134
rechten,
dan brengt men parallel aan de
Door spanningstegenkoppeling
op de l.f. versterkbuis wordt weerstand Rx een I. f. smoorspoel (Li)
de vervorming zeer aanmerke aan ; Li vormt voor de lage frequenties
lijk verminderd.
een kortsluiting van /?„ zodat de tegen-
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koppeling voor de lage tonen veel zwakker wordt en deze dus meer
versterkt worden.
In fig. 131 is aangegeven in hoe sterke mate de vervorming ver
mindert door de tegenkoppeling, welke in het daarbij geplaatste schema
is voorgesteld. Tot een vermogen van 2,5 W is de vervorming ca.
10 maal zo klein.
Verder geven we in fig. 135 de frequentiekarakteristiek, waarbij de
luidsprekerstroom bij 400 c/sec op 100 °/0 is gesteld. Past men tegen
koppeling toe met behulp van enkel weerstanden, dan zal men in het
algemeen een kromme krijgen, die in het hoge toongebied nog iets
ongunstiger ligt dan die, welke zonder tegenkoppeling verkregen
wordt. Dat nu door het gebruik maken van een spoel (Lh = 20 mH)
zeer veel te bereiken is, blijkt wel duidelijk uit de tweede kromme.

Fig. 135
Door het spoeltje van 20 mH aan te brengen bij tegen■ koppeling, wordt het hoge toongebied sterk verbeterd.
Door tegenkoppeling op een l.f. versterkerbuis, wordt:
su de versterking (1-J-n/a) maal zo> klein.
b. de niet-linealre vervorming in dezelfde verhouding verkleind, zodat de
geluidskwaliteit sterk verbeterd wordt.
c. door gebruik van smoorspoelen is het mogelyk de frequentiekarakteristiek,
zowel in het hoge als lage gebied meer of mnder te verbeteren.
5

§ 54. Tegenkoppeling met behulp van een afzonderlijke wikke
ling op de luidsprekertransformator.
Het is wel gebleken, dat men door de tegenkoppeling invloed kan
uitoefenen op de geluidskwaliteit, die men vaak beoordeelt door de
getrouwheidskromme (§58). In het algemeen kan men zeggen, dat
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door de tegenkoppeling een dergelijke kromme veel meer naar de
rechte lijn kan worden gebracht en dus vervlakkend werkt. Men krijgt
in deze een grotere vrijheid van handelen, als men voor de tegenkop
peling een afzonderlijke wikkeling op de luidsprekertransformator aan
brengt. In fig. 136 is het principe van aansluiting der wikkeling weer
gegeven. Op de wikkeling
is de weerstand R , die in
serie met de lekweerstand
E:
Ri staat, aangesloten. De
[R1
!
L
aansluiting is nu zo uitge
7?
voerd, dat de l.f. verande
ringen in Ri tegengewerkt
worden
door die, welke
So
ii
o
door S in R ontstaan. In
dit wel zeer eenvoudig stel
sel kan men nu allerlei
Fig. 136
wijzigingen aanbrengen, zo
Om tegenkoppeling te verkrijgen zijn de
dat
het mogelijk is de tegen
afzonderlijke wikkeling & en de weer
koppeling in het hoge en
stand R aangebracht, welke in serie met
de lekweerstand Rl geplaatst is.
lage toongebi.ed meer of
minder groot te maken.
Brengt men b.v. als in fig. 137 twee condensatoren en weerstanden
aan, dan staan R{ en C, (in serie) parallel op 5, terwijl parallel op C,
nog eens weer C2 en R2 staan. Voor de tussen a en b optredende
l.f. wisselspanningen staan nu twee wegen open. Men kiest nu de
impedanties van C„ C2 en R2 zodanig, dat de hoogste l.f. trillingen
(hoogste tonen) het liefst door C, gaan, zodat zij geringe spanning over
R2 veroorzaken en dus geringe
tegenkoppeling
geven. De con
o o
o
densator
C2
vormt
voor de zeer
o o
ex o
o
lage frequenties wel een grote
hindernis, zodat de trillingen ook
Rl
Ca
een klein spanningsverschil in
S
Ro geven, met het gevolg, dat
daarvoor ook een geringe tegen
koppeling
ontstaat. Op deze wijze
Fig. 137
kunnen gemakkelijk de hoogste
Door Cl worden de hoogste l.f. tril
en
laagste tonen ten aanzien van
lingen sterk verzwakt en door C2 de
de
versterking begunstigd worlaagste, zodat voor deze beide de
tegenkoppeling verzwakt wordt en den. Tot welk resultaat dit leidt,
zij dus meer versterkt worden.
is later in fig. 142 weergegeven.
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Men is er ook toe overgegaan om dit systeem te koppelen met de
sterkteregeling (§57) en wel om de volgende reden.
Dat tegenkoppeling verzwakking van geluid geeft is bij sterke zen
ders geen bezwaar, maar ongelukkiger wijze doet zij dit ook bij
zwakke zenders. Daar zouden we eigenlijk de versterking liever be
houden, zij het dan ook, dat er dan misschien wat meer vervor
ming in zit. Men kan dit probleem in principe oplossen door de in
fig. 138 gegeven schakeling te volgen.
De extra wikkeling is gesplitst in twee helften. De kathode van de
1. f. buis, waarvoor de sterkte geregeld wordt, is aan de middenaftakking m verbonden. Ten opzichte van m krijgen de punten a
en b tegengestelde en even grote spanningen. Doordat de weer
standen R{ en R2 even groot zijn, heeft punt A dezelfde potentiaal
als m en over AB treden dezelfde spanningsvariaties op als tussen a
en m ; zij moeten tegengesteld
-=
gericht zijn aan de spannin
gen, die de buis anders toe
gevoerd krijgt. Staat nu het
o
contact van de sterkteregelaar
o
\R\
R2
o
in A, dan bestaat tussen ka
thode en rooster geen span
2&
ningsverschil, d.w.z. er worden
geen tegenwerkende spannin
gen aan deze toegevoerd. Op
Fig. 138
dat ogenblik staat de regelaar
Tegenkoppeling en sterkteregeling zo
in zijn geheel, uitgedraaide
danig aan elkaar gekoppeld, dat bij
stand (grootste sterkte) en dit
zwakke zenders (sterkteregelaar „uit'"
zal bij een zeer zwakke zender
in A) de tegenkoppeling zo goed als op
het geval zijn. Bewegen we
geheven is.
het contact naar B, dan neemt
de sterkterégelaar-weerstand toe, en naarmate we dichter bij B komen,
ondervinden we steeds meer de tegenwerkende invloed van de tussen
A en B optredende wisselspanningen, m.a.w. de tegenkoppeling wordt
sterker.
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Door een afzonderlijke wikkeling op de luidsprekertransformator aan te
brengen, krijgt men een tegenkoppeling, die meer vrijheid van handelen biedt en
waardoor gemakkelijk en veranderlijke tegenkoppeling kan worden verkregen.
Hierdoor is het mogelijk op eenvoudige wijze het hoge of lage toongebied meer
of minder te beïnvloeden en om bij zenders van verschillende sterkte verschil
lende versterking te verkrijgen.

/

HOOFDSTUK VII.
Over kwantiteit en kwaliteit van het geluid van een ontvanger.
§ 55. De gevoeligheid van een ontvanger.
Hoe beter een ontvanger in staat is zwakke zenders goed weer te
geven, des te gevoeliger noemt men deze. Voor de bepaling van de
gevoeligheid van een ontvanger gaat men uit van de toestand, dat
deze het normale aitgangsver mogen (§108) van 50 mW afgeeft. Daar
toe voert -men aan de ingang van het toestel een h. f. trilling toe, die
met een l.f. trilling van 400 c/sec is gemoduleerd tot een diepte van
30% en voert de sterkte van het geheel zolang op, totdat 50 mW is
bereikt. De grootte van de optredende h. f. spanning noemt men de
normale ingangsspanning; deze wordt uitgedrukt in microvolt (iN)
en is meteen ook de gevoeligheid van de ontvanger.
Nu is de gevoeligheid bij elke frequentie der h.f. trilling niet dezelfde.
Bij een cascade-ontvanger kan de gevoeligheid in één golflengtegebied
wel een factor twee variëren, m.a.w. aan de einden van het golflengte
gebied kan de gevoeligheid wel tweemaal zo klein zijn als in het
midden; bij supers is de gelijkmatigheid gewoonlijk veel groter. Wan
neer men nu van een ontvanger opgeeft, dat de gevoeligheid 15
is, dan is daarmee een gemiddelde waarde bedoeld.
Gevoeligheid en versterking gaan geheel samen. Als de gevoelig
heid van een toestel 10 juV en van een ander toestel 30 //V is, dan
moet het eerste een driemaal zo grote versterking bezitten (§110).
Een ontvanger met twee buizen brengt het gewoonlijk met de ge
voeligheid niet verder dan ca. 50 mV bij 200 m golflengte; men kan
deze waarde belangrijk verlagen (b.v. een factor 5 tot 10) door gebruik
te maken van een terugkoppelspoel. Plaatst men voor deze ontvan
ger, doch zonder terugkoppelspoel, een h. f. buis, dan kan de gevoelig
heid wel tot 5 mV worden opgevoerd, terwijl een tweede h. f. buis
de gevoeligheid in de buurt van 25
kan brengen.
De moderne ontvangtoestellen halen zeer gemakkelijk deze waarde;
auto-ontvangers bezitten een‘gevoeligheid van omstreeks 5
en nog
kleiner. Op het eerste gezicht lijken toestellen met zulk een gevoelig
heid wel zeer gunstig, doch men moet wel bedenken, dat men op
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deze wijze overigens nog zwakke van buiten komende storingen ook
veel versterkt. Zo zal men in een omgeving van sterke storingen met
een toestel van geringe gevoeligheid b.v. tot 5 mV (5000 (uV) nog
vrij goed kunnen ontvangen. In een rustige omgeving kan men gerust
tot 20 pM gaan. Komt men beneden deze grens, dan heeft men, be
halve tegen storingen, ook tegen het geruis van de buizen te kampen,
en men mag wel aannemen, dat men met het oog daarop met 1 pV
de onderste toelaatbare grens bereikt heeft. Als men bij de auto-ontvanger bijna tot deze grens nadert, dan is dit een noodzakelijkheid,
omdat men hier een antenne van kleine effectieve hoogte (III -§31B)
ter beschikking heeft.
De gevoeligheid van een toestel wordt aangegeven door het aantal mV of pV
van een voor 30 % laagfrequent gemoduleerde hoofdfrcquente trilling, die aan
het toestel moet worden toegevoerd, om het normale uitgangsvermogen van
50 m\V te verkrijgen.
Hoe kleiner deze normale ingangsspanning is, des te groter is de gevoelig
heid van de ontvanger.
De gevoeligheid der ontvangers is sterk uiteenlopend; zij ligt tussen 1000 en
1 /iV en is voor een gewone omroepontvanger van 40 tot 10 fïV) bij auto-radioontvangers gaat men tot ca. 5 pY.

§ 56. Automatische sterkteregeling. (a.s.r.)
A. tiet principe.
Tot ca. 1935 gold de sluiering of „fading” bij de radio-ontvangst
(III §13) als een der grootste ergernissen van de luisteraars. Geen
wonder, dat naar middelen werd omgezien om daaraan te ontko
men en zo werden schakelingen bedacht, waardoor het sluierverschijnsel in meer of mindere mate werd bestreden en waarom men
sprak van sluiering-compensatie. Aangezien de werking hierop neer
komt, dat het toestel automatisch tracht eenzelfde geluidssterkte te
handhaven, wat insluit, dat het toestel bij gelijke stand van de regelaar
er naar streeft zenders van verschillende sterkte even sterk weer te
geven, spreekt men gewoonlijk van automatische sterkteregeling (a.s.r.)
Om de werking hiervan te begrijpen, moeten we uitgaan van het feit,
dat elke ontvanger een bepaalde gevoeligheid bezit, hetgeen practisch
hierop neer komt, dat een zwakke zender (stel met een veldsterkte
van 10 pV/m bij 30 % modulatiediepte) een zodanige spanning in de
antenne opwekt, dat nog een behoorlijk kamergeluid wordt verkregen.
Gesteld nu, dat een sterke zender (b.v. van 2 mV/m) wordt ont
vangen ; dan zal zonder a.s.r. een veel krachtiger geluid uit de luid
spreker komen.
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Dit moet nu deels door de a. s. r. worden tegengewerkt. Men tracht
dit te bereiken door te zorgen, dat bij ontvangst van een sterke draaggolf bij een of twee h. f. buizen (bij supers ook wel m. f. buizen) een
belangrijk grotere negatieve voorspanning op het rooster (I - § 108)
komt, hetgeen automatisch tot stand gebracht moet worden. Men kan
dus zeggen, dat de a. s. r. altijd neerkomt op een vermindering van
de gevoeligheid van het toestel bij de ontvangst van sterkere zenders,
of ook wel, dat de versterking verkleind wordt. Nu zijn er aanvan
kelijk vrij samengestelde schema’s gegeven om het gestelde doel te
bereiken, doch met behulp van de diodegelijkrichting is de oplossing
wel buitengewoon eenvoudig geworden.
Gesteld, dat in fig. 139 geen draaggolf ontvangen wordt. Dan vloeit
er een constante stroom door de h. f. buis, waardoor in de kathodeM/
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Fig. 139

Eenvoudig schema voor automatische sterktercgeling.

weerstand Rk een spanningsval — gewoonlijk ca. 1,5 V
optreedt
en waardoor de kathode 1,5 V positieve spanning heeft t.o.v. het
rooster (men volge de weg over Rk — leiding, a, b, en c); omge
keerd is het rooster 1,5 V negatief t.o.v. de kathode (I-§ 107). Door
de diode gaat in het geheel geen stroom, daar plaat en kathode ge
lijke potentiaal bezitten.
Neem nu eens aan, dat een ongemoduleerde draaggolftrilling wordt
ontvangen. Deze wordt h. f. versterkt en door de trillingskringen over
gebracht naar de diode, die een h. f. intermitterende gelijkstroom doet
ontstaan en daarbij de scheidingscondensator Cs oplaadt. Dit kan dus
een kleine condensator (ca. 100 pF) zijn. Door de scheidingsweerstand
Rx (ca. 0,5 M .n.) vloeit een gelijkstroom en er ontstaat tussen a en
b een gelijkspanning, gelijk aan de topwaarde van de h. f. spanningen
(§ 38), mits de spanning op de diode groot genoeg is (b.v. 2 V).
Daarbij wordt b negatief t.o.v. punt a en daardoor wordt het rooster
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van de h. f. buis evenveel sterker negatief als de kathode. Zodoende
komt men in het gebied van de buis, waar de steilheid veel kleiner
is, zodat de h.f. versterking van de buis verkleind wordt en dus
zwakkere spanningen op de diode komen; de negatieve voorspanning
wordt daarna weer iets minder en zo stelt het stelsel zich bijna ogen
blikkelijk zodanig in, dat men een sterkte verkrijgt, die in elk geval
kleiner is dan zonder deze regeling het geval zou zijn.
Men ziet, dat door de gelijkrichting en de afvlakking een con
stante negatieve spanning wordt verkregen, die men de regelspanning
noemt.
Beschouwen we nu het geval, dat de ontvangen draaggolf l.f.ge
moduleerd is. Dan zullen tussen a en b ook I. f. wisselspanningen op
treden. Nu is het ontoelaatbaar, dat deze spanning op het rooster
van de h.f. buis zou terugwerken. Immers, dan zou er bij sterke pas
sages in de muziek altijd een drang naar verzwakking daarvan op
treden en de z.g. dynamiek (§61) zou voor een groot deel verloren
gaan. De a. s. r. mag dus alleen op de draaggolfsterkte en niet op de
modulatiediepte reageren. Verder mag men de l.f. spanningen tussen
a en b niet aantasten, daar men deze moet gebruiken om ze toe te
voeren aan de eerste 1. f. versterkbuis. Om dit te bereiken, brengt
men de weerstand R2 (ca. 1 M a) en de condensator Co aan, die
natuurlijk belangrijk groter dan Cs moet zijn (ca. 0,1 /*F). R2 en Co
staan feitelijk in serie tussen de punten b en d (—geleider). Bedenkt
men nu, dat C0 bij een frequentie van 500 c/sec een capacitieve weer
stand van 3140xi bezit (I - § 33), dan ziet men, dat een l.f. spanning
van deze frequentie zich verdeelt over een ohmse en capacitieve weer
stand, die zich verhouden als 1000 : 3,14, zodat slechts een zeer
kleine spanningsverandering tussen c en d optreedt, rri.a.w. de regel
spanning verandert niet noemenswaard door de modulatie. Men kan
de werking van dit afvlaksysteem ook zo opvatten, dat de grote con
densator zich oplaadt zonder merkbare spanningsverhoging, terwijl
de grote weerstand snelle veranderingen tegenwerkt.
Ten slotte moeten we nog wijzen op de grote weerstand R% (ca.
1 M xi). Deze is noodzakelijk, omdat anders door Co een volkomen
kortsluiting voor de h.f. trillingen, die op het rooster van de eerste
buis komen, zou bestaan.
Opmerking: In sommige schema’s ontbreekt de weerstand R3, doch dan is
de antennekring zonder koppelcondensator aan het rooster verbonden en ligt
deze niet direct, maar via de condensator Co aan aarde; er kan dan van kort
sluiting geen sprake zijn. Is de eerste kring een bandfilter, dan is een dergelgke weerstand wel nodig, zoals in fig, 147 te zien is.
Radio-ontvangst II
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B. Regelkarakteristieken.
Het resultaat van de verkregen a. s. r. kan door een regelkarakteristiek (fig. 140) worden aangegeven. Men bepaalt welke h. f. span
ning (30 °/0 gemoduleerd) op de eerste buis (ex) moet worden gebracht
om 50 mW l.f. vermogen te verkrijgen, wat overeenkomt met een
bepaalde l.f. roosterspanning eA op de eindbuis. Men verhoogt nu de
h. f. spanning ex en bepaalt de daarbij verkregen 1. f. spanning eA. Bij
een toestel zonder a. s. r. zou men op deze wijze — afgezien van be
perkingen, die de buizen stellenen die vervorming geven — een rechte
lijn 1 A vinden; een n maal zo grote ex zou een n maal zo groten,
geven. Door in dit toestel a. s. r. op één buis toe te passen, zou men
b.v. de lijn 1 B kunnen krijgen ; bij een waarde van 50 X ex (punt
a) zou men nu niet 50 X eA} maar ca. 18 X eA krijgen. Hoe sneller
de steilheid van een buis afneemt, hoe meer de lijn O B voor een
bepaalde vergroting van ex
f)0
afwijkt van de rechte lijn
1 A. Laat men de regel1 50
1® 30
spanning op twee buizen
*20
werken, dan moet men met
8beider steilheidsverandering
rekening houden (§110)
8» 5
en wel met het product van
f
C 3
deze veranderingen.
Zo is het mogelijk, dat
men de lijn 1 C verkrijgt.
fO
20
50
W 200
500 1000
Ingangsspanning op de hf. buis
Men ziet, dat men nu bij
Fig. 140
50 maal grotere waarde van
Regelkarakteristieken. Zonder a.s.r. geeft OA ex een 10 maal grotere
de betrekking aan tussen el en
bij a.s.r.
op 1 resp. op 2 buizen wordt deze aangegeven waarde van e4 vindt (punt
b). Op deze wijze kan bij
door OB resp. OC.
ontvangst van zeer sterke
zenders de versterking zeer veel verzwakt worden en is te verkrijgen,
dat de eindbuis dan nog niet overbelast is.
Het is duidelijk, dat het steilheidsverloop van de buis of buizen,
waarop men regelt, maatgevend is voor het verkregen resultaat. Daarom
is het van belang de regelkromme van de buis te kennen, waarvan
we in fig. 31 een voorbeeld gaven.
Tegenover de aantrekkelijke eigenschappen van a. s. r. kan men het
bezwaar aanvoeren, dat de afstemming minder gemakkelijk wordt.
Immers, zonder a. s. r. zal men bij afstemming gewoonlijk nog een
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duidelijk maximum aan geluidssterkte constateren; bij de a.s.r. ver
dwijnt dit uitgesproken maximum en men kan de afstemknop be
trekkelijk veel verdraaien zonder geluidssterkteverschil te constateren.
Weliswaar kan het geoefende oor, lettende op de kwaliteit van de
weergave, wel de goede afstemming vinden, doch voor een deel van
de luisteraars is dit lastig.
Nu is dit bezwaar, dank zij de moderne afstemmiddelen, (§94)
geheel ondervangen, zodat het practisch niet meer van betekenis is.
We zullen later (§ 86 tot 90) zien, dat de hier beschreven methode
van a. s. r. nog belangrijk verbeterd kan worden. Dit geschiedde pas
met de ontwikkeling van de moderne supers.

I

Bij de automatische sterkteregeling- gaat nien uit van de gedachte om zwakke
zenders tot een behoorlijke geluidssterkte op te voeren, terwijl voor sterkere
zenders de versterking automatisch wordt gedrukt.
De a.s.r. mag alleen reageren op de sterkte van de draaggolf en niet op de
diepte van de modulatie.
De regelspanning wordt op de eenvoudigste wijze verkregen door de op de
sterkteregelaar-weerstand verkregen l.f. spanning over een filter van R en G
af te vlakken.
Men kan de a.s.r. versterken door deze op meerdere buizen te laten werken.

§ 57. Geluidssterkteregeling met de hand.
In Deel 1 § 94 en § 108 bespraken we reeds de vroeger gebruike
lijke methode van sterkteregeling. Nu echter de neg. voorspanning
op de h. f. buis door de a. s. r. geregeld wordt, is het niet gewenst
om met de hand die spanning ook nog te beïnvloeden.
Men is genoodzaakt deze regeling achter de detector te doen plaats
vinden, zoals o.a. in fig. 139 reeds is aangegeven. Door het verplaatsen
van het schuifcontact op de scheidingsweerstand
kan een meer of
minder groot deel der 1. f. spanning, die tussen de uiteinden van die
weerstand optreedt, aan [rooster en kathode van de 1. f. versterkbuis
worden toegevoerd.
Nu heeft deze methode van sterkteregeling t.o.v. die, waarbij men
met de hand de neg. voorspanning van de le h.f. buis regelt, nog
een voordeel. Zoals we in § 1 / zagen, zal een toestel des te sterker
ruisen, naarmate de ruisspanningen sterker zijn t.o.v. de te ontvangen
signalen. Vergroten we nu ’de neg. voorspanning, dan verzwakken
we de ontvangen signalen, 'maar de ruisspanningen door het hageleffect verminderen slechts weinig, zodat bij zwakker geluid het geruis
sterker schijnt te worden.
Bij de sterkteregeling in het 1. f. gedeelte worden het signaal en het
ruisen beide gelijktijdig verzwakt.
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Een ander punt, dat nog onze aandacht verdient, is het feit, dat
door de verandering van de sterkte ook de kwaliteit van het geluid
verandert. Wij bespreken dit* in § 60.
We willen ons hier nog even bepalen tot de vraag hoe het ver
loop van de regelweerstand dient te zijn. Deze heeft vaak een waarde
van ca. 0,5 M a en is bij voorkeur logarithmisch uitgevoerd. Wordt
n.1. een gewone (lineaire) weerstand gebruikt, dan zal bij verplaatsing
over gelijke afstanden naar links, de I. f. spanning evenredig toenemen
en ook de sterkte der luidsprekertrillingen, doch dit betekent niet, dat
de geluidssterkte met gelijke bedragen toeneemt en dat is het, wat
men juist het liefst bereikt.
Volgens DeelI(§48B) neemt de geluidssterkte met gelijke bedra
gen toe, als de trillingssterkte in de
ruiruinjan^^
lucht met ca. 26 °/0 toeneemt, zodat
8 J_ 6_ 5__ i
3
2
{
dus ook het door de luidspreker
afgegeven vermogen met ca. 26 °/w
!§ I i i § § I S | § i $ l S
81
§!
*!
*
i
*
r
i
moet toenemen. Daar het vermogen
SL
•
i
i
i
i
evenredig
is met de spanning in
I
300000,
I
I
I
het kwadraat (N = E2: R), zal dus
100000
I
I
I
m
50000
de
spanning met ca. 12 °/0 moeten
i
30000
I
*
___ l__
toenemen
(1,12 X 1,12 — 1,26).
I
10000
I 5000
Gesteld nu, dat R (fig. 141) de
I
3000
I _1_weerstand Rx in fig. 139 voorstelt
1000
!
en nemen we aan, dat, als het
I----- 1----- 1
500
I
300
i\,
schuifcontact in 1 staat, er een zo
100 -h-l-M-3
2
1
8 7
6 5 4
danig spanningsverschil a—1 be
Delen v.d. weerstand
staat, dat minimum geluidssterkte
Fig. 141
wordt verkregen. Wanneer men nu
De trappen van de sterkteregelhet
contact naar 2 verschuift, neemt
weerstand zijn zo berekend, dat bij
het
geluid met een bepaald bedrag,
gelijke verplaatsing van het con
tact, de geluissterkte evenveel toe
stel met b.v. 10 dB, toe. Het luidneemt. (logarithmische weersprekervermogen moet 10 maal zo
standsverdeling).
groot en de spanning tussen 2 en
a moet j'T(j = 3,16 maal. zo groot zijn als tussen 1 en a
) N. k).
Wanneer we nu van 2 naar 3 verschuiven en we weer 10 dB omhoog
willen gaan, dan moet de spanning tussen 3 en a weer 3,16 maal
zo groot zijn als tussen 2 en a. Aangezien de door R gaande stroom
onafhankelijk is van de stand van het schuifcontact, moet de weer
stand van a tot 3 weer 3,16 maal zo groot zijn als die van a tot 2. Is
de weerstand van a tot 1 r .o., dan is die tot 2 3,16 ta, die van a tot
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3 3,16X3,16 r = 10 m, zodat die van a tot 8 (a—b) 3160 r.n. is.
Is de weerstand van a tot b 500 000 -o., dan is r = 158 jo.. In fig. 166
hebben we aangegeven hoe men, als men de ohmschaal logarithmisch
afpast, gemakkelijk de weerstandsstukken vindt. Men heeft daartoe
een rechte lijn te trekken, die van 158 tot 500 000 loopt. Geheel loga
rithmisch is de aldus berekende weerstand natuurlijk niet, daar elk
der stukken niet lineair is. Was hij volkomen logarithmisch, dan zou
elk punt van de rechte lijn een punt van de weerstand voorstellen ;
in het aangegeven geval geldt dit alleen voor de aangegeven punten.
De afwijking wordt aangegeven door de gebogen streeplijnen ; bij
het regelen van de geluidssterkte volgt men derhalve deze lijn en
niet de rechte.
Om een geleidelijk verlopende sterkteregeling te verkrijgen moet men een
logarithmische regelweerstand toepassen.

§ 58. Getrouwheids- en weergavekarakteristiek.
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We hebben in de voorgaande §§ allerlei processen van de antenne
af tot de luidspreker besproken en we hebben gezien, dat er vele
oorzaken zijn, waardoor vervorming kan ojDtreden en dat de verster
king van alle tonen ook niet dezelfde is.
Wat ons nu ten slotte interesseert is deze vraag: wat komt er van
de trillingen binnen het hoorbaarheidsgebied, die van een gemodu
leerde zender in de antenne komen, beschikbaar voor de luidspreker?
Om daaromtrent [een beeld te krijgen voert men aan de te onder
zoeken ontvanger een draaggolf van constante frequentie toe, die men
30 °/0 modulatiediepte geeft. Men begint met een 1. f. trilling van
400 c/sec op deze draaggolf te brengen en maakt deze zo sterk, ter
wijl men 30 °/0 modulatiediepte handhaaft, tot aan de uitgang van het
toestel het normale uitgangsvermogen (§ 108) van 50 mW verkregen
is. Men weet dan hoe groot de ingangsspanning is, welke aan het
toestel moet worden toegevoerd. Indien men nu aan de ontvanger
achtereenvolgens l.f. trillingen van verschillende frequentie en met
gelijke ingangsspanning zou toevoeren en zou aannemen, dat de ont
vanger ze evenveel zou versterken, dan zou het uitgangsvermogen
telkens 50 mW moeten zijn.
Alle frequenties zouden dan door de ontvanger gelijk behandeld
worden en als men de versterking als functie van de frequenties zou
willen voorstellen, dan zou men een rechte lijn verkrijgen. Zouden
verschillende frequenties van diverse sterkten aan het toestel worden toe
gevoerd, dan zouden ze „getrouw” in dezelfde sterkteverhouding worden
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weergegeven. In werkelijkheid is dit nooit het geval, hetgeen tot uit
drukking komt in de getrouwheidskromme, die dus nooit een rechte
lijn is (fig. 142).
Al schijnt dit laatste op het eerste gezicht wel het ideaal, het is dit
toch niet. Vestigen we in de eerste plaats de aandacht op de hoge
tonen. Zoals bekend is, moet het toestel slechts een beperkte frequentieband doorlaten, om geen last te krijgen van de zijband van een in
golflengte 9 kc/sec verschillende zender (III-§16). Daarom moet de
getrouwheidskromme voor dit geval reeds bij frequenties kleiner dan
4,5 kc/sec beginnen te dalen. Voor de lage tonen is het niet alleen
niet mogelijk een rechte lijn te verkrijgen, die tot bij een frequentie
nul recht doorloopt, maar dat zou ook niet wenselijk zijn, want
naarmate men meer hoge tonen afsnijdt, wordt het geluid holler.
De lage tonen zijn te
overheersend, of, zoals men
zegt: het evenwicht tussen
hoge en lage tonen is ver
broken, m.a.w. de toonbalaiis is niet goed.
Hoe nuttig de getrouw
heidskromme ook mag zijn,
deze geeft, helaas, nog geen
volledig beeld van de ge
hele weergave. Immers, er
Fig. 142
is nog geen rekening ge
Weergavekarakteristiek. Getrokken kromme: houden met de eigenschap
van een vroegere ontvanger. Gestreepte krom pen van de luidspreker.
me: van een ontvanger met tegenkoppcling,
Had deze geen voorkeur
waardoor de lage tonen (bij A) en de hoge to
voor
bepaalde tonen, m.
nen (bij B) belangrijk sterker blijken te zijn.
a. w. was de luidsprekerkarakteristiek een rechte lijn, dan zou de getrouwheidskromme
ook meteen een beeld geven van het geluid, dat we- ontvangen.
Eigenlijk moet men nagaan hoe de trillingsdruk op de lucht door de
luidsprekerconus bij de verschillende frequenties is, of wel hoe groot
het door de luidspreker uitgestraalde vermogen is, als een h. f. trilling,
die l.f. voor 30 % gemoduleerd is, aan de ontvanger wordt toege
voerd. De aldus verkregen kromme noemt men de weergavckcirakteristiek. Indien deze karakteristiek de vorm van een goede getrouw
heidskromme zou hebben, zou men klaar zijn.
Maar nu is de narigheid, dat een luidspreker een karakteristiek heeft,
die in het l.f. gedeelte (beneden ca. 200 c/sec) snel daalt. Eigenlijk
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zou de getrouwheidskromme daarom daar een stijging moeten vertonen.
Zoals uit liet voorgaande wel is gebleken, gaat men bij de bepaling
van de getrouwheidskromme
in overeenstemming met de bepaling
van liet normale uitgangsvermogen — uit van een l.f. trilling van
400 c/sec. Men drukt de vermogens bij andere frequenties in dit ver
mogen uit en stelt dat bij 400 c/sec op 1 of 0 dB, zoals in fig. 142
is aangegeven. (Voor de dB-aanduiding zie opmerking §52B.)
Volgen we de getrokken kromme, dan zien we daaruit, dat bij een
trilling van 50 c/sec het uitgangsvermogen 8 dB zwakker is (—8 dB)
dan bij een trilling van 400 c/sec.
In deze figuur is ook door een gestreepte lijn de getrouwheids
kromme van een moderne ontvanger met tegenkoppeling, als in
fig. 137, aangegeven. Dank zij de tegenkoppeling zijn de uiteinden
der kromme belangrijk omhoog gebracht. De top A is ontstaan door
toevoeging van /?, en C, (fig. 137) en de top B door toevoeging van
R2 en C2.
Dc get rouwheidskarakteristiek van een ontvanger geeft aan hoe groot het
uitgangsvermogen bij 30 % modulatie van een (lraaggolf door l.f. trillingen van
gelijke ingangsspanning is, in verhouding tot het normale uitgangsvermogen bij
de modulatie van een trilling van 400 c/sec.
De getrouwheidskromme geeft geen juist beeld van de geluidsweergave, daar
do luidspreker geen lineaire karakteristiek bezit, maar voorkeur voor een be
paald toongebied (of meerdere) bezit.
De weergavekarakteristiek van een ontvanger wordt verkregen door de
getrouwheids- en luidsprekerkarakteristiek tezamen; deze geeft aan hoe de
verhouding van het door de luidspreker uitgestraalde vermogen is onder de
voorwaarden by de bepaling van de getromvheidskarakteristiek genoemd.

§ 59. Klankregeling.
Indien het voor de zendermicrofoon voortgebrachte geluid geheel
onvervalst de antenne bereikte en de ontvanger een volkomen rechte
weergavekarakteristiek had en geen storende invloeden van andere
zenders — en diverse andere storingen — ons vaak hinderden, dan
zou men kunnen zeggen, dat men een ideale weergave had. Men had
dan slechts een sterkteregelaar nodig om de sterkte of de kwantiteit
van het geluid te regelen. Het zou dan geen zin hebben invloed te
willen uitoefenen op de klank of het timbre, dus op de kwaliteit van
het geluid. Maar zo ideaal is het geval in de practijk nooit en het is
nodig, dat men kan ingrijpen.
Zo zijn er verschillende storingen, als storende zenders, atmosfe
rische storingen en dan nog de ruisverschijnselen in de ontvanger
zelf, die dit nodig maken. Storende zenders geven fluittoontjes of
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soms ook een gelispel te horen. Men heeft hier te doen met hoge
tonen en men kan belangrijke verbetering krijgen door te zorgen, dat
nu de hoge tonen deels worden afgesneden, waartoe het inschakelen
van een enkele condensator (toonzeef) parallel aan de luidspreker, een
van ouds bekend middel, belangrijke verbetering geeft. Atmosferische
storingen en ruistrillingen liggen over het gehele toongebied verspreid,
maar in het lage en middengebied worden ze door de andere tonen
gemakkelijk overtroffen of gecamoufleerd, wat in het hoge toongebied
niet het geval is. Daarom brengt het afsnijden van de hoge tonen
ook hier voordeel.
Dit afsnijden heeft steeds ten gevolge, dat het geluid „voller” en
voor velen „warmer” klinkt, maar we moeten wel bedenken, dat het
toch een verminking van de werkelijkheid is.
In de practijk geschiedt de kwaliteitsregeling dikwijls, zoals in fig. 143
is aangegeven met behulp van een klank- of timbreregelaar.
Men heeft een vrij grote condensator
C
(ca. 30 000 //F) in serie met een regel
o o
~ 15 1 § Sr bare weerstand R (ca. 50000 _n_) gescha
keld, welk stelsel parallel aan de primaire
wikkeling van de uitgangstransformator
staat.
Is het schuifcontact in B geplaatst,
dan is C zonder meer parallel aan C,
+
(ca. 2000 //F) geplaatst en worden zeer
Fig. 143
veel hoge tonen weggenomen. Schuift
Klankregeling. Veel gebruikte
men meer naar beneden, dan neemt de
methode voor klankregeling; in
impedantie voor de hoge tonen sterk
de hoogste stand van het
toe
en in A is de weerstand R zo
schuifcontact is de afsnijding
overheersend, dat de hoge tonen maar
der hoge tonen het grootst.
weinig verzwakt worden.
Floe de invloed op de tonen van verschillende frequenties is, wordt
het best weergegeven door een getrouwheidskromme (fig. 144). Daarin
geeft de lijn B aan in hoe sterke mate de hoge tonen worden afge
sneden, als men de klankregelaar in stand B gebracht heeft (fig. 143).
Het is ook mogelijk om op enig ander deel van het frequentiegebied invloed op de klank uit te oefenen door b.v. filters of zeven
van bepaalde eigen-frequentie in de schakeling van de ontvanger op
te nemen.
Zou men parallel aan de luidspreker een smoorspoel plaatsen,
dan zou deze de lage frequenties meer doorlaten en men zou daar
door een „scherper” of „hoger” geluid te horen krijgen. Nu is het
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afsnijden van de lage tonen in het algemeen minder gewenst dan
van de hoge, daar de luisteraars een geluid al heel gauw te scherp
vinden. Toch kan een dergelijke afsnijding soms gewenst zijn; het
komt voor dateen ontvanger bij eenmuziekweergave alleszins vol
doet,terwijl dezebij spraak
te dof klinkt. Het gesproken woord schijnt
omfloerst met een hol geluid, dat gewoonlijk door de kast van het
toestel ontstaat, die toch altijd een lage eigen-frequentie heeft (III § 73).
Deze z.g. „kastboem” kan
dB
bij muziek juist wel aan
+2
genaam zijn, omdat daar
S 0
-2
door pauken en trommel,
è-4
trouwens alle lage tonen,
-6
beter tot hun recht komen,
< -a
maar de menselijke stem
f->o
brengt in het algemeen deze
-12
^-14
lage tonen niet voort.
-16
Daarom
zijn sommige toe
20
50
W
200
500
WO 2000
5000 W00
c/sec
Frequentie
stellen wel uitgerust met een
„spraak-muziek” schakelaar
Fig. 144
(zie § 100).
Hoe de getrouwheidskromme van de ontvan
We hebben in de vorige
ger gewijzigd wordt door de klankregelaar
§ reeds gezien, dat door
van stand A in B te brengen (fig. 143).
middel van de tegenkoppeling, die reeds geluidsverbetering geeft door vermindering van de
vervorming, ook invloed op de getrouwheidskromme (dus ook op
de klank) kan worden uitgeoefend.
In § 97 zullen we verder zien, dat door de bandbreedteregeling de
klank ook nog beïnvloed kan worden.
De klankregeliiig bestaat gewoonlijk hierin, dat men van het hoge toongebied een meer of minder groot gedeelte afsnijdt, waardoor vaak veel ruis- en
stoorgeluiden worden weggenomen en het geluid „voller” aan doet.

§ 60. Klankverandering bij physiologische geluidssterkteregeling.
Verandert men de geluidssterkte, dan verandert ook de klank van
het geluid, een feit, waarop menige luisteraar gewezen moet worden.
Allicht heeft hij bemerkt, dat bij het „zachter zetten” van de muziek,
de indruk van het geluid in zijn kwaliteit verandert; hij miste in de
allereerste plaats de allerlaagste tonen (bas en trommel) in de zachte
passages en dan verdwijnen vaak ook nog de hoge flageolettonen
van de viool of het schelle geluid van de triangel. De weergave is
bepaald slechter geworden.
Radio-ontvangst II
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Willen we het best bereikbare resultaat, dan zullen we alle muziek
met dezelfde sterkte moeten weergeven, waarmee hij, die de uitvoering
bijwoont, deze hoort. Maar vele luisteraars wensen dit niet of kunnen
niet een al te grote geluidssterkte in hun vertrek toelaten. Men moet
dus met een kleinere geluidssterkte tevreden zijn, maar daarbij onder
gaat het geluid kwaliteitsvermindering, die alleen te verklaren is, als
men de physiologische werking van het oor daarbij beschouwt.
Wij kunnen gemakkelijk tot dit inzicht komen, als we fig. 145 be
schouwen, waarin een aantal isophonen (I - § 48) zijn weergegeven.
W/cm3
10'2

C,

C

c

c'

32

66

132

264

c2

c3

c4

528 1056
Frequentie

2112

c5

c6

c7

c*

10'3
10'4
10's
10'6
10'7
10’0's
10
10'
10'
I0'1
10'
10'
10'

16

4224 8448

16896 (/sec

Fig. 145
Bij de physiologische sterkteregeling wordt er naar ge
streefd om de tonen van verschillende hoogte volgens het
verloop der Isophonen te versterken of te verzwakken.
Gaat men uit van de tonen 1—8, dan zullen bij verzwakking
door een gewone sterkteregelaar de trillingen 1°—8° ver
kregen werden; bij physiologische regeling l1—81.

In de eerste plaats moeten we opmerken, dat, als we een lage toon
b.v. C even sterk willen laten horen als een uit het middengebied, b.v.
c3, de eerste een veel sterkere trilling moet zijn dan de tweede (ver
gelijk punt 1 en 5).
We willen nu eens veronderstellen, dat we van een zender gelijk
tijdig een achttal tonen ontvangen, die alle een octaaf onderling ver
schillen en die we even sterk horen, n.1. met 50 phoon (de punten
1—8). Passen we nu gewone sterkteregeling toe en nemen we aan,
dat de ontvangen trillingen 1000 maal zo zwak gemaakt werden,
m.a.w. dat de trillingssterkte 30 dB werd verzwakt, dan zouden we
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de punten 1° —8° vinden; al direct blijkt, dat nu de toon 1° beneden
de hoorbaarheidsgrens en 2° juist daarboven valt, zodat deze nauwe
lijks hoorbaar is en dus ver ten achter staat bij de overige tonen.
Het ideaal zou zijn, dat alle 8 tonen in geluidssterkte evenveel waren
teruggelopen. Was de toon 5 juist tot 20 phoon verzwakt, (dus tot 51)
dan zou dit ook met de andere het geval moeten zijn en zouden alle
tonen op de isophoon 20 moeten liggen (1'-81). We zien hieruit duide
lijk, dat naarmate de tonen lager worden, de trillingssterkte minder
verzwakt moet worden dan de tonen uit het middengebied; omgekeerd
zullen ze bij versterking minder versterkt moeten worden. Voor de
allerhoogste tonen (boven ca. 10000 c/sec) geldt dit ook, omdat de
isophonen ook in het hoge toongebied dichter bij elkaar gaan lopen.
Een sterkteregeling als hier bedoeld houdt dus rekening met de
. physiologische eigenschappen van ons oor en wordt een physiologisc/ie sterkteregeling genoemd. (Physiologie = leer, welke de reactie
der prikkels
hier de luchttrillingen
op levende organismen behandelt.)
De oplossing van dit probleem is niet zo heel eenvoudig, Wanneer
de weerstand van de sterkteregelaar geheel „in” staat en de zender
op z’n sterkst ontvangen wordt, moet de weerstand geheel dezelfde
zijn voor hoge en lage tonen, maar zodra we gaan verzwakken, moet
de weerstand uit het midden toongebied meer verzwakken d.w.z. meer
afnemen dan in het lage toongebied. Beperken we ons tot het sterkte
gebied tot 80 phoon, dan zal bij een 10-voudige verzwakking van c3,
de verzwakking van de C 3-voudig moeten zijn. Wij hebben in
fig. 145 de verzwakking (resp. versterking) door de rij getallen onder
langs de horizontale as aangegeven. Volgens hetgeen in § 57 ge
zegd is over de betrekking tussen trillingssterkteverandering en weer
standsverandering, zal de verhouding der weerstandsverandering voor
de c3 en C niet 10 en 3 zijn, maar ]/To" (=3,16) en j3" (= 1,73), zo
dat de verhouding niet 3,33: 1, maar 1,83:1 is. De in fig. 145 ge
geven getallen langs de horizontale as zijn geheel gebaseerd op de
gedachte, dat alle tonen van een klank op dezelfde isophoonlijn lig
gen, wat in werkelijkheid zeker lang niet altijd het geval is. Zouden
de lagere tonen boven deze lijn liggen, dan zou men bij de gedachte
regeling bij het verzwakken van het geluid deze lage tonen ten slotte
het laatst horen; zodra de lage tonen onder de isophoon 50 zouden
liggen (b.v. alle tonen op de horizontale lijn AB), dan zouden ze
ook weer het eerst verdwijnen, al gaat het nu niet zo snel als bij een
gewone regeling.
Een andere moeilijkheid is nog, dat, als men een sterke zender ont-
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vangt, men de sterkteregelaar maar voor een deel behoeft te gebruiken;
in de sterkst toelaatbare stand zou dan de weerstand feitelijk als in de
beginstand lineair moeten zijn.
Het geven van een alleszins bevredigende oplossing is derhalve niet
gemakkelijk en zeker niet met zeer eenvoudige middelen te verkrijgen.
Een physiologische sterkteregeling is een welke rekening houdt met de eigen
schappen van ons gehoor, waardoor trillingen beneden ca. 1000 c/sec. een grotere
sterkteverandering moeten ondergaan dan die tussen ca. 1000 en 10000 c/sec
(en wel des te meer, naarmate ze lager zijn) om eenzelfde geluidssterkteverandering teweeg te brengen.

Automatische dynamiekregeling.
(Contrastversterking).
In de muziekleer verstaat men onder dynamiek de verandering van
geluidssterkte; indien fortissimo (sterk) en pianissimo (zwak) elkaar
abrupt opvolgen, dan spreekt men van contrastdynamiek; volgen ze
elkaar meer vloeiend (crescendo = toenemend of decrescendo = af
nemend) op, dan spreekt men van overgangsdynamiek.

§ 61.

Opmerking: In de muziek wordt van drieërlei verschijnselen gebruik gemaakt
om daarmee de gewenste uitdrukking te geven: a) hoger of lager maken
van tonen (melodiek), b) sterker of zwakker maken van tonen (dynamiek),
c) sneller of langzamer doen eindigen van tonen (agogiek).

In wetenschappelijke geluidsstudies spreekt men wel van de dyna
miek van een instrument, van orkesten, van koren, enz. en verstaat
daaronder de verhouding tusschen minimale en maximale sterkte der
voortgebrachte geluiden.
Bij de radio is de toestand, zo, dat als b.v. een concert uitgezonden
wordt, de technicus, die de uitzending controleert, de zwakste passages
meer of minder versterkt en de sterkste verzwakt. De eersten zouden
anders bij ontvangst wellicht te weinig boven het buisgeruis uitkomen;
de tweeden zouden de draaggolf allicht overmoduleren en dit zou
vervorming tengevolge hebben. Om toch tot een juiste weergave te
komen, zou men aan de ontvangzijde de gemaakte fout weer moeten
herstellen, door in gelijke mate en zonder enig tijdsverschil de zachte
passages te verzwakken en de sterke te versterken; daardoor zou dan
de oorspronkelijke dynamiek weer worden verkregen. Het ligt voor
de hand, dat men er toe zou moeten komen om, zo mogelijk, aan
de zendzijde de dynamiekverandering automatisch te doen geschieden,
terwijl in de ontvanger, eveneens langs automatische weg, een tegen
gestelde verandering moet plaats vinden.
Een dergelijke aan de ontvangzijde toegepaste automatische dynamiek•
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regeling wordt wel contrastversterking of contrastexpansie genoemd
(aan de zendzijde vindt de contrastcompressie plaats).
Wat hier gezegd is, geldt ook voor de opname en weergave van
gramofoonplaten.
Ofschoon nu aan de zendzijde en bij het opnemen van platen een
dergelijke automatische regeling niet bestaat, kan toch een automatische
regeling aan de ontvangzijde, op bescheiden wijze toegepast, in sommige gevallen verbetering brengen.
Philips heeft in 1937 een simpele methode van contrastversterking
toegepast bij de ontvanger 890 A. Deze werd daardoor verkregen, dat
men bij de tegenkoppeling van fig. 133 (men denke Lh weg) öf R2
öf een parallel daaraan geplaatst gloeilampje kon inschakelen. Zodra
een sterke passage komt, neemt de spanning op de luidspreker toe en
moet de stroom door het gloeilampje toenemen. Maar, zodra de
temperatuur van het draadje stijgt, neemt de weerstand belangrijk toe,
zodat de tegenkoppeling verkleind en dus de versterking vergroot
wordt. Bij zwakke passages zal juist een versterking van de tegen
koppeling, dus een geluidsverzwakking optreden.
Deze, zeker niet ideale methode, heeft nadien geen ingang gevonden.
Automatische dynamiekregeling heeft ten doel om aan de ontvangzyde de
bij de uitzending toegepaste dynamiekcompressie weer te herstellen door dynamiekexpansie.
Zulk een oplossing kan alleen maar goed zijn, als compressie en expansie
volkomen op elkaar zijn afgestemd en zonder enig tijdsverschil verlopen.

I

HOOFDSTUK VIII.
Enkele cascade-ontvangers.
§ 62.

i->

:

„Superinductie” wisselstroomontvanger 720 A
(uitvoering 1931).

In fig. 146 geven wij het schema van een driekringsonivanger met
2h.f. buizen, detector en 2 1.f. versterkbuizen. Met uitzondering van
de eindbuis zijn het alle indirect verhitte buizen. De koppeling is
als volgt: aan de eerste buis gaat een bandfilter vooraf; de eersteen
de tweede buis zijn door een sperkring, de tweede en derde door
een smoorspoel Ls en de volgende buizen door een weerstand Ra
gekoppeld (weerstandskoppeling I -§88).
De afstemming geschiedt door één knop, waardoor de drie afstemcondensatoren Q en C5 bediend worden.
Deze éénknopaf'stemming werd voor het eerst in 1929 door Philips
toegepast bij de ontvanger 2511 en is sedert dien regel geworden.
Het bandfilter bestaat uit de twee gelijke spoelen L, en de gelijke
condensatoren Q (ca. 700 pF), terwijl de condensatoren C2 (ca. 50 000 pF)
als koppelcondensatoren dienst doen. Om het toestel voor twee golfgebieden (175—600 m en 650 — 2000 m) geschikt te maken, is op de
spoelen een aftakking gemaakt.
Zet men de golfgebiedschakelaars S in, dan wordt het onderste
deel van elk der spoelen en de onderste condensator parallel gescha
keld en staan buiten de kringen van het bandfilter, waarvan de afstemfrequentie bepaald is door L,, C, en de bovenste koppelcondensator C2. De uit de antenne in deze kringen komende trillingen
vinden over de pasgenoemde parallel geschakelde delen hun weg naar
de aarde. Zijn de schakelaars uitgetrokken, dan wordt op lange golven
afgestemd. In dat geval vormen de beide in serie geschakelde con
densatoren C2 de koppelcondensator van het bandfilter. De uit de
antenne komende trillingen worden via punt P via de toestelkast naar
aarde gevoerd.
De zelfinducties en de capaciteiten van beide helften van het bandfilter
zijn precies even groot (§ 27). Nu moet men wel in het oog houden,
dat aan het linker deel de antenne en aan het rechter deel de eerste
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h.f. buis gekoppeld wordt, waardoor, als geen tegenmaatregelen worden
genomen, ongelijkheid in afstemming zal optreden. Daarom is parallel
aan C, een kleine bijstelcondensator of trimmer C3 (Engels : to
trim up = in evenwicht brengen) van enkele pF aangebracht; deze
condensatortjes worden door de fabriek ingesteld. De instelling hier
van geschiedt als de schakelaar S ingeschakeld is, zodat nu de ge
lijkheid voor het middengolfgebied verkregen is. Trekt men deze uit,
dan zal opnieuw ongelijkheid in de bandfilterhelften optreden en om
deze weer te verhelpen, zijn de trimmers C4 aangebracht.
Antenne en rooster zijn niet aan de einden van de spoel verbon
den, maar aan een aftakking van deze (§ 29).
De h.f. kring achter de eerste h.f. buis wordt gevormd door de spoel
L2 en de condensatoren C5 en C6, waarvan C5 de afstembare is (C5
ca. 700 pF en C6 ongeveer 100 maal zo groot). Daar de afstemming
van het bandfilter en van deze kring telkens volkomen gelijk moet
zijn, moet de schakeling van deze kring ook vrijwel gelijk zijn aan
die van elk der bandfilterkringen. Op lange golven staan de beide
condensatoren C6 in serie met C5 en is de gehele spoel L2 inge
schakeld; bij middengolven zijn de onderste C6 en het onderste deel
van L2 weer parallel geschakeld en staan weer buiten de afstemkring.
Natuurlijk heeft men, om een gelijklopen van de afstemming te
verkrijgen, trimcondensatoren nodig, waartoe C7 en C8 dienen.
Aan de kathodezijde geschiedt de overdracht der trillingen via Cg en
door C,9 en R.,.
De 2e h. f. buis wordt aan de detector gekoppeld door een h. f.
smoorspoel Ls; de atiodespanning wordt via R9 toegevoerd. De wis
selspanningen bereiken het rooster van de detector via Cg en de
kathode via C,0. Bij lange golven staat C,, (ca. 700 pF) parallel aan
Ls en C10, bij middengolven wordt deze schakeling opgeheven.
Er vindt hier geen afstemming plaats en men heeft te doen met
een z.g. semi-aperiodisch systeem. De eigen-frequentie hiervan wordt
door het bij- en afschakelen van Cn in een ander gebied gebracht.
Achter de detector volgt de anodeweerstand Ra met de gebrui
kelijke scheidingscondensator Cs. Via de ontkoppelcondensator C12
worden de trillingen naar de kathode van de l.f.versterkbuis geleid. Aan
de roosterzijde moeten zij over de weerstand Rk en de roostercondensator Cg gaan.
Aangezien door Cs in combinatie met Ra een niet voldoende effec
tieve scheiding van h.f. en l.f. trillingen bereikt wordt, is parallel
aan Cs bij uitgeschakeld toonfilter nog een serieschakeling van Rk
(100 000 .n.) en C13 (250 pF) aangebracht. De spanning aan de uit-
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einden van Cs verdeelt zich daardoor in de tweede tak over Rk en C13*
Rk heeft voor alle frequenties een gelijke weerstand; CI3 heeft voor
de hoge frequenties een zeer kleine en voor de lage een zeer hoge
weerstand. Het gevolg is, dat de hoge frequenties een zeer kleine
spanningsverandering aan de uiteinden van C13 (dus tussen rooster
en kathode van de volgende buis) doen ontstaan.
Schakelt men C14 (ca. 2000 pF) door middel van S, in, dan voert
men behalve de h.f. ook de hoogste l.f. trillingen af, waardoor de lage
tonen meer gaan overheersen (klankfilter).
In tegenstelling met vroegere toestellen is in de anodekring van
de detector geen terugkoppelspoel meer opgenomen.
De in de anodekring van de l.f. versterkbuis optredende trillingen
worden enerzijds via Cg, anderzijds via de ontkoppelcondensator
C15 op de eindbuis gebracht.
De luidsprekeraansluiting geschiedt met behulp van een smoorspoel, die de gelijkstroom doorlaat en de condensatoren C17, die
de gelijkspanning van de luidsprekerbussen houden en alleen de 1. f.
trillingen doorlaten.
Een condensator (ca. 1500 pF) is nog parallel aan de smoorspoel
aangebrficht om de te sterke hoge tonen en geruis uit te filteren.
De le h.f. buis krijgt negatieve voorspanning via de weerstanden
R, en R2.
Door R, gaan via de kathode de anode- en schermroosterstroom
van deze buis, zodat punt N een negatieve potentiaal heeft t.o.v. de
kathode, die feitelijk positief is. Staat het schuifcontact op R2 geheel
beneden, dan is de negatieve voorspanning op het rooster door de
spanning van N bepaald. Schuift men het contact omhoog, dan komt
bij de negatieve spanning nog de spanningsval in het onderste deel
van R2, waardoor dus de negatieve voorspanning op het rooster ver
hoogd wordt; hierdoor wordt de geluicissterkteregeling verkregen. De
condensator Cl8 biedt de h.f. stroomvariaties een gemakkelijker weg
dan R, en R2.
Een grote weerstand R3 (ca. 1 M-n.) dient om te voorkomen, dat de
beide, condensatoren C2 zullen worden kortgesloten en werkt sterk
dempend bij het verplaatsen van het contact der sterkteregelaar ter
voorkoming van krasgeluiden.
Om de 2e h.f.buis de nodige negatieve voorspanning te geven, is in
de kathodeleiding R4 aangebracht; als gevolg van de anodestroom is
de spanning in A hoger dan in B en, aangezien het rooster dezelfde
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spanning heeft als B, heeft het rooster een negatieve spanning t.o.v.
de kathode.
Een grote condensator C,9 dient hierbij als afvlakcondensator. R5 is
de lekweerstand. De negatieve voorspanning op de l.f. versterkbuis en
eindbuis wordt op dezelfde wijze verkregen als in fig. 182 en 184 in
Deel I en wel met R6 en C20 resp. met R7 en C21 (zie links).
Gaan we nog even de anode- en schermroosterspanningcn na. De
le h.f.buis krijgt de nodige anodespanning met behulp van de weer
stand R8. Op gelijke wijze krijgt de 2e h.f.buis de anodespanning met
behulp van R9. Om een zoveel mogelijk constante spanning op de
schermroosters te krijgen, heeft men voor deze een potentiometeraftakking gemaakt. Zo staan R10 en R2 in serie tussen de beide polen
van de anodespanningsbron, evenzo R,, en R2. De condensatoren C22
en C23 (elk 0,5 ,uF) zijn ontkoppelcondensatoren.
De detector en l.f. versterkbuis krijgen hun anodespanning resp.
met behulp van R12 en R13, terwijl het schermrooster van de eindbuis
deze krijgt met behulp van R14; hierbij is het doel van C25 bekend.
Bij de detector is C24 op een deel van de weerstand afgetakt om een
sterker afgevlakte spanning op de buis te verknjgen.
Deze ontvanger was de eerste, waarbij Philips spoelen van zeer bij
zondere kwaliteit (kleine waarden van R/L-§22K) toepaste, waarom
men deze, en latere cascade-ontvangers, aanduidde als „superinductie”
ontvangers. Zij kenmerkten zich door een zeer goede selectiviteit, zij het
dan ook, dat door de steeds hoger wordende eisen, latere ontvangers
nog verbetering brachten. Aangezien bij deze ontvangers ook voor
het eerst het bandfiter werd ingevoerd, hadden zij, ook met het oog
op geluidskwaliteit, veel voor op vroegere.
Het netverniogen van de beschreven ontvanger was 40 W en het
maximaal afgegeven wisselstroonivermogen 2,7 W.
§ 63.

De „superinductie”wisselstroomontvanger 638 A
(uitvoering 1934).

Deze lange- en middengolfontvanger (200 — 600 m en 760 — 2000 m)
bezit t.o.v. de hiervoor behandelde ontvanger (720 A) belangrijke
verbeteringen. Ten eerste vinden hierbij trioden en tetroden geen toe
passing meer (fig. 148); alle buizen — op de detector na, waarvoor
een triode gebruikt is — zijn penthoden, waardoor veel aan gevoelig
heid gewonnen werd. Ten tweede is het een 4-kringsapparaat, zodat
dus 4 afstemcondensatoren op één as zijn aangebracht. Door de 4
kringen werd een grote selectiviteit bereikt; bovendien had men een

223

üm-ll

i&
§

fl

£

onruu

m

1

U

«q1u i-oimjb
tb

I
co

Is

■&

C;

i

§

Ha
9
q3

t
•aj

to

i)

Jh-TTJUir

oium
ofum
t?

I
S1

s»

I

o

$

I5

<£

«

iflfUVj-

-piinnt-r

o

T*"ï

'm

iI Ttïk^z

-£

3
§5

i -L

!g

,

L J
!

I

I

lej

■S

!

-HMilr

ü

! '

M,

\
J

J

Ü
WL-

-MJlfJLr
-l1 lïbriJUli iXirif Ulr
Cp

i

co

2

tó

s

!

£ =E

móm/
mum'

;

ö
tH

i

'\

lef
sM

5

-• <-rS

iTUlJUulr h

I r

-----TVÖÖÖöfiöÖ^
xïmffiï1

§5

;
^5

.j.

■

0»

+

I

«? =nnj
o<°i

ü

1 II •

séNiJu

^pl^-5- JX°|
^mwSmiL

f

%

B.

§

i-

is
Mr

nj

8

8

§
■s

.koèfiy11

v- a

'Tjg

•m

K)i

_jp^:

I
Y<:zLzz~
|o

?r4

"*------- Lmnnr-4

s.

G

4

*^j

4m

t§

CD

iflj.,,

3

.

.
■:

■

:

!

224

Kt

betere geluidskwaliteit. Ten derde is a. s. r. toegepast en ten slotte is
gebruik van een actantenne (III- § 33) mogelijk.
Ten einde te voorkomen, dat de op het net ontvangen h.f. trillingen
verlies ondergaan door de capaciteit, welke de primaire van de voedingstransformator bezit, zijn twee smoorspoeltjes L, en L2 in de netaansluiting aangebracht; bovendien werken ze bij bepaalde netstoringen
(lil § 25) gunstig bij de bestrijding daarvan. Vóór een dezer spoelen
is, met tussenschakeling van de condensator C, (ca.500 pF), een aan
sluiting op de eerste kring in het toestel gemaakt; als de buitenantennesteker uit het toestel wordt verwijderd, wordt bij a contact gemaakt
en komt genoemde aansluiting tot stand.
Om grote bromvrijheid te verkrijgen, zijn alle verbindingsdraden
van de net-antenneaansluiting in goed afgeschermde kabel uitgevoerd,
terwijl de afscherming zeer solide geaard is (d.i. verbonden aan de
toestelkast).
De eerste kring van het bandfilter, dat aan de eerste buis vooraf
gaat, bezit de afstemcondensatoren C2 en bij middengolven (schake
laar op M) de spoeldelen L3 en L,, terwijl C3 als koppelcondensator
de kring sluit; voor lange golven wordt de linkerkring gevormd door
C2, L3, L4, L5, L6, terwijl de in serie geschakelde condensatoren C4
en C3 de koppeling der kringen vormen. Parallel aan C2 zijn de
trimmers voor het middengolfgebied aangebracht (de beide andere
trimmers zijn door C3 kortgesloten en functionneren bij het langegolfgebied).
Opmerking: Het trimmen of bijstellen geschiedt altijd onder in het golfbereik, gewoonlijk wel niet in de uiterste stand, omdat het nogal lastig is om
voor alle op één as geplaatste condensatorblokken de capaciteit volkomen ge
lijk te maken. Men gaat dus uit van een bepaalde kleine hoek van de condensatorstand, waarbij het trimmen geschiedt. Dat men onder cn niet boven
aan het golflengtegebied trimt, heeft de volgende reden: een condensator
van 500 pF heeft bij een tolerantie van 0,5% een maximum afwijking, zowel
in maximum als in minimum stand van 2,5 pF. Is in de minimum stand de
capaciteit b.v. 50 pF, dan zou men daar 5% mis zijn. Deze afwijking van 5%
is natuurlijk gemakkelijker te reduceren dan een van 0,5%.

i

Bij deze ontvanger is vooral gestreefd naar een gelijke gevoeligheid
voor beide golflengtegebieden. Daartoe is directe-inductieve koppeling
(§ 30) van de antenne met het bandfilter toegepast.
In de getekende Iangegolfstand is de antenne via L7 onder aan de
eerste bandfilterspoel gekoppeld (L3, L4 en L5 boven en L6 onder de
aftakking).
Bij middengolfontvangst zijn L5 en L0 buiten werking gesteld en is
de antenne via C5 door L8 onder aan de eerste spoel gekoppeld (L3
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daarboven en L4 daaronder), terwijl C3 alleen als koppelcondensator
van het bandfilter functionneert. De spoel L7 resp. L8 werken eenvoudig als verlengspoel (I - § 60) van de antenne en door deze samen
met de condensator C6 wordt voornamelijk de eigen-frequentie van de
antenne bepaald. Men kiest L7 resp. L8 zo groot, dat bij normale
antennecapaciteit de eigen-golflengte van de antenne langer wordt dan
de grootste golflengte van het ontvanggebied. De condensator C6
werkt daarbij als ballastcondensator (§ 30A). Bij zeer kleine antenne
is echter niet te voorkomen, dat de eigen-golflengte binnen het afstemgebied valt en om de gevolgen daarvan te verhinderen wordt
R, aangebracht.
Verder verdient de weerstand R 2 > die parallel over C3 en C, staat,
onze aandacht.
Om weinig last van modulatiebrom (§ 14) te hebben, moet men
zorgen, dat er steeds een lage impedantie voor de bromspanning tus
sen rooster en kathode van de buis aanwezig is. Daar die impedantie
voor een deel geleverd wordt door de impedantie van C3 en C4 is
deze gereduceerd door de weerstand R2.
Om zoveel mogelijk een gelijke gevoeligheid bij elke afstemming
te verkrijgen, was het nodig de versterking door de volgende buizen
te beïnvloeden. Dit is bereikt door op de as van de condensatoren
een draaibare potentiometer aan te brengen, die de weerstand R3
groter maakt, als de condensatoren meer uitgedraaid worden (kortere
golven), zodat de tweede en de derde buis een grotere negatieve
voorspanning krijgen en dus minder versterken.
De beide AF2 buizen hebben in de anodekring een spoel, welke
inductief gekoppeld is met de spoel van een kring met afstemcondensator. Bij lange golven functionneert de gehele kring; bij midden
golven wordt het onderste deel van de spoel uitgeschakeld (als bij het
bandfilter) en komen C7 en C8 in serie met de afstemcondensator te staan.
Zoals bekend is, is op een bepaald golflengtegebied (stel van 200
tot 600 m) voor de langste golven (600 m) de selectiviteit het grootst.
Juist omdat bij deze ontvanger enkele kringen achter elkaar komen,
wordt dit verschijnsel nog al sterk. Om daar nu aan tegemoet te
komen heeft men de kringen in de buurt van 600 m iets t.o.v. het
bandfilter verstemd, zodat men een verbrede resonantiekromme krijgt
(§24), waardoor de selectiviteit voor die golven meer gelijk wordt
aan die in de buurt van 200 m. Dit is bereikt door C7 en C8 aan te
brengen. Is bij 200 m de afstemcapaciteit 50 pF, dan wordt nu de
50 X 25000
totale capaciteit
= ca. 50 pF en blijft dus practisch 50 pF;
25025
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is bij geheel ingedraaide condensator, dus bij 600 m, de afstemcapaSr .

citeit 500 pF, dan is de totale capaciteit

500 X 25000
25500

- 490 pF.

Terwijl in het laatste geval het bandfilter op 600 m is afgestemd,
geven de beide h. f. kringen een afstemming op ongeveer 594 m, zoals
uit een verdere berekening zou volgen.
Schakelt men van „midden golf” op „lange golf”, dan wordt de
kortsluiting van weerstand R4 opgeheven. Daardoor krijgt de kathode
van de eerste buis een grotere positieve spanning m.a.w. het rooster
wordt relatief sterker negatief; daardoor wordt de versterking van de
h. f. buis voor het lange-golfgebied kleiner; dit bleek nodig, daar de
versterking in het lange-golfgebied anders groter zou zijn dan in het
midden-golfgebied.
De diodegelijkrichting (§ 38) eri de automatische sterktercgeling
(§56) behoeven geen nadere toelichting; voor het laatste doel dienen
de weerstand en condensator, welke parallel aan R5 geschakeld zijn;
deze laatste dient voor gewone geluidssterkteregeling.
Aan de hoogfrequentie ontkoppeling is hier zeer veel aandacht be
steed. Daartoe dient in de eerste plaats de grote weerstand R6 (ca.
0.3 M -n.), die in serie met R5 staat.
Tussen de punten b en c ontstaan bij het werkende toestel h. f. en
1. f. spanningen. Zou R6 er niet zijn, dan zouden de h. f. spanningen
aan de uiteinden van R5 optreden. Door R6 wordt nu een belangrijk
deel hiervan opgenomen, zodat de verhouding van de I. f. en h. f.
trillingen veel gunstiger wordt. Dit wordt vooral verkregen door de
aanwezigheid van de kleine condensator C9 (ca. 300 pF), die voor de
1. f. trillingen nog een grote, maar voor de h. f. een zeer kleine weer
stand vormt. Bij de h. f. trillingen verdeelt zich derhalve de spanning
over de grote R6 en de kleine gecombineerde weerstand beneden,
zodat op deze laatste slechts een klein deel der h. f. spanningen over
blijft. Voor de 1. f. spanningen vormt het onderste deel een grote
weerstand en zo zal daarop een groot deel van de 1. f. spanningen
(van de grootte-orde van de helft) overblijven. Het eindresultaat is nu,
dat de verhouding van h. f. trilling een paar honderd maal zo klein
wordt als zonder R6 het geval zou zijn.
Om de zuivering van de h. f. trillingen nog verder voort te zetten,
zijn vóór de eindbuis R7 en C10 aangebracht. De condensator C,,
dient ten slotte nog om de laatste resten der h.f. trillingen er uit te
halen, opdat ze niet b.v. in de luidsprekerleidingen zullen kunnen
komen, die dan op de antenne weer een z.g. parasitaire koppeling
zouden kunnen geven. Bovendien worden hierdoor de allerhoogste
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tonen afgesneden en het naaldgeruis bij gramofoonweergave sterk beperkt.
De klankregciing geschiedt met behulp van R8 (50 000 si), die met
C,2 (32 000 pF) in serie gescliakeld is.
De luidspreker is uitschakelbaar, terwijl de mogelijkheid tot aan
sluiting van een tweede luidspreker bestaat (zie § 62).
Bij gramofoonweergave wordt de diodeverbinding over R6 verbro
ken, terwijl de le, 2e en 4e kring als bij de langegolfstand en de3e
kring als bij de middengolfstand wordt geschakeld, om zodoende niet
gestoord te worden door eventueel binnenkomende radiozenders, wat
des te meer nodig is, omdat door het uitschakelen van de buiten
antenne automatisch de netantenne functionneert.
In het toestel zijn verder op verschillende plaatsen electrolyt-condensatoren geplaatst, daar deze, door de veel grotere capaciteit bij
kleinere afmetingen dan de vroegere typen, meer voldoen (III - §56).
Het netvermogen van de beschreven ontvanger was ca. 65 W en
het maximaal afgegeven wisselstroomvermogen ca. 4 W.
§ 64. De eerste gelijkstroomnet-ontvangers.

!

i

De eerste gelijkstroomnet-ontvangers onderscheidden zich in hoofd
zaak van de wisselstroomontvangers door het voedingsapparaat
(III - § 47).
Een afwijking is verder, dat, aangezien er een hoge gelijkspanning
beschikbaar is, de gloeidraden der buizen in serie worden geschakeld,
die daarvoor in het algemeen een gelijke gloeistroom moeten bezitten.
Aanvankelijk (1926) leverde Philips een speciaal anodespanningsapparaat, dat alleen een afvlaksysteem bezat. Spoedig (1928) ging men
er toe over het afvlaksysteem in de ontvanger te bouwen.
In deze ontvanger waren direct verhitte buizen, benevens een weer
stands- of stabiliseerbuis geplaatst, welke laatste de overtollige span
ning opnam. De gloeistroom dezer buizen bedroeg 100 mA.
In 1932 werd door Philips naast de wisselstroomontvanger 630A
een gelijkstroomontvanger uitgebracht, waarin indirect verhitte buizen
waren geplaatst. Doordat de gloeispanning dezer buizen 20 V bedroeg .
(bij 180 mA) was een stabiliseerbuis nodig, die een veel kleinere span
ning opnam dan bij het vorige toestel het geval was.
Het volgende jaar verscheen de ontvanger 834C en ten slotte werd
in 1934 nog uitgebracht de 836C, eveneens met 20 V-buizen als bij
het voorgaande type.
Nadien verschenen nieuwere typen gelijkstroomnet-ontvangers, uit
gevoerd als supers en voorzien van een trilleromvormer; we komen
daarop in § 104 terug.
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§ 65. De eerste gelijkstroom-wisselstroomontvangers.
(G/W- of Universeelapparaten.)
In 1934 werd door Philips een cascade-ontvanger aan de markt
gebracht, die men zowel op gelijkstroom- als op wisselstroomnetten
van bepaalde spanning kon aansluiten: Universeelapparaten (in Duitsland
„AlLstrom” empfanger) genaamd. Het was de „Superinductie”ontvanger
638 U. Men moest hierbij de indirecte verhitting aanvaarden, terwijl
de serieschakeling van de gloeidraden bij wisselstroomaansluiting moest
worden geaccepteerd (fig. 148). Als gloeispanning koos men 13 volt,
omdat de daarvoor nodige buizen dan ook gebruikt zouden kunnen
worden in de autoradio-ontvangers, welke op een 12 V accu worden
aangesloten. Deze buizen werden, om de gewenste emissie te verkrijgen,
voor een gloeistroom van 200 mA geconstrueerd (200 mA-serie). Zij
verschenen onder de nieuwe benaming en wel als C buizen (§8).
In fig. 148 hebben we voor een toestel met 4 buizen de voornaamste
verbindingen schematisch aangegeven.
CF7

CF2

CBC1

CU

4BP
Cl
L

te

C2

-±o

O—L-0--J L

_J

Stsüliseerbuis

(C1)

Fig. 148
Overzichtsschema van een 4 lamps G/W-ontvanger (1934).
In het bizonder moeten we hier wijzen op de omstandigheid, dat
bij elke serievoeding tussen gloeidraad en kathode grote spanningverschillen optreden. Denkt men zich de kathode aan de —pool aan
gesloten en nemen we 4 buizen van 13 V in serie, dan bestaat tussen
kathode en gloeidraad bij de eerste buis (dichtst aan de—pool) 13 V,
bij de tweede 26 V, bij de 3e 39 V en bij de 4e 52 V.
De hoge spanningen vereisen ten eerste een zeer goede isolatie tussen
gloeidraad en kathode. Er komt nog een tweede moeilijkheid bij,
wanneer door de gloeidraad een wisselstroom of een niet volkomen
afgevlakte gelijkstroom gaat. Dan verandert de spanning tussen beide
en treden overeenkomstige veranderingen tussen rooster en kathode op.
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Hoe kleiner de wisselspanningen zijn, hoe minder hinderlijk ze zijn.
Aangezien ze laagfrequent zijn, wreken zij zich het sterkst bij de
detector of bij de eerste h.f. buis in geval van diodegelijkrichting.
Daarom is het nodig de gloeidraad van de detector het dichtst bij
de —pool aan te sluiten (fig. 148).
Bij de bespreking van de verschillende typen „supers” zullen we
zien, dat later nog meerdere typen universeel apparaten verschenen (§103).
§ 66. De eerste Philips batterij-ontvangers.
A. Inleiding.
Bij de in Deel I besproken schakelingen veronderstelden wij de
aanvankelijk gebruikelijke batterijvoeding. In zeer korte tijd werden
deze batterijtoestellen overvleugeld door de wisselstroom-netontvangers. Toch verdween de batterij-ontvanger niet geheel; hij is o.a. voor
vele schippers nog altijd het aangewezen toestel. Het spreekt vanzelf,
dat in de tegenwoordige batterij-ontvanger de moderne onderdelen
een plaats vinden, doch de grote moeilijkheid van het telkens weer
opladen van de gloeistroombatterij en het herhaalde vervangen van
de oude anodebatterijen door nieuwe, is gebleven. Natuurlijk is er
door de constructeurs naar gestreefd deze last klein te maken door
toepassing van buizen met een zo gering mogelijk gloeistroomverbruik
en lage anodespanning, alsmede door het gebruik maken van zulke
schakelingen, waarbij de anodebatterij minimaal belast wordt en b.v.
op ogenblikken, dat het toestel wel ingeschakeld is, doch b.v. de zender
zwijgt, het anodestroomverbruik' uiterst klein is (spaarschakelingen).
Werden aanvankelijk de 4 volts buizen als B442, B 424, A 415 enz.
toegepast, weldra werd de 2 volts voeding meer algemeen, wat natuurlijk
door de kleinere accu een grote gewichtsvermindering meebracht.
In 1932 ^bracht Philips de 2'voltsbuizen B262 (h.f. tetrode) B255
(h.f. tetrode-selectode), B228 (triode), C243 N (penthode-eindbuis),
terwijl als bizondere buizen hierbij verschenen de B217 (triode) en
de B 240 (dubbele triode).
Wij willen hieronder twee typen batterij-ontvangers, zoals Philips
die destijds aan de markt bracht, bespreken en wel voornamelijk met
het oog op de afwijking t.o.v. de gewone wisselstroomontvangers.
B. De eerste Philips draagbare ontvanger (2540).
Als eerste batterij-ontvanger verscheen in 1930 het toestel 2540, dat
was uitgerust met 4-voltsbuizen en een raamantenne; het was een
draagbare ontvanger.
Radio-ontvangst II
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Dit toestel leverde destijds nog al moeilijkheden op als gcvo'g van
het gebruik van de 4-volts buizen. De gloeidraad is bij 4 volt vrij
lang en trilt heel gemakkelijk, hetgeen aanleiding gaf tol het zeer hin
derlijke microfonisch effect (§9-D). Bovendien was het toestel als draag
baar apparaat vrij onhandig en zwaar.

-

C. Batterij-ontvanger 830 B.

/

In 1932 verscheen de ontvanger 830 B, uitgerust met 2-voltsbuizen.
Door de lage gloeispanning was het microfonisch effect wel geheel
bezworen. Bovendien werd door de lage gloeispanning bij eenzelfde
opgenomen gloeistroomvermogen, een grote gloeistroom en daardoor
een grote steilheid verkregen.
Het bizondere van dit toestel was, dat een stroomsparende scha
keling was bereikt door toevoeging van een extra buis (regelbuis).
Deze regelde de roosterspanning van de eindbuis. Bij zwakke passages
in de weergave werd de roosterspanning automatisch vergroot, bij
sterkere verkleind en zo werd het anodestroomverbruik naar de sterkte
van de modulatie geregeld.
D. Batterij-ontvanger 738B.
In 1934 werd door Philips de cascade-ontvanger 738B in de handel
gebracht, waarbij een andere stroomsparende schakeling werd toe
gepast. Men had n.1. de enkele eindbuis vervangen door een balans
schakeling van twee buizen als B-versterker (§ 49).
Deze twee buizen zijn tot één vereenigd in de dubbele triode B 240,
welke volgens fig. 149 geschakeld is. Beide trioden bezitten een zeer
kleine roosterruimte (bij 120 V ca. 3,5 V), wat verkregen is door een
grote versterkingsfactor na te streven (g = 40). De buizen werken
zonder negatieve voorspanning, zodat de ruststroom (als geen trillin
gen worden ontvangen) per triodedeel ruim 1,5 mA bedraagt. De
afwezigheid van de negatieve voorspanning is oorzaak, dat er altijd
enige roosterstroom loopt, doch dit is met het oog op vervorming
gunstiger, dan wanneer de roosterstroom bij een bepaalde belasting
plotseling intreedt.
Gesteld nu, dat een I.f. trilling optreedt. De roosters, die met de
einden P en Q van de transformator verbonden zijn, worden beurte
lings positief t.o.v. de gloeidraad, waardoor het rooster sterker positief
wordt en de roosterstromen aangroeien. Hierbij komt men meteen in
een gebied van grotere steilheid en grotere anodestroom. Naarmate
dus de van P en Q komende trillingen sterker zijn, Iaat de buis grotere
stroomvariaties toe en stijgt door de grotere Ia de belasting van de
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batterij; bij een zwakkere zender zal de belasting automatisch afnemen.
Zoals reeds in § 49 is gezegd, moet de buis, die de transformator
voedt, daaraan energie afgeven. Zou de voorafgaande buis de detector
zijn, dan zou deze veel te sterk gedempt worden. Daarom is de buis
B 217 hier als stuurhuis of drijver toegevoegd.
Stuurhuis (dry ver)

3-fl+l)

B2I7

P

Eindbuis
Duo-tnode

B240

r

■éuii
1
03

o

Q

j ' Accu (2 V)
'l

B

O

-=±

b

FT-V

A£2 o o
-r“

o

o

CpO jo

=r■ 9
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Uitgangstranst.

Batterij

1 , (150 VJ

Fig. 149
Door de balansschakeling: is een stroomsparendr schake
ling verkregen; de drijver of stuurhuis B 217 is nodig
om energie te leveren voor de roosterstromen van B 240.

Voor klankregeling zijn de condensator C, en de weerstand R, aan
gebracht. Om overspanningen te vermijden is het gewenst de beide
condensatoren C2 aan te brengen; soms wordt in serie met elk ook
nog een weerstand geplaatst. Bij 150 V anodespanning kan de eind
buis 3 V wisselspanning (eff.) op het rooster een l.f. vermogen van
ruim 1,2 W afgeven, terwijl de vervorming dan slechts 5% is. Bij 135 V
daalt het vermogen tot een 1,0 W en de vervorming tot 4,5%- In het
eerste geval is de anodestroom 18 mA en in het tweede geval 16,5 mA,
terwijl de drijver A 217 ca. 3,0 a 2,5 mA nodig heeft, zodat de hoog
ste belasting 21 mA bedraagt; het gemiddelde is slechts ca. 10 mA.
De gunstigste belastingsweerstand tussen de beide anoden der 240B
bedraagt 1400-n..
Om de grote versterking bij geringe vervorming te verkrijgen, is
een vrij grote roosterwisselspanning op de drijver nodig; verder mag
met het oog op microfonisch effect de l.f. versterking niet te groot zijn.
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TWEEDE GEDEELTE
SUPER-ONTVANGERS.
HOOFDSTUK XI.
Principe en eigenschappen van supers.
§ 67. Van de Cascade- naar de Super-ontvanger.
De cascade-ontvanger had in enkele jaren een belangrijke ontwik
keling doorgemaakt. Zij was aanmerkelijk verbeterd en geperfectio
neerd, maar men stuitte ten slotte op moeilijkheden, die steeds groeiden
in het bijzonder door de ontwikkeling der kortegolf-overdracht en
die niet anders waren op te lossen dan met grote moeite en kosten.
Zoals we weten, bestaat de eenvoudigste cascade-ontvanger uit een
antennekring, roosterdetector en eindbuis. Nu kan men om grotere
versterking en dus grotere gevoeligheid te verkrijgen nog een I. f.
versterkbuis voor de eindbuis plaatsen. Ook kan men voor de detector
nog een h. f. buis plaatsen, waardoor men dus ten minste 2 afgestemde
kringen krijgt en gevoeligheid en selectiviteit aanmerkelijk verbetert
(§ 55). Op deze wijze kreeg men dan een zeer behoorlijke ontvanger.
Maar, als men nu nog grotere gevoeligheid wenste om zwakkere
zenders te ontvangen, moest men nog grotere versterking toepassen
en dan kwamen er vooral moeilijkheden voor den dag.
Paste men nog een tweede 1. f. versterkbuis toe, dan was het gevaar
van brommen en microfonisch effect zo groot, dat men daar wel van
af moest zien.
Een andere mogelijkheid was, om nog een 2e h. f. buis aan te
brengen. Maar dan had men te kampen met het feit, dat er op zijn
minst 4 afgestemde kringen waren, die daartoe met een 4-voudige
condensator gelijk moesten worden afgestemd, zodat zeer hoge eisen
aan onderdelen en montage gesteld werden. Bovendien ontstaat bij
zo’n ontvanger gemakkelijk een zekere onstabiliteit, zodat men on
verwachts ongewenste verschijnselen verkrijgt, als b.v. oscilleren.
Dit ontstaat dan door koppeling dezer kringen via de voedingsbron,
door inductieve- of capacitieve koppeling tussen twee delen van ge
leiders, waartussen een belangrijk spanningsverschil door de versterking
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bestaat, waarom extra zorg aan afscherming moet worden besteed.
Ten slotte — en dit is zeker een van de belangrijkste bezwaren —
moet men bedenken, dat, naarmate de lengte der te ontvangen golven
korter, dus de frequentie hoger wordt, de spoelkwaliteit afneemt;
daardoor wordt de versterking geringer en is de kans op oscilleren
en op dempingsverliezen zo groot, dat men moeilijk betere ontvangst
kan verwachten. Er moest dus een andere weg worden ingeslagen
en deze voerde naar de bouw van de supers. Om het principe
daarvan te leren kennen, zullen we eerst even stilstaan bij de voor
gangers daarvan.
§ 68.
A.

Zwevingsontvangst.
Het principe.

Ter inleiding willen we hier eerst iets mededelen over de in de
radiotelegrafie sedert lang ingevoerde zwevingsontvangst.
Gesteld, dat een ongedempte golf zonder enige modulatie, b. v.
een draaggolf bij telefonie, door een ontvangtoestel wordt opgenomen;
dan is deze draaggolf niet hoorbaar. Gesteld verder, dat deze golf
onderbrekingen krijgt, b.v. overeenkomende met morsetekens, als bij
de ongedempte-golf telegrafie. Deze onderbrekingen zullen in de telefoon
merkbaar worden als een aanhoudend getik en wel zóó, dat voor elk
punt of elke streep twee tikken ontstaan; het herkennen der tekens
wordt hierdoor onmogelijk (1 -§65). Om ze nu hoorbaar te maken, past
men het volgende middel toe: men voegt aan de ontvangen trilling
in het ontvangapparaat zelf nog een trilling toe met een frequentie,
die zoveel verschilt van die van de ontvangen golf, dat beider verschil
een trilling van hoorbare frequentie geeft. Neem aan, dat de frequentie
van de ontvangen trilling 500 000 c/sec is en dat men daaraan zelf
een trilling van 409 000 c/sec toevoegt, dus een, die in frequentie be
trekkelijk weinig daarvan verschilt. Dan ontstaat een samengestelde
trilling, welke 500 000 — 499 000 = 1000 zwevingen bezit (I-§49C).
Men spreekt nu van een zwevingsfrequentie van 1000 c/sec. Na gel in
richting van de verkregen h. f. trilling ontstaat een laagfrequente tril
ling van 1000 c/sec; de voortgebrachte toon is een combinatietoon
(I-§49D). Indien men nu de ongedempte golf van de zender met be
hulp van een seinsleutel onderbreekt, zal de toon verdwijnen; zo
doende zal men de op het zendstation gemaakte punten en de strepen
horen als kort en lang aangehouden fluittonen. Men noemt dit zwe
vingsontvangst. Naar de wijze, waarop de tweede trilling aan de eerste
wordt toegevoegd, onderscheidt men heterodyne- en autodyne-ontvangst.
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B. Heterodyne-ontvanger.
Hierbij maakt men gebruik van een afzonderlijk apparaat, zwevingstoestel of oscillcitor genaamd, hetwelk door middel van een spoel L3
(fig. 150) gekoppeld wordt aan spoel L2, die met de kring L, C, deel
uitmaakt van de roosterkring van de ontvanger. In wezen is de oscillator niets anders dan een buis met afstembare roosterkring L, C4 en
een terugkoppelspoel Lt , welk stelsel in oscillerende toestand wordt
gebracht (l-§ 85).
De oscillatortrilling wordt nu door inductie door L3 op L2 overge
bracht, zodat in de roosterkring, behalve de ontvangen trilling (fig.
151a), ook nog de oscillatortrilling optreedt (fig. 151b). Door inter
ferentie van deze twee ontstaat in de roosterkring een zwevingstrilling
(fig. 151c). Deze wordt aan de buis van de ontvanger toegevoerd. In de
anodekring hiervan treedt nu een tril
\1/
ling op, als fig. 151 d aangeeft. De ge
Ontvanger
middelde waarde van de h.f. trilling
I |
van de oorspronkelijke zweving neemt
k *r
nu de vorm aan van de dikke streeplijn. We kunnen zeggen, dat er geL2
lijkrichting optreedt. Welnu, dit noemt
.
men nu de modulatie door de buis.
Bs
Wat
hier gebeurt, is volkomen het
[ ZwevingsOscillatorbuis
i
toesfël c
zelfde verschijnsel, dat we reeds bij de
| Osdllatvr
modulatiebrom leerden kennen (§ 14).
k •
Toen waren het een l.f. en een h.f.trilling, die werden samengevoegd;
r
hier zijn het twee h.f.trillingen. Zoals
i
we toen zeiden, is het modulatieverFig. 150
schijnsel een gevolg van de krom
Principe van een heterodyneming van de Ia - Vg karakteristiek of,
ontvanger.
rn.a.w. van de veranderlijkheid der
steilheid van de buis.
Op grond van bovenstaande wordt de ontvangbuis modulatorbuis,
of kortweg de modulator genoemd.
Bij de hierna te bespreken supers is het in de laatste jaren meer de
gewoonte geworden om te spreken van de mengbuis.
Voert men de verkregen anodestroom toe aan een stelsel van een
telefoon T met scheidingscondensator Cs (fig. 150), dan zullen de h.f.
stromen over deze en de I.f.stromen door de telefoon gaan (fig. 151b),
* welke laatste een toon van deze frequentie voortbrengt.
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Deze toon heeft vanzelfsprekend een frequentie, die het verschil is
van de frequenties der beide samenstellende h.f.trillingen.
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Hoe bfl zwevingsontvangst een l.f.trllllng (toon) wordt verkregen.
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Opmerking: In I—§ 49 leerden we zwevingen en combinatietonen kennen;
daarbij zagen we, dat de zwevingsfrequenties van twee trillingen het verschil
is van de frequenties van deze, terwijl van de frequentie van de combinatietoon dit ook gezegd kan worden.
In het hier behandelde geval demonstreert zich het verschijnsel mooi. We
kunnen dus zeggen: wat aan het rooster wordt toegevoerd is de zwevingstrllling, wat de buis beschikbaar stelt, dank zij modulatie (gelrjkrichting),
komt overeen met een combinatietoon.

Dat hier gesproken wordt van heterodyne-ontvangst, vindt zijn reden
hierin, dat hetero wijst op „vreemd” en dyne op „kracht”, en men
heeft hier ook te doen met een „vreemde kracht”, die men op het
ontvangtoestel Iaat inwerken.
C. Autodyne-ontvanger.
Bij deze ontvangmethode is niet een apparaat nodig, dat van buiten
af de tweede trilling toevoert; hier wordt in het toestel zelf (auto — zelf)
de tweede trilling opgewekt.
Eigenlijk is dit al zeer eenvoudig. Stel, dat men het ontvangtoestel
zelf in oscillerende toestand brengt in een frequentie van 499 000 c/sec
en dat door de antenne daaraan een trilling van 500 000 c/sec toege
voegd wordt; weliswaar klopt de afstemming dan niet, maar het is
denkbaar dat de laatste trilling toch nog voldoende sterk in de roosterkring optreedt. In deze zullen dan 1000 zwevingen per sec ontstaan,
met het zopas beschreven resultaat.
Een belangrijk verschil tussen beide ontvangmethoden is wel, dat
de heterodyne-ontvangst sterker is dan de autodyne-, doordat men in
het eerste geval twee verschillende kringen op elk der beide frequenties
afstemt.

At
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De bü de telegrafie gebruikelijke zwevingsontvangst wordt verkregen, doordat
men een constante oscillatortrilling, hetzij buiten het toestel opgewekt
(heterodyne), hetzij in het toestel zelf opgewekt (autodyne), aan de ontvangen
trilling toevoegt, waardoor zwevingen van de verschilfrequentie ontstaan. Deze
zwevingen worden toegevoerd aan een buis. waarin, als gevolg van de krom
ming van de Ia-Vg karakteristiek, modulatie plaats vindt (modulatorbuis),
waardoor een combinatietoon ontstaat van dezelfde frequentie als de zwevingsfrequentie.

§ 69.

De superontvangst.
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A. Het principe.
Bij de cascade-ontvangers worden de trillingen in de opeenvolgende
trappen versterkt. We geven van een dergelijke ontvanger in fig. 152
nog een blokschema.
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Bij de supers bewandelt men een omweg. Aan de ontvangen zendertrilling voegt men een in het toestel door een oscillator opgewekte
trilling, de oscillator- en hulptrilling, toe. Zodoende ontstaan weer
zwevingen. Men kiest nu de oscillatorfrequentie zo hoog, dat de frequentie
der zwevingen niet in het hoorbare (l.f.) gebied vallen, maar in een
\l/

tl. f gedeelte
H.f.buis

■
“ i- 4-.
Afstemmingen

Lfgedeelte
Detector

-

Eindbuis

L f buis

kopp.

Lsp

knnn

Fig. 152
Blokschema van een cascade-ontvanger.

veel hoger gebied. Men noemt de door deze zwevingen ontstaande
trillingen nüddelfreqaente (nuf.) trillingen; in werkelijkheid zijn het
eigenlijk h.f. trillingen, doch het woord „middel” wijst hier op het feit,
dat het trillingen zijn, waarvan de frequentie tussen de toegevoerde en
opgewekte h.f.trillinge., en die- der l.f.trillingen in ligt. Dit omzetten van
van de h.f. trilling in m.f. trillingen noemt men frequentietransformatie.
Is de ontvangen trilling gemoduleerd, dan wordt deze modulatie op
de middelfrequente trillingen overgedragen of overgezet. Dit heeft er
toe geleid dat men ook wel spreekt van transponeringsontvangst
(trans =. over; poneren — zetten of stellen).
Opmerking: Men gebruikt in de muziekleer deze uitdrukking ook, doch deze
heeft daar een andere betekenis, omdat men daarbij de frequentie van a'le
trillingen (tonen) met eenzelfde waarde vermenigvuldigt, zodat de frequentie
verschillen der tonen veranderen, wat hier niet geschiedt. Alle tonen behouden
bij de transponeringsontvangst dezelfde hoogte, m.a.w. de frequentieverschil
len blijven gelijk; ze z(jn alleen overgezet van een h.f. trilling op een m.f. tril ing.

Nadat deze transponering heeft plaats gevonden, moeten als bij de
cascade-ontvangers, uit de gemoduleerde m.f. trillingen de IA afge
scheiden worden. In fig. 153 hebben we een blokschema van een
dergelijke ontvanger gegeven.
Een gemoduleerde draaggolftrilling (h.f. + l.f.) wordt via een bandfilter aan de mengbuis toegevoerd, terwijl deze ook een h.f. trilling
uit de oscillatorbuis ontvangt. Uit de mengbuis komt door interferentie
van de beide h.f. trillingen een m.f. trilling, waarop de l.f. gemoduleerd
is (dus m.f. + l.f.); verder volgt m.f. versterking, dan detectie en l.f. ver
sterking (eindbuis). De afstemcondensatoren van le bandfilter en oscillatorkring zijn gekoppeld op één as.
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Evenals bij de zwevingsontvangst (zie §68), kunnen we ook hier
onderscheid maken tussen superketerodyne- en superautodyneontvangers. ~
Vergelijkt men het hier geschetste proces met dat bij de zwevings
ontvangers, dan vallen twee verschillen op a. de verschilfrequentie is
veel hoger, b. een modulatie wordt overgebracht, zodat we te doen
NI/

. Hfgedeelte J
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bandfilfer

Mfgedeelte

MengM.f
Mi.
buis bandfilter buis
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Lf.gedeelte____ j
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Findbuis

kopp

Lsp

kopp.

Oscillatort I kring
i__ L__ Oscillatoróuis _f
Afstemknngen

Fig. 153

Blokschema van een transponeringsontvanger of super.

hebben met een proces dat ingewikkelder is; hierdoor is wellicht de
toevoeging van het woord „super” (= over, meer) aan „heterodyne”
en „autodyne” ontstaan. Tegenwoordig wordt weinig gelet op het heteroof autodyne karakter van een ontvanger, zodat in het algemeen van
superheterodyne-ontvangers of kortweg van supers gesproken wordt.
B. Een oude superketerodyne ontvanger.
Om het superprincipe nader te Ieren kennen, willen we hier eerst
een schema bespreken van een thans geheel verouderde superheterodyne ontvanger (fig. 154).
De door de antenne ontvangen trilling (fig. 155) wordt pp de
roosterkring L2 C2 (fig. 154) overgebracht. De oscillatorkring L4 C4
(L5 is de terugkoppelspoel) is met L, gekoppeld via L3 aan de rooster
kring, zodat de oscillatortrilling (fig. 155b) in deze kring wordt over
gedragen en er een zwevingstrilling ontstaat (fig. 155c), die aan de
modulator- of mengbuis wordt toegevoerd. In deze buis vindt modu
latie plaats (§ 69B), mits de roostertrillingen voldoende groot zijn en
zich uitstrekken over een Ia - Vg karakteristiek, die voldoende steilheidsverandering bezit. Dit wordt in de practijk bereikt door de oscil
latortrilling vele malen zo sterk te maken als de ontvangen trilling
(het verschil is in werkelijkheid veel groter dan in fig.155 is aangegeven).
In de anodekring van de buis treedt nu een trilling op volgens
fig. 155d en we zien, dat de gemiddelde waarde van de h. f. trilling
ligt op een dik gestreepte kromme, die de verkregen m. f. trilling
voorstelt en waarvan de amplitude ook weer 1. f. verandert (zie rakende
stiplijn).
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Fig. 154
Schema van het h.f. en m.f. gedeelte
van een primitieve super
heterodyne-ontvanger.

Dit stelsel van trillingen wordt toegevoerd aan de m. f. kring L6 C6,
d.w.z. een kring, die blijvend afgesiemd is op de m.f., zodat de veel
hogere frequenties der h. f. ver buiten het resonantiegebied vallen en
dus practisch geen kans krijgen om tot de volgende buis door te
dringen. Daardoor treedt in de m. f. kring (L6 C6) een trilling op als
in fig. 155e, welke wordt toegevoerd aan de m.f. buis, die ze weer
versterkt, waarna ze via een tweede, eveneens onveranderlijk afgestemde
m.f. kring L7 C7 aan de detector wordt toegevoerd en waarin gelijkrichting plaats vindt. De verkregen anodestroom (fig. 155f) wordt
toegevoerd aan een transformator met scheidingscondensator Cs, welke
de m.f. trilingen opneemt, terwijl een I.f. stroom door de primaire van
transformator gaat (fig. 155g), waarna l.f. versterking volgt.
Opmerking: Zoals reeds werd opgemerkt is modulatie eigenlijk gelijkrichting, waardoor de scheiding van de h.f. en m.f. trillingen mogelijk wordt, ter
wijl later in de detector nog eens gelijkrichting plaats vindt, waardoor m.f.
en IX trillingen van elkaar gescheiden worden. Men sprak daarom vroeger
bij een super van eerste en tweede detectie.
De super of transponeringsontvanger werkt als volgt:
a. b\j de ontvangen, gemoduleerde draaggolftrilling wordt een met behulp
van een oscillerend stelsel opgewekte, constante veel sterkere trilling ge
voegd, waardoor een zwevingstrllling ontstaat;
b. deze wordt toegevoerd aan een buis, (modulator- of mengbuis), waarin
modulatie plaats vindt en in de anodekring, behalve een h.f. trilling, een
die tevens de drager is van de l.f. modulatie.
c. De l.f. gemoduleerde trillingen worden in een of meer buizen (m.f. buizen)
en vast afgestemde kringen (m.f. kringen) versterkt;
d. deze trillingen worden in een detector gelijkgericht, waarna m.f. en l.f.
trillingen van elkaar worden gescheiden.
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H f. trilling (draaggolf)
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Hoe bij een super volgens fig. 154 uit de ontvangen gemodul.
en de oscillatortrilling de l.f. trillingen worden verkregen.
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§ 70.

Enkele principiële voordelen van supers.

We willen nu nagaan, waarin de voordelen van de super t.o.v. de
cascade-ontvanger bestaan. Deze voordelen spruiten voor een groot
deel voort uit het feit, dat men zo spoedig mogelijk overgaat op een
lagere frequentie (m.f.) en dat deze frequentie vast ligt, dus onafhanke
lijk is van de ontvangen draaggolffrequentie.
A.

Grote selectiviteit.

Vóór alles moeten we er op wijzen, dat de selectiviteit van een
super eigenlijk gevormd wordt door twee delen, n.1. de selectiviteit
van het middelfrequentgedeelte en die van het h.f. ontvanggedeelte,
dat de z.g. voorselectie bezorgt, waarom men dan ook spreekt van
vóórselectiviteit.
De selectiviteit in haar geheel wordt wel zeer sterk beheerst dcor
die verkregen in het middelfrequ^nte gedeelte van de ontvanger en
wel door hier het grootste aantal kringen aan te brengen. Nu is
volgens § 22K de selectiviteit van een kring in een bepaald golflengtegebied voor lange golven cltijd beter dan voor korte, zodat ook ge
makkelijker goede kringen voor lange dan voor korte golven te maken
zijn; daarom wordt de m.f. gewoonlijk gekozen in het gebied van de
lange golven (doorgaans ongeveer 125 of 475‘kc/sec, overeenkomende
met 2400 en 630 m). Dit sluit in, dat men op deze wijze gemakkelijk
een zeer voortreffelijke selectiviteit kan verkrijgen. Dat deze veel beter
kan zijn dan van een cascade-ontvanger moge uit het volgende blijken.
Ontvangt men met een cascade-ontvanger een zender van 1000 kc/sec
en is de nabuurzender b.v. 1009 kc/sec, dan is liet verschil der
frequenties betrekkelijk klein; men geeft dit aan door de procentuele
afwijking, die men door de verhouding (1009:1000= 1,009) bepaalt
en 0,9 °/0 bedraagt. Gesteld nu, dat we een super hebben met een
oscillatorfrequentie van 1100 kc/sec, dus met een m.f. van 100 kc/sec.
Komt nu de nabuurzender van 1009 kc/sec binnen, dan vormt deze
met de oscillatorfrequentie een verschil van 1100—1009 = 91 kc/sec.
Het komt er nu maar op aan welk verschil deze waarde vormt met
de m.f.afstemming, die 100 kc/sec is. De procentuele afwijking t.o.v.
deze m.f. is ca. 10% (100 : 91 = ca. 1,10). Bij overigens gelijke selec
tiviteit der kringen bij beide ontvangers is de afwijking bij de super
dus 11 maal zo groot als bij de cascade-ontvanger; men heeft dus
een 11 maal zo grote relatieve selectiviteit (§ 22F).
Nu zijn de voordelen onder alle omstandigheden niet zo groot als
we hier deden uitkomen; daarop komen we in § 72B terug.
Aangezien onze beschouwing betrekking heeft op een zender op
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één kanaal afstand gelegen, is het voor de hand liggend, dat het hier
de dichtbij-selectiviteit (§ 32B) van het toestel geldt. Dit wil niet zeggen,
dat de m.f. kringen geen invloed zouden hebben op de veraf-selectiviteit;
hierbij speelt echter de selectiviteit der h.f. kringen een grote rol.
B. Selectiviteit en versterking onafhankelijk van de golflengte.
Het feit, dat de m.f. kringen voor eens en altijd op één waarde
worden ingesteld en verder dat de selectiviteit voornamelijk bepaald
wordt door de m.f. kringen brengt mee, dat de selectiviteit over alle
golflengtegebieden practisch even groot is. Ook wat de versterking
betreft zorgt men er voor, dat deze voornamelijk in het m.f. gedeelte
gelegd wordt en niet in het h.f. gedeelte, omdat een grote h.f. ver
sterking zo gemakkelijk aanleiding geeft tot capacitieve koppelingen.
Men bereikt daardoor bij een super gemakkelijker een grote gevoe
ligheid dan bij een cascade-ontvanger. Door de grote versterking in het
m.f. gedeelte is deze, bij een goede super voor lange en middengolven
veel meer gelijk, dan bij de cascade-ontvanger, zodat men een meer
constante gevoeligheid verkrijgt.
C. Grote getrouwheid.
Om een zo goed mogelijke geluidskwaliteit te verkrijgen, past men
in het m. f. gedeelte steeds bandfilters toe, waardoor|men verzekerd
is van een meer gelijkmatige versterking over een brede frequentieband. De getrouwheidskrommen (§ 58) zijn in het algemeen dan ook
gunstiger dan bij de cascade-ontvanger.
D. Grote geschiktheid voor het kortegolfgebied.
De super heeft haar verovering op de cascade-ontvanger voor een
zeer groot deel te danken aan het feit, dat de cascade-ontvanger zich
niet leent voor kortegolfontvangst. De kleinste capaciteiten werken
voor trillingen van zo hoge frequenties als een kortsluiting, zodat er
van de h.f. versterking niet veel terecht komt. Om verder de nodige
selectiviteit bij korte golven te verkrijgen, moet de relatieve selectivi
teit (§ 22) veel groter zijn dan bij langere golven, want in absolute
waarde moet de kromme even breed zijn. Bij korte golven moet de
relatieve selectiviteit zo groot zijn als moeilijk met een cascade-ont
vanger zou zijn te bereiken; men zou hierbij een zeer groot aantal
kringen moeten hebben om een behoorlijke selectiviteit te verkrijgen.
Door nu, zoals bij de supers geschiedt, de ontvangen korte golven
ten spoedigste na de ontvangst te mengen met een oscillatortrilling,
om daardoor een m. f. trilling te verkrijgen, die grote selectiviteit en
versterking mogelijk maakt, is kortegolfontvangst zonder grote moeite
te bereiken.
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E. Grote toepassingsmogelijkheid voor moderne hulpmiddelen.
Bij de ontwikkeling van de cascade-ontvangers zag men reeds een
streven om het ontvangtoestel van hulpmiddelen te voorzien, waar
door de afstemming werd vereenvoudigd en de ontvangst werd ver
beterd, zoals b.v. de a. s. r. De super biedt echter, dank zij het in
vaste afstemming verkerend m. f. gedeelte, de mogelijkheid om ge
makkelijker allerlei nieuwigheden in te voeren, zoals b.v. de verbeterde
a. s. r., optische-, automatisch stille-, voelbare afstemming en regelbare
bandbreedte.
De super heeft, dank zij de bctrekkelyk lage middelfrequentie en de kringen
met vaste afstemming, de volgende voordelen boven de cascade-ontvanger:
a. grotere selectiviteit en meer gelyke selectiviteit voor alle golfgebieden;
b. meer gelijke versterking voor alle golfgebieden;
c. meer gelijke versterking voor alle tonen (grotere getrouwheid).
d. grotere geschiktheid voor kortegolfontvangst;
e. betere toepassingsmogelijkheM voor moderne afstemmiddelen.

§ 71.

Te overwinnen moeilijkheden bij supers.

Tegenover de genoemde voordelen hebben lange tijd bezwaren
en moeilijkheden gestaan, als b.v. straling, mee-trekeffect en fluittonen
(fluitjes), die langzamerhand overwonnen zijn.
A. Straling.
Een van de in de aanvang zeer op de voorgrond tredende moei
lijkheden was, dat de supers sterk straalden. Immers, als we fig. 154
beschouwen, dan zien we, dat de oscillatortrilling buitengewoon ge
makkelijk op de antenne komt, die nu golven van deze frequentie
uitstraalt, zoals destijds met de gewone ontvangers met teruggekop
pelde detector het geval was (I-§ 85E). Het streven moest dus zijn om
het toestel zodanig te construeren, dat de oscillatortrillingen niet op
de antenne konden worden overgedragen.
B. Mee-trekeffect.
Een tweede eigenschap, die aanvankelijk de ontwikkeling van de
supers sterk heeft tegen gehouden, is het z.g. mee-trekeffect. Wanneer
twee afgestemde kringen aan elkaar gekoppeld zijn, dan zullen zij
eikaars frequentie beïnvloeden en wel des te meer, naarmate de kop
peling vaster is. Hier is nu de toestand zo, dat aan de antenne- of
ontvangkring een bepaalde trilling wordt toegevoerd of „opgedrukt”.
In de oscillatorkring zal bij voorkeur een trilling van de eigen-frequentie ontstaan, maar onwrikbaar vast is de frequentie van die trilling
niet en het is daardoor, dat de antennetrilling de oscillatortrilling min
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of meer, wat de frequentie betreft, naar zich toe trekt of „mee-trekt”.
Het is dus een verschuiving van de frequentie, een verschijnsel, dat
we later, zij het ook door andere oorzaken, zullen leren kennen als
frequentieverschuiving (§ 83B).
Hoe vaster de koppeling en hoe dichter de afstemfrequenties, abso
luut zowel als relatief genomen, van ontvang- en oscillatorkring bij
elkaar liggen, des te sterker is het mee-trekeffect. Hoe korter de golven
bij een gegeven frequentieverschil (m. f.) zijn, des te ernstiger is het
verschijnsel.
Door het mee-trekken wordt de m. f. verkleind, zodat de afstemming
der m. f. kringen niet meer klopt en de versterking achteruit gaat,
hetgeen zo erg kan zijn, dat ontvangst op de kortste golven van een
afstemgebied onmogelijk is.
Nu zou men door het aanbrengen van trimmers wel weer wat goed
kunnen maken, doch het zou een zeer omslachtige bezigheid zijn een
enigszins behoorlijk toestel te verkrijgen.

i

C. Ontvangst op en fluittonen door de spiegelfrequentie.
Bij het gebruik van de super deed zich van begin af aan nog een
zeer merkwaardig verschijnsel voor, n.1. dat een station, dat zeer ver
en op een bepaalde plaats [buiten de afstemming lag, onder daartoe
gunstige omstandigheden duidelijk verstaanbaar kon worden. Om dit
verschijnsel te leren kennen, willen we eens aannemen, dat we een
super bezitten met een m. f. van 100 kc/sec en dat we op een zender
A van 540 m (550 kc/sec) zijn afgestemd. Gesteld verder, datdeoscillatorfrequentie hoger ligt en dus 550 + 100 = 650 kc/sec bedraagt.
Als we ons nu met dit toestel in de nabijheid van een sterke zender
B met een draaggolf van 400 m (750 kc/sec) zouden bevinden, dan
zou deze zender, hoewel het toestel daarop niet afgestemd was en zelfs
ver buiten de afstemming lag, toch nog wel kans zien om zwakke
h. f. spanningsvariaties in het toestel op te wekken.
De omstandigheden waren n.1. juist zo, dat de oscillatortrilling precies
100 kc/sec verschilde met de frequentie van zender B, zodat ook nu
een m. f. trilling ontstond van 100 kc/sec (750—650), die op de be
kende wijze versterkt werd in het toestel.
Was de zender A er niet en was de ongewenste zender B ge
moduleerd, dan zouden we diens modulatie horen.
Zoals we zagen kon deze toestand ontstaan, doordat de draaggolffrequentie van zender B juist evenveel (100 kc/sec) boven de oscillatorfrequentie (650 kc/sec) als zender A daaronder lag. Dit verschijnsel doet ons denken aan een spiegel, want een voor de spiegel
Radio-ontvangst n
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geplaatst voorwerp geeft een beeld, dat er even ver achter ligt. Daarom
noemt men in dit voorbeeld 750 kc/sec ook de spiegel/requentie van
550 kc/sec, als de oscillatorfrequentie 650 kc/sec is (fig. 156). De spiegelfrequentie ligt dus 2 X de middel/requentie van de a/stem/requentie.
Wij veronderstelden hierboven, dat we afgestemd waren op een nietwerkende zender A en zodoende de zender B op de spiegelfrequentie
hoorden.
Wat zou er nu gebeuren, als de zender A eerst alleen een draaggolf en later een gemoduleerde draaggolf uitzond. Theoretisch ge
sproken zou dit meebrengen, dat in het eerste geval de m. f. trilling
versterkt of verzwakt zou worden (afgezien van de a. s. r.) en dat in
het tweede geval de beide zenders door elkaar hoorbaar zouden
worden. Practisch zal dit wel bijna nooit gebeuren, omdat een klein
frequentieverschil van b.v. 1000 c/sec
t.o.v. de m. f. aanleiding zou geven tot
1
het ontstaan van een zeer hinderlijke
I1
£
fluittoon van de frequentie 1000 c/sec.
i
Is
«21
Was b.v. in bovenstaand voorbeeld de
l!l
^1
afstemfrequentie 550 kc/sec, de oscillator
50Ö 55Ö
60Ö
T 700 7^0 900 kc/sec frequentie 650 kc/sec en de frequentie van
Frequentie I
\+W0 kc/sec ’| +100kc/sec
de zender B 751, dan ontstonden de
m. f. zwevingen van 100 en 101 kc/sec
Fig. 156
Hoe de spiegelfrequentie ligt en hieruit zou een I. f. trilling van 1 kc/sec
(1000 c/sec) ontstaan. Daarom zegt men
t.o.v. de afstemfrequentie.
gewoonlijk, dat de spiegelfrequentie een
fluittoon geeft; dit veronderstelt dus altijd een betrekkelijk kleine af
wijking van de theoretische spiegelfrequentie. Overschrijdt de afwijking
ca. 10000 c/sec, dan zullen de ontstane luchttrillingen gewoonlijk moei
lijk hoorbaar zijn, zodat men mag aannemen, dat het storende fluittonengebied zich tot ongeveer 10000 c/sec uitstrekt. Deze hinderlijke
spiegel/luitjes zijn alleen te bestrijden door te zorgen voor een vol
doende vóórselectiviteit. De bestrijding van de invloed van de spiegel
frequentie is van zeer grote betekenis bij de toestelconstructie. Daarom
moet voor elke super nagegaan worden hoe deze zich gedraagt t.o.v.
de spiegelfrequentie, waartoe men het begrip spiegelverhouding gebruikt.
Om deze te bepalen, meet men de ingangsspanning, die bij de
spiegelfrequentie nodig is om, in afstemming op de gewenste draag
golf, het normale uitgangsvermogen (50mW) te geven en bepaalt
tevens de normale ingangsspanning. Was de eerste b.v. 300 mV en
de tweede 20 pV, dan is de spiegelverhouding 300 000 : 20 = 15 000
(fig. 159). Bij de tegenwoordige goede supers mag men een spiegel-

ü

I!

I

u
I

I

t::

i• .

-

247

verhouding van 100 000 tot 200 000 verwachten.
Een grote spiegelverhouding is vanzelf sprekend gunstig en wijst
op een grote veraf-selectiviteit. Immers bij een m.f. van 115 kc/sec ligt
de spiegelfrequentie op (2X115:9) = 26 kanalen afstand van de ge
wenste draaggolf. Om de hinder van de spiegelfrequentie te ontgaan
is vanzelfsprekend een grote veraf-selectiviteit, dus een goede voor
selectie, nodig.
De spiegelfrequentie van een zender- of af.stemfrequentie is de frequentie, die
even ver ter ene zijde van de oscillatorfrequcntie ligt, als de zenderfrequentie
ter andere zyde.
De spiegelverhouding geeft aan hoeveel maal zo groot de ingangsspanning bij
de spiegelfrequentie moet zijn, als de normale ingangsspanning bij de afstemfrequentie, om het normale uitgangsvermogen te verkrijgen.

D. Fluittonen door sterke zenders op m.f. afstand.
Er kan zich de omstandigheid voordoen, dat men is afgestemd
op een zwakke zender, maar dat toevallig een sterke zender, b.v. een
locale zender, op ongeveer m.f.afstand van de eerstbedoelde ligt. De
sterke zender kan dan in daarvoor gunstige omstandigheden nog wel
zo sterk tot de mengbuis doordringen, dat de draaggolf hiervan, bij
menging met de gewenste zender, als oscillatortrilling functioneert.
De aldus ontstaande l.f. trilling, die een l.f. verschil heeft met de door
de oscillatortrilling ontstaande m.f. trilling, interfereert daarmee en er
ontstaat een fluittoon. Is de zwakke zender een buitenlands, onbelang
rijk station, dan heeft de constructeur zich daarover geen zorgen te
maken, maar is het een nationale, dus allicht een sterkere zender, dan
verandert dit geheel.
E. Fluittonen door een zenderfrequentie gelijk aan de m.f.
Soms kon men tot de ontdekking komen, dat men een zender,
waarvan de draaggolffrequentie toevallig gelijk was aan de 'm.f. van
de ontvanger, kon ontvangen zonder daarop afgestemd te zijn. De
oorzaak lag dan in het feit, dat de draaggolftrillingdoor de h.f.buis en
(of) de mengbuis kon doordringen tot in de m.f.kringen, wat dus
wees op onvoldoende vóór-selectiviteit.
Was de ontvanger op een werkende zender afgestemd, dan zou
men in het algemeen een fluittoon horen, omdat practisch nooit een
volkomen gelijkheid der frequenties bestaat; daarmede zou de pas
bedoelde ontvangst volkomen overstemd worden.
De tegenwoordige toestelconstructeur tracht zoveel mogelijk de
m.f. zo te kiezen, dat deze buiten het omroepgebied valt, zodat deze
storing niet kan optreden. Komt men in het gebied der telegrafiezenders,
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of van een sterke omroepzender, dan is het mogelijk, dat men door
een dergelijke zender gestoord wordt. Om dit tegen te gaan, brengt
men in de antennekring een sperkring aan, die op de m.f. is afgestemd.
F.

Fluittonen bij een zenderfrequentie, die 2 of 3 maal of '/2 of ’/3
maal die der m.f. is.
Heeft de storende zender een frequentie, die een veelvoud van de
m.f. is, maar in het bijzonder, die 2 of 3 maal de m.f. van de ont
vanger is, dan zal deze doordringend in het m.f. gedeelte en inter
fererend met de 2e of 3e harmonische van de m.f. trilling, de oorzaak
kunnen zijn van een fluittoon. Nu zouden de op bovengenoemde wijze
ontstaande fluittonen nog niet zo hinderlijk zijn, als niet de volgende
omstandigheid daarbij kwam. De bij de menging verkregen m.f. trilling
bezit in de regel hogere harmonischen. Komen deze trillingen na grote
versterking op de detectordiode, dan hebben de hogere harmonischen
ook een belangrijke waarde verkregen. Nu bereiken deze vrij gemakke
lijk door koppelingen, b.v. langs voedingslijnen, langs de a.s.r. schake
ling, het h.f. gedeelte van het toestel. Liggen deze hogere harmonischen
in de nabijheid van de frequentie van de te ontvangen zender en dat
is nu met de 2e of 3e harmonische het geval, dan worden ze mee
versterkt en geven aanleiding tot krachtige fluittonen. Men spreekt in
dit geval van de detectorfluitjes.
Ook als de zenderfrequentie
of '/3 der m.f. is, zullen de hogere
harmonischen hiervan (de 2e of 3e in dit geval), als deze in het m.f. ge
deelte doordringen, interfererend met de m.f. een fluittoon doen ontstaan.
Ten slotte bestaat de mogelijkheid, dat bij de afstemming op zo'n
zender een fluittoon hoorbaar wordt.
Komt een h.f. trilling op de h.f. buis, dan zal, als gevolg van de
kromming van de karakteristiek, gemakkelijk een 2e of 3e harmonische
ontstaan, welk interfererend met de m.f. een fluitje veroorzaakt.
Ten overvloede wijzen we er nog op, dat, als de frequentie van de tot
de m.f. kringen doordringende trilling mathematisch nauwkeurig even
groot was als de m.f., er geen fluittoontje zou ontstaan; er moet altijd
een l.f. verschil tussen beide bestaan, zoals ook bij de spiegelfluitjes
het geval is.
G. Fluittonen door hogere harmonischen in het algemeen.
Hiervoor zagen we hoe fluittonen door hogere harmonischen konden
ontstaan. Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden.
Zo zal b.v. de oscillatortrilling wel heel moeilijk alleen een enkelvou
dige trilling (alleen le harmonische) kunnen zijn en dit isgemakkelijk
in te zien, als men nagaat hoe deze ontstaat.
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Men denke het ogenblik, dat de oscillatorbuis begint te werken. De
terugkoppelspoel tracht de roosterspanning op te drijven en deze drijft
de anodewisselspanning op, waarna de terugkoppelspoel weer sterker
opdrijft. Zo zou de anodestroom al maar sterker worden, evenals de
roosterspanning. Aangezien de lo-Vg karakteristiek niet volkomen
recht is en men steeds meer of minder grote bocht doorloopt, moeten
de toppen der trillingen gedrukt worden cn moet vervorming optreden
(§13), d.w.z. er komen hogere harmonischen bij.
Bij de vroegere supers kwamen hogere harmonischen in de ontvang
en oscillatörkring regelmatig in sterke mate voor. In het bijzonder was dit
het geval toen vóór de komst van de h.f. penthode (§ 7), van een
triode of tetrode gebruik gemaakt werd, die gelijktijdig oscillator- en
modulatorbuis was.
Neemt men aan, dat men enkelvoudige m.f. zwevingen had, dan
zullen in de detector bij de gelijkrichting hogere harmonischen optreden.
Weliswaar werkt de thans gebruikelijke diode in dezen zeer gunstig,
doch zolang deze er niet was, was het een factor van grote beteke
nis. Nu zouden deze harmonischen, als ze achter deze buis bleven,
geen kwaad doen, doch via de buiscapaciteit en andere parasitaire
capaciteiten vindt voor de zeer hoge frequenties gemakkelijk terug
koppeling plaats en men krijgt ze dus in alle m.f. kringen. Goede
afscherming van de kringen, buizen en geleidingen heeft in deze zeer
gunstig gewerkt.
Hoe nu fluittonen kunnen ontstaan, moge uit het volgende blijken.
Nemen we aan, dat de ontvangen draaggolffrequentie 620 kc/sec,
de m.f. 125 kc/sec en de oscillator 745 kc/sec is. Veronderstellen we
nu, dat van al deze trillingen 3 hogere harmonischen optreden, zoals
in onderstaande tabel is aangegeven. Interfereert 1860 kc/sec met 1490
kc/sec, dan ontstaat 370 kc/sec, welke opnieuw interfererend met 375
kc/sec, een l.f. trilling geeft van 5 kc/sec en versterkt als een fluittoon
te voorschijn komt. Evenzo vinden we dat 2480 kc/sec met 2235 kc/sec
245 kc/sec geeft en deze geeft met 250 kc/sec ook weer een combinatie
toon van 5 kc/sec.
Freq. in j Zenderkc/sec
freq.
Ie harm.

i

745

620

2e harm.

1240

3e harm.

1860

4e harm.

2480

Middelfreq.

Oscillfreq.
i
!

!

125

1490

250

2235

375

2980

500

>
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We beperken ons hier slechts tot de 4e harmonische, maar als we
nog hogere harmonischen aannemen, waartoe alle reden is, dan zal daar
mede de mogelijkheid van het ontstaan van fluittonen nog groter worden.
Een zeer belangrijke mogelijkheid is nog die, dat een zender een
frequentie heeft, die de helft van de m.f. is (strikt genomen iets
daarvan afwijkt). Dan zal de 2e harmonische van de zenderfrequentie
de m.f. zijn en deze kan een hinderlijke fluittoon veroorzaken. De nog
hogere harmonischen zullen bovendien het verschijnsel nog verergeren.
H. Ontvangst van een bepaalde zender op verschillende afstemmingen.
Bij een cascade-ontvanger kent men de toestand, dat men soms op
een afstemfrequentie, die een hogere harmonische van de frequentie
van een bepaalde zender was, deze te horen kreeg. De harmonischen
van de zender waren dan zo sterk, dat een afstemming daarop enige
ontvangst mogelijk maakte.
Bij de vroegere supers kon men soms ook bij verschillende afstem
mingen een bepaalde zender ontvangen, hetgeen evenwel niet op deze
wijze en evenmin door spiegelfrequenties was te verklaren. Zo had men
destijds een geval, dat op een toestel met een m.f. van 115 kc/sec de
Hilversumse zender (301,5 m) op ca. 922 m, 1150 m en 1615 m hoor
baar was. Hier had men te doen met interferentie van hogere harmo
nischen van de oscillatorfrequentie en de ongewenste zenderfrequentie
of een hogere harmonische daarvan. Dit kan men nagaan aan de hand
van het volgende staatje.
Hilversum

Andere afstemming.

Golflengte j 301,5
in m

922

1150

1615

frequentie
in kc/sec.

325

260

185,7

+115

+115

+ 115

400

375

300,7

osc. fr.

880

750

601,4

2e harm.

1320

1125

902,1

3e harm.

1760

1500

1202,8

4e harm.

2200

1875

1503,5

5e harm.

1804,2

6e harm.

2105

7e harm.

995

2e harm.
van Hilver
sum.
1990

j

m.freq.

'

1
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Bij de frequenties van de afstemming telt men de m. f. op, zodat
men de oscillatorfrequentie krijgt. Hiervan bepaalt men de hogere
harmonischen en gaat na bij welke waarde deze een verschil van
115 kc/sec maken met 995 kc/sec of met de 2e of 3e harmonische
van deze. Zo zien we, dat we op 922 m Hilversum hoorden door
de 2e harm. van de oscillatorfrequentie (880 kc/sec) en op 1150 m
door de 2e harmonische van Hilversum (1990 kc/sec) en de 5e har
monische van de oscillatorfrequentie (1875 kc/sec) en op 1615 m
door de 2e harm. van Hilversum en de 7e harmonische van de oscil
latorfrequentie (2105 kc/sec).
In het eerste geval bevond de storende zender Hilversum zich op
(995—325) : 9 of op ruim 76 kanalen en in het tweede geval op
ca. 80 kanalen van .de afstemfrequentie, zodat hier sprake was van een
veel te kleine vóór-selectiviteit.
Bij de super heeft men in de loop der jaren verschillende moeilijkheden moe
ten overwinnen, als:
a. straling- van de oscillatortrilling als gevolg van de onderlinge koppeling
der leringen;
b. meetrekken van de oscillatortrilling door de h.f. kring, eveneens als gevolg
van de onderlinge koppeling*
c. ontvangst op en fluittonen door spiegcJfrequent’es, als gevolg van te ge
ringe vóór-selectiviteit;
d. fluittonen ontstaan door interferentie van een zendertrilling, waarvan de
frequentie ten naastebij een twee- of drievoud is van de m.f. met de 2e
of 3e harmonische van de m.f. trilling;
e. fluittonen ontstaan door interferentie van 2e of 3e harmonische van een
zendertrilling, 'waarvan de frequentie ongeveer de helft of het derde deel
is van de m.f., met de m.f. trilling;
f. fluittonen ontstaan door interferentie van harmonischen van zender-, oscillator- en middelfrequentie, ais gevolg van niet-lineaire processen in de
ontvanger;
g. ontvangst van sterke zenders bij verschillende afstemmingen met behulp
van hogere harmonischen van de zender- en oscillatorfrequentie, eveneens
als gevolg van niet-lineaire processen in de ontvanger.

§ 72. De keuze van de middel- en oscillatorfrequentie.
Er zijn twee belangrijke vragen, die men zich heeft te stellen:
a. moet men een grote of een kleine m.f. kiezen?
b. moet men de oscillatorfrequentie hoger of lager dan de ontvangfrequentie nemen ?
Om hierop een antwoord te kunnen geven, is het nodig verschil
lende verschijnselen onder ogen te zien.
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A. Gemakkelijk te verkrijgen, selectieve kringen.
Zoals uit § 22K is gebleken, krijgt men bij lange golven in het alge
meen gemakkelijker een grote selectiviteit dan bij middengolven; dit
pleit dus direct voor een kleine m.f.
B. Dichtbij-selectiviteit.
In § 70A wezen we er op, dat de dichtbij-selectiviteit van een super
zoveel groter is dan bij een cascade-ontvanger, doordat de procen
tuele afwijking bij de afstemming zoveel groter is. Wij vonden bij
een m.f. van 100 kc/sec, een ontvangfrequentie van 1000 kc/sec en
een oscillatorfrequentie van 1100 kc/sec, een afwijking van ca. 10 °/0
(A in fig. 157). Nemen we het geval, dat de m.f. 400 kc/sec is,
zodat de oscillatorfrequentie 1400 kc/sec is. Dan
Fig. 157
is het verschil met 1009
De procentuële afwijking
is bij een kleine m.f.
kc/sec (§ 70) 391 kc/sec
groter dan bij een grote;
en is de afwijking 400 :
bij een cascade-ontvanger
1,023 of 2,3 °/0
391
blijkt deze bij lange gol
(punt B). Bij nog grotere
ven groter te zijn dan
m.f. zou de afwijking
bij middengolven.
nog kleiner zijn, zoals de
kromme laat zien; men
Midden golfgebied
ziet, dat hier de kleine
~T~"~!
TrTT~-T T7~
m.f. in het voordeel is
1200 kc/sec
200
<00
600
800
1000
Frequentie
en grotere dichtbij-selec
tiviteit geeft.
De hier gegeven kromme kan tevens benut worden om de procen
tuele afwijking bij verschillende golflengten voor een cascade-ontvanger
aan te geven, als men de verstemmingsfrequentie 9 kc/sec lager dan de
afstemfreq. kiest. Zo vindt men bij een afstemfrequentie van 1000 kc/sec
(300 m) een procentuële afwijking van 0,9 °/0 (1000 : 991 = 1,009; zie
punt C). Bij een zenderfrequentie van 200 kc/sec (1500 m) zou de af
wijking ca. 4,7 °lo zijn (punt D). Men ziet, dat voor de cascade-ontvanger
de procentuële afwijking bij lange golven gunstiger is dan bij kortere.

}

C. Frequentiegebied der condensatoren.
Gewoonlijk worden condensatoren gebruikt, die een zodanig fre
quentiegebied beslaan, dat de uiterste frequenties zich verhouden als
1 : 3,5 of als 1 : 3 (III-§56). Nemen we aan, dat we een golflengtegebied van 200 tot 600 m met de afstemcondensatoren beslaan, dus
frequenties tussen 1500 en 500 kc/sec, zodat hun verhouding is als 3:1.
i'
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Nu moeten we bedenken, dat de oscillatorcondensator van gelijke
constructie is en dus dezelfde variatie toelaat en dat deze op dezelfde
as gemonteerd is als de afstemcondensatoren. Het zou nu wel heel
gemakkelijk zijn, indien bij het verdraaien der condensatoren voor
elk precies dezelfde verhouding der frequenties bleef bestaan. Dit kan
echter voor de oscillatorcondensator nooit het geval zijn, hetgeen we
direct inzien, als we de frequenties bij de eindstanden bekijken; bij
de oscillatorcondensator moet bij de 1500 resp. 500 kc/sec een be
paalde waarde (de m.f.) worden opgeteld of er van worden afgetrokken.
Nemen we aan, dat oscillatorfrequentie 100 kc/sec hoger is, dan ■
moet men in de eindstanden 1600 en 600 kc/sec krijgen, hetgeen de
verhouding 2,67 : 1 oplevert.

Golfl. i

200 m
600 m

freq.

' + 100)
1500 | 3 : 1
1600 2,67:1
500 |
600

osc. fr.
(m.f. =

+ 400

1900
900

verh.

2,11 :1

osc. fr.
m. f. =
- 100)

1400
400

verh.

3,5:1

Zou men een oscillatorfrequentie nemen, die 400 kc/sec hoger is,
dan zou men vinden 1900 en 900 kc/sec, dus een verhouding 2,11 :1.
In beide gevallen levert dit geen moeilijkheden op, daar de verhou
dingen liggen beneden 3:1, d.w.z. men kan met de condensatoren
de nodige verhoudingen krijgen.
Geheel anders is dit als we de oscillatorfrequentie lager (b.v.
100 kc/sec) dan de ontvangfrequentie kiezen. We zouden dan krijgen
1400 en 400 kc/sec, hetgeen een verhouding 3,5 : 1, dus groter dan
de condensator toelaat.
Men zou dus terwille van de oscillatorcondensator grotere afstem
condensatoren moeten nemen, die dan slechts ten dele benut zouden
worden, wat uit economische overwegingen niet raadzaam is.
Uit het bovenstaande blijkt, dat men de voorkeur geeft aan oscillatorfrequenties hoger dan de afstemfrequentie.
D. Spiegel}reqaenties.
Beschouwt men de selectiviteitskromme van een ontvanger (fig. 158)
en past men op de frequentie-as naar de ene zijde 2 X een m.f. van
100 kc/sec af om de spiegelfrequentie A van de zender te vinden,
waarop men afgestemd is en doet men daarna nog eens hetzelfde
voor een m.f. van 400 kc/sec, zodat men de spiegelfrequentie B vindt,
dan ziet men, dat, als de op A en B voorkomende zenders even sterk
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Fig. 158
Voor korte golven is liet derhalve
Bij een grote m.f. is de versterking
beslist noodzakelijk om een grote
van de spiegelfrequentie veel gerin
m. f. te nemen; bij de 7 m-golven
ger dan bij een kleine m.f.
als voor televisie, neemt men vaak
een m.f. van enige duizenden kc/sec. Hoe kleiner de m.f. gekozen
wordt, hoe groter men het aantal voorkringen zal moeten maken om
een behoorlijke selectiviteit te bereiken; bij korte golven zou deze bij
kleine m.f. beslist niet te bereiken zijn.
Ten slotte moeten we er nog op wijzen, dat de kans, die men
heeft, dat de spiegelfrequentie bij lange- en middengolven in het omroepgebied valt, bij grote m.f. kleiner is dan bij kleine m.f.; dit
laat fig. 159 zien, waar we een m.f. van 100 en 400 c/sec veronder
stelden. Deze factor is intussen van minder belang dan de voorgaande.
~ 70000
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E. Hogere harmonischen.
We hebben in de vorige §§ gezien, dat de hogere harmonischen
van de afstem-, oscillator- en middelfrequente-trilling aanleiding kunnen
geven tot allerlei storingen. Het ligt nu wel voor de hand, dat het
wel aangenaam is, dat ter voorkoming van verschillende dezer ver
schijnselen liefst zo weinig mogelijk hogere harmonischen van de
oscillator- en middelfrequentie in het ontvanggebied liggen.
Om daaromtrent enig inzicht te krijgen, geven we fig. 160 voor
het geval de m.f. + 100 kc/sec en + 400 kc/sec is. Gaat men uit
van twee golflengtegebieden, dan kunnen voor de daarin voorko
mende afstemfrequenties hogere harmonischen optreden, die door
de lijnen in rij 2 zijn aangegeven. Hoe kleiner het aantal harmonischen
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Gebied van afstem-, oscillator-en spiege/frequenties
Lange golven
200um 1000m

Golflengte gebie•den
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I

1
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M.f
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kc/sec
M.f
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1
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1400 15 ö

j 'M___ !_________
I

1

ï

!

■

!
!

Fig. 159

Bij een grote m.f. is de kans op spiegelfrequentiestoring in het
omroepgebied kleiner dan bij een kleine m.f.

van oscillator- en m. f. trilling is, dat in dat gebied valt, des te aan
genamer is dit. Let men nu op de rijen 3, 4, 5 en 6, dan volgt daar
uit, dat een hoge m.f. beslist in het voordeel is. Wat rij 4 en 6 betreft
merken we op, dat, als er een zender van m. f. in het toestel dringt,
de kans op interferentie heel wat kleiner is bij grote, dan bij kleine
m.f. Maar er staat een nadeel tegenover: wanneer n.1. een zender
met halve m. f. wordt ontvangen (b.v. 200 kc/sec - rij 7), dan zien
we, dat de kansen op interferentie in het middengolfgebied sterk worden
vergroot. Weliswaar zal voor een m. f. van 100 kc/sec dit gevaar
voor het /angegolfgebied optreden, doch in het algemeen is het mid
dengolfgebied verreweg het belangrijkst. Alles bij elkaar genomen
pleit het bovenstaande toch het meest voor een grote m. f.
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Fig. 160

Hoe de hogere harmonischen van afstem-, oscillator- en
middenfrequentie t.o.v. elkaar en t.o.v. de
golflengtegebieden liggen.
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F. Afwijkingen van de oscillatorfrequentie van de gewenste waarde.
We wezen in C. op een moeilijkheid, die de oscillatorkring mee
brengt. Er is nog een andere. Men moet, zoals we in § 73 zullen
uiteenzetten, een paar kunstgrepen toepassen om te verkrijgen, dat de
oscillatorfrequentie in elke afstemming van de h.f. condensatoren, on
geveer „evenveel van de ontvangfrequentie verschilt, m.a.w. dat de
m.f. over het gehele afstemgebied vrijwel constant blijft. Er treden
echter steeds afwijkingen op. Deze zijn bij een kleine m.f., zoals zal
blijken, kleiner dan bij een hoge m. f.
G. Welke middelfrequentie kiest men ?
We zagen hierboven, dat bij de kleine en de grote m. f. tegenover
voordelen, nadelen staan. De practijk is nu deze, dat, als men vol
doende vóórselectiviteit kan toepassen, zodat men in het algemeen tot
de duurdere klasse toestellen komt, men de kleine m. f. toepast, d.w.z.
tussen 100 en 150 kc/sec, dikwijls in de buurt van 125 kc/sec ; zijn
de vóórselectiemiddelen klein, dan gebruikt men een orö/r m. f. (tussen
300 en 500 kc/sec). Philips past heel vaak een m.f. van ongeveer 450
en 475 kc/sec toe. De practijk leert, dat men bij een kleine m. f. ten
minste twee goede h.f. kringen moet aanbrengen om een behoorlijke
veraf-sélectiviteit te verkrijgen.
Een Ideine m.f. geeft t.o.v. een grote m.f. het voordeel van:
a. gemakkeiijk verkrygen van een grote selectiviteit der m.f. kringen;
b. grotere diehtby-selectiviteit bij gelijke kringkwaliteit en gelijk aantal lerin
gen;
c. geringe afwijking van de m.f. over het afstemgebied.
Een grote m.f. geeft daarentegen t.o.v. de kleine m.f. het voordeel:
a. minder last van fluittonen;
b. er is kleinere vóórselectiviteit nocl!g.
c. is absoluut noodzakelijk voor korte golfontvangst.
De oscillatorfrequentie kiest men steeds hoger dan de zenderfrequentie in
verband met een efficiënt gebruik van de afstemcondensatoren.

§ 73. De strijd tegen de inconstantheid van de middelfrequentie.
Bij de constructie van een super treedt direct de grote moeilijkheid
op, dat gezorgd moet worden, dat de oscillatorfrequentie bij alle draaggolven, die we willen ontvangen, een constant bedrag groter moet
zijn dan de afstemfrequentie. Het was bij de cascade-ontvanger al niet
zo heel gemakkelijk, om met 3 of 4 condensatoren op ééiï as ge
plaatst, de toestand van volkomen „gelijk lopen” te verkrijgen, doch
de techniek slaagde er toch in een toestand te bereiken, dat in de
kringen van zo’n toestel nog slechts zeer kleine afwijkingen optraden.
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Bij de super moet op dezelfde as ook nog de condensator van de
oscillatorkring meedraaien en dan onder de hierboven gestelde voor
waarde.
Beginnen we nu eens met te veronderstellen, dat we een ontvangkring hebben met een draaibare condensator van 500 pF en een
spoel van 184 /<H. Gesteld verder, dat de minimum capaciteit van
de condensator (bij de kleinste golflengte) 20 pF is, terwijl de capa
citeit, die in de spoel, draden en in de trimmer aanwezig is en parallel
aan de draaicondensator staat, 50 pF is. Bij geheel ingedraaide conden
sator heeft men dan een kring met een frequentie van 500 kc/sec
(600 m); de berekening hiervan geschiedt, met behulp van (I - § 52):

/

V —

I

waarbij C in farad en L in henry is uitgedrukt; doet

men dit in pF en //H, dan kan men schrijven :
109
109
r
2.7i . )'lTC “ 2.71. )' 184. (500 + 50) “
500 000 c/sec = 500 kc/sec.
Op overeenkomstige wijze vindt men bij uitgedraaide condensatorstand : C = (20 + 50) pF en L — 184
een frequentie van 1400
kc/sec (214 m).
In onderstaande tabel zijn in de eerste kolom de condensatorcapaciteiten bij verschillende afstemstanden en in de tweede en derde kolom
de daarmede overeenkomende golflengten en frequenties van de kring
aangegeven. (Daar eerst de frequentie en daarna de golflengte bere
kend is, zou de kolom 3 op kolom 1 moeten volgen; wij hebben
dit met het oog op de daarop volgende frequentiekolommen niet gedaan.)
1

s

:

2

capaciteit
v. d. cond.

golf
lengte

20
50
100
210
300
500

214
256
313
404
478
600

3

frequentie
v. d.
{ ontvangkring.
i

1400
1172
957
742
625
500

4

I

5

6

gewenste
oscill. fr.
(m.f.
125) :

oscill.
freq. bij .
117 /< H.

oscill.
freq. bij
143,25 H.

1525
1297
1082
867
750
625

1750
1465
1200
930
785
625

1585
1332
1082
937
705
562

Bij die standen moet, als men een m. f. trilling van 125 kc/sec wil
hebben, er een oscillatorfrequentie optreden, die in de 4e kolom staa*.
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Nu is in de oscillatorkring een volkomen gelijke condensator ge
nomen, die gelijk meedraait. Maar de frequentie moet hoger zijn. Welnu
dan moet men een kleinere spoel kiezen. Stel nu eens, dat men de
spoel zodanig koos, dat men bij geheel ingedraaide condensator de
juiste frequentie (625 kc/sec) had ; hij moest dan volgens berekening
117 /xïï zijn. Rekent men verder uit hoe groot de eigen-frequentie van
de kring bij de andere condensatorstanden zou zijn, dan vindt men
de waarden in kolom 5. Men ziet nu, dat, terwijl bij de 600 m golf
de m. f. precies 125 kc/sec is, deze bij de 214 m golf 350 kc/sec
(1750 - 1400) bedraagt. In fig. 161 geeft de lijn A de afwijking volgens
kolom 5 aan (in het schema a, en ook in b en c, stelt C, de capaci
teit van spoel, trimmer en bedrading voor).
Nu zou men van een ander punt b.v. de 313 m golf (oscill. freq.
1082 kc/sec) uit kunnen gaan en de spoelgrootte berekenen, om
daarna weer de oscill. freq. te bepalen. Men zou dan bij de klei
nere golflengten nog een te grote en voor de grotere golflengten
een te kleine m.f. vinden.
Golflengte(in m)
200m
300
De lijn B geldt voor dit ge
600 500
A00
val ; een punt midden in het
325
golfgebied (bij 957 kc/sec of
313 m.) is nu uitgangspunt.
275
Om deze toestand te krijgen,
moest de spoel 143,25 //H ge
l£ 225
kozen worden. Zoals uit fig. 161
S
en
uit kolom 6 van de tabel
IS
blijkt, zijn de afwijkingen nog
£ 175
$
veel te groot; bij 600 m zou de
I5:
m.f. nu 62 kc/sec en bij 214 m
125
185 kc/sec bedragen. Met het
aanbrengen van een condensa
'75
tor kan men nu nog zeer veel
goed maken. Schakelen we in
25
500 600
1200
1400
600
1000
serie met de afstem condensator
Afstemfrequentie in kc/sec
een condensator, dan wordt daar
door
de capaciteit verkleind en
Fig. 161
neemt de eigen-frequentie van
Door een parallelcondensator Cp en een de kring toe en daardoor kunnen
seriecondensator Os van passende
grootte aan te brengen, kan men de we de veel te kleine m.f. goed
afwijkingen in de m.f. sterk reduceren, maken (links in fig. 161). Deze
condensator helpt het meest, als
zoals de „paddingkromme” E
aangeeft.
de afstemcondensator geheel is

.
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ingedraaid. Men kiest nu Cs zo groot, dat bij de 600 m golf de
m.f. precies 125 kc/sec is. Deze zal 100 pF moeten zijn. Rekent men
de resultaten uit, die men voor de andere golflengten zal verkrijgen, dan
zal men ongeveer de lijn C verkrijgen.
Indien men nu alleen een condensator Cp parallel aan de afstemcondensator schakelt, dan wordt daardoor de capaciteit vergroot, zodat
de eigen-frequentie verlaagd wordt, wat van belang is voor het rechterdeel in fig. 161.
Men kiest Cp zo groot, dat bij 214 m de oscillatorfrequentie 1400
+ 125 — 1525 is en moet daartoe Cp ongeveer 5 pF nemen. Voor de
andere frequenties zou men nu afwijkingen verkrijgen, welke onge
veer worden aangegeven door lijn D.
Door nu Cs en Cp beide aan te brengen verkrijgt men afwijkingen,
welke aangegeven zijn door de lijn
E, waaruit dus volgt, dat men voor
I
o
Cp drie
punten van het golfgebied de
o
%L
geheel
juiste oscillatorfrequentie be
~Cp
g
o
Cs
Csd=
zit. De schakeling wordt dan, als in
fig. 162a is aangegeven.
b
v
Uit hier niet te geven beschou
1
Fig. 162
wingen blijkt, dat men practisch
Om een goede paddingkromme te tot hetzelfde resultaat kan komen

L_

verkrijgen, zoals door e in fig. 161
is aangegeven, moeten Cp sn Cs volook
• gens a worden aangebracht;
volgens b is een goede kromme te
verkrijgen, mits L, Cp en Cs juiste
waarden hebben.

als men de schakeling maakt vol
gens fig. 162b, waarbij men dan

echter andere waarden van L en
Cs en Cp nodig heeft. In het al
gemeen wordt Cp in de trimmercondensator opgenomen. Zowel Cp als
Cs moeten nauwkeurig op de beste waarde door trimmen worden
ingesteld.
Keren we nu terug tot fig. 161.
Bij een m.f. van 125 kc/sec bedraagt de grootste afwijking ca. 1 °/0
(in fig. 161 veel te groot getekend); bij 50 kc/sec zou deze ongeveer
0,5 °/0 zijn, en bij 400 kc/sec ongeveer 1,5 °/0 voor lange en ca.
6 °/0 voor middengolven. Ongetwijfeld is dit nog geen ideale toe
stand. Gesteld b.v., dat op de ongunstigste plaatsen de afwijking
9 kc/sec is, dan betekent dit, dat, als er een tweede zender aanwezig
is, die met de gewenste 9 kc/sec verschilt, de ongewenste het sterkste
door kan komen.
In navolging van de Amerikanen noemt men de sm>-condensator
Cs ook wel paddingcondensator (pudding = opvulling) en noemt
.
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men de kromme E de paddingkrornrne. Zoals we gezien hebben is
daartoe nog een parallelcondensator Cp nodig, die heel vaak als
trimmer wordt aangeduid. Hij is variabel uitgevoerd, omdat de strooicapaciteit van alle kringen niet volkomen gelijk is.
Teneinde de m.f. over het gehele golfgebied zoveel mogelijk constant te
houden, moet gezorgd worden, dat de oscillatorfrequentie bij elke stand van
de oscillatorcondensator evenveel hoger is dan de ontvangen frequentie.
Om dit te benaderen wordt parallel aan de afstemcondensator een klein condensatortje (parallelcondensator of trimmer) en in serie een grote condensator
(serie- of paddingcondensator; geplaatst.

\
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HOOFDSTUK X.
De ontwikkeling en eigenschappen van de mengbuis.
§ 74. Overzicht van de ontwikkeling der supers.
Het principe van een heterodyne ontvanger is reeds in 1901 door
Fessenden aangegeven, doch is in de eerste jaren zeer weinig toegepast,
omdat het niet zo eenvoudig was een oscillator van constante frequentie
te verkrijgen. Na de ontdekking, dat een triode ook te gebruiken is
als oscillator (1-§85C), vond deze reeds hetzelfde jaar (1913) toepassing
voor heterodyne ontvangst.
Het principe van de superheterodyne ontvanger is omstreeks dezelfde
tijd of iets later in verschillende landen door verscheidene uitvinders
aangegeven. Er werd toen al direct gewezen op de grote gevoelig
heid en selectiviteit, die er mee te bereiken is. Toch maakte dit nieuwe
principe niet veel opgang, totdat in 1921 de Engelse amateur Godley
de in Amerika uitgezonden amateursberichten met een superheterodyne
ontvanger opving. Vooral in Amerika ontwaakte toen belangstelling
voor de constructie dezer ontvanger. Toen in de daarop volgende jaren
de radio-omroep tot ontwikkeling kwam, werden in Amerika de supers
sterk ontwikkeld, terwijl in Europa de cascade-ontvanger veel meer in
de gunst stond.
Ongetwijfeld had de super, vooral door zijn grote gevoeligheid voor
het uitgestrekte Amerika grote voordelen; vrij spoedig (1926) begon
daar behalve grote gevoeligheid, ook de vraag naar grotere selectivi
teit een rol te spelen. In Europa was de vraag naar een zo grote ge
voeligheid minder groot dan in Amerika. Ondanks de voordelen, die
supers in dit opzicht boden, hield men in Europa toch nog enige jaren
vast aan de cascade-ontvanger, die elk jaar weeraan verbeteringen
onderging, waarbij gevoeligheid en selectiviteit gaande weg omhoog
gingen. We denken daarbij o.a. aan de Philips „super-inductie” ont
vangers (§ 62). Daarbij kwam, dat cascade-ontvangers niet de over
last van fluittonen en storende zenders bezaten als de supers.
Pas na 1932 begon de super in Europa enige ingang van betekenis
te krijgen en in de fabriekslaboratoria werd met energie gewerkt aan
het ontwerpen van supers voor de Europese markt. Philips had daarbij
een nieuwe buis voor de supers ontwikkeld, de octode, en zo werden
Radio-ontvangst II
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in 1Q34 door Philips’ Gloeilampenfabrieken de eerste „octode-supers”
in de handel gebracht, waarbij de kenmerkende storingen bij supers
op vrij bevredigende wijze waren onderdrukt.
Er was trouwens wel een dringende reden om de supers te doen
verschijnen, die daarin gelegen was, dat het aantal kortegolfzenders
hand over hand toenam, terwijl de cascade-ontvanger voor de ontvangst
hiervan eigenlijk ontoereikend was, waarom men hiervoor wel een
voorzetapparaat schakelde en daarbij ook van het superprincipe ge
bruik maakte.
§ 75.

Voorlopers der tegenwoordige mengbuizen.

A. De Triode.
In fig. 154 werd een schema gegeven voor een der allereerste supers.
Zoals we zagen, werd de oscillatortrilling door een afzonderlijke oscillatorbuis opgewekt. De ontvangen trilling en de oscillatortrilling kwamen
in de roosterkring bij elkaar, waarna in de mengbuis de modulatie
plaats vond.
Beschouwt men fig. 154 kritisch, dan ziet men spoedig in, dat de
beide trillingskringen elkaar zeer sterk kunnen beïnvloeden, m.a.w.
de oscillatortrilling wordt sterk uitgestraald en anderzijds meegetrokken
door de antennekring.
Verder ontstonden bij deze primitieve uitvoering heel wat hogere
harmonischen. Al deze moeilijkheden werden nog vergroot, toen men
met één buis wilde volstaan, die gelijktijdig als modulator en als os' cillator, dus als mengbuis, moest functionneren. Men kan dit b.v. be
reiken door de roosterkring als oscillatorkring te gebruiken, terwijl een
in de anodekring opgenomen spoel als terugkoppelspoel functionneert.
De roosterspoel werd inductief gekoppeld op de antennespoel. Terwijl
nu de antenne afgestemd werd op de te ontvangen golf, werd de
roosterkring op een andere frequentie, de oscillatorfrequentie, ingesteld.
In de roosterkring kwamen de beide h.f. trillingen bij elkaar, waarna
verder menging in de buis plaats vond.
B. De dubbelroosterbuis.
Toen omstreeks !1920 de dubbelroosterbuis (1- § 80) op de markt
kwam (o.a. Philips D6, later A 441) vond deze vooral in Frankrijk
spoedig toepassing als mengbuis. Deze buis bood door zijn twee
roosters de mogelijkheid om de antennetrillingen aan een der roosters,
dat we als ingangsrooster zullen bestempelen, en de oscillatortrillingen aan het andere rooster, het oscillatorrooster, toe te voeren. De
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trillingen kwamen dus nu niet meer, als bij de triode, buiten de buis
bij elkaar, maar direct in de buis. Het onderste rooster, dat we b.v.
als ingangrooster gebruiken, laat dan een door haar bestuurde electronenstroom door en die stroom wordt opnieuw gevarieerd door het
tweede- of oscillatorrooster. Men spreekt in dit geval van een electronische
menging. Verder vindt in de buis weer modulatie plaats.
Opmerking: In het geval van de triode (fig. 154) tellen we in de roosterkring de beide trillingen bg elkaar op; daarom noemt men dit wel een additieve
menging, maar verder moet men aan dit woord geen betekenis hechten, want
de eigenlijke menging of modulatie is een proces van vermenigvuldiging, zo
als bij meer wiskundige beschouwingen van de modulatie blijkt en zoals ook
kan blijken uit § 76 B. Daarom wordt ook wel de uitdrukking multiplicatieve
menging gebruikt (multiplicatie = vermenigvuldigen). Daar beide uitdrukkin
gen betrekking hebben op twee verschillende verschijnselen, moet men ze niet
gebruiken als tegenstellingen, betrokken op het mengproces.
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Het gebruik van de dubbelroosterbuis gaf wel enige verbetering,
maar nog geen ideale oplossing. Tengevolge van de vrij grote capaciteit
tussen beide roosters, werd straling niet vermeden en ook .was boven
dien het mee-trekeffect niet verminderd. De afscherming, die zo hoog
nodig was, was bij de toestellen nog zeer slecht, zodat men veel last
van allerlei „fluitjes” en storingen had. Ten slotte stond de buis in
versterking ten achter bij de triode.
C. De schcrmroosterbuis.
Aangezien geen der beide voorgaande buizen voldoende bevrediging
kon geven, lag het voor de hand, dat de in 1927 verschenen scherm'roosterbuizen ookspoedigzouden worden toegepast.We geven in fig. 163
een destijds veel gebruikt schema. Men bedenke wel, dat het 2e rooster
hier een geheel andere functie
Schermrooster/efrode
heeft dan het ruimteladingfft
M.f. bandfitter
rooster bij de dubbelrooster
M
buis n.1. om de capaciteit tus
JL _L
o§
lÖr
T
oE
7
"
sen rooster gv en anode klein
S1O
"AJ? 4=
C5
te maken, terwijl men tevens
Ontvang\*-yr
kring
met een buis met een zeer
§
7C,
Lgci
grote
versterkingsfactor en in
J o
wendige weerstand te doen
Oscitlahrkrlng
heeft. Nu kan de kleine capa
citeit benut worden om de
Fig. 163
Principeschema voor het h.f. gedeelte koppeling van de beide krin
van een super met een schermrooster- gen klein te houden. Daarom
tetrode als mengbuis.
werd de ontvangkring aan
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rooster
en de oscillatorkring aan de anode verbonden, doch met
tussenschakeling van een koppelcondensator Ck, aangezien anders voor
de stroombron een kortsluiting via L, en L3 zou ontstaan. De terugkoppelspoel L2 werd in de kathodeleiding opgenomen. De oscillatortrilling werd hierbij a.h.w. aan de kathodezijde aan de buis toegevoerd
(kathode-injectie). Door de spoel L, gingen de ontvangen trilling en
de oscillatortrilling, waarna ze, bij elkaar gebracht, aan de buis wer
den toegevoerd. Daarna vond in de buis modulatie plaats. De nodige
voorspanning op het ingangsrooster g, werd verkregen door de
kathodeweerstand Rk.
Het spreekt vanzelf, dat door de spoel L2 een vrij sterke koppeling
tussen ontvang- en oscillatorkring bestond, met de bekende gevolgen daar
aan verbonden. Nu werd dit gewoonlijk belangrijk verbeterd dooreen
afzonderlijke triode-oscillator te nemen; daardoor kon men sterkere
oscillatortrillingen opwekken en een slechts losse koppeling met de spoel
L2 maken, die dan niet als terugkoppelspoel behoefde te functionneren.
Afgezien van deze afzonderlijke oscillatorbuis, was deze schakeling
wat de versterking betrof, toch veel gunstiger dan bij de dubbelroosterbuis (deze was gemakkelijk 30 a 40 maal zo groot); bovendien oefende
de in de loop der jaren ontwikkelde afschermmethode een zeer gunstige
invloed uit op de ontvangresultaten.
D. De h. f. penthode.
Ongetwijfeld heeft de in 1933 verschenen h.f. penthode de super weer
een schrede verder gebracht. Dit was vooral te danken aan de penthodeselectode, welke a.s.r. mogelijk maakte en waardoor de vóórselectiviteit,
in het bijzonder met betrekking tot de kruismodulatie (§ 14c), veel
werd verbeterd. Daarmede was
H f penthode-mengbuis
tevens
de vorming van hogere
#
M f bandfilter
harmonischen van de ontvan
o
gen trilling sterk verminderd.
oL rrc
o
Ook hier trad, als bij de
es
o
dubbelroosterbuis, electroniOntvang£wl| o L1 ?-Ct
kring
sche menging op. De terug
o
koppelspoel L2 was nu niet als
■X.
Oscillatorkring
in fig. 163 in de kathodelei
+
ding opgenomen, maar aan
Fig. 164
het schermrooster verbonden.
Behalve dat de straling was
1‘rincipeschema van het h.f. gedeelte van
verbeterd, was ook het meeeen super met een h.f. penthode als
mengbuis.
trekeffect geringer geworden
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dan bij vroegere toestellen met tetroden. Ook werd wel een afzon
derlijke oscillatorbuis toegepast, waardoor een grotere scheiding tus
sen oscillator- en h.f. gedeelte werd verkregen en waardoor men de
regeling van de oscillatorspanning meer in de hand had.
§ 76. De hexode als mengbuis.
A. De werking.
In 1933 bracht Philips op de Europese markt een indirect verhitte
buis met 4 roosters, de hexode E 448 (hex =6), waardoor een meer
algemene verbreiding van supers in de hand gewerkt werd. De uit
breiding van de tretode met twee roosters (de hexode heeft geen
vangrooster) gaf de mogelijkheid meer bevrijd te worden van de onder
linge beïnvloeding der twee trillingskringen, terwijl ook de kans op
het ontstaan van hogere harmonischen veel verkleind werd.
Door deze toevoeging
tlexode -mengbuis
van twee roosters ontstond
94
93g‘
een buis, die eigenlijk als
o
im::: o(w)o * M.fbandfilter
o
✓
een cascadeschakeling van
o( >o
- =
<=>L
O
tjg w,
twee buizen is te beschou
LP,
wen. Daartoe hebben we
Ontvang]
Osallater
kring
—*—
kring
in fig. 165 door de hexode
** T
een
streeplijn getrokken.
+
—+
Het onderste, of triodedeel,
Fig. 165
doet dienst als oscillatorPrincipeschema van het h.f gedeelte van een
buis, waarbij g, het oscilsuper met een hexode als mengbuis.
latorrooster is en g2 als
oscillatoranode functionneert; daar dit echter geen plaatanode, maar
een draadanode is, gaat een groot deel van de anodestroom door g2,
"■ terwijl het andere deel beschikbaar blijft voor het .daarboven geplaatste
tetrodedeel, dat als modulatiebuis moet dienen en waarvan g3 het
ingangsrooster en g4 het schermrooster voorstelt. Deze tetrode is dus
aangewezen op de electronen, die als rest door g2 treden, waarom
men het onder g3 gelegen deel wel als de kathode beschouwt en
schijnbaar). We hebben
spreekt van een virtuele kathode (virtueel
hier weer te doen met electronische menging. Het proces verschilt
echter belangrijk van dat bij de voorgaande buizen. Hier kan n.I. het
ingangsrooster g3 niet tot in de ruimtelading rondom de kathode
grijpen, daar g2 als scherm werkt. Wij komen straks op het mengproces nog terug.
Intussen bleek, dat de schermwerking bij deze schakeling niet het
meest doeltreffend was.
O
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Het in fig. 166 gegeven schema gaf betere resultaten. Hier stelt de
kathode met de roosters g,, g2 en g3 de ontvangtetrode voor (g2 is
schermrooster), terwijl het daarboven gelegen triodedeel als oscillatorbuis functionneert. De spanningsval K, in het bovendeel van de weer
stand Rk geeft aan het ingangsrooster g, de nodige voorspanning
(ca. 1,3 V), terwijl V4 dit aan het stuurrooster g4 geeft (ca. 3 V). De
weerstand Ri is de lekweerstand voor eventueel op g4 komende ladingen.
Door g3 en de anode a kunnen de anodestromen I3 en I- gaan, die
door g3 en g4 beheerst worden.
Bestaat alleen de ontvangen trilling, dan zullen voornamelijk ver
anderingen in de anodeHexode-mengbuis
A
stroom /5 optreden; de
veranderingen in I3 zullen
M f. bardfilter
1C
niet groot zijn, daar g3 het
o
_ -é §
o
y
Li
'
C,
'
C2
ipg
oL
=f:C
\*l
r" schermrooster van de buis
o
o
vormt. Werkt de oscillatorOscillatcr
kring
kring alleen, dan zullen
=j= Rk\
h. f. trillingen over Ck en
Ri
gaan en het gevolg is,
+
dat
door de spanningsval in
Fig. 166
Principeschema van het h.f. gedeelte van een
Rl wisselspanningen tussen
vroeger veel toegepast superschema met de g4 en de kathode ontstaan.
hexode E 448 als mengbuis.
Daardoor wordt de anodestroom bestuurd en wel in die zin, dat, als g4 positief wordt, /5 groter
'en /3 kleiner wordt, terwijl, als g4 negatief wordt, /5 kleiner en l3
groter wordt. Men ziet, dat de spanning op g4 in tegengestelde zin
als we dit gewoon zijn bij rooster en anode, terugwerkt op g3 en
daarin ligt nu juist de mogelijkheid, dat de eenmaal in Lj C, optre
dende trilling blijft bestaan (men duidt dit wel aan als het negadyneprincipe), zodat de terugkoppelspoel overbodig is.
Denken we nu het geval, dat de ontvangen trilling en oscillatortrilling beide optreden, dan zullen de door de ontvangen trilling te
voorschijn geroepen anodestroom.veranderingen pulserende ruimteladingen onder g4 vormen (virtuële kathode), die verder in het rhythme
der oscillatortrillingen worden doorgelaten naar de anode.
B.
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Grafische voorstelling van de menging.

We willen nu nagaan hoe het mogelijk is, dat bij de hexode uit
twee h.f.trillingen een m.f.trilling ontstaat, zodat dus eigenlijk bij de
modulatie ook gelijkrichting plaats vindt.
We beschouwen de beide stromen /3 en /5, waarvan de laatste ons
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het meest interesseert en waarvan we in fig. 167 enkele karakteristieken
hebben gegeven in afhankelijkheid van de spanning op g, (l/,) bij ver
schillende' negatieve spanningen op g4 (V4) en bij een constante
spanning op de roosters g2 en g3.
Er is slechts één kromme van /3 gegeven bij V4 = 0, waaruit volgt,
dat /3 groter is dan /5 bij gelijke waarden van Vx en V4. Zou men
mA gi en ^4 beide een spanning van —4 V
8
geven, dan zou P het werkpunt voor
stellen.
7
Indien dan geen trillingen aan g4 wor5
den toegevoerd en de antennetrilling de
spanning op het rooster tussen —2 en
5_
—6 V zou doen variëren, dan zou men
werken langs de kromme AB. Zou men
£ geen antennetrilling hebben en zou op
g4 een oscillatortrilling optreden, die
eveneens tussen —2V en —6V varieerde,
2
dan zou de rechte lijn CD de werkkarakteristiek zijn.
1
Worden zowel trillingen aan g, als
aan
g4 toegevoerd, beide variërende tus
-»V
-8
-6
-4
-2
O
Roos torspanning (Vg1)
sen —2V en
6V, dan worden punten
Fig. JG7
binnen het gearceerde gebied doorlopen.
Indien bij de menghexode Dit gebied verandert natuurlijk met de
(E 448) P het werkpunt is en grenzen, waartussen de spanningen op
Vi zou bij constante V.\ —4V g, en g4 variëren.
veranderen (tussen —2 en
In fig. 168 hebben we aangegeven hoe
—6 V, dan zou AB worden
uit
beide pas veronderstelde trillingen (het
doorlopen; was V4 constant
is
geenszins
nodig gelijke trillingen en
—4V en veranderde V4 tussen
—2 en —6V, dan zou CD gelijke negatieve voorspanningen te ver
worden doorlopen; veranderen onderstellen, zoals we deden) zwevingen
V% en V4 beide tussen —2 en ontstaan, terwijl gelijktijdig gelijkrichting
—6V, dan wordt het gearceerde
plaats vindt. De beide trillingen op g,
oppervlak doorlopen.
en g4 zijn door een getrokken lijn en
een streeplijn linksonder aangegeven. Indien alleen de trilling op g,
zou optreden, zou de anodestroom /5 veranderen volgens de gestreepte
kromme. Doordat gelijktijdig de spanning op g4 verandert, ontstaan
anodestroomveranderingen van andere vorm. We hebben voor een
paar punten a2 en b2 de constructieve bepaling aangegeven. Gesteld, .
dat de trilling op g, de waarde heeft, welke door punt a is voorgesteld
(ca. .—2,5 V). Op datzelfde ogenblik geeft de trilling op g4 (zie
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Fig. 168

Hoe in een vienghexode door samen
voeging van de wisselspanningen op de
. roosters gl en g4 menging plaats vindt.

L

gestreepte trilling) dit rooster een waarde van —2V, zodat we punt
a, bepalen op de kromme voor V4 = —2 V. Punt a2 moet nu even
ver rechts van de lijn OA liggen als a onder de lijn BC ligt. Op
overeenkomstige wijze is b2 via b, bepaald en zijn ook alle andere
punten van de rechter kromme vastgesteld.
De menging vertoont hier wel een zeer duidelijk multiplicatief karakter
(zie opm. § 75B). Indien n.I. g4 een constante spanning zou bezitten
van —4V, zou de stroomvariatie groter worden, naarmate de trilling op
g, groter wordt (AB in fig. 167 groter). Maar, als de oscillatortrilling
groter wordt, wordt CD, en dus ook de maximale anodestroomverandering, bepaald door E en F, vergroot. De stroomverandering is
dus evenredig met het product van de fspanning van de ontvangen
en de oscillatortrilling.
C. De regelhexode.
Tegelijkertijd met de 'E 448 verscheen de hexodeselectode E 449,
bekend als regelhexode, die al spoedig de E 448 verdrong. Op zijn
beurt werd de E 449 weer verdrongen door de AB1, CB1 en EB1,
waaraan de AC2, CC1 en EC2 als afzonderlijke oscillatorbuis werd
toegevoegd.
Al deze hexoden hebben na de invoering van de nog te bespreken
mengbuizen hun betekenis inmiddels geheel verloren. Hetzelfde geldt
voor de destijds verschenen combinatiebuis, de triode-hexode ACH1.
Het is wel belangrijk er op te wijzen, dat de sterkteregeling bij de
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regelhexode niet plaats vindt zoals b.v. bij de penthode-selectode het
geval is. Deze hexode kan n.1. ook beschouwd worden als te bestaan
uit twee gedeelten. Het onderste deel, een tetrode, is als een selectode
uitgevoerd en heeft derhalve een karakteristiek met lange staart. Het
rooster g, ontvangt de antennetrillingen. De scherm roosters g2 en g4
zijn onderling verbonden en krijgen een bepaalde positieve spanning,
terwijl aan g3 en g, de regelspanning der a.s. r. wordt toegevoerd.
Het is voor de hand liggend, dat de spanning op g3 de anodestroom
beïnvloedt en dus ook de Ia -Vgx karakteristiek.
Naarmate Vg3 meer negatief wordt, „zwaait” de karakteristiek meer
om het punt van de staart als het ware naar beneden, zodat (voor
een bepaalde waarde van Vgx) de steilheid kleiner wordt.
Doordat de regelspanning ook op g, werkt, verplaatst zich het
werkpunt bovendien naar links en zo zal er een nog sterkere afname
der steilheid optreden. Men kan op deze wijze met een kleine a. s. r.spanning een grote steilheidsverandering en dus een zeer effectieve
a. s. r. verkrijgen.
De regelheptode als mengbuis.
In 1933 verscheen in Amerika een buis met vijf roosters en daarom
aangeduid als pentagrid (penta — 5, grid = rooster). Deze vijf roosters
werden deels als schermrooster, deels als stuurrooster gebruikt.
In Europa vond deze buis — hier heptode (hepta = 7) genaamd— •
eerst niet veel ingang. Philips Laboratorium ontwikkelde in de plaats
daarvan een buis met 6 roosters, de octode (octo =• 8). Later in 1937
bracht Philips de heptode EH2 aan de markt, welke te beschouwen
is als een verbeterde regelhexode. Het vijfde rooster werkt als vangrooster. Het voordeel, dat deze buis t.o.v. de overeenkomstige hexode
bezit, is, dat een kleinere kruismodulatiefactor is verkregen, terwijl de
buis nog meer geschikt is voor kortegolfontvangst. De beste resultaten
bereikte men, als men daarbij een ABC3 of een EF6 (geschakeld als
triode) als afzonderlijke oscillatorbuis bij de EH2 gebruikte.
De regelheptode met afzonderlijke oscillatorbuis heeft echter weinig
betekenis meer sedert de invoering van de combinatiebuizen als ECH3
enz. (§ 86).
§ 77.

§ 78. De regeloctode als mengbuis.
Ongetwijfeld was de super met de invoering van de hexode (Europa)
en de pentagrid (Amerika) een belangrijke schrede vooruit gegaan.
Toch was de toestand zo, dat er nog altijd een zodanige koppeling
tussen ontvang- en oscillatorkring bestond, dat bij elk apparaat indi-
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vidueel nog heel veel zorg besteed moest worden, om die koppelingsinvloeden, door vrijwel niet op te heffen trimmoeilijkheden der
kringen, zoveel mogelijk ongedaan te maken.
In 1933 bracht Philips enkele octoden aan de markt (AKI, CK1,
EK1 en KK1), welke een grotere koppelingsvrijheid waarborgden, ter
wijl door een goed gekozen regelkarakteristiek het ontstaan van hogere
harmonischen. sterk werd onderdrukt.
Met deze octode ving een massaproductie van de supers bij Philips aan’
Wij geven in fig. 169 een gebruikelijk schema, waarbij volledigheids
halve ook de serie- en
Octode
\1/
paral lelcondensatoren
95
96
94
(padding en trimmers;
53
92
§ 74) zijn aangegeven.
o
91
xf*
O
De buis bevat 8 elec7 ~C
CW[
o
Rgi<
troden,
een kathode en
O
'Ru
CJ.i_ Li'
>L2
een anode en 6 electro1
den, die gewoonlijk als
OsciUatorknng
roosters zijn uitgevoerd
''■'uitulp—«—
^__
en gekenmerkt worden
door g„ g2 enz.
Fig. 169
Men kan de octode
Het h.f. gedeelte van een super met een regéloctodc
opvatten
als een casals mengbuis.
cadeschakeling van een
triodedeel met g, als stuurrooster en g2, dat uit slechts een paar
draadjes bestaat, als anode; dit deel werkt als oscillatorbuis. Daarboven
bevindt zich een h.f. penthode, door een extra scherm rooster g3 van
het triodedeel gescheiden. Rooster g4 heeft een variërende wikkelspoed, zodat een regelkarakteristiek wordt verkregen. Tengevolge van
de spanningsval in Rk heeft g, bij niet-werkende buis een negatieve
spanning t.o.v. de kathode van ca. 1,5 V, zodat geen roosterstromen
optreden. Door de oscillatorkring worden via de koppelcondensator
Ck de trillingen op g, gebracht. De daarbij ontstaande roosterstromen
vloeien door Rg,, waarbij roostergelijkrichting optreedt en g, een hoge
negatieve voorspanning krijgt. De aan g, toegevoerde oscillatorspanning
bedraagt bij de AKI ca. 6,3 V en bij de AK2 8,5 V. Door de gelijkrichting wordt de negatieve voorspanning belangrijk vergroot tot resp.
ca. 8 Ven 11 V. De op g4 verkregen negatieve voorspanning wordt
door de a.s.r. geregeld.
Het mengproces komt in principe overeen met dat in de hexode
en heptode (§ 77).
Het steeds meer naar voren komen van het gebruik van korte gol-
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ven leidde er toe, dat in 1935 de twee octoden AK2 en KK2 ver
schenen. Zij hadden nog kleinere inwendige capaciteiten, maar toch
leverden zij nog niet de ideale oplossing.
Ongetwijfeld bracht de komst van EK2 in 1937, die beter dan de
voorgaanden voor korte golven geschikt was, in dit opzicht verbete
ring, maar toch kon deze ook nog niet bevredigen.
Wij komen in § 83 en 84 daarop nog terug, nadat we eerst een
paar eigenschappen der mengbuizen hebben leren kennen.
§ 79.

Steilheid, inwendige weerstand en versterkingsfactor bij
mengbuizen.
A. Conversie- of mengsteilheid,
Wij herinneren er even aan, dat de steilheid bij een triode, tetrode
en penthode de anodestroomverandering per volt roosterspanningsverandering is (bij constante anodespanning). Wanneer bij deze buis b.v.
h.f.trillingen op het rooster komen, ontstaan in de anodekring h.f.trillingen van dezelfde frequentie en het is mogelijk de steilheid te gebruiken
bij de bepaling van anodestroom- en spanningsveranderingen.
Bij de mengbuizen kan men voor het stuurrooster (bij octode g4)
hetzelfde steillieidsbegrip invoeren, doch daar heeft men practisch zeer
weinig aan, omdat aan dit rooster h.f.trillingen worden toegevoerd en
in de anodekring m.f.trillingen te voorschijn komen. Voor enige be
rekening b.v. omtrent de versterking door de mengbuis is het dus
practisch van belang om te weten welke m.f. stroomverandering er per
volt h.f.stuurroosterla(mA)
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kregen. Deze waarde
1.8
Va =250V
Va = 250V
Vg2=2CQV
Vg2=2O0V
is de bij de frequenVgj=Vgs=50V
1.6
Vg3=Vg5=50V
200
Vgi = OV
Vgi = OV
tietransformatie ver
Vosc=9Veff
Vosc - 9 Veff
1A
m
Rgi = 50000SL
Rgi-50000Jl
kregen steilheid, die
Vis
sog
«3
men aanduidt als
ai 1.0 |
■I
/
a?|
conversiesteilheid =
"!
a
Sc (conversie — lat.
10
0.6
conversio — betekent:
s
0.4
de verandering, om
z
7
2
wisseling, omzetting)
02
b
0
of ook wel als meng-a
0
-16
-24 V
o
-8
-24 V
-16
Roosterspanring (Vg4)
Roosterspanning (Vg*)
steilheid.
Fig. 170
Vanzelfspr. kan deze
steilheid
a//een maar
Ia-Vg.i en Sc-Vg* karakteristiek
van de octode EK2.
bestaan, als er een

s

i

7

z

•J
'■>

'4
-

1
s

• •
272

oscillatortrilling optreedt, daar er zonder deze geen m.f.trilling ontstaat.
Wordt dus de conversiesteilheid opgegeven, dan veronderstelt dit,
behalve een gegeven anode- en roosterspanning, een bepaalde oscilla
torspanning. Trouwens deze laatste wordt ook opgegeven bij de Ia-Vg
karakteristiek. Men beschouwt dus de oscillatortrilling als een constante
grootheid. Raadpleegt men de gegevens van'een regelmengbuis, dan
ziet men, dat Sc voor twee negatieve roosterspanningen (Vg4) wordt
opgegeven. Zo vinden we het b.v. aangegeven voor de punten a en
2 V en Sc = 550 //A/V en voor
b (fig. 170). Voor a is (VgJ =
b is VgA = — 15 V en Sc = 5,5 //A/V.
Wij merkten reeds op, dat
EK2
8
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behalve
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van de spanningen op de anode
OseiHa forspanning(Vosc)
en de verschillende roosters, be
Fig. 171
nevens die van de lekweerstand
Hoe
conversiesteilheid,
inwendige
de conversiesteilheid Sc en de
weerstand en conversieversterking bij
inwendige weerstand Ri als func
een octode afhangen van de sterkte
tie
van de effectieve waarde van
van de oscillatortrilling.
de oscillatorspanning opgeven
(fig. 171). Daarbij maakt het dan nog onderscheid of men met langeen midden- dan wel met korte golven te doen heeft. In het laatste
geval liggen alle waarden lager, wat een gevolg is van het looptijdeffect, waarop we hier niet nader ingaan (§83 en 113).
Zoals we zien, wordt een grote conversiesteilheid bij 7 a 8 V oscilIatorspanning verkregen; ook blijkt hieruit, dat de oscillatorspanning
nog tussen vrij wijde grenzen kan variëren, zonder dat de conversie
steilheid veel verandert (b.v. tussen 5 en 10 V).
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B. Inwendige weerstand.
De inwendige weerstand wordt bij een mengbuis bepaald door de
m.f. anodestroomveranderingen, gedeeld door de m.f. anodespanningsverandering. Natuurlijk moet men hier weer van een bepaalde oscillatortrilling uitgaan. Hoe de inwendige weerstand met de groottevan
de oscillatorspanning samenhangt, is in fig. 171 aangegeven.
Men ziet, dat met toenemende oscillatorspanning de inwendige
weerstand niet onbelangrijk toeneemt. Men vindt gewoonlijk de weer
stand Ri voor dezelfde negatieve roosterspanning (VgJ en anodestroom opgegeven als waarbij men Sc opgeeft.
C. Conversie- of mengversterking.
’■/

Volgens § 3 wordt de spanningsversterking van een gewone buis
aangegeven door:
w

_

c & • Ra ,

Vc ~ g Ri + Ra = 6 Ri + Ra
waarin g de versterkingsfactor, Ri de inwendige-, Ra de anodeweerstand en 5 de steilheid voorstelt. Is nu de roosterwisselspanning Vgf
dan is de verkregen anodewisselspanning
Ri • Ra
1/ = Vc .Vg =( s ft - Ra ) Vg.
Bij de moderne mengbuizen is dezelfde formule toe te passen, als
we voor de steilheid de conversiesteilheid en voor Ri de pas be
sproken inwendige weerstand in rekening brengen, zodat we voor
de m. f. spanning vinden :
Ri . Ra
(48)
M.f. spanning: Vm = (sc Ri + Ra ) Vg
Men noemt de tussen () geplaatste waarde de conversie- of meng
versterking, dus :
Ri • Ra
(49)
Conversieversterking: gc = Sc Ri + Ra
In fig. 171 is de conversieversterking door de lijn gc aangegeven;
men ziet, dat deze waarde toeneemt met de oscillatorspanning en een
maximum heeft tussen ongeveer 7 en 10 V.
Nemen we als voorbeeld ter bepaling van gc de kromme voor het
lange- en middengolfgebied en gaan we uit van 8 V eff. oscillator
spanning, dan vinden we Sc = 595 /«A/V = 595.10~6 A (punt a) en
Ri = 1,53.106 (punt b). De conversieversterking is dan, als we de
anodeweerstand Ra op 0,5 M jtl stellen : gc = 595.10-6 X 1,53.106 .
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X 0,5. TO6(1,53.106 + 0,5.105 ) = 595 X 1,53 X 0,50 : 2,03 = 225
(punt c).
We zien uit dit voorbeeld tevens, dat voor een grote versterking
de inwendige weerstand ruim 3 maal zo groot is als de anodeweerstand Ra .
De conversie- of mengsteilheid van een mengbuis is de m.f. stroomvcrandering
per volt h.f. stuurroosterspanningsverandering bij constante anodespanning en
bij een gegeven oscillatorspanning.
Do inwendige weerstand van een mengbuis is de m.f. spanningsverandering,
gedeeld door de m.f. stroomverandering, die daarvan het gevolg is, bij een
constante stuurroosterspanning en gegeven oscillatorspanning.
De conversie- of mengversterking van een menglmis is het getal, dat aangeeft
hoeveel maal zo groot de m.f. spanning op het koppelelement is als de h.f.
spanningsverandering op het stuurrooster bij een gegeven oscillatorspanning.

§ 80. Het mengproces in de octode.
We willen nog even nagaan, hoe eigenlijk de transponering van
de modulatie in de octode tot stand komt.
Men bedenke, dat het penthodedeel de zwakke antennetrillingen
toegevoerd krijgt op g4; deze trillingen bewegen zich over een zo’n
klein gedeelte van de Ia-Vg karakteristiek, dat nagenoeg van geen
steilheidsverandering, dus van gelijkrichting of transponering, sprake
kan zijn. Dit moet verkregen worden door de oscillatortrilling; deze
moet grote steilheidsveranderingen geven, onverschillig in welk deel
van de regelkarakteristiek van het penthodedeel men zich bevindt.
Om nu enig idee te krijgen van hetgeen er geschiedt, bepalen we
bij een willekeurige voorspanning
op g4 de gewone steilheid ;
deze hangt af van de spanning
°P gii- Want als dit een grote
stroom doorlaat, kan g4 ook
meer doorlaten en wordt Ia, en
'-16V -12
-4 . 3 .
Steilhodsveranderlng
Roosterspaqnng (\jjl)
door Osdlllafor
dus ook de steilheid S, groter.
Het is dus wenselijk om de
t /rff.av
steilheid te weten, die bij ver& schillende spanningen op g, op
Oscillatorspanning
treedt. Daarom geven we in fig.
Fig. 172
172 de steilheids- of (5 — Vg)
Hoe de steilheidsveranderingen ontstaan karakteristiek
door de oscillatortrillingen bij een
Gesteld nu, dat een oscillator
constante waarde van Vg4.
trilling op g, komt. Er treedt
(voor gestreepte steilheidskromme
zie § 84)
dan gelijkrichting op en automa-
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tisch wordt een negatieve voorspanning verkregen, welker grootte
bepaald wordt door de sterkte van de trilling en de grootte van
de Rgr Daarvan hangt ook af hoever de toppen van de kromme
over de lijn van de vaste negatieve voorspanning (—1,5 V) heen
kijken. Als we nu verder de roostertrillingen projecteren op de
5—Vg lijn, dan kunnen we bepalen hoe groot de steilheid op elk
ogenblik van de trilling is, zoals door de krommen (rechts) is
aangegeven. Men ziet, dat de steilheid wel heel sterk periodisch op
en neer gaat. De antennetrillingen, die op g4 komen, komen nu niet,
als bij een triode of penthode, in het werkpunt van de karakteristiek
met niet of zeer weinig veranderlijke steilheid te werken, maar het is
alsof het werkpunt over de karakteristiek heen en weer vliegt, zodat
de steilheid zeer sterk verandert. Dit heeft juist de modulatie ten ge
volge. Wiskundig kan men hieruit afleiden hoe groot de conversiesteilheid is; deze is ruw genomen, ongeveer 0,25 van de topwaarde
S/nax (fig. 172).
§ 81.

Ongewenste modulatieverschijnselen in mengbuizen.
In § 14 leerden we een 4-tal modulatieverschijnselen kennen; deze
doen zich ook bij de mengbuizen voor. De voorwaarden, waaronder
dit geschiedt, zijn echter iets anders, omdat deze buis, behalve de
antennetrillingen ook nog de veel sterkere oscillatortrilling toegevoerd
krijgt. Dit maakt het geval nu ook meteen weer gecompliceerder. Het
komt echter hierop neer, dat men nu niet met de gewone steilheid,
maar met de mengsteilheid moet rekenen; men moet weten, hoe de
karakteristiek van de mengsteilheid verloopt.
Is de Ia - Vg karakteristiek kwadratisch, dan is de steilheidskarakteristiek 5
Vg een rechte, schuine lijn (fig. 4) en die van de
mengsteilheid, dus Sc
Vg, blijkt een rechte horizontale lijn te zijn
(fig. 3), zodat dus de mengsteilheid constant is.
Was de Ia - Vg karakteristiek een derdemachtskromme, dan was
de 5 — Vg karakteristiek kwadratisch en de Sc — Vg karakteristiek
lineair, zodat de mengsteilheid gelijkmatig toenam. Zo is de steilheidskarakteristiek een kromme volgens een vergelijking, die één macht
lager is dan die der Ia — Vg karakteristiek en die van de Sc — Vg
karakteristiek is weer één macht lager.
A. Modulatiebroni.
Daar de verandering van de mengsteilheid een voorwaarde is voor
de genoemde vier verschijnselen en omdat voor modulatiebrom het
reeds voldoende is dat deze gelijkmatig verandert, zal modulatiebrom
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bij een derdemachtskromme, of in het algemeen bij een kromme, die
het derdemachtskarakter bezit, sterk optreden. De diepte van de ver
kregen modulatie is nu ook evenredig met de amplitude van de sto
rende spanning. De grootte van de modulatiebrom wordt op dezelfde
wijze bepaald als bij de h. f. buizen (§ 14A).
B. Modulatieverdieping en modalatiever vorming.
Bij de h. f. versterkbuis traden deze verschijnselen op, als de Ia -Vg
karakteristiek een derdemachtskromme is, of althans dit karakter heeft.
Hier is het nodig, op grond van het hierboven gezegde, dat de Ia -Vg
karakteristiek van de mengbuis een vierde- of een hogere machtskromme
is. De sterkte van beide verschijnselen is weer evenredig met het vier
kant van de storende wisselspanning. Uitgedrukt in de niet-lineaire
vervorming door de 3e harmonische d3, verkrijgt men dezelfde uit
drukking als in § 14B.
C. Kruismodulatie.
Hiervoor geldt hetzelfde, als voor de verdieping en vervorming van
de modulatie en ook de formule in § 14C geldt hier.
Wil men derhalve modulatiebrom, modulatieverdieping en kruis
modulatie bij mengbuizen vermijden, dan zou men moeten streven
naar een kwadratische karakteristiek. Maar aangezien deze buis in de
regel ook als regelbuis moet werken en men dus een lange „staart”
aan de Ia - Vg karakteristiek verlangt, moet men daarvan afzien en
streeft men ook nu naar de exponentiële karakteristiek.
Modulatiebrom, modulatieverdieping, modulatievorming en kruismodulatie
zouden by mengbuizen niet optreden, als deze een kwadratische Ia - Vg karak
teristiek hadden.
Aangezjen mengbuizen gewoonlijk ook regelbuizen moeten zijn, streeft men
naar een exponentiële karakteristiek.

§ 82. Hogere harmonischen en buisgeruis bij mengbuizen.
Bij mengbuizen treden, evenals bij andere buizen, hogere harmonischen
en buisgeruis op. Beide,blijken afhankelijk te zijn van de grootte van
de oscillatorspanning.

f
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A. Hogere harmonischen.
In fig. 173 is een karakteristiek gegeven, die aangeeft hoe de anodestroom Ia, welke door de buis gaat, afhangt van de spanning op g, (Vg,).
Gaan we na wat de invloed is van de grootte van de oscillator
spanning. Hoe kleiner deze is, hoe meer men gebruik maakt van het
rechte deel van de karakteristiek d.w.z. hoe kleiner de niet-lineaire
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vervorming is, dus hoe zwakker de hogere harmonischen zijn en hoe
kleiner hun aantal is; daarmede is de kans op fluittonen verkleind. Tegen
over dit voordeel door een kleine oscillatorspanning staat een nadeel,
dat we nu zullen leren kennen.
B. Buisgeruis.
In § 17 bespraken we het buisgeruis door het hageleffect. Wij zagen
dat de ruisspanning evenredig is met )' ja . B : 5.
Bij een mengbuis geldt deze betrekking ook en men behoeft alleen
de steilheid S door de conversiesteilheid Sc te vervangen.
Gaat men uit van een constante frequentieband B, dan zien we,
dat de ruisspanning evenredig is met )Ta : Sc dus:
Ruisspanning: Er co j/7ö : Sc
(50)
Nu zijn beide grootheden afhankelijk van de oscillatorspanning.
Uit fig. 171 zagen we, dat de conversiesteilheid Sc toeneemt met de
oscillatorspanning, althans tot een bepaalde grens.
Uit fig. 173 blijkt, dat de anodegelijkstroom (Ia gem) bij grotere
oscillatorspanning klei
<0mA
ner wordt (bij Aj kleiner
dan bij B,). Hieruit volgt,
Al
Bi
dat, zowel door Ia als
door Sc, de ruisspanning
Hl L
kleiner wordt, naarmate
Rooster spanning (\§ l)
A nodestroom verandering
de oscillatorspanning
door Oscillator
I
groter wordt.
t
| „ ;
We zien dus, dat ter
I
wijl de kans op fluit
I
tonen groter wordt door
een grotere oscillator
spanning, de kans op
Fig. 173
ruisen afneemt.
Intussen is het ruisen
Een grotere oscillatortrilling geeft een kleiner wel een zeer belangrijke
gemiddelde anodestroom en verkleint de kans op en onaangename eigen
buisgeruis.
schap van de buis en
men vindt hierin een reden om de buis te kwalificeren naar de mate
van het ruisen. Hoe geringer het ruisen is, hoe beter de kwaliteit.
Daarom wordt de buiskwaliteit wel voorgesteld door de omgekeerde
waarde van de ruisverhouding, dus :
~‘6V
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Natuurlijk geldt de gevonden waarde voor één bepaalde oscillatorspanning; neemt men deze aan, dan kan men aan de hand van fig. 170
en 171 de buiskwaliteit bepalen. Was Vosc = 9 V en is VgA =
2 V, dan is volgens fig. 170 Ia = 1,06 mA, terwijl volgens fig. 171
(geval A) Sc = 590 //A/V. Daaruit volgt, dat bij 9 V oscillatorspanning de buiskwaliteit 590 : 1,03 = 573 is.
C. Verhouding biiisgeruis en signaalsterkte.
Strikt genomen komt het bij het ruisen van de buis niet alleen op de
opgewekte ruisspanning aan, maar ook op de spanning van het I. f.
signaal en wel in deze zin, dat hoe kleiner de eerste is ten opzichte
van de tweede, hoe minder hinderlijk het ruisen is (§ 17D). Men noemt
de verhouding van beide de ruisverhouding, waarvoor is te schrijven:
Er

(52)
Ruisverhouding = Es
waarin Er de ruisspanning en Es de
A
EK2
b
signaalspanning voorstelt.
Langen midden Korte golfgebied
golfgebied
In fig. 174 hebben we voor de EK2
Va-200-250V
Va.200-250V
Vq2~200V
Vg^2O0V
aangegeven hoe groot bij bepaalde ge
tfp-ygs=eov
Q4—4V
Rgi *90000Jl
Rgi *500000.
gevens van de spanningen en de weer
stand Rgt de ruisverhouding is in het
50. KJ'4
lange- en middengolfgebied (A) en in het
kortegolfgebied (B).
40.10'4
\
Hieruit blijkt, dat het ruisen bij een
\
30.10
zelfde
oscillatorspanning bij de korte gol
B
Ns &
ven
sterker
is dan bij de andere golven
20.10'4
(§ 114). Verder zien we, dat, als de oscil
latorspanning kleiner is dan ca. 7 V de
o
Li 15 ruisverhouding snel aangroeit.
5
D Vtff
Oscillatorspanning (V osc)
Opmerking: Overeenkomstig § 17B is de ruisFig. 174
spanning bepaald door Er = c2 X Vla. B :Sc.
De signaalspanning Es is evenredig met de
Hoe de ruisverhouding
effectieve ingangsspanning Vi op g{ van de buis
(Er : Rs
ruisspanning
signaalspanning) afhangt van en met de modulatiediepte (m), dus met Vi.m.
Als we nu de bandbreedte geheel constant
de oscillatorspanning brj lan
veronderstellen, wordt de ruisspanning Er
ge-, midden- (A) en bij
evenredig met )f1 a : Sc. . De ruisverhouding
korte golven (B).
is dan bepaald door:
i Ia
)rTa . 1/f. m
Ruisverhouding: Er _
— -------- ■ vi . m =
(16a)
Sc
Sc . Vi . m
Gaat men uit van een constante waarde van Vi en van m, dan wordt de ruis
verhouding alleen bepaald door )' I a : Sc, dus door twee grootheden van de mengbuis, welke de ruisvrijheid bepalen.
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In de laatste jaren heeft men er van afgezien de kromme Er : Es
van de buizen op te geven ; de vervangingsruisweerstand is n.1. van
meer belang (§ 17-B2); men vindt deze b.v. in fig. 177 en 178 opgegeven.
Een grote oseillatorspanning verhoogt de kans op het ontstaan van hogere
harmonischen, dus op het ontstaan van fluittonen, doch verkleint de kans op
buisgeruis, daar de ruisspanning kleiner wordt, doordat de gemiddelde anodestroom kleiner en de oonversiesteilheïd groter is.
De mate, waarin het buisgeruis stoort, hangt af van' de verhouding van de
ruisspanning en de signaalspanning, welke men de ruisverhouding noemt.
De buiskwaliteit met betrekking tot buisgeruis wordt aangegeven door de
omgekeerde waarde van de ruisverhouding by een gegeven oseillatorspanning.

§ 83. Moeilijkheden met de eerste octode bij kortegolfontvangst.
Kortegolfontvangst stelt nog veel hogere eisen aan buizen en ont
vanger dan de kortste golven uit het middengolfgebied. Een zeer ge
ringe capaciteit van het b.v. 0,1 pF kan reeds een funeste invloed
uitoefenen. Wij willen ons hier bepalen, tot een paar op de vóórgrond
tredende verschijnselen, die zich o.a. bij de octoden voordeden.
A. Inductie-effect.
Bij de kortste golven uit het middengolfgebied zal, als geen tegen
maatregel wordt genomen, bij de octode het verschijnsel optreden, dat
met hoger wordende frequentie de cDnversieversterking afneemt, wat
toe te schrijven is aan een kleinere conversiesteilheid. De oorzaak
hiervan ligt in het feit, dat de oscillatorspanningen in het stuurrooster
spanningen van tegengestelde fase induceren, die derhalve de eerstge
noemde tegenwerken. Zo heeft men bij de AK2 bij de kortste golven
in het middengolfgebied en bij een oseillatorspanning van 8 V,. in het
stuurrooster g4 wel een geïnduceerde spanning van ca. 1 V gemeten,
terwijl bij een golflengte van 14 m deze spanning wel enige volts
bedroeg, zodat de versterking vrijwel verloren ging.
De kleinere conversiesteilheid hebben we in fig. 172 door de ge
streepte kromme aangegeven. Nu zou door de kleinere Sc het ruisen
moeten toenemen, maar ook de gemiddelde .waarde van de anodestroom daalt en het gevolg daarvan is, dat het ruisen vrijwel on
merkbaar toeneemt.
Het feit, dat nu gemakkelijk een oseillatorspanning op de antenne
kan komen, zodat straling in de oscillatorfrequentie kan plaats vinden,
is, naast de kleine versterking, wel zeer onaangenaam.
Wat is nu de oorzaak van het inductieverschijnsel ? Het vermoeden
ligt voor de hand, dat de capaciteit tussen de roosters g, en g4 wel
de oorzaak zal zijn. Echter is deze zo klein (vaak nog minder dan
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0,1 pF), dat daardoor het verschijnsel niet zo verklaard kon worden.
Men moest de verklaring zoeken in de verdeling van de electronen
in de nabijheid van het stuurrooster. Het rooster g, laat in het rhythme
van de oscillatortrilling electronen door. Maar de meeste dier electro
nen keren, als ze de oscillatoranode g2 gepasseerd zijn, weer terug,
aangezien rooster g4 een sterke negatieve voorspanning heeft, terwijl ze
door g9 worden aangetrokken. Daardoor wordt de ruimtelading onder
g4 in het rhythme der oscillatorfrequentie gevariëerd. De aldus gevormde
wisselende ruimtelading induceert in g4 spanningen van dezelfde fre
quentie, alsof we te doen hadden met een condensator van enkele pF.
Er is echter één verschil. Gesteld, dat g, positief wordt, dan neemt
de oscillatorstroom toe en wordt de ruimtelading onder g4 versterkt
(negatief), waardoor een positieve spanning op g4 geïnduceerd wordt.
Had men te doen met een capaciteitswerking tussen g, en g4, dan
•moest g4 negatief worden op pas bedoeld ogenblik; men zegt daarom,
dat men te doen heeft met een negatieve capaciteit; deze noemt men
bovendien éénzijdig, omdat ze slechts op één der beide electroden, n.1.
op g4 werkt.
Het verkregen inductieverschijnsel, wordt inductie-effect (vroeger:
electronische koppeling) genoemd en is te bestrijden door eenvoudig
buiten de buis een even groot condensatortje tussen g, en g4 te schake
len, dat de werking der negatieve capaciteit neutraliseert (neutraliseringscondensator; Cl7 in fig. 209). Bij de AK2 was hiervoor 2 pF nodig,
doch de EK2 was zoveel verbeterd door een gewijzigde roosterconstructie en door een juist gekozen spanning aan de roosters g2, g3
en g5, dat deze capaciteit tot op de helft kon worden verkleind. Bij
de laatste buis was dit condensatortje in de top daarvan gebouwd.
Intussen bleek, dat, naarmate de golflengte in het middengolfgebied
kleiner was, het resultaat steeds minder gunstig werd, zodat het inductieeffect bij korte golven wel weer zeer hinderlijk was.
De reden hiervan is de volgende: Het blijkt, dat de vorming van
de wisselende lading en dus ook van de inductiespanning op g, ge
schiedt. Dit is een gevolg van de tijd, die de electronen nodig hebben
om de weg van de kathode naar de oscillatoranode g2 te doorlopen
en die wordt aangeduid als de looptijd. Deze weg is extra lang, doordat
het grootste deel der electronen door de mazen van g2 schiet, dan
door de ruimtelading onder g4 worden teruggekaatst, zodat de elec
tronen een boog- of Iusvormige weg beschrijven, welke bij vele door
de mazen van g3 loopt. Nu is de tijd voor het doorlopen van deze
weg wel zeer klein, maar hoe korter de periode der h.f. trillingen is
(dus hoe korter de golflengte) des te moeilijker wordt het om in de
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beschikbare tijd de omweg te doorlopen en zo is het verklaarbaar, dat
er faseverschuiving tussen oscillatorspanning en geïnduceerde spanning
ontstaat. In die omstandigheden kan de neutraliseringscondensator
alléén niet meer voldoen en men moet hiermede een weerstand in
serie schakelen, zodat ook in dit stelsel een faseverschuiving optreedt.
Men kan het dan zo maken, dat bij een gegeven oscillatorspanning
onder aan het kortegolfgebied de neutralisering is verkregen.
Opmerking: Het is intussen nog wel merkwaardig, dat, als men de oscillatorfrequentie lager zou nemen dan de ontvangen frequentie, wat geen ge
woonte is (§ 73), bovengenoemde maatregelen niet zjjn te nemen, omdat dan
de in de stuurroosterkring opgewekte spanningen in fase blijken te zrjn met
de oscillatorspanningen. Dit feit kan derhalve een punt van overweging zijn
om b.v. bij kortegolfontvangst de oscillatorfrequentie kleiner te kiezen dan de
ontvangfrequentie.

B.

Frequentieverschuiving.

Bij de vroegere octoden deed zich nog een verschijnsel voor, n.1.
dat bij golven korter dan ca. 200 m, de frequentie der oscillator niet
constant bleef, maar zelfs belangrijk veranderde of verschoof. Dit ver
schijnsel noemt men frequentieverschuiving. Het gevolg hiervan was,
dat de afstemming der m. f. kringen niet meer klopte met de verschilfrequentie van oscillator- en draaggolffrequentie, zodat de ontvangst
zwakker en zelfs geheel onmogelijk werd. Dit verschijnsel, dat door
andere oorzaken dan het mee-trekeffect verklaard moet worden (§ 71B),
kan ontstaan door een der hieronder genoemde oorzaken.
a. door a. s. r.
Frequentieverschuiving kan ontstaan, doordat g4 een meer of minder
sterke negatieve voorspanning krijgt. Daardoor zal een deel der electronen op weg naar de anode dit rooster met kleine snelheid passeren
en een ander deel wordt teruggekaatst. Deze laatsten kunnen meer
dere malen tussen g, en g4 teruggekaatst worden. Daardoor neemt
de ruimtelading toe in de buurt van g, en g2. Dit brengt mede, dat
de capaciteit tussen g, en kathode en tussen g2 en kathode vergroot
wordt, doordat een ruimtelading een invloed heeft, alsof de afstand
der condensatorelectroden verkleind is. Hoe groter de negatieve voor
spanning op g4 is, des te meer zullen daardoor de schijnbare capaci
teiten toenemen. Zo kwam nu bij de AK2, als men de negatieve roosterspanning van —2 op —20 V bracht, een capaciteitsverandering tussen
de rooster g, en g2 van 0,2 /*F op 0,3 juF tot stand.
Een dergelijke capaciteitsverandering beïnvloedt direct de eigen-frequentie van de oscillatorkring en wel des te meer, naarmate de kring:>
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capaciteit kleiner, dus de frequentie hoger, ofwel de golflengte kleiner
is. Zo behoorden verschuivingen van 20 kc/sec bij 13 m golven niet
tot de zeldzaamheden.
Door nu bij de EK2 het rooster g2 een spanning van 200 V te
geven, kon men de verschuiving belangrijk verbeteren.
Verder bleek het gunstig te zijn, als men de roosters g2, g3 en g5
niet voedde over een potentiometer, zoals in fig. 169 geschiedde, maar
over serieweerstanden.
Dan nog kon men de verschuiving bestrijden door gebruik te maken
van de 2e harmonische van de oscillatortrilling. Moest de oscillatorfrequentie 20 000 kc/sec zijn (15 m), dan stemde men de kring op
10 000 kc/sec af. Het merkwaardige was, dat de oscillatortrilling stabieler
bleek te zijn. Zo kon men de pasgenoemde verschuiving van 20 kc/sec
wel op 4 kc/sec terugbrengen.
b. door netspanningsveranderingen.
Ook kunnen netspanningsveranderingen verschuivingvan de frequentie
veroorzaken, doordat hierbij de negatieve spanning op het stuurrooster
zich wijzigt. Verschuivingen van 10 kc/sec bij een golflengte van 13 m
kwamen meermalen voor bij netspanningsveranderingen van 5 tot 10 %
Men kon de op deze wijze verkregen verschuiving wel tot op een
derde verminderen, als men de oscillatorkring niet aan g,, maar aan
g2, en dus de terugkoppelspoel aan g,, verbond.
c. door steilheidsverandering van de oscillator.
De onder a en b genoemde oorzaken (a. s. r. en netspanningsver
anderingen) kunnen ook nog op andere wijze frequentieverschuiving
veroorzaken. Daartoe moeten we letten op de stroom, welke door de
oscillatoranode g2 gaat. Bij lage frequenties, d.w.z. lange- en midden
golven, is deze in fase met de roosterwisselspanning op g,, maar bij
de zeer korte golven is dit niet meer het geval.
Dan begint de looptijd der electronen weer een rol te spelen. De
meeste electronen bereiken, zoals we reeds opmerkten bij het inductieeffect, langs een omweg g2 en dit heeft faseverschuiving tussen roosterspanning en anodestroom ten gevolge, die bij de korte golven wel
zeer belangrijk kan zijn; zij kan bij ca. 10 m golven wel 70° bedragen.
Om nu de steilheid te bepalen, moet men de anodewisselstroom
ontbinden in twee wisselstromen, waarvan de ene in fase en de andere
90° in fase verschoven is. De in fase zijnde stroomsterkteverandering
per volt roosterspanningsverandering geeft de steilheid aan. Men ziet
gemakkelijk in, dat de steilheid belangrijk kleiner zal zijn. Zo werd bij
de AK2 bij 10 m golf-ontvangst de steilheid tot op 1 /3e deel gereduceerd.

_/
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Deze steilheidsvermindering brengt op zijn beurt weer een verschui
ving van de oscillatorfrequentie mee, zoals uit het volgende blijkt.
De spoel in de roosterkring is gekoppeld aan de anodekring. Nu
weten we, dat door terugkoppeling in normale gevallen, dempingsreductie wordt verkregen, m.a.w. dat de terugkoppelspoel een tegen
gestelde, even grote spanning in de trillingskring opwekt, als het
spanningverlies in de ohmse weerstand in dekring bedraagt (I -§ 85).
Door faseverschuiving moet de reducerende spanning weer ontbonden
worden in één, die tegengesteld is aan de spanning van de dempingsweerstand en één loodrecht daarop. Deze situatie komt geheel over
een, zoals uit wiskundige beschouwingen blijkt, met de toestand, dat
in de kring nog een capaciteit is opgenomen. En dit betekent niet
anders dan dat de trillingskring een andere frequentie heeft^gekregen,
m.a.w. er treedt frequentieverschuiving op.
Middelen ter bestrijding hiervan zijn alleen te vinden in de con
structie van de buis, zoals in de volgende § zal blijken.
In octoden kunnen bij ontvangst van korte golven vooral twee storende fac
toren optreden, n.1. inductie-effect en frequentieverschuiving.
Het inductie-effect is het verschijnsel, dat door de oscillatortrillingen in het
stuurrooster (gt) spanningen van tegengestelde fase worden geïnduceerd, welke
dus de invloed van do oscillatorspanning verkleinen, zodat de conversiesteilheid
wordt verkleind; bovendien zal de antenne straling In de oscillatorfrequentie
vertonen.
Het inductie-effect wordt daardoor verklaard, dat electronen, die door de
oscillatoranode g2 schieten voor de ruimtelading onder het stuurooster g4 terugkeren naar g2, waardoor de ruimtelading verandert in het rhythme der oscillatortrilling, die op zijn beurt inducerend werkt op het stuurrooster.
Men bestrijdt het inductie-effect bij lange en midden golven door een neutraliseringscondensator tussen gl en g4 te plaatsen, terwyl bij korte golven in
serie met deze een weerstand wordt aangebracht.
Frequentieverschuiving is het verschijnsel, dat de frequentie van de oscillatortrilling, in het bijzonder bij korte golven, verandert of verschuift.
Frequentieverschuiving vond bij de eerste typen octoden plaats:
a. doordat bij a,s.r. of netspanningsveranderingen de negatieve voorspanning
op het rooster g4 zich wijzigt, wat ten gevolge heeft, dat de capaciteiten
tussen kathode en rooster gl en tussen kathode en rooster g2 zich wyzigt.
b. doordat de te lange weg, die de electronen van de kathode naai4 rooster g2
moeten doorlopen, (dus te grote looptijd der electronen) wordt de steilheid
der oscillatortriode verkleind, wat neerkoint op een schijnbare capaciteitsverandering van de oscillatorkring.

De vierbundel=octode EK3.
De in de vorige § ontwikkelde moeilijkheden bij alle tot en met
EK2 verschenen octoden, waren van die aard, dat men deze niet als
regeloctode voor golven beneden ca. 200 m kon gebruiken. Daar
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echter de kortegolfontvangst een steeds belangrijker plaats in ging
nemen, kwam Philips’ Laboratorium er toe een geheel nieuwe octodeconstructie te ontwikkelen, waarbij genoemde moeilijkheden zoveel
mogelijk werden ondervangen. Zo verscheen dan in 1938 de regeloctode EK3.
In de eerste plaats moest de constructie zo zijn, dat de grootte van
de negatieve voorspanning op het rooster g4 geen invloed moest
hebben op de oscillatorfrequentie; in de tweede plaats moest naar een
veel kortere electronenweg, dus kor
tere looptijd der electronen in de
oscillatortriode gestreefd worden.
Men bereikte dit door de electronenbanen van triode- en penthodedeel
van elkaar te scheiden door een
bijzondere vorm aan de verschil
lende electroden te geven (fig. 175).
Rond de kathode zijn 4 vrij zware
steunen aangebracht, welke het
rooster g, dragen. Door de 4steunen
worden 4 vakken gevormd voor
Fig. 175
Doorsnede van de Jf-bundel-octode
de doorlating van de electronen,
EK3, waarmede kortegolfontvangst
zodat er vier electronenbandels ge
mogelijk werd gemaakt, doordat
vormd worden, 2 voor de oscilla
de frequentieverschuiving zeer
tortriode (horizontaal) en 2 voor het
sterk was onderdrukt.
modulatiegedeelte (verticaal). Links
en rechts van de kathode zijn V-vormige plaatjes opgesteld, die de
triode-anode g2 vormen en waardoor verkregen is, dat de weg der
electronen nu beperkt is tussen kathode en g2, zodat de looptijd veel
korter is geworden dan bij de vroegere octoden.
Om g2 zijn twee gebogen plaatjes geplaatst, welke het schermrooster
g2 vervangen. Het geheel wordt omsloten door het cirkelvormige
stuurrooster g4. Daaromheen is het ruitvormige rooster g5, het ovale
rooster g6 en daaromheen ten slotte de cirkelvormige anode a geplaatst.
Doordat de schermelectrode g3 op een positieve spanning van ca.
100 V staat, zullen de electronen zich, als gevolg van de omgebogen
uiteinden van g3, naar buiten bewegen en zo naar de anode gaan.
De roosters g4, g5 en g6 bezitten, juist midden tegenover de openingen der electrodehelften van g3, een steun. Daar deze steun van
g4 ook negatief is, wordt de bundel in twee delen gesplitst. Dit heeft
ten doel om te voorkomen, dat electronen, die met onvoldoende snel
heid in de ruimtelading onder g4 komen, daardoor bij hun terug-
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kaatsing weer door de opening van electrode g3 naar binnen zouden
kunnen gaan. De teruggekaatste electronen worden, zoals we zien,
door electrode g3 belet de oscillatoranode g2 te bereiken en kunnen
dus niet meer hun schadelijke werking (verkleining der capaciteiten)
veroorzaken, terwijl zij evenmin steilheidsvermindering kunnen be
werkstelligen.
Het schermrooster g5, dat als g3 een positieve spanning heeft, nadert
onder een hoek van 45° het stuurrooster het dichtst en oefent daar
een grotere kracht op de electronen uit dan in plaatsen, welke meer
recht voor de openingen in g3 liggen. Dit bleek nodig, opdat de
electronen, die het sterkst naar buiten gebogen worden, met genoeg
energie het rooster 4 naderen. Zodoende wordt een meer gelijkmatige
verdeling der electronen, die door g5 naar de anode gaan, verkregen
en vanzelfsprekend komt dit de steilheid van het penthodedeel der
octode ten goede.
Wat het mengproces dezer octode betreft, dit blijft gehandhaafd;
immers, de beide bundels, die naar de anode a gaan, worden eerst
door g, en vervolgens door g4 beïnvloed, zodat de menging op de
bekende wijze plaats vindt.
Bij de vierbundeloctode was de frequentieverschuiving practisch ge
heel opgeheven. Kon men bij de AK2 bij 10 m golven in het triodedeel een faseverschuiving van 70° vaststellen, bij de EK3 was die
slechts 12° , of anders gezegd, terwijl bij de AK2 de steilheid van de
triode tot op 1 /3e van de oorspronkelijke waarde verminderde, nam
bij de EK3 de steilheid maar met slechts 2 % afHoewel het inductie-effect wel verminderd was, bleek het toch nog
nodig een neutraliseringscondensator met weerstand toe te passen.
Daarom werd in de top van de EK3 een condensator van 1 pF en
een weerstand van 2700 n ingebouwd.
Ondanks de goede kwaliteiten dezer buis heeft deze geen bijzon
dere opgang gemaakt en wel voornamelijk door de invoering van de
hierna te bespreken combinatiebuizen; daarom zien we er vanaf hier
verschillende karakteristieken te geven.
Door do bijzondere constructie van de octode EK3, was de frequentieverschuiving dermate opgeheven, dat deze buis ook voor kortegolfontvangst was te
gebruiken; hoewel ook het inductie-effect was verminderd, was het toch nodig
een neutraliseringscondensator in serie met een weerstand tussen gl en g-i te
plaatsen.
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5.

Combinatie-mengbuizen.

. De triode-hexode ECH3.
1 1939 bracht Philips de ECH3, een combinatiebuis, bestaande uit
een triode en hexode, aan de markt. Het oscillatorgedeelte was nu
meer vrij gemaakt van het menggedeelte dan bij de octode. De in
het triodedee! (fig. 176) gevormde oscillatortrilling wordt hierbij door
een inwendige verbin
Ian
ECH3
ECH4
ding in de buis op g4
fa?
gebracht, terwijl de ont2C3=50pF
C*=100pF
EÊIjUk
II
II
L-—
?/
vangkring aan g, is ver%r+S3)=
o
Ik .
50000X1
§
==
bonden, dus juist anders§ 7*r
I(gr+go)
o
Rk-x— om dan bij de octode.
C2=0,1pF
150JI
Cp
Cl
Dit doet aan het meng
iraipF
Har-proces
niets af of toe.
300COJL
a.v.r
+ 250V We hebben hier te doen
met een regelhexode, zo
Fig. 17G
dat het rooster g4 met
■ Principeschema van de schakeling van de meng variërende maaswijdte is
buis, de triode-hexode ECH3; dit geldt ook voor de gewikkeld (§ 15).
triode-heptode ECH4.
De mengsteilheid van
de buis bedraagt bij 8 V oscillatorspanning 650 pA/V en de inwen
dige weerstand 0,8 M.n. (Bij EK2 waren deze waarden bij lange- en
middengolven 600 (uA/V en 0,75 M_n.) De grote vooruitgang van
deze buis was gelegen in de belangrijk kleinere frequentieverschuiving.
Bij 15 m golven en met een afstemcapaciteit van 50 F en voluit
geregelde buis (a.s.r.) was de verschuiving kleiner dan 2 kc/sec.

ï

B.

De triode-heptode ECH4.

Het volgend jaar (1940) werd de ECH3 gevolgd door ECH4. De
kenmerkende onderscheiden tussen beide buizen waren, dat men nu
in het hexodedeel een vangrooster had aangebracht, zodat een heptode
was verkregen, terwijl het rooster van de triode nu niet inwendig aan
g3 van de heptode is verbonden. Bij gebruik als mengbuis moet de
verbinding buiten de buis worden aangebracht. Het voordeel van deze
uitvoering is gelegen in het feit, dat men de buis nu ook voor andere
doeleinden kan gebruiken. Men kan b.v. het heptodedeel als m.f.versterkbuis en het triodedeel als I.f.buis gebruiken, ofwel het heptode
deel als I.f.buis en het triodedeel als fase-omkeerbuis (§ 51). Het
heptodedeel heeft boven het hexodedeel van de ECH3 de voordelen,
die aan de toevoeging van het vangrooster zijn verbonden, zoals we
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reeds in § 7 bespraken. De schakeling van ECH4 is overigens vol
komen gelijk aan die van de ECH3 (fig. 176).
De kruismodulatie is verder bij de ECH4 iets gunstiger, dan bij de
ECH3, terwijl de frequentieverschuiving vrijwel evengoed is als die van
de ECH3. Wij willen aan deze korte beschouwing nog een paar
karakteristieken toevoegen. Zo is in fig. 177 aangegeven hoe de af
hankelijkheid is van de mengsteilheid Sc ,de inwendige weerstand Ri,
de vervangingsruisweerstand Rv, Ia en Ig2 -f Ig4 is van de nega
tieve spanning l/gx op het stuurrooster van de ontvangkring.
We zien hieruit hoe bij toe
MSI
SI
nemende spanning Vg, de in
10000
v9
wendige weerstand Ri groter en
de mengsteilheid kleiner wordt;
£ met het oog op de a.s.r. is het
1000
^ 3natuurlijk belangrijk een derge
■§4
e
lijke
kromme te bezitten. Verder
1c
Ji
zien we hoe bij stijgende Vg{
Ia en de schermroosterstroom
i (Ig2
+ £-4) afneemt. Daarentegen
*
zien we een sterke stijging van
de vervangingsruisweerstand, het
geen wijst op een steeds sterker
wordend ruisen, naarmate de
-50 V
-40
-30
-20
-10
0
Roosferspannlng (tyr)
a.s.r. intensiever werkt, d.w.z.
Fig. 177
meer onder in het regelgebied
komt. Dit klopt met hetgeen we
Hoe bij de mengbuis ECH4 de stroomsterkte Ia en I (g2 + g4) en de inwen vroeger opmerkten, dat bij toe
dige weerstand Ri, mengsteilheid Sc en
nemende Sc de ruisspanning
de vervangingsruisweerstand Rv afhan moet toenemen (§82); ook voor
gen van de negatieve voorspanning op
de vervangingruisweerstand geldt
het stuurrooster (Vgx).
dit. Wij moeten nog even opmer
ken, dat, als de ECH4 zo gebruikt wordt, dat het heptodeel als m.f.ver
sterker functionneert, fig. 177 niet gebruikt mag worden.
Er is nog een tweede stel grafieken, dat onze aandacht vraagt.
In tegenstelling met de in fig. 171 gevolgde methode worden meng
steilheid en inwendige weerstand liever niet als functie van de oscillatorspanning, maar van de stroom I (gj + g3), welke practisch
alleen uit de oscillatorstroom bestaat, aangegeven; men doet dit,
omdat deze stroom gemakkelijker te meten is dan de oscillatorspanning Vosc• In fig. 178 is de oscillatorspanning Vosc als effec
tieve waarde afgezet. Deze is practisch rechtevenredig met I (gr -\-g3)y
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zoals door de schuin lopende, nagenoeg rechte lijn, wordt aangegeven.
Daardoor vertonen de krommen Sc en Ri ook hetzelfde karakteris
tieke verloop als in fig. 171.
Ook in deze figuur is de vervangingsruisweerstand Rv aangegeven.
Op deze wijze zijn door
MA/V
1200
fig. 177 en 178 de afhanke
lijkheid van Sc, Ri en Rv be
J
paald: a. van de invloed van
3'000
het stuurrooster (door Vgx),
t
5
V
b. indirect van de invloed van ‘
2.0 -40
I
de oscillatorspanning (Vosc)
£
"2ff"
^
5.
s*
£
% door / fgT + g3).

?

1,5 \

30^

i r
1 i
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C. De triode-heptode ECH21
en UCH21.
5
Naast de ECH4 verscheen in
OJS-----10
1941 de triode-heptode ECH21
(behorende tot de nieuwe serie
0----o
sleutelbuizen; § 9). Van deze
300 /jA 400
XX)
200
0
Roostcrstroom (I (g3 *grl)
buis geven we op blz. 289 een
Fig. 178
afbeelding met aanduiding van
-ioe bij de mengbuis ECH4 de mengsteil- de onderdelen (Fig. 179).
heid Sc, de inwendige weerstand Ri, de
De electrische eigenschaposcillatorspanning Vosc en de vervangings pen van ECH21 en ECH4
ruisweerstand Rv afhangen van de stroom
kotnen hoofdzakelijk met elvia de roosters o-t ~r g3.
kaar overeen. Alleen is de
frequentieverschuiving bij de ECF121 nog iets geringer.
Bij een golflengte van 15 m en bij voluit geregelde buis, dus bij
de grootste negatieve voorECH21
spanning en een afstemcai$i_
\35 C3=50pF
Ct=150pT
paciteit van 50 juF, is de
M
II
II
91-"'
of
frequentieverschuiving kleiO
O
1
O -=7 O
O
7=
O
ner dan 1,5 kc/sec.
I(gr+g3)
X
Rk= C2=aifjF
De in fig. 177 en 178
Hh
150JL
Ci
~pP
gegeven
krommen kunnen
\-\\)C5=0Jyr
\-4-a.v.r
ook op de ECH21 worden
%R(92+g4) =
20CC0JI
$24000Jl
+-250V
toegepast.
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Fig. 180
Principe van de schakeling van de ECH21
als mengbuis.
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Volledigheidshalve geven
we in fig. 180 nog een
principeschema van de

289

I

'

Fig. 179
Philips „Miniwatt" sleutelbuis ECH21,
(triode-heptode).

1. Ballon van de buis.
2. Metalen plaatje, waarop *de
vangstof (om gasresten te bin
den) bevestigd wordt.
3. Verbinding van het eerste rooster
van het heptode-gedeelte.
4. Afschermende kooi.
5. Bovenste steunplaatje uit isole
rend materiaal.
6. Eerste rooster van het heptodegedeelte.
7. Tweede rooster (schermrooster)
van het heptode-gedeelte.
8. Anode van het heptode-gedeelte.
6. Eerste rooster van het heptodegedeelte.
10. Vierde rooster (schermrooster)
van het heptode-gedeelte.
11. Vijfde rooster (vangrooster) van
het heptode-gedeelte.
12. Middelste steunplaatje uit isole
rend materiaal.
13. Kathode.
14. Stuurrooster van het triodegedeelte.
15. Anode van het triode-gedeelte.
16. U-vormige afscherming van de
het
roostertoevoerdraad
van
heptode-gedeelte.
17. Bevestigingsstrip van de triodeanode.
18. Een van de 3 U-balkjes, die het
electrodensysteem dragen.
19. Gesloten wikkeling van het stuur
rooster van het triode-gedeelte.
20. Verbinding van de triode-anode
naar een doorvoerpen.
21. U-balkje, drager van het electroden-systeem.
22. Onderste steunplaatje uit isole
rend materiaal.
23. Gloeidraad-einden.
24. Verbindingstrip van het ene
einde van de gloeidraad met de
doorvoerpen.
25. Verbinding van de kathode met
de daarbij behorende door
voerpen.
26. Bodem van geperst glas.
27. Felsring, welke dienst doet om
de afscherming aan de buis te
bevestigen.
28. Enige van de S doorvoerpennen.
29. Zoekerpen.
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schakeling van de ECH21 als mengbuis, dat na het voorgaande geen
nadere toelichting behoeft.
Voor de toepassing als m. f. buis en fase-omkeerbuis, verwijzen we
naar fig. 126.
De voor gelijk- en wisselstroomapparaten geconstrueerde UCH21
is met uitzondering van gloeispanning en gloeistroom volkomen ge
lijkwaardig met de ECH21.
In de laatste jaren hebben de combinatiebuizen, in het bijzonder de triodeheptoden, de octode overvleugeld, niet alleen doordat ze door verschillende eigen
schappen daar boven staan, maar ook doordat de gescheiden uitvoering van
triode en heptode het mogelijk maakt de buis niet alleen als mengbuis, maar
ook voor andere doeleinden te gebruiken.
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HOOFDSTUK XI.
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Automatische sterkteregeling en afstemming.
§ 86. Gedrempelde (vertraagde) automatische sterkteregeling.
In § 56 bespraken we reeds het principe van de a.s.r. en zoals we
daar toen opmerkten, is deze pas bij de supers goed tot ontwikkeling
gekomen.
Om een goed overzicht te verkrijgen, geven we in fig. 181 het principeschema van super met directe a.s.r. van de signaaldiode. De letters
hebben dezelfde betekenis als in fig. 139. Hier begint de a.s.r. direct
Heptode - mengbue

V

Signaaldiode

Mi
< bandfilter

c

L fbuis

n

+

Cg
Regelspannng
as r

\Rk

'UUUL-^UljWa
Ri

0

nc

R

Cs

RI

\Rk

+
Fig. lSi
Principeschema van een super met directe a.s.r. verkregen door
de signaal- of muziekdiode.

te werken, zelfs indien een zeer zwakke zender wordt ontvangen. Men
zag al spoedig in, dat dit allerminst gewenst is en men ontwierp
schakelingen, welke pas beginnen te werken, als de zender een zekere
sterkte bereikt heeft.
Men duidt deze methode wel aan als vertraagde- of als uitgestelde
a.s.r., doch beide aanduidingen zijn, strikt genomen, onjuist, omdat
zij wijzen op een tijdsverschil. Dit bestaat niet; veel meer moet men
denken aan het overschrijden van een drempelwaarde, waarom we
er dan ook de voorkeur aan geven om van gedrempelde automatische
sterkteregeling te spreken.
Om deze te bereiken werd aanvankelijk gebruik gemaakt van de
duodiode. Deze werd destijds uitgerust met één kathode en twee anoden.
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Gewoonlijk beschouwt men hem bestaande uit een signaaldiode (ook
wel muziek- of detectiediode) en een regeldiode (deze buis wordt
ook wel als enkele diode gebruikt, waartoe dan de beide anoden met
elkaar verbonden worden).
In fig. 182 hebben we een schema gegeven voor gedrempelde
a.s.r. Om de werking te leren kennen, gaan we uit van de toestand,
dat geen draaggolf ontvangen wordt. De spanningen op de diode
worden bepaald door de spanningsval in de kathodeweerstand Rkt van
de l.f.buis. Het boveneinde van Rk{ heeft een spanning, die positief
is t.o.v. de —leiding en zodoende hebben plaat en kathode van d,
dezelfde positieve spanning.
De plaat van d2 krijgt via d en b dezelfde spanning als het onder
einde van de weerstand Rkt, m.a.w. heeft de spanning van de -leiding.
Daardoor heeft de plaat van d2 een negatieve spanning t.o.v. de
Cu
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Fig. 182

Schema voor gedrempelde a.s.r.; van de duodiode werkt di als
signaaldiode en d2 als regeldiode.

kathode van de duodiode. Is de spanningsval in Rkx 10 V, dan is de
drempelspanning (ook wel vertragingsspanning genoemd) van de
anode van d2 —10 V. Het stuurrooster van de h.f. buis krijgt (via
R2 en R3) de potentiaal van de —leiding, terwijl de kathode door de
spanningsval in Rk enige positieve spanning t.o.v. het rooster krijgt.
Wordt nu een draaggolf ontvangen, dan begint d, als gelijkrichter
te werken, zoals reeds in § 38 is besproken. De plaat van d2 is
door een kleine koppelcondensator Ck aan de kring Lj C, verbonden,
teneinde te voorkomen, dat de anodespanning van de h.f. buis op
d2 zou komen. Zodoende komen alleen de h.f. spanningen op d2,

!
I

-

293

,

doch zolang deze niet zo groot zijn, dat de positieve spanningen de
negatieve drempelspanning overschrijden, zal er in d2 niets gebeuren.
Zodra ze groter zijn, gaan h.f. stroomstootjes door d2 en treedt een
spanningsval in /?, op; R2 en Co zorgen hierbij voor afvlakking, zodat
c een constante negatieve spanning krijgt t.o.v. d en de negatieve
spanning op het stuurrooster van de h.f. buis versterkt wordt. Dit is
dus de regelspanning.
Wordt een gemoduleerde draaggolf van grote sterkte ontvangen,
dan is de afvlakking door R2 en Co zodanig, dat de regelspanning
niet beïnvloed wordt door de l.f. modulatie.
De grootte van de condensator Ck bepaalt de grootte van het deel
der wisselspanning afkom
100
stig van de LC-kring, dat
| 50
op de diode d2 komt te
1 30
staan en zodoende is, door
■8 20
de keuze van Ck, de grootte
| ’0
van de a. s. r. spanning te
2
regelen.
§• 5
Men kan door middel
S* 3
van
de regel karakteristiek,
.-j 2
zoals we die in fig. 140
2
10
20
50 100 200
500 1000 leerden kennen, aangeven,
Ingangsspanning op de h.f. buis
welke de invloed is van
Fig. 183
de.drempeling. Uit fig. 183
Regelkaraktei'istiek voor directe- en voor
maken we op, dat wan
gedrempelde a.s.r. op één h.f. buis.
neer — althans in dat geval
— de h. f. trillingen een waarde hebben, die ca. 7,0 maal zo groot
is als e, bij het normale uitgangsvermogen, de a. s. r. begint te wer
ken (punt P).

s

-

§■

rrj

Opmerking: Indien men wenst, dat de sterkteregeling na punt P zo effec
tief is, dat de lijn PC vrijwel horizontaal loopt, dan is een extra buis voor
versterking van de regelspanning gewenst (versterkte a.s.r.).

In het bizonder moeten we er nog op wijzen, waarom in fig. 182
de anode van de regeldiode van de duodiode. via de koppelcondensator aan deze kring van het bandfilter L, C, en niet aan de secon
daire L2 C2 is verbonden. In de regeldiode d2 vindt gelijkrichting
plaats, echter met een buitengewoon sterke vervorming; deze vervormde
l.f. spanningen zouden, als ze via de koppelcondensator op L2 C2
konden komen, een funeste invloed hebben en de vervorming zou in
de volgende l.f. buizen worden overgedragen. Deze l.f. veranderingen
Radio-ontvangst II
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kunnen, nu ze op de h.f. kring L, C, komen, zo goed als geen
kwaad doen.
Bovendien is deze schakeling schijnbaar selectiever. Iedere a. s. r.
heeft toch de neiging de selectiviteit van het toestel schijnbaar te ver
kleinen, omdat, als men langs de resonantiekromme naar beneden
gaat, de versterking oploopt. Als na de a. s. r. nog een afgestemde
kring volgt (dus L2C2), dan behoudt deze nog de oorspronkelijke
afstem scfierpte.
De gedrempelde (vertraagde) automatische sterkteregeling bestaat hierin,
dat de sterkte van de draa#goIftrilling een bepaalde drempelwaarde moet over
schrijden, voordat de sterkteregeling in werking treedt.
Daartoe wordt de anode van de regeldiode een negatieve spanning gegeven,
die eerst overschreden moet worden (drempelspanning), voordat de diode
stroom doorlaat en een regelspanning kan optreden.

§ 87.

1

Verbeterde buisconstructies in verband met de a.s. r.

A. De duodiode EB4.
In § 38 C noemden we reeds de vroeger gebruikte duodioden AB1
en AB2. De EB4 is als een belangrijke verbetering van de AB2
te beschouwen. De inwendige
EB4
constructie is geheel anders.
du
42
Terwijl de AB2 één lange
kathode, omgeven door twee
o o
O o
rr
o o
=±s
afzonderlijke anoden, bezit,
'
o
c3
o o
heeft
de EB4 twee naast elkaar
X
15,
geplaatste korte kathoden met
i Cs
anoden, welke beide systemen
R2
a.sr
goed van elkaar afgeschermd
'IftTlfUli
zijn; deze afscherming is aan
Ri
Rl
Rk
=f= Co
een afzonderlijk contact van
de huls verbonden en wordt
aan aarde gelegd (fig. 184).
Fig. 184
Door deze afscherming kunnen
Schema voor gedrempelde a.s.r. met
geen
electronen van het ene
behulp van de duodiode EB4. .
systeem op het andere komen
en zijn beide geheel onafhankelijk van elkaar.
De capaciteit der diode-anoden is meer dan de helft kleiner dan
bij de AB2, wat ook een groot voordeel is, daar de aan beide aan
gesloten kringen elkaar daardoor minder beïnvloeden. Ook de kathodeanode-capaciteit is zeer veel verkleind.
Het scheiden der kathoden maakt het mogelijk de buis ook voor
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andere schakelingen toe te passen. Vanzelfsprekend kunnen de kringen,
die anders aan de gemeenschappelijke kathode Ijggen, elkaar dan min
der beïnvloeden en is men dus vrijer in de toe te passen schakelingen.
In fig. 184 is het schakelschema voor gedrempeldè a. s. r. gegeven.
Door de gescheiden kathoden wijkt de aansluiting iets af van die in
fig. 182. Het scherm tussen de kathoden ligt, evenals de kathode van
de d,, aan aarde.
Alleen de kathode van de d2 krijgt een positieve spanning t.o.v.
de anode van de regeldiode.
De duodiode-trloden ABC1 enz. en duodiode-penthode EBC3.
Teneinde tot een goedkopere constructie van de ontvanger te komen,
+ kan men b.v. de I.f.versterkbuis ver
ABC1
enigen met een duodiode of wel
Duo-diodeCk
triode ,
men kan ook de eindbuis hiermede
di.
<d2
I
uitrusten. De buizen ABC1 enz;, be
-i- ca
zitten een triode, die niet heel veel
c' l,$J b
L2
van de gewone triode verschilt, terwijl
\
—j— r
R
het duodiodedeel gelijk is aan dat
van de AB2. In fig. 185 hebben we
Cs
a.s.r
een schema gegeven voor het ge
R2
bruik van de ABC1; het komt over
/?/g Rk<
~|~Co
R>
een met dat in fig. 184. De duo+ diode is in de EBF2 verenigd met
een penthode tot een duodiodeFig. 185
Schema voor gedrempelde a.s.r., met penthode; het is een penthode voor
behulp van een duodiode-triode
meelopende schermroosterspanning.
B.

ABC1.

C.

De duodiode-eindpenthoden (ABL1 enz.)

Sedert 1937 heeft dit buistype zeer veel toepassing gevonden, omdat
dit een zeer geschikte combinatie blijkt te zijn. De in de buis opge
nomen dioden kunnen dienst doen als signaal- en regeldiode.
§ 88.

Bezwaren bij de a.s.r.

Als men de a.s.r. wat meer kritisch beschouwt en in het bijzonder
de hiervoor behandelde gedrempelde a.s.r., blijken er een paar bezwa
ren op te treden. We namen aan, dat bij de gedrempelde a.s.r. de
regeldiode alleen maar fünction’neert,als de draaggolf een zeker maximum
overschrijdt. Daarbij is echter geen rekening gehouden met de modulatie.
Was de toestand zoals in fig. 186 a, zodat de modulatie onder de
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drempelspanning blijft, of als in fig. 186 b, dat deze er boven is, dan
is alles in orde. Wanneer echter, zoals in fig. 186 c, de toppen van
de modulatie soms over de drempel komen, dan moet de regeldiode
toch gaan werken, ondanks het feit, dat de draaggolf daaronder blijft.
Er moet dan een regelspanning op
g*
treden, zodat de spanning op het
Drempel
rooster niet geheel vast ligt, maar
zich al naar de hoogte der toppen
verschuift, waardoor de versterking
van de kring afneemt, maar dan
a
Ib
ook alleen voor die l.f. golftoppen.
De golf wordt dus niet volkomen
getrouw overgebracht; er vindt niet/
f
yT"71
lineaire vervorming plaats.
X ' Dre I,
Komen gedurende enig tijdsdeel
(b.v.
een of meer seconden) sterke
<
passages voor, die allen boven de
drempel liggen, dan worden deze
passages minder versterkt dan de
l 1
i
4 andere en hebben we het tegenge
Ê
stelde effect van contrastexpansie
(§ 61). Het is verder wel duidelijk,
Drempe!
■dÜTjfrdat altijd, wanneer de modulatie
"Zp
itiïtt
zich door de drempel beweegt,
o
toestanden optreden, die niet ideaal
i
-]i- zijn te noemen.
Een tweede punt, dat we moeten
bekijken is de demping, welke de
981
regeldiode veroorzaakt. We hebben
a. De gehele draaggolf bljjft onder
in fig. 187 een deel uit het schema
de drempelspanning.
van fig. 185 genomen en op meer
b. De gehele modulatie blijft boven
overzichtelijke wijze aangegeven.
de drempelspanning.
c. De toppen van de modulatie over We zien nu direct in, dat de weer
stand Ri (via Ck) een voortdurende
schrijden de drempelspanning,
waardoor vervorming optreedt.
belasting van de L, C,-kring vormt
en demping veroorzaakt. Werkt
nu bovendien de diode, wanneer de drempelspanning overschreden
wordt, dan doen de door d2 doorgelaten h.f.stroomstootjes een gelijk
stroom door R] ontstaan, hetgeen een verhoogde belasting en demping
betekant. Naarmate in L,.C, sterkere trillingen optreden, Iaat d2 sterkere
stromen door en neemt de demping, toe. Het is dus voor de hand
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Fig. 187
Vereenvoudigd schema -.van
de LC-kring, diode en afvlakweerstand, welke laatsten een belasting, dus een
demping van de LC-kïing
vormen.

liggend, dat in het geval van fig. 186b
de demping groter zal zijn dan in dat van
fig. 186a, zodat de versterking in het
eerste geval iets kleiner is.
Stelt men niet de allerhoogste eisen aan
een ontvanger ten aanzien van de vervor
ming, dan zijn deze bezwaren best te
aanvaarden.

De gedrempelde automatische sterkteregeling
brengt twee bezwaren mee, n.1. ten eerste dat,
Lndien de modulatie niet geheel onder of boven
de drempelspanning ligt, er vervorming op
treedt, doordat de toppen van de draaggolf bij de sterkste passages de drempelspanning overschrijden, ten tweede dat, afhankelijk van het al of niet over
schrijden van de drempelspanning, een verschillende demping optreedt en der
halve de versterking verandert.

§ 89.

Drie-diodenschakeling.

Het is niet eenvoudig om aan al de hiervoor genoemde bezwaren
tegemoet te komen. Een geslaagde poging om een behoorlijke ver
betering te verkrijgen is die van de drie-diodenschakeling. Er zijn
drie dioden toegepast: één voor de gewone- of signaaldetectie (signaaldiode), één voor de a. s. r. (regeldiode) en één voor de bepaling van
de drempeling (drempeldiode).
De schakeling hebben we in fig. 188 weergegeven, waarin voorde
overzichtelijkheid drie afzonderlijke dioden zijn getekend.
Dit schema onderscheidt zich in principe van dat in fig. 185 alleen
daarin, dat de diode d3 met de weerstand Rz daaraan is toegevoegd
en dat nu de kathoden van d, en d2 direct aan aarde liggen.
Indien d3 en R3 ontbraken, zou d2 eenvoudig een ongedrempelde.
a. s. r. leveren.
Hoe nu d3 de drempelspanning bepaalt, is niet direct in te zien en
willen we als volgt nagaan. Het spreekt vanzelf, dat, zolang het punt a
dezelfde of practisch gesproken dezelfde potentiaal heeft als de min
leiding (aardpotentiaal), er geen a. s. r. zal optreden. Dat wordt geheel
beheerst door d3, waarbij men twee uitgesproken toestanden moet
onderscheiden, n.1. die, waarbij deze een diodestroom doorlaat en die,
waarbij dit niet het geval is.
In het eerste geval is de weerstand van de diode in .vergelijking tot
R3 zo klein, dat men practisch kan zeggen, dat d3 zich gedraagt als
een kortsluiting, zodat punt a dezelfde potentiaal als de —leiding be-
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Principeschema voor een drie-diodenschakéling, waarin di de signaaldiode,
Ö2 de diode voor de regelspanning (regeldiode) en d3 de diode, die de
drempeling veroorzaakt (drempeldiode), voorstelt.
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zit; dit geldt steeds, hoe klein de doorgelaten stroom ook mag zijn.
In het tweede geval gedraagt de diode d3 zich als een oneindig
grote weerstand. Op het ogenblik, dat de stroom door d3 nul wordt,
moet er een plotselinge verandering in de toestand optreden en dat
is het ogenblik, waarop de a. s. r. begint te werken. Onder welke om
standigheden dat precies plaats vindt, zullen we aanstonds nagaan.
Laten we eerst nog even een paar gevallen bekijken. Wordt geen
draaggolf ontvangen, dan loopt er eenvoudig een stroom over d3 en
R9 en punt a krijgt als gevolg daarvan aardpotentiaal; trouwens, via
en R2 zou het dit ook krijgen, daar d2 niet werkt.
Nemen we aan, dat een gemoduleerde draaggolf ontvangen wordt.
Tussen b en —leiding ontstaat een spanningsverschil en dit tracht de
potentiaal in a te veranderen, maar als onder deze nieuwe toestand
. d3 nog stroom blijft doorlaten en dus nog als kortsluiting blijft werken,
verandert de potentiaal in a ook niet. Overschrijdt de spanning over
R, een bepaalde waarde, die bepaald is door de amplitude der aan
d2 toegevoerde trilling, dan treedt plotseling de toestand in, dat de
stroom door d3 nul wordt en van dit ogenblik af stijgt de "negatieve
spanning in a, zodat de a. s. r. begint te werken.
Daar hier verder de drempeling niet aan d2 gelegd is, zoals in
fig. 185, zal hier het in § 88 besproken vervormingsverschijnsel niet
kunnen optreden. Dit is, indien men hoge eisen aan de geluidskwa
liteit stelt, een belangrijke winst.
Daarentegen is de demping toegenomen ; in de eerste plaats staan
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R2 en d3, als deze stroom doorlaten, parallel aan R{ en wanneer d3
geen stroom doorlaat, staan R2 en R3 in serie, parallel op de kring.
We willen nu eens nagaan onder welke omstandigheden de a. s. r.
begint te werken. Daartoe gaan we de schakeling van d3 met de weer
standen Rlf R2 en R3 op meer overzichtelijke wijze tekenen (fig. 189a).
We laten d2 weg (fig. 189£) en geven de spanning, die d2 op R{
veroorzaakt, aan door Va, terwijl we de spanning, die over d3 en R3
staat, aanduiden door Vb-, de diode d3, die volkomen „dichtgedrukt”
verondersteld is en dus een oneindig grote weerstand voorstelt, is
even gestippeld aangegeven.
We kunnen nog verder vereenvoudigen (189c) door de weerstand
Ri, waarover de spanning Va ontstond, weg te laten en verplaatsen
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Fig. 189
Om de voorvvaarden te leren kennen, waaronder brj drie-diodenschakéling de
’ a.s.r. aanvangt te werken, wordt het schema betreffende het gedeelte, dat de
a.s.r. bepaalt, in fig. 189 vereenvoudigd, waartoe we trapsgewijs a, b, c en d
doorlopen. Het ogenblik, waarop de a.s.r begint te werken, treedt in, als do
„dicht gedrukt” wordt en punt a nog aardpotentiaal heeft (brugstroom brj de
brugschakeling = 0), zodat Ro:R3=Va:Vb.

tenslotte Va nog even-(fig. 189d) om daarmede de overeenkomst met
een brugschakeling duidelijk te laten zien.
Opmerking: In de meettechniek maakt men veelvuldig gebruik van een
toestel, waarvan het principe aangegeven is door Wheatstone (brug van Wheatstone). Gesteld, dat men 4 weerstanden als in fig. 190 schakelt. Men laat tus
sen A en B een spanning optreden. Daardoor ontstaat in het algemeen
een spanningsverschil tussen C en D, zodat er door
de verbinding, brug genaamd, een stroom vloeit. Zou
daardoor geen stroom gaan, dan wil dat zeggen,
dat de spanning in C en D even hoog is, m.a.w. dat
Fig. 190
Bij de brug van Wheatstone kiest men de toestand
zo, dat door de brug geen stroom gaat: •
dan is
: R2 = Rz • #4.
1

,
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het spanningsverlies in Rx even groot is als dat in R3 en dan is dat in R2
en R.v ook even groot. Daar de stroom welke door Rx en R» gaat, even groot
is eh ook die in R3 en R.u kan men schrijven: Rx:Ro = jR3:R.t. Waren nu b.v.
Ri, R2 en R.i bekend, dan kan men R3 berekenen.

Daar we in de punten a en b (fig. 189d) gelijke spanning veronder
stelden, moet dus deze betrekking bestaan: Va : Vb = R2 ' R3- Waaruit
volgt: Va = Vb.R2:R3Nemen we nu eens aan, dat Vb = 100 V gekozen is, hetgeen ver
kregen is door aansluiting op een potentiometer, geschakeld tussen -f
van de voeding, en dat R2 = 1 Mxi en R3 = 8 Ma, dan volgt
en
daaruit, dat Va = 100 X 1 /8 = 12,5 V is.
■ Dit wil dus zeggen, dat, zodra de gelijkspanning, die dank zij d2
door /?, geleverd wordt, 12,5 V bereikt, de a.s.r. begint te werken.
In de E-serie is voor de drie-diodenschakeling de buis EAB1 ont
wikkeld. Meermalen is deze schakeling echter toegepast door in de
ontvanger twee buizen met duodioden op te nemen, zoals b.v. EBC3
en EBL1, waardoor dan 1 diode ongebruikt blijft.
De drie-diodenschakeling heeft ten doel om de vervorming en verandering
in de versterking, welke bij de gewone gedrempelde automatische sterkteregeling optreedt, sterk te verminderen; de ene diode werkt als signaaldiode, de
tweede als regeldiode, terwyl de derde de drempeling verzorgt.

§ 90. Meervoudige- en gemengde a.s.r.
Meermalen ziet men de a. s. r. op meer dan één buis toegepast, ten
einde daardoor een krachtiger werking te verkrijgen (§ 56 en fig. 191).
De eenvoudigste oplossing is dan die, dat men een deel van de op/?,
verkregen spanning (fig. 191) toevoert aan de tweede of derde buis.
M f buis
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Men zou daartoe in fig. 191 de weerstand R3 bij a losgemaakt moeten
denken en dan aan een punt b van /?, verbonden '(streeplijn ab).
Deze methode wordt veelvuldig toegepast.
Ook komt het voor, dat men op de eerste buis een gedrempelde en
op een* volgende buis een direct werkende a.s.r. wenst. Dit geval van
a.s.r. is in fig. 191 voorgesteld. Als dan een zwakke zender ontvangen
wordt, wordt op de eerste buis niet geregeld en dit betekent, dat men
dus de aankomende, zwakke trillingen zo sterk mogelijk laat. Doet
men dit niet, dan is er altijd wat meer kans op ruisen.
Overigens hangt het geheel van de verschillende problemen, die
zich kunnen voordoen, af welke oplossing de constructeur kiest in
zake de uitvoering van de gemengde a.s.r.
Om een meer effectieve automatische sterkteregeling1 te verkrijgen, wordt
deze toegepast op meer dan één buis.
Deze kan voor alle buizen gedrempeld zijn of wordt op de eerste buis gedrempeld en op de volgende direct uitgevoerd; door deze laatste methode wordt
verkregen, dat men bij de gwakke zenders minder last van ruisen heeft.

§ 91.

De afstemschaal en -wijzer.

Trof men bij de allereerste ontvangtoestellen gewoonlijk twee af
zonderlijk bediende condensatoren met graadverdeling aan, zodat men
zelf op een lijstje de condensatorstanden voor verschillende afstemmin
gen (zenders) moest vastleggen, weldra werd gebruik gemaakt van
een enkele draaibare schijf, waarop de golflengten waren aangegeven
(golfgebiedschaal) en de aflezing bij een vaste wijzer plaats vond.
In 1934 voerde Philips de vaste schaal in, waarop de namen
der zenders waren vermeld (namenschaal) en waarover bij het afstem
men een wijzer werd bewogen. Met uitzondering van een paar toe
stellen in dat jaar, worden sedert 1935 nagenoeg alle naamschalen
rechthoekig -soms ook opklapbaar- uitgevoerd. Voor een 'gemakkelijke
aflezing wordt de schaal gewoonlijk doorgelicht, waarbij een metalen
wijzer van vorerj over de schaal bewogen wordt, of wel, en dit is
een zeer veel gevolgde methode, waarbij de schaal wordt doorgelicht
en de wijzer wordt verkregen door een glazen staafje (of ander door
zichtige stof, als trolitule), dat door een lampje beschenen wordt en
dank zij de lenswerking door een goed gekozen doorsnede, een
brandlijn in de lengterichting van het staafje geeft (fig. 192); deze
brandlijn vormt nu de eigenlijke wijzer.
Voor een juiste aflezing van de schaal is het n.I. nodig, dat de
wijzer practisch tegen de schaal rust en dat wordt op de omschreven
wijze verkregen. Met een naaldvormige wijzer is dit onmogelijk en

L

,

\+]

-

302

daarom voert men deze uit als een smal, dun bandje (meswijzer). Kijkt
men zó op deze wijzer, dat men van deze alleen de scherpe kant
ziet, dan heeft men een juiste of parallaxvrije aflezing (parallax —
afwijking).
De pasgenoemde lichtwijzer waarborgt zulk een aflezing, wanneer
n.1. de brandlijn in elke stand juist op de schaal gevormd wordt.
Vanzelfsprekend moet het bewegingsmechanisme van de wijzer zo
zijn, dat daarin geen „dode gang” zit, zodat de wijzer niet even blijft
staan, als men de knop van de afstemcondensator verdraait.
De constructeur heeft hier te streven naar zeer kleine toleranties van
de verschillende bewegende afstemmiddelen.
Dank zij de zo verfijnde techniek, is men er
in geslaagd om bij het massaproduct de pre(Sjit) cisie zo hoog op te voeren, dat men slechts
NamenschaaJ
afwijkingen van 23 00 a 25 00 c/sec verkrijgt;
dit betekent b.v. bij een 300 m golf (1 000000
c/sec) 2 a 2,5 %. Het afstenivakje op de
schaal behoeft daardoor ook maar zeer klein
te zijn, doch dit is ook noodzakelijk. Men
bedenke maar eens, dat men op het middenWyzerstaafje
golfgebied tussen 200 en 600 m ca. 110 zen
Lichtbron
X^J| Schaal
®—=—
ders met kanalen van 9 kc/sec kan hebben
Fig. 192
(III-§17). En al zullen er dan wel geen 110
Door het licht op een ondergebracht moeten worden, een zeer groot
staafje van glas of troli- aantal is toch mogelijk.
tule van de juiste door
Gesteld, dat de schaallengte 15 cm is en dat
snede te laten vallen,
verkrijgt men een licht er 50 zenders geplaatst worden, dan blijft voor
lijn, die zich met het elke zender een vakje van 3 mm lengte over.
staafje over de namenBij de korte golven wordt dit nog ernstiger,
schaal verplaatst.
want dan kan men tussen 15 en 50 m golf
lengte 1550 zenders van 9 kc/sec hebben, zodat voor elke zender
slechts ca. 0,1 mm overblijft.
Om' nu de afstemming wat te vergemakkelijken is vaak over de
gehele lengte van de schaal een zigzagvormige trapverdeling, behalve
de gewone golflengteverdeling, aangebracht. Toch is dit slechts een
gebrekkig hulpmiddel in vergelijking tot de bij de duurdere toestellen
toegepaste bandspreiding (§ 93).

3

Wil men een nauwkeurige aflezing en afstemming bereiken, dan moet men
er voor zorgen:
a. dat een parallaxvrye aflezing bestaat, d.w.z. dat bjj de aflezing slechts één
waarde gevonden kan worden.
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b. dat er geen dode gang bestaat, d.w.z. dat bij elke kleine verdraaiing van de
afstemknop de afstermvijzer zich. verplaatst.

§ 92.

Het afstemmechaniek.

De allereerste toestellen waren uitgerust met 4 knoppen, 2 bestemd
voor afstemming, 1 voor terugkoppeling en 1 voor sterkteregeling en
verder was er nog een golfgebiedschakelaar. Spoedig werden de afstemcondensatoren op één as bevestigd, terwijl de terugkoppelspoel
verviel. Daarnaast waren de sterkteregelaar en golfgebiedschakelaar,
en soms nog een klankregelaar (ook wel -schakelaar) aangebracht.
Later kwam daarbij een selectiviteitsregelaar of -schakelaar, waardoor
het mogelijk was de bandbreedte te regelen, hetzij continu, hetzij in
twee of drie trappen.
In dit opzicht betekende de invoering van de monoknopafstemming,
welke in 1936 het eerst werd toegepast, wel iets bizonders. Met één
knop konden afstemming, sterkteregeling en bandbreedteregeling plaats
vinden. Toch moest dit nieuwtje weldra weer het veld ruimen voor
een ander, n.1. de drukknopaf stemming.
Alvorens daarop in te gaan, zij nog gewezen op de snelheid, waar
mee de wijzer over de schaal verplaatst wordt. Philips past daartoe
al sedert lang het systeem toe, waarbij men de wijzer snel over een
groot deel van de schaal beweegt en zodoende is het mogelijk in
korte tijd van de ene zender naar een andere over te gaan. Draait
men dan even terug, dan bemerkt men, dat de wijzer minder zwaar
en langzamer verplaatst wordt. Deze Lichtere en vertraagde beweging
maakt het mogelijk om gemakkelijk én' nauwkeurig te kunnen af
stemmen.
Een door andere fabrieken gevolgde methode, die nog al eens toe
gepast wordt, is de z.g. vliegwielafstemming, waarbij men met een
enkele draaibeweging de wijzer over een grote afstand verplaatst, door
dat op de as een vliegwiel is aangebracht, dat door de traagheid
hiervan de as enige malen rond draait.
Voor de monoknopafstemming kwam dus de drukknopafstemming
inde plaats (1938) en werd voorlopig bij de duurdere toestellen toe
gepast. Ongetwijfeld was nu de afstemming nog meer vereenvoudigd
en vond snel en geheel automatisch, na een druk op een knop, plaats.
Een beperkt aantal zenders, naar eigen keuze vastgelegd, konden
door het indrukken van een knop worden afgestemd. Was eenmaal
de drukknop juist ingesteld, dan werd voortaan automatisch bij het
indrukken van de knop afgestemd, zodat controle door een optische
indicator (§94) overbodig was.
.
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Voor de verplaatsing van de condensator en de wijzer was een
motor aangebracht (dr ukknop-motorafstemming ).
Alle zenders konden bovendien door handbediening worden ver
kregen. Toch had deze oplossing bezwaren; ten eerste was de uitvoering
duur door de gecompliceerdheid van de constructie, ten tweede traden
vrij grote krachten bij in- en uitschakelen van de motor op, die men
liever zou vermijden en ten derde verliep nog altijd enige tijd, voor
dat van de ene op de andere zender was overgegaan.
Deze bezwaren werden ineens opgeheven door het in 1939 gebrachte
„Linodyne" systeem (Linea — lijn, dynamis = bewegende kracht).
Men had nu een geheel mechanisch werkend systeem ontworpen,
waarbij de condensatoren niet werden gedraaid, maar rechtlijnig in
elkaar geschoven worden. Ook hier moet met pijnlijke nauwkeurigheid
het gehele mechanisme worden uitgevoerd en wel zodanig, dat, op
welke wijze men de afstemcondensatoren in de afstemstand brengt,
afwijkingen in de rechtlijnige verplaatsing, welke zouden kunnen op
treden,kleiner zijn dan
0,005 mm, wat over
eenkomt met een fre
Condensatoren
Afscherming
quentieverschil van
\
TT
Tlj
omstreeks 500 c/sec,
^“71
hetgeen als alleszins
toelaatbaar
wordt be
__
schouwd.
n
rj
Wij laten in figuur
Fig. 193
193 zien hoe drie
,J-iinodyne” systeem.
schuifcondensatoren,
Door de juiste instelling van het schroefje in de
geplaatst
op één as,
drukk'hóp worden de 3 schuifcondensatoren bij
met
een
druk
op de
het indrukken van de knop op de afstemming van
een bepaalde zender gebracht.
knop worden ver
plaatst. In werkelijk
heid is de constructie samengestelder; zo drukt b.v. de knop op een
metalen latje, waarvan de beweging op de condensatoras wordt over
gebracht.
Door het instellen van het stelschroefje onder aan de knop, is nauw
keurig te regelen hoever de condensatoren in elkaar geschoven worden.
Drukt men een andere knop in, dan staat men ogenblikkelijk op een
andere zender en springt de eerst ingedrukte knop terug.
Ook bij dit systeem kan men alle zenders door handbediening zoeken.
In 1939 werd bij een duurder apparaat (897 X) een „Linodyne"
systeem met motoraandrijving toegepast, dat zich van de voorgaande
-A --------
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onderscheidde in : a. ook drukknopafstemming op de korte golf; b
mogelijkheid van afstandbediening. Zonder ons in alle bizonderheden
van de constructie te verdiepen, willen we hier iets mededelen over
het principe.
In fig. 194 stelt het bovenste deel, heel schematisch, het mechanisch
gedeelte en het onderste het principe van de schakeling voor.
De motor drijft een as met
A fstemcondensator
het rondsel A aan, dat door
Golfgebied
schakelaar
E
rn Motor
de electrische bediening óf op
PS. D
|- het tandwiel B óf opdetandI
ring C van een schijf met een
11-tal schroefjes (revolverkop)
is in te stellen. Door het ver
o n
draaien van C kan een meer
• Mï
t
of minder ver ingedraaide
i
i!
schroef
van de revolverkop
g.n
voor de as van de schuifcondensator D gebracht worden,
|
zodat mèn een andere afstem
Golfgebiedming verkrijgt. Staat het rond
y-~V s,ai®nssch'yf
"
\9sctyf I
1
sel A op B, dan wordt de as
I2
van de golfgebiedschakelaar
E gedraaid.
24V
rMpUr
En nu het electrisch systeem.
rnmïïS \r2 J©*/
Op de as van de revolver
+
kop bevindt zich de schijf C i
220 V
-v
(stationsschijf), die omgeven is
2
Motor
I
I
met een geleidende band,
S2
I
220V
onderbroken door een iso
lerend blokje, terwijl op de
4*1
Ürvkknoo
schijf 11 contacten rusten,
Fig. 194
overeenkomende met de 11
Schematische voorstelling van het moto stelschroefjes in de revolver
risch aangedreven „Linodyne” systeem; bo
kop. Van deze 11 contacten
ven van het mechanische, onder van het
corresponderen 1 tot 10 met
electrische gedeelte.
10 gewenste zenders, terwijl
hei 11de verbonden is met de vier contacten op schijf E, (uit over
wegingen van eenvoud is deze verbinding weggelaten), welke op de
as van de golfgebiedschakelaar is geplaatst en waarvoor 4 drukknoppen
aanwezig zijn (dus in totaal 10 + 4 drukknoppen) voor de volgende
golfgebieden: 13 — 46 m, 46 — 170 m, 170 — 585 m en 708 — 2000 m.
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We denken ons nu, dat we de drukknop indrukken (in de fig. om
hoog). Daardoor wordt bij a contact gemaakt; een stroom, afkomstig
van de secundaire wikkeling van de transformator, gaat via de stationsschijf door relais R,, waardoor schakelaar S, in de getekende stand
gebracht wordt en de motor gaat draaien. Daarbij worden de revolverkop en de stationsschijf gedraaid. Is deze laatste zover bewogen,
dat het contact (1 op deze schijf) op het isolerend strookje komt, dan
is de afstemming bereikt; de over a gaande drukknopstroomkring wordt
onderbroken, de schakelaar S, valt terug en de motor gaat nu in
tegengestelde richting draaien, waarbij het rondsel overgeschakeld wordt
op tandrad B. Nu is door het indrukken van de drukknop, die in 4
standen is te plaatsen, ook contact gemaakt met een der 4 contacten
(stel 3) en daardoor heeft R., schakelaar Sj ingezet. De golfgebiedschakelaaras met de golfgebiedschijf E, wordt zolang gedraaid tot
contact 3 op het isolerend stukje komt, want dan valt de bekrachti
ging van relais R2 weg en S2 wordt uitgeschakeld, zodat de motor
stil gaat staan. Wenst men met de drukknop een station in een
ander golflengtegebied te verkrijgen, dan moet de drukknop even om
hoog getrokken en één of meer kwartslagen gedraaid worden.
Het is zonder meer duidelijk, dat de 14 drukknoppen niet direct
aan de ontvanger bevestigd behoeven te worden, maar ook onderge
bracht kunnen worden in een bedieningskastje, dat met een veeladerig
snoer aan het toestel is verbonden, zodat men dus afstandsbediening
heeft verkregen.
By de Philipsontvangers geschiedt bij bandafstemming met de draaiknop de
verstemming over grote golfgebieden snel en over kleine, ten behoeve van het
nauwkeurig afstemmen, langzaam en zeer licht.
Drukknopafstemming kan direct of motorisch geschieden; bij beide kan op
deze wijze op een beperkt aantal zenders worden afgestemd, bepaald door het
aantal drukknoppen; de afstemming op de overige zenders geschiedt met een
draaiknop.
Voor afstandsbediening van ontvangers leent zich in het bizonder het moto
rische drukknopsysteem.

§ 93.

(fc'

<•

Bandspreiding.

In § 91 stelden we reeds vast, dat de onderlinge afstand der zen
ders in het kortegolfgebied op de afleesschaal zo klein is, dat het
uiterste zorg vereist, om de juiste zender te vinden. Feitelijk is daar
voor de vertraagde beweging van de wijzer, die op het midden- en
langegolfgebied voldoet, nog niet groot genoeg. Verder is te be
denken, dat de kortegolfzenders in betrekkelijk kleine gebieden bij
el :aar gelegen zijn, zo b.v. in de 13 m-band, de 20 m-band enz.
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(III - § 47),zodat ze op de kortegolfschaal lengten van enkele mm innemen.
Dit heeft er toe geleid om deze golfbanden op een afzonderlijke
schaal, en over de gehele lengte van deze, als het ware uit te spreiden,
waarom men spreekt van bandspreiding.
Zo werden verschillende duurdere apparaten voorzien van een 5-tal
uitgespreide banden (b.v. 13, 16, 20, 25 en 30 m). Voor de bediening
van dit toestel is dan nodig, dat men eerst de golfgebiedschakelaar
op „korte golf” zet; daarna wordt de gewenste band ingéschakeld
door een draai- of drukknop (bandkiezer). Daarna kan men gaan af
stemmen. De wijze, waarop de bandspreiding verkregen wordt, kan
verschillend zijn. Wij laten hier een methode volgen, welke door
Philips o.a. in de 895 X en 897 X werd toegepast.
In § 92 zagen we hoe
Oscillator2* Hf.
Antenne krlng
de drukknoppen werken
kring
kring
F
op een revolverkop, die de
c,
C2
c3
afstemcondensatoren be30=
P
-=
Eb
dient. Bij de hier bedoelde
bandspreiding is een tweede
Revolverkop
v golfbanden
revolverkop aangebracht,
)Lt
welke eveneens daarop kan
Afstemming
werken, (fig. 195). Deze bezit
6 pennen, waarvan de ene
Fig. 195
bestemd is voor de stand,
Schematische voorstelling van de bandsprei dat men op lange- en mid
ding. Door verplaatsing van het ijzeren dengolven werkt. Elk der
kerntje in de spoelen wordt de zelfinductie andere 5 pennen corres
en daarmede de frequentie der kringen
pondeert met een golfband.
gewijzigd.
Het komt er nu op aan
om in zo’n golfband af te stemmen. Daartoe zijn bij het inschakelen
op korte golven, parallel aan de drie condensatoren drie kortegolfspoelen L„ L2 en L3 geschakeld. In de oscillatorkring en in de tweede
afgestemde kring is nog een spoeltje, gewikkeld om een philite kokertje,
opgenomen. In deze kokertjes kan een ijzeren kerntje verplaatst wór
den. Men verandert door deze stand de zelfinductie van de spoel en
daarmede de afstemming. Op deze wijze heeft men een verplaatsing
van de schuifcondensatoren van 0,1 mm voor een golfband van 150
kc/sec veranderd in een verplaatsing van 8 mm van het kerntje, dus
80 maal zo groot (bij een draaicondensator zou dit ca. 1° verdraaiing zijn).
Door deze verplaatsing door een overbrengmechanisme te vergroten,
kan men de band over de gehele schaallengte uitspreiden. Elke zender
is nu over een betrekkelijk groot deel van de schaal snel te vinden,
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terwijl nauwkeurig afstemmen gemakkelijk is geworden.
Wij merken nog op, dat de antennekring niet geregeld wordt, om
dat deze kring op de korte golven een grote demping heeft (lage
resonatiepiek), zodat het bijregelen weinig of geen invloed heeft.
Bandspreiding wordt toegepast in het korte golfgebied en heeft ten doel
om de golfbanden in dat gebied, die op de gewone schaal elk voor zich slechts
enkele mm lang zijn, uit te spreiden over de gehele schaallengte, ten einde
daardoor gemakkelijker en nauwkeuriger afstemming te verkrijgen.

§ 94.

Zichtbare afstemming.

De aanvankelijk gebruikelijke methode bij het afstemmen op een
zender bestond hierin, dat men zolang draaide, totdat de zender de
grootste geluidssterkte gaf en de vervorming het kleinst was. Zolang
men zich alleen bediende van de hand-sterkteregeling, gaf dit geen al
te grote moeilijkheden, al werd het er niet gemakkelijker op, toen men
selectiviteitskrommen (§ 32) nastreefde met een verbrede top of
zelfs met twee pieken. De invoering van a.s.r. maakte de zaak nog
lastiger, omdat bij juiste afstemming de ontvangen draaggo 1 ftri 11ing
het sterkste is, waardoor een grote negatieve regelspanning optreedt,
hetgeen verzwakkend op het geluid werkt. Het is dan alsof de top
van de selectiviteitskromme n.og meer vervlakt schijnt.
Dit heeft er toe geleid naar andere middelen te zoeken, waardoor
b.v. op zichtbare wijze werd aangegeven wanneer de juiste afstemming
bereikt is. Zo ontstond dan de zichtbare- of optische afstemming.
(Men zou ook kunnen spreken van visuele afstemming (vidère =
zien) in tegenstelling van die op het gehoor, de auditieve afstemming
(audire = horen.)
In de loop der jaren zijn daartoe verschillende middelen ontwikkeld,
waarvan die, waarbij een lichtverschijnsel als aan
wijs- of indicatiemiddel gebruikt wordt, verreweg
-onnnr
het meest wordt toegepast.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het principe
van de electronenstraalbuis (electronenstraalindicator), en ook wel, doch minder vaak, van het glimlichtverschijnsel in een gasontladingbuisje (glim+
lichtindicator). In het algemeen kan men een derge
Fig. 196
lijke buis als afstembuis betitelen.
.Schema ter ver
-I. De electronenstraalindicatoren.
klaring van het
A. Het principe.
principe van de
electronenIn 1936 bracht Philips bij enkele duurdere ont
straalindicator.
vangers deze indicator in toepassing.
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Om het principe hiervan goed te doorzien moeten we op twee bij
zondere feiten wijzen : de electrische schakeling, die we aan de hand
van fig. 195 zullen leren kennen, en het fluorescentieverschijnsel.
Een electronenstraalindicator bestaat feitelijk uit een triode met een
anode a en een diode met de anode as (men denke zich p en de
verbinding hiervan met a even weg). Gesteld, dat men het rooster
de spanning van de kathode geeft; er gaat dan een stroom naar a
en as, die niet even groot is, daar de spanning op a kleiner moet
zijn dan die op as als gevolg van het spanningsverlies in R. Was de
spanning op as 250 V en was R = 2 000 000-n. en de stroom door
deze weerstand 0,05 mA, dan was het spanningsverlies 100 V, zodat
tussen a en k een spanning van- 150 V zou staan. Zou men nu het
rooster een negatieve spanning geven, dan zou de stroomsterkte in R
kleiner worden en de spanning tussen a en k zou stijgen. Hoe sterker
men dus het rooster negatief maakt, hoe meer de anodespanning op
a die van as nadert.
Bekijken we nu even het fluorescentieverschijnsel. Er zijn stoffen,
die, als ze door electronen met voldoende snelheid getroffen worden,
licht uitstralen; men noemt dit fluorescentie (III -§ 112). Gesteld nu
eens, dat de anode as bedekt is met een laagje van zo’n fluorescerende
stof. Dan zal het door het bombardement door de van de kathode
komende electronen (deze vormen nu de electronenstralen) lichtgevend
worden. Het gedraagt zich nu als een lichtgevend scherm en daarom
noemt men as de schermanode.
We gaan nu een stap verder; we brengen onder deze schermanode
een staafje p, dat we verbinden met de anode a. Dit staafje zal als
gevolg van de spanning, die het krijgt t.o.v. de schermanode, een
schaduw daarop doen ontstaan. Zou a een even grote spanning hebben
als as, hetgeen het geval zou zijn bij „dichtgeknepen” triode door
een hoge negatieve roosterspanning, dan zou de schaduw een minimum
breedte hebben. Maar als we het rooster een kleinere negatieve span
ning geven, is a minder positief dan as; er vormt zich een electrisch
veld, als in fig. 198 aangegeven en de van de kathode komende
electronen worden in die banen meer naar de kanten van de scherm
anode afgebogen, m.a.w. er ontstaat een bredere schaduw. We kunnen
dus zeggen: een sterker negatief rooster geeft een smallere schaduw.
B. De indicatoren AM1, EM1 en C/EM2.
'Verticaal in de as van het glazen buisje (fig. 197a en b), staat de
kathode k en om het onderste deel daarvan is het rooster g en een
anode a van het triodedeel aangebracht. Om het bovendeel van de
Radio-ontvangst II

21

.

1

310

■

’•

kathode is de napvormige schermanode as geplaatst, welke aan de
holle zijde met een fluorescerend laagje is bedekt, Aan de anode a
zijn een 4-tal afbuigstaafjes p bevestigd, die zich tussen kathode en
schermrooster bevinden. Verder bevindt zich tussen de staafjes en de
kathode nog. een rooster g„ dat we voorlopig buiten beschouwing
zullen laten. Centraal boven de kathode is een cirkelvormig schermpje
S aangebracht (fig. 197), waardoor men van de schermanode, van
boven op het buisje kijkend, een ringvormig deel krijgt te zien en
men de gloeiende kathode niet waarneemt. De anoden zijn als in
fig. 197c door een weerstand R verbonden. We krijgen nu bij wer
kend buisje op het ringvor
s
mige deel van de scherm
Schermanode
anode 4 donkere „schaduwCs)
I I
—Afby/g- —
staatjes (p)
spaken” te zien, of zo men
—Roosferfgl)—
: :
wil : vier lichtende „klaver—Anode (a)--------—Rooster{gy —
blaadjes”. Is het rooster sterk
- Kathode (k)------negatief, dan hebben de staaf
-Gtoédraad(f)----jes p (fig. 198a) een bijna even
grote positieve spanning en er
n?s
zullen electronen op de staafjes
.\p
vallen, doch het grootste aan91
tal
schiet daar tussendoor en
£
bereikt de schermanode, die
nu over een breedte -bc licht
geeft, zodat smalle schaduwFig. 197
banden of „spaken” ontstaan
Electronenstraalindicator EM1.
(fig. 198b). Is het rooster
minder positief, dan worden veel minder electronen daarheen getrok
ken ; de aantrekking van de schermanode overweegt veel meer en de
banen der electroden worden gewijzigd, zoals fig. 198c aangeeft. Het
lichtgevende deel bc wordt nu veel kleiner, m.a.w. de spaken zijn
veel breder (fig. 198d).
Hoe groter de steilheid van de triode is, hoe meer dus de anodestroom verandert bij een bepaalde roosterspanningsverandering, hoe
groter de verandering der spanning tussen p en as is, hoe sterker het
schaduwbeeld verandert. Men drukt dit uit door de gevoeligheid van
de indicator en verstaat daaronder de verandering van de hoek, die
tussen twee spaakflanken ligt, per volt roosterspanningsverandering.
De grenzen, waarbinnen de roosterspanning bij de AM1 en EM1
zich wijzigt, zijn 0 en ca. —5 volt.
En nu nog even iets over- het rooster g„ dat bij de AM1 en EM1,
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Kathode

Kathode
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Elcctrisch veld en schaduwbeelden
van clectronenstraalindicator.

!

a. en b.: bij sterk negatief roos
ter (p en as in fig. 197 zijn bijna
even sterk positief),
c. en d.: bij weinig negatief
rooster (p is minder positief
dan as ).
Hoe sterker de zender en hoe
beter men afgestemd is, des te
smaller worden de „spaken”.

zoals in fig. 19.7 is aangegeven, aan
de kathode is verbonden. Dit rooster
heeft ten doel om een meer. gelijk
matige verdeling van de electronen
over de schermanode te verkrijgen,
zodat geen vlekken op de klaver
blaadjes ontstaan. Overigens brengt
het nog het voordeel mee, dat deze
indicatoren daardoor onderling meer
gelijke helderheid verkrijgen.
De indicator C/EM2 onderscheidt
zich van de reeds genoemde typen
daarin, dat er niet 4, maar 2 donkere
spaken ontstaan. Verder is het rooster
g, niet aan de kathode verbonden,
maar naar buiten uitgevoerd, zodat
verbinding buiten de buis kan plaats
vinden, hetzij aan de kathode, hetzij aan
een ander punt, waardoor het mogelijk
is de breedte en de helderheid van de
klaverblaadjes naar keuze te beïn
vloeden.
De buis is verder zo geconstrueerd,
dat deze bij C-, zowel als bij E-buizen
is te gebruiken.
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C. De toepassing.
In fig. 199 is aangegeven op welke wijze de electronenstraalindicator in het ontvangschema is opgenomen. Nu moeten we in het oog
houden, dat de EM1 zal moeten aangeven, wanneer de ontvanger juist
is afgestemd. In die toestand zullen de trillingen in de m. f. kringen
bij een gegeven zender het sterkst zijn. We hebben er nu voor te
zorgen, dat dan het rooster het sterkst negatief is (smalle spaken). Om
nu die negatieve spanning op het rooster te verkrijgen, verbinden we
dit in principe met de negatieve zijde van de door R en C3 ver
kregen gelijkspanning. Om verder een goede waarde dezer spanning
te verkrijgen, zodanig dat het scherm bij het grootste signaal, dat
men aan de signaaldiode mag verwachten, nog volledig oplicht, brengt
men een potentiometerschakeling aan (R3 en RJ. De condensator C
(0,1 pF) werkt afvlakkend voor de 1. f. veranderingen, die nog op het
rooster g zouden komen.
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Indien we nu op een zender afstemmen,.zal het volgende gebeuren:
naarmate we meer de afstemfrequentie naderen, worden sterkere draaggolftrillingen doorgelaten, laat d, sterkere stromen door, wordt het punt,
dat via Rk aan aarde ligt, sterker negatief dan punt a; in c ontstaat
Eindbuis
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Fig. 199

Schema voor de toepassing van de
electronenstraalindicator.

dan ook een grotere negatieve spanning, met het gevolg, dat de spaken
smaller worden. Wordt een zwakkere zender ontvangen, dan zullen
uit de aard der zaak de spaken altijd breder blijven, m.a.w. hoe sterker
de zender is, des te smaller worden de spaken.
D. De combinatiebuis EFM1.
In 1939 werd de EM1 gevolgd door de buis EFM1, een combinatie
van een penthode- en een electronenEFM1
straalindicètor (fig. 200). In dit laatste
a
la*
\Rg2
zijn nu niet 4, maar 2 afbuigstaafjes ge
plaatst, zodat twee schaduwspaken zullen
I Ra
ontstaan. De beide staafjes p zijn met het
4=/; k
schermrooster van de penthode verbon
den, hetwelk via de weerstand Rg2 ge
voed wordt, zodat men te doen heeft
met een penthode met meelopende
Fig. 200
Aansluiting van.de penthode- schermroosterspanning (§ 19). Hierdoor
electronenstraalindicator efmi. js het mogelijk een andere schakeling
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oe te passen dan bij de hiervoor besproken indicatoren. Wanneer
het rooster g, een grotere negatieve voorspanning krijgt, hetgeen
bepaald wordt door de sterkte van de ontvangen golf, dan neemt
de schermroosterstroom af en de schermroosterspanning toe. Daar
door wordt het verschil in
L f. versterkbuis
+•indicator
spanning
tussen de staafjes
EFM1
Ih p en as kleiner en wor
O o
o o
,
den de schaduwspaken
V- r y\p
o o =i=
O O
7
o o
smaller. Aangezien de con
o
densator C aangebracfit is,
„Hl"
*1
b -qjiruuip- a
kunnen de I.f. wisselspan
ningen, die op dit rooster
IC
Ki
\Kk
rmnnr—=i-Ci
optreden, afgevoerd wor- den, zodat de helderheid
+ en de sterkte der IichtFig. 201 .
vlakken daardoor niet be
Principeachema voor de schakeling van de
ïnvloed wordt.
EFMl, voorafgegaan door een detectiediode; het
Belangrijk is nu nóg
penthodedeel is bestemd voor l.f.-versterking.
na te gaan hoe de nega
tieve spanning op g, verkregen wordt. Daartoe beschouwen.we fig. 201.
We zien, dat het penthodedeel is gebruikt voor l.f.versterking. Eigen
lijk is dit gedeelte uitsluitend voor dit doel geconstrueerd en is daar
voor dan ook^ alleen te gebruiken. De l.f.trillingen, welke tussen A en
B verkregen worden, worden, voor zover ze tussen het schuifcontact
en A optreden, enerzijds aan het rooster g, en anderzijds via Rk en
Ck aan het penthodedeel van de EFMl toegevoerd. Het einde B is
bovendien via Rx en Ri aan g, verbonden. Deze wisselspanning wordt
door Rx en C, afgevlakt en vormt een negatieve spanning. Wordt nu
een sterke draaggolf ontvangen, dan neemt de negatieve voorspan
ning op gt toe; dit heeft twee gevolgen, n.I. dat de schaduwspaken
smaller worden en dat het penthodedeel deel neemt aan de a.s.r.
Bij het afstemmen geschiedt dit dus ook.
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E. De indicator EM4.
Bij de hiervoor genoemde indicatoren doet zich het verschijnsel
voor, dat men moeilijk bereikt, dat zowel bij zwakke als sterke zen
ders een voldoende gevoeligheid bestaat. Wil men een indicator, die
gevoelig is voor zwakke zenders, dan moet het rooster de negatieve
voorspanning verkrijgen van de signaaldiode, opdat er bij het afstem
men nog een voldoende grote verandering van de anodestroom ont
staat om een duidelijke verandering in de spaakbreedte waar te nemen.
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Bij sterke zenders staat dan echter al een zodanige spanning op het
rooster, dat de spaak al lang op z’n smalst is, voordat het midden
van de resonantiekromme is bereikt. Zou men de indicator voor de
sterke zenders goed maken, dan zou de zichtbare afstemming bij zwakke
zenders verloren gaan.
Dit heeft er toe geleid een indicator met twee gevoeligheden, de
EM4, te construeren. Deze geeft, evenals de EFMl,twee schaduwspaken
te zien; de ene spaak kenmerkt de ene, de andere spaak de andere
gevoeligheid. Feitelijk is deze buis te beschouwen als een combinatie
___________
van twee indicatoren met een gemeenschap
pelijke scliermanode. Terwijl we bij de EM1
één triode hadden, hebben we er hier (fig.
Rai
202) twee met gemeenschappelijke kathode en
rooster en twee anoden en verder een zo uit
gevoerd tweedelig rooster, dat beide een ver
schillende roosterruimte en steilheid bezitten.
Daardoor worden twee verschillende gevoe
Fig. 202
ligheden verkregen, want de beide weerstan
Aansluiting van de elec- den Ra zijn even groot (ca. 1 M -n_). De
tronenstraalindicator
geschiedt als bij de andere indi
EM4, welke twee gevoe aansluiting
catoren aan de signaaldiode.
ligheden bezit.
Wordt een sterke zender ontvangen, dan ontstaat een grote regelspanning en dus wordt het rooster g van de EM4 sterk negatief; men
moet zich voorstellen, dat daarbij de ene triode wordt dichtgeknepen
en dus geen stroom naar a, doorlaat, zodat a, dezelfde spanning als
de schermanode as krijgt en er een smalle schaduwspaak van p, ont
staat, die ook niet verandert, als de negatieve spanning op g eniger
mate wordt gewijzigd. Voor de tweede triode is het anders; deze laat
wel een stroom door en daardoor ontstaat een spanningsverschil tussen
as en p, zodat de spaak van p breder is. Wordt de negatieve span
ning op g groter, dan wordt deze spaak smaller.
Gesteld nu, dat een zwakke zender wordt ontvangen, zodat de nega
tieve spanning op g kleiner is dan ca. —5 V; dan werken weliswaar
beide trioden, maar a, heeft een grotere steilheid dan a, met dit
gevolg, dat in a, bij een zekere verandering van de roosterspanning,
grotere spanningsveranderingen tussen as en p, dan tussen as en p
optreden. Het gevolg is nu, dat de schaduwspaak door p, duidelijkere
veranderingen vertoont, dan die door p.
'

«7S.lt

~ V

315

II. De neonglimlichtindicator.
In een glazen buisje van 13 mm wijdte en 76 mm lengte (fig. 203),
gevuld met neongas van geringe druk, bevinden zich drie electroden.
De langste wordt een negatieve en de twee andere een positieve span
ning gegeven; we hebben daardoor één kathode en
k twee anoden, waarvan de ene (a,) de hulpanode is.
We hebben hier te doen met een gasontladingslampje,
11
waarvan de werking als volgt is : Indien we ons denken,
I
dat we tussen een der anoden en de kathode een gelijk
8
spanning laten optreden, die we zeer geleidelijk kunnen
a' laten aangroeien, dan zien we op een gegeven ogenblik,,
dat zich om de kathode een lichtwolkje vormt; dit is het
ft* negatieve glimlicht en men zegt nu, dat de ontsteekspanning is bereikt. Zouden we geen grote weerstand
TJÏ in de stroomkring hebben aangebracht, dan zou bij het
ontsteken een zodanige grote stroom door het buisje
Fig. 203
gaan, dat dit zou worden beschadigd. Er is derhalve
Philips neon- een grote serieweerstand nodig. Zodra de ontsteekspanglimlicht- ning is overschreden, blijkt, dat een veel lagere spanning
indicator
optreedt en door het regelen van die spanning kan men
(type 4662)
de staafvormige kathode over een grotere of kleinere
lengte met glimlicht overtrekken. Als we dit buisje willen gebruiken voor •
indicatie van de afstemming, dan is te bedenken, dat we met spannings
veranderingen te doen hebben, die kleiner zijn dan de ontsteekspanning.
Daarom brengt men twee anoden aan. Met behulp van de hulpanode a,
w^rdt het buisje .ontstoken ; daarbij doet R3 (ca. 0,5 M jtl) dienst als
voorschakelweerstand (fig. 204) en
y>. f. buis
beperkt de stroom tot een paar mA.
De spanningsveranderingen, die men
mi
bij het afstemmen verkrijgt, laat men
op de anode a werken. Hoe groter de
Rege/spannmg
___anodestroom der m.f. buis is, die door
R, (17 000 sl) vloeit, des te kleiner
is de spanning tussen p en q en des
■pjwir—
;
te kleiner is de stroom via a en des
>/?/
•
te korter is het deel van de kathode,
—h dat met glimlicht is overtrokken.
Fig. 204
Nu wijzen we er op, dat we in dit
schema
te doen hebben met een m.f.
Schakeling van de neonglimlicht
penthode-selectode.
Wordt een sterke
indicator voor zichtbare
afstemming.
zender ontvangen, dan treedt door de
"1
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a. s. I’. een grote negatieve voorspanning op, de anodestroom wordt
klein, de spanningsval in
wordt eveneens klein, er gaat een
stroom via a 'naar de kathode en deze wordt over de gehele lengte
met licht overtrokken. Aangezien hierbij de stroomsterkte zonder
meer te groot zou worden, is de weerstand R2 (ca. 50 000 .n.) aan
gebracht. Stemt men op een willekeurige zender af, dan bestaat door
de a. s. r. ook* altijd de neiging om een zo klein mogelijke anode
stroom te verkrijgen en men is derhalve afgestemd als het glimlicht
zich zo ver mogelijk over de kathode uitstrekt. Aangezien het neonbuisje aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van fluittonen, is
een condensator C (ca. 0,5 uF) aangebracht.
De zichtbare afstemming- is ontstaan, doordat men een gemakkelijk en nauw
keurig controlemiddel voor de afstemming wenste, daar afstemming op liet
gehoor voor velen moeilijkheden oplevert.
Do meest toegepaste zichtbare afstemming is die, waarbij gebruik gemaakt
wordt vaii een electronenstraalaanwijzer of -indicator.
Deze bestaat uit een triodedeel en een diodedeel, van wellis laatste de anode
bedekt is met een fluorescerende laag (schermanode), terwijl tussen kathode
en deze anode twee of vier staafjes zijn geplaatst, welke verbonden zijn aan de
anode van de triode».
Doordat het rooster van de triode een negatieve spanning krijgt, welke even
redig is met de sterkte van de ontvangen draaggolf, verandert de anodestroom
en de spanning op de anode en de staafjes, en daarmee verandert het electrïsche
veld tussen kathode en schermanode; daardoor verandert het schaduwbeeld op
de schermanode (spaken) in die zin, dat, hoe sterker de h. f. trillingen zijn,
hoe smaller de schaduwen zijn, of wel hoe groter de lichtvlekken (klaverblaad
jes) zjjn.

§ 95.

''

Automatisch stille afstemming.

Bij de vroegere toestellen had men bij het afstemmen vaak het
bezwaar, dat, als men de sterkteregelaar niet terugdraaide, men bij het
zoeken naar een andere- zender een hinderlijk gekraak en allerlei
«storingen hoorde. Dit was des te erger, naarmate het toestel gevoeliger
was. Vandaar, dat toestellen met a.s.r. het genoemde bezwaar vaak
heel sterk bezaten. Om daaraan te ontkomen, werd gestreefd naar
z.g. geluidloze, of stille afstemming.
Bij de goedkopere toestellen bereikte men dit door het bedienen van
een schakelaar, die het h.f.gedeelte kortsloot. Bij toestellen met optische
afstemming kon men de sterkteregelknop geheel terugstellen en op de
indicator afstemmen. Hoe eenvoudig en afdoende dit ook was, toch
was er een verlangen om ook van deze handeling af te komen, zodat
bij het verdraaien van de afstemknop, ongeacht de stand van de
sterkteregelaar, bij het verlaten van een draaggolf, vanzelf een toestand
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intrad, waarbij het toestel geen geluid voortbracht, totdat men weer
op de draaggolf van een volgende zender kwam.
Deze automatisch stille afstemming kan worden verkregen, doordat
men b.v. een der l.f.versterkbuizen zo schakelt, dat, als geen, of een *
zwakke zender ontvangen wordt, deze buis „dicht’’ is en „open gaat”,
zodra men op een zender komt, die een bepaalde sterktegrens heeft
overschreden. Het is dus nodig, dat de versterkbuis in die toestand
een zodanige negatieve voorspanning bezit, dat de anodestroom zo
goed als geheel 'onderdrukt is. Wordt de ontvangen draaggolf sterker,
dan moet de negatieve voorspanning afnemen en moeten de anode
stroom en de versterking toenemen, totdat een hoorbaar geluid''ont
staat. Met deze drempelwaarde komt een bepaalde negatieve voor
spanning overeen. In de regel wordt de beïnvloeding van de versterkbuis
verkregen door toevoeging van een buis.
Het vraagstuk der automatisch stille afstemming is bij de invoering
van de supers geheel op de achtergrond gekomen; ten eerste zijn de
zenders sterker geworden en overlappen elkaar meer, terwijl de geluidssterkteregelaar bijna nooit meer voluit gedraaid gebruikt wordt, ten
tweede werkt de omstandigheid gunstig, dat men de a.s.r. van de-Ie
kring van het 2e bandfilter* en niet van de 2e kring afneemt, waardoor
de a.s.r. iets langer blijft doorwerken dan de afstemmingen de selecti
viteit wat verkleind wordt.
Daar bij vroegere ontvangers bij het overgaan van de ene zender naar de
andere, bij onveranderde stand van de sterkteregelaar zeer hinderlijke storingsgeluiden werden vernomen, heeft men destijds dit trachten te. ontgaan door
toepassing van bizondere schakelingen, waarbij dit automatisch werd bestreden
(automatisch stille afstemming); bij de tegenwoordige supers vormt dit geen
probleem meer.

§ 96. Voelbare afstemming.
Hoe voortreffelijk en gemakkelijk een zichtbare afstemming, als door.
een electronenstraalindicator, ook mag zijn, er is nog een gemakke
lijker afstemmethode mogelijk n.l. zo een, waarbij men afstemmende,
komende op de draaggolf van een zender, de ontvanger zelf enig
' verzet biedt tegen verdere verdraaiing van de afstemknop. Alleen brengt
deze uitvoering constructief grotere moeilijkheden mee dan de optische
afstemming en heeft dan ook in de laatste jaren geen toepassing
gevonden.
Philips heeft deze voelbare afstemming in 1936 bij een der supers
toegepast. Men kan daarbij, draaiende aan de afstemknop, blindelings
afstemmen, zodat nog alleen op de namenschaal na te gaan is op
welke zender men is afgestemd.
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ls een super juist afgestemd, dan betekent dit, dat het h.f. gedeelte
afgestemd is op de te ontvangen draaggolf en de oscillator een zo
danige frequentie voortbrengt, dat de verschilfrequentie juist even
groot is als de frequentie, waarop de m.f. kringen zijn afgestemd.
Komt men door verdraaiing van de afstemknop terzijde van die af
stemming, dan wordt ook de oscillator verstemd en is de verschil
frequentie niet meer volkomen gelijk aan die der m.f. kringen. Deze
verstemming brengt, als zij niet groot is, in de m.f. bandfilters na
genoeg geen verandering in de grootte van de spanning mede. Zou
men deze spanning rechtstreeks willen gebruiken om de afsteminrichting’te vergrendelen bij afstemming, dan zou deze over een zo groot
frequentiegebied werken, dat niet van een nauwkeurige afstemming
sprake zou kunnen zijn.
Daartoe is nodig, dat aan het bestaande toestelschema een scha
keling wordt gekoppeld,
i ck2
van ml
bandf.
die dit mogelijk maakt.
Mif.\buis
Een dergelijke schakeling
is in fig. 205 weerge
geven. In de anodekring
+
van de m.f. buis is de
kring L, C, opgenomen;
\R2
!*/
de anodestroom door
loopt een relais, dat de
reminrichting
bedient in
—
Relais
die zin, dat, als er een
stroom doorgaat, de rem
Fig. 205
los is en zodra de stroom
Principeschema voor voelbare afstemming.
nul wordt, de rem in
werking treedt.
De kring L, C, is gekoppeld met de diode dj en gelijktijdig met de
kring L2 C2 en de diode d2. De beide kringen L, C, en L2 C2 zijn
op de m.f. afgestemd; de kring L, C2 bezit echter een veel scher
pere resonantiepiek dan de andere m.f. kringen. Gesteld nu, dat een
m.f. trilling van de m.f. buis komt; dan ontstaan in L, C, trillingen,
die op hun beurt (via Ck,) m.f. stroomstootjes door d, doen ontstaan
en" waarbij een gelijkspanning over de weerstand R, ontstaat, zodat
de anode van d2 negatief t.o.v. de kathode wordt. Maar ook ontstaan
via Ck2 ui. f. trillingen in L2 C2. Daar L, Q in verhouding tot
L2 C2 vrij sterk gedempt is, m.a.w. L2 C2 een scherpe resonantie
piek heeft, zullen de in,L2 C2 opgewekte spanningen kleiner zijn
dan die in L, C, en de kans bestaat, dat de negatieve spanning
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op d2 zo groot is,- dat d2 dicht is, zodat verder niets gebeurt, wat
b.v. het geval is, als het toestel voldoende buiten de afstemming
van een zender is. Gesteld nu, dat we de draaggolf van een zen
der naderen ; dan worden de trillingen in L, C, en L2 C2 steeds *
sterker. Nu moet het stelsel zo uitgebalanceerd worden, dat, als men
de afstemfrequentie voldoende genaderd is, de door d, veroorzaakte
negatieve spanning niet groot genoeg meer is om d2 dicht te houden,
zodat gelijkstroomstootjes door d2 gaan. Deze veroorzaken een spanningsval in R2. Daardoor wordt het rooster van de penthode, dat door
R reeds een negatieve voorspanning had, sterker negatief. Indien nu
deze spanningsvermeerdering groot genoeg wordt, wordt de penthode
„dichtgedrukt”, houdt de anodestroom op, laat het relais los en klemt
een rem de afstemas. Het spreekt vanzelf, dat dit niet zal gebeuren,
zolang we nog voldoende ver van de afstemfrequentie van beide
kringen verwijderd zijn. Het is ook voor de hand liggend, dat zwak
ontvangen zenders niet in staat zullen zijn de door d, gegeven drem
pel te overschrijden, niettegenstaande deze drempel niet vast ligt,
maar zelfs „tegemoetkomend” genoemd zou kunnen worden.
Deze eigenschap van de variërende drempel maakt het ook moge
lijk, dat de inrichting ook nog goed werkt bij zeer sterke zenders,
d.w.z. dat de frequentiebreedte, waarover de rem functionneert, nog
zo begrensd is, dat een scherpe afstemming verkregen wordt.
Men kan het relais verder gemakkelijk zo inrichten, dat, zolang
door het relais stroom gaat, een schakelaartje in uitgeschakelde stand
wordt gehouden, waardoor de luidsprekerleiding is verbroken. Men
heeft dan gelijktijdig automatisch stilte afstemming. Het ligt voor de
hand, dat men bij de practische uitvoering de twee dioden zal ver
vangen door een duodiode. In de ontvanger Fuga (1936) 'zijn de
duo-diode AB2 en de penthode AF7 voor de voelbare afstemming
gebruikt.
Bij de voelbare afstemming wordt bij het verdraaien van de sterkteregelaar
deze automatisch, vastgehouden bij het passeren van een zender, waarop dan
meteen is afgestemd; deze methode werd gewoonlijk gekoppeld met automa
tisch stille afstemming.

§ 97.

Regelbare bandbreedte.

Zoals we weten (§ 21) moet men vaak een compromis sluiten tussen
selectiviteit en geluidskwaliteit. Nu komt het voor, dat men, afgestemd
zijnde op een bepaalde zender, best een wat bredere frequentieband zou
kunnen doorlaten zonder gestoord te worden door een andere zender,
terwijl in een ander geval het wel wenselijk zou zijn, dat men ter
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wille van de selectiviteit de door te laten frequentieband wat smaller
zou wensen.
Om daaraan tegemoet te komen zijn methodes uitgewerkt, waar
door de luisteraar zelf de bandbreedte kan regelen. Daarbij verandert
men de selectiviteitskromme van het toestel, zoals in fig. 206 in prin
cipe is aangegeven.
Deze regelbare bandbreedte wordt steeds op het m. f. gedeelte ver
kregen en wel door het eerste m. f. bandfilter te wijzigen. Regeling
op het tweede m. f. bandfilter brengt in het algemeen mee, dat de
versterking meer wordt beïnvloed, zodat men dan merkbaar het ge
luidsniveau ook verandert, wat niet de bedoeling is.
In principe kan de regelbare band
breedte als volgt verkregen worden:
50
A. door verandering van de kop
0,0? |
peling van een der m. f. bandfilters,
I
B. door de demping van één der
i kringen
van een der m. f. band
§
B§> 10
0J f filters te vergroten,
I
S
C. door de beide kringen van
5
Étf *
een
der bandfilters mijl of meer t.o.v.
«3
€ 4
* 3
elkaar te verstemmen.
2
A. Zoals we in § 24 zagen, wordt
de resonantiekromme smaller en
-20-15-10-5
0
5
10
15 20
de selectiviteit groter, als we twee
Frequentie (kc/sec)
kringen losser koppelen. In . de
Fig. 206
practijk kan men dit bereiken door
Selectiviteitskromme van een toestel een der spoelen van het bandfilter
bii een bepaalde aolflenste en bij
t.o.v. de andere te verschuiven (fig.
regelbare bandbreedte.
207). De verschuifbare spoel is op
een kokertje geplaatst, dat om een ander op en neer bewogen kan
worden. De beweging geschiedt met behulp van een „bowdeir'kabel;
deze bestaat uit een buisje, gevormd door een tot een spiraalvormig
opgewonden platte staaldraad, welke van een gelakte omspinning is
voorzien. Door het buisje loopt een metaaldraad, welke’met behulp
van een nippeltje is bevestigd aan een metalen strookje, dat aan het
verschuifbare kokertje is bevestigd. Een spiraalveer in dit strookje
drukt het kokertje naar boven. Met de kerndraad van de „bowden”kabel trekt men de spoel naar beneden. De beide spoelen zijn met
een trimmercondensator in een gemeenschappelijke aluminium afschermbus geplaatst. Maakt men de koppeling vaster
spoelen dichter bij
elkaar — dan krijgt men een bredere kromme dan in fig. 206. Van alle
<TJ
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methoden is deze mechanische misschien wel het meest gebruikelijk.
B. Als men parallel aan een kring van een bandfilter, anode en
• kathode van een buis schakelt — bij een m. f. bandfilter is dit steeds
dan ligt de inwendige weerstand van de buis parallel
het geval
aan die kring en vormt daarvoor een zekere demping. Men houdt
deze demping liefst zo klein mogelijk om een zo scherp mogelijke
resonantiekromme en dus een zo groot mogelijke versterking te ver
krijgen. Indien men nu de inwendige weerstand opzettelijk verkleint,
hetgeen men bij een penthode ge
makkelijk bereikt door een min of
meer grote negatieve spanning op
het keerrooster te brengen, dan
_ Trimmer
neemt de demping toe; dan wórdt
de resonantiekromme van die kring
2
Vaste.
vlakker en het kan niet anders of
spoel
de resonantiekromme van het ge
hele bandfilter en de selectiviteitskromme van het gehele toestel wordt
verbreed. Een grotere demping
op een der kringen geeft dus een
bredere
band, d.i. een minder grote
Bowden
kabel
selectiviteit en betere geluidskwa
liteit. Deze methode is geheel elecFig. 207
trïsch en het is ook mogelijk scha
Afscliermbus met twee spoelen van kelingen te maken, waarbij de rege
een bandfilter (voor regelbare band ling van de bandbreedte automa
breedte) en een trimmer.
Met behulp van een „bowden”kabel tisch geschiedt (automatische bandkan men de onderste spoel op en neer breedteregeling) en wel zo, dat bij
bewegen, waardoor men een vastere sterke zenders de bandbreedte groot
of een lossere koppeling en dus een en bij zwakkere zenders klein wordt.
grotere of kleinere bandbreedte
Daarmee is dan echter niet bereikt,
verkrijgt.
dat iedere luisteraar in ieder geval
volkomen bevredigd is ; immers de sterkte van de storende zender
speelt ook een rol. Een dergelijke automatische bandbreedteregeling
heeft dan ook weinig toepassing gevonden.
C. Verstemt men de twee kringen van het bandfilter, dat b.v. kritisch
gekoppeld is, t.o.v. elkaar door hun resonantiefrequenties evenveel
links en rechts van de afstemfrequentie te brengen, dan vindt, als bij
de cascadeschakeling van kringen is besproken (§24), een verbreding
van de frequentieband plaats. Dit is het eenvoudigst te bereiken door
de afstemcapaciteiten te veranderen. Ook deze electrische methode kan
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men uitwerken voor automatische bandbreedteregeling.
Tenslotte moeten we opmerken, dat er voor menige leek eigenlijk
geen verschil bestaat in de bandbreedteregeling en de klankregeling.
Het essentiële verschil is, dat de eerste regeling in het m.f.gedeelte
geschiedt, waarbij het mogelijk is b.v. bepaalde fluittonen van een
storende zender weg te werken, wat met de in het l.f.gedeelte ge
plaatste klankregelaar niet mogelijk is. Met deze laatste wordt alleen
het gebied der hoge tonen scherper afgesneden.
Men kan de bandbreedteregeling combineren met de klankregeling.
Zeer doeltreffend was de oplossing bij de vroegere toestellen met
de motioknop. Bracht men de knop in de meest linkse stand, dan •
was de bandbreedte het kleinst en was de klankregelaar geheel inge
draaid, zodat het hoogste toongebied werd afgesneden, maar om de
versterking der laagste tonen wat te verzwakken, werd door middel
van een potentiometer de tegenkoppeling voor de lage tonen versterkt.
Draaide men de knop naar rechts, dan werd eerst de klankregelaar
uitgeschakeld, vervolgens de bandbreedte vergroot, terwijl de versterking
der lage tonen weer werd hersteld (§100 en 101).
By regelbare bandbreedte wordt door wijziging van de koppeling van twee
bandfilterkringen, een meer of minder grote bandbreedte verkregen.
Bij het groter maken van de bandbreedte wordt door sterkere weergave van
de hoge tonen, de geluidskwaliteit verbeterd, doch de selectiviteit verminderd.
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HOOFDSTUK XII.
Diverse Philips super-ontvangers.
§ 98.

Aanduiding der Philipsontvangers.

Philips duidt haar apparaten aan door een getal, gevolgd door een
letter. Deze letter bepaalt de aansluitmogelijkheid, en wel als volgt:
A-apparaten : voor wisselstroomnetten (b.v. 752 A).
X-apparaten : voor wisselstroomnetten; ze zijn zodanig uitgevoerd,
dat zij door inbouw van een trilleromvormer ook op gelijkstroomnetten zijn aan te sluiten (b.v. 990 X).
C-apparaten : voor gelijkstroomnetten (b.v. 634 C).
B-apparaten, welke op batterijen worden aangesloten (b.v. 614 B).
U-apparaten, welke zonder meer zowel op wissel- als op gelijk
stroom netten zijn aan te sluiten (universeel-apparaten, b.v. 535 U en 209 U).
ABC-apparaten, welke zonder meer, zowel op wissel- als gelijk
stroomnetten, als op batterijen zijn aan te sluiten (b.v. 122 ABC).
V-apparaten, welke voorzien zijn vaneen vibrator of trilleromvormer,
die op een batterij kunnen worden aangesloten (b.v. 292 V).
De onderscheiding tussen B- en V-apparaten is meer van de laatste
tijd; aanyankelijk werden b.v. de autoradio-ontvangers, welke altijd
met vibrator zijn uitgerust, ook door B ( b.v. 260 B) en soms ook
door BV aangeduid.
§ 99.

Super'-wisselstroomontvanger 525 A (Uitvoering-1934).

In fig. 208 geven we het schema van een der eerste supers, uitge
rust met een octode en daarom wel octodesuper of „Octodyne”-ontvanger genoemd.
Deze ontvanger was geschikt voor lange- (720-550 m) en voor
middengolven (195-550 m), terwijl gramofoonaansluiting mogelijk was.
De golfgebiedschakelaars staan op lange golf getekend.
De in de antenne opgewekte trillingen bereiken door de kring C0 L0
en de koppelcondensator Ck het bandfilter, om via dit op rooster 4
van de octode AKI te komen. Het bandfilter bestaat uit de twee krin
gen L, C, met koppelcondensatoren C2 en C3. We komen daarop
straks terug.
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Aan rooster 1 van de octode is de oscillatorkring L, C4 verbonden,
terwijl C5 en C6 de seriecondensatoren (padding-) zijn. De'afstemcondensatoren C, en de oscillatorcondensator C4 zijn op één as geplaatst.
Het is dus een 2+1 super.
Opmerking: Zoals we in het voorgaande gezien hebben, speelt het h.f. ge
deelte bij een super in het bizonder met betrekking tot de selectiviteit een grote
rol. De mogelijkheid bestaat om verschillende combinaties te maken. Dit heeft
er toe geleid om een bepaalde aanduidingswijze in te voeren omtrent de krin
gen, die gebruikt worden, waarvan we hier enkele voorbeelden willen noemen:
1 + 1 super; deze bezit 1 h.f.- + 1 oscillatorkring, waarvan de condensatoren op
één as geplaatst zijn, hetgeen zonder uitzondering geschiedt ook bij de hier
onder te noemen typen; 1 + 1 + 1 super: bezit twee h.f. kringen, gescheiden
door een h.f buis + 1 oscillatorkring; 2 + 1 super: deze bezit een bandfilter
+ 1 oscillatorkring; 1 + 2 + 1 super: deze bezit 1 h.f.kring en een band
filter, gescheiden door een h.f.buis + 1 oscillatorkring.

|

De in.f.trillingen gaan door de twee op m.f. afgestemde en induc
tief gekoppelde kringen (ook wel m.f.bandfilter genoemd), worden
daarna in de m.f.buis (de penthode-selectode AF2) versterkt en gaan
dan door liet tweede m.f.bandfilter. Daarna vindt in de duodiode AB1,
die als enkele diode geschakeld is, gelijkrichting plaats. De l.f.spanningen
worden van de regelbare weerstand R, (ster literegeling) afgenomen
en toegevoerd aan het stuurrooster van de l.f.penthode E 446. Deze
buis is door de anodeweerstand Ra en de koppelcondensator Cr verbon
den met liet stuurrooster van de direct verhitte eindpenthode E 443 H.
De weerstand Ri dient voor het toevoeren van de voor de instelling
van de E443H benodigde neg. roosterspanning. De weerstand R8 dient .
om oscillatie te voorkomen, de condensator C8 om eventuele ruisge
luiden weg te nemen. Om de geluidskwaliteit te beïnvloeden zijn de
condensator C9 en de veranderlijke weerstand R9 (ca. 50’000-n.) aan
gebracht (klanhr egeling)’.
De positieve kathodevoorspanning van de verschillende buizen wordt
verkregen door de spanningsval in de weerstanden R4, R5, R6 en R7.
De spanningsval in R, en R2 door de diodestroom levert de ver
anderlijke negatieve roosterspanning op rooster 4 van de octode AKI
en op het stuurrooster van de m.f. AF2, waarbij R3 en C7 voor afvlakking dienen (a.s. r.).
Het toestel is geconstrueerd voor een m.f. van ca. 115 kc/sec. Om
te voorkomen, dat trillingen van deze frequentie via bandfilter en
octode in de m.f.kringen kunnen dringen, is de kring L0 C0 aangebracht, die op deze frequentie is afgestemd en als sperfilter dienst doet.
Schakelt men op middengolven, dan zijn bij het bandfilter het onderste
Radio-ontvangst II
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deel van de spoelen L, en de condensator C3 en bij de oscillatorkring
het onderste deel van L4 en C5 kortgesloten.
Sluit men op gramofoon aan, dan wordt door de linker stekerpen
van de opnemeraansluiting, de condensator C10 parallel aan de buis
AF2 geschakeld, waardoor deze grotendeels onwerkzaam wordt. Het
is echter nodig om de antennesteker ook nog uit het toestel te trekken,
daar anders bij afstemming op sterke stations nog radiomuziek op
de achtergrond hoorbaar is. Het verwijderen van de octode zou niet
tot het gewenste resultaat voeren, omdat dan de schermroosterstroom
van deze buis wegvalt, zodat de spanningsval in Rl0 belangrijk kleiner
wordt. Daardoor stijgt de schermroösterspanning van de E 446 en
wordt het gewenste evenwicht voor deze buis verbroken met het
gevolg, dat de geluidssterkte te gering wordt.
Het netvermogen bedroeg bij deze ontvanger 50 W.
§ 100.

Super^wisselstroomontvanger 796A. (Uitvoering-1936).

De in fig. 209 voorgestelde ontvanger, vooral bekend als „Sonate”,
is geschikt voor de volgende drie golfgebieden: lang: 2000 tot 725 m,
midden: 585 tot 198 m en kort: 51 tot 16,5 m. Het invoeren van het
körtegolfgebied maakt de schakeling al direct veel ingewikkelder; ten
eerste, omdat, zowel in het bandfilter- als oscillatorgedeelte, onderdelen
moeten worden toegevoegd, ten tweede, omdat er nu omschakeling op
drie gebieden moet plaats vinden. Vandaar dat het schema, vooral
door de 4 boven in het schema aangegeven schakelaars een veel
gecompliceerder aanzien krijgt. Men denke de getekende contactstukken op geïsoleerde cirkel vormige plaatjes bevestigd, welke om het
middelpunt draaibaar zijn. Om de stroomloop bij verschillende schakelaarstanden te kunnen volgen, kan men op cirkelvormige stukjes
doorzichtig papier de aangegeven metaalstrookjes tekenen en vervol
gens deze stukjes gelijktijdig om het middelpunt draaien, ofwel men
geeft in verschillende kleuren de verschillende standen in de figuur aan.
De eerste drie schakelaars bepalen de afstemkringen voor de golf
gebieden; de vierde schakelaar, die gelijktijdig meedraait, brengt be
paalde'verbindingen in het m.f.- en l.f.gedeelte tot stand. De schakelaars
staan in de nulstand getekend en moeten voor korte golven 30°, voor
middengolven 60°, enz. gedraaid worden.
De trillingsoverdracht is in grote trekken als volgt: van de in de
antenne opgewekte trillingen moeten zulke, welke eventueel gelijk aan
de m.f. zijn, geweerd worden; daartoe is de absorptiekring L0 C0 aan
gebracht, die op de m.f. (b.v. 128 kc/sec) is afgestemd. De overige trillinr :
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gen worden inductief via L2, L3 op de bandfilterspoelen L4, L5 over
gebracht (bij korte golven is dit iets anders) en bereiken daarna
rooster 4 van de octode AK2. Rooster 1 is via de schakelaar III
verbonden aan de oseillatorkring en rooster 2 aan de terugkoppelspoel. De gemoduleerde m.f.trillingen komen van de anode in de
le m.f. kring, die met de 2e m.f. kring is gekoppeld (m.f. trans
formator of m.f. bandfilter). Door de afstand van beide spoelen
te veranderen, zijn de selectiviteit en de bandbreedte te beïnvloede !
(regelbare bandbreedte van S tot 15 kc\sec). Na versterking in de
nu volgende AF3 komen de trillingen in het 2de m.f. bandfilter.
Slechts een deel van de in de tweede kring hiervan opgewekte trillingen
komt tussen de diode-anode d, en de kathode; door deze aftakking
op de spoel verkrijgt men geringere demping, terwijl nog voldoende
gevoeligheid overblijft (§ 29).
C,0 is de voor de afvlakking v.d. gelijkgerichte m.f. trilling nodige
condensator, terwijl de verkregen l.f. spanning over R;i via liet schuifcontact (sterkier egeling) wordt toegevoerd aan het stuurrooster van de
ABCl. Dit geschiedt via de condensator C,„ die feitelijk de roostercondensator voor de ABCl is (C12 is behalve in de kortegolf-stand
door schakelaar IV kortgesloten) en weerstand R5, wanneer althans
de spraak-muziekschakelaar ingeschakeld is en op „muziek” staat.
Wordt deze n.I. op „spraak” gesteld, dan staan C,, en C,2 in serie,
wordt de capaciteit verkleind en nemen de lage tonen af, zodat liet
geluid een hoger timbre bezit, wat in het algemeen voor spraak meer
gewenst is. Het triodedeel van de ABCl is door middel van de weer
stand Rk gekoppeld met de eindbuis AL4. Cl3 dient om de nog aan
wezige m.f. trillingen uit te filtreren. Cg en Ri zijn roostercondensator en lekweerstand. R8, C14 en R9 vormen een parallelschakeling
op de koppelweerstand (afgezien van een paar condensatoren) en
zodoende meer of minder een lek voor de hogere frequenties, al
naar men het schuifcontact op R9 (ca. 5M.a) naar boven of naar
beneden verschuift (klankregeling). De weerstanden R10 en Rn bleken
gewenst om eventueel oscilleren in een zeer hoge frequentie van de
eindbuis tegen te gaan (z.g. stopweerstanden).
De klankregelknop is bevestigd op de as van de regelbare band
breedte en wel zodanig, dat, als de bandbreedte groter wordt en men
dus meer hoge tonen wenst, het l.f. filter zoveel mogelijk hoge tonen
doorlaat. Op deze wijze grijpt men dus dubbel in met betrekking tot
de geluidskwaliteit.
Parallel op de luidspreker zijn de weerstanden R12 en R7 (in serie)
geschakeld ter verkrijging van de l.f. tegenkoppeling, terwijl het smoor-
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spoeltje L15 zorgt voor geringere tegenkoppeling (meer versterking )
bij de laagste tonen. Het rechter deel van de spraak-muziek schakelaar
koppelt de weerstand R6 bij de getekende stand parallel aan R7, zodat
de totale weerstand kleiner en de door de tegenkoppeling daarover
veroorzaakte spanningen kleiner zijn, waardoor de versterking iets
groter is. Zet men de spraak-muziekschakelaar op „spraak”, dan wordt
de parallelschakeling opgeheven, althans bij midden- en lange golven
(bij de andere standen is door IV de parallelschakeling definitief).
Wat de roostërspanning betreft, het volgende:
De kathode van de octode heeft door de spanningsval in het bovenste
deel van R13 (het onderste deel is door de schakelaar gewoonlijk
kortgesloten) een positieve voorspanning. De kathode van de m.f. buis
krijgt een positieve spanning door de spanningsval in R,4. Evenzo
krijgt de kathode van de ABC1 een positieve voorspanning t.o.v. het
rooster door de spanningsval in het bovendeel van R15. De rechter
diode-anode d , is via R16 aan aarde (chassis) gelegd en fs dus negatief
t.o.v. de kathode. Worden sterke m.f. trillingen door C15 doorgegeven
aan d.2, dan begint deze diode te functionneren en vindt door R 16 >
R17 en C,6 gelijkrichting en afvlakking plaats en komt een negatieve
voorspanning op het rooster 4 van de octode, die een* selectode-octode
is (a.s.r.). De kathode van de eindbuis krijgt een positieve voorspanning
door spanningsval in R1S.
De werking van de electronenstrcmlindicator (AM1) is reeds in
§ 94B beschreven.
Om tegemoet te komen aan de moeilijkheid om vast te stellen hoe
de verbindingen via de schakelaars zijn, willen we dit aan de hand
van overzichtschema’s nagaan. We beginnen daartoe met de langegolfontvangst (fig. 210).
L2 en L3 vormen de antennespoel, die inductief is gekoppeld met
het bandfilter, dat links uit L •i >
AK2
\J/
Verbindingen vcor
M.f:
lange gotf
L5 en C3 en rechts uit L6, L7 en
C, bestaat, terwijl C5 en C6 (in
serie) de koppelcondensatoren
vormen. Het bandfilter is ver
bonden aan rooster 4. De oscilI
©
(S
latorkring bestaat uit L9, L10, C7
Ce
Cg
(afstemming) C8 en C9 (padding).
Aan rooster 2 zijn de terugkopFig. 210
pelspoelen L,, én L12 verbonden.
C, dient ter compensatie van
Overzichtschema voor
het
verschil in gevoeligheid v. h
Jangegolfontvangst.

I
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bandfilter onder en boven in het golfgebied.
Bij middengolfontvangst is de toestand als in fig. 211.
L2 is antennespoel; het bandfilter heeft nu alleen maar de spoelen
L4, L6 en de afstemcondensatoren C3 en C4, terwijl C5 alleen koppelcondensator is. De oscillatorkring bestaat uit C7, L9 en C9, terwijl
Ln zorgt voor terugkoppeling. De toestand wordt door schakelaar IV
niet veranderd t.o.v. die bij lange golf.
Bij kortegolfontvangst (fig.
Verbindingen voor
AK2
212)
is de toestand geheel
‘M.F
\i/
middengolf
anders.
De antenne wordt(zon11 Li
der antennespoel) door C2 ge
koppeld aan een door L8 en
C4 gevormde trillingskring, die
& ©
[Co
weer aan rooster 4 van de
Cs
octode verbonden is.
Rooster 1 is via Cl0 gekopaan C7 en L 14 > die de
peld
Fig. 211
oscillatorkring vormen, terwijl
Overzichtschema voor
L3 de terugkoppeling geeft.
middengolfontvangst.
Door IV zijnC12en Cu (fig. 209)
in serie geschakeld. Daardoor wordt de roostercondensator, die tevens
koppelcondensator van de triode is, verkleind, omdat anders bij de hoogste
frequenties een „kikkerverschijnsel” optreedt, d.w.z. dat de stroom
regelmatig wordt onderbroken en een kikkergeluid ontstaat.
Tenslotte moeten we nog even wijzen op het kleine condensatortje
C17 (fig. 209), dat rooster 1 en 4 van de octode AK2 verbindt; dit
is het in § 83A besproken neutrodyniseringscondensatortje. Om para
sitair oscilleren te voorkomen, wordt steeds een kleine weerstand R,
verbonden aan rooster 4 en ingebouwd in de buiskop. Weerstand en
condensator staan in serie, wat het resultaat bij korte golfontvangst
met betrekking tot het inductie-effect, ten goede komt (§ 83 B).
Bij gramofoonweergave wordt door schakelaar I geen verbinding
van de antenne met^ bandfilter en octode tot stand gebracht, terwijl
de kortsluiting van het onderste deel van de weerstand R13 wordt op
geheven, zodat* de kathode een sterkere positieve spanning krijgt en
de octode dicht gedrukt is. Bovendien legt schakelaar II rooster 4 aan
aarde en schakelaar III onderbreekt de verbinding van rooster 2 met
de volgende kringen. Dit alles is gedaan om te voorkomen, dat h.f.
trillingen toch nog zullen doordringen in het I.f. gedeelte.
Om krachtiger geluid te verkrijgen moest de tegenkoppeling enigs
zins verminderd worden, waarom de schakelaar IV de weerstand R6
• '
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blijvend parallel aan R7 schakelt, evenals dit het geval is in de kortegolfstand van de golfgebiedschakelaar. Bovendien wordt nu het
ondereinde van de sterktéregelaar-potentiometer R3 direct met aarde
verbonden; in alle andere standen van schakelaar IV is dit verbonden
met de kathode van de ABC1. De klankregeling vindt door R9 plaats.
Tenslotte merken we nog op, dat dit
\l/ Verbindingen
AK2
korte go/f
’w apparaat door Philips is uitgevoerd met
{S>
een tnonoknopcombinatie, welke con
ko
structie in 1937 voor het eerst werd toe
Door de knop op en neer te be
gepast.
<& @ '
Co
Ct) \Lh\ kol wegen, regelt men de sterkte, door hem
links of rechts te plaatsen de kwaliteit.
Door de knop te verdraaien stemt men
af. Al deze bewegingen worden door
Fig. 212
Bowdenkabeltjes overgebracht. Om de
Overzichtschema voor
knop is een schijf aangebracht, die als
kortegolfontvangst.
golfgebiedschakelaar dienst doet.
Dank zij de electronenstraalindicator AM1 kan bij naar beneden
gedrukte afstemknop (sterkteregelaar dicht) een volkomen stille afstem
ming verkregen wordên.
Het netvermogen bedraagt ca. 50 W, terwijl de gevoeligheid in het
lange- en middengolfgebied beneden 15 juV en in het kortegolfgebied
beneden 30
ligt.
sqot

§ 101.

fX

Super^-wisselstroomontvanger 752A (Uitvoering-1938).

Deze ontvanger (fig. 213) onderscheidt zich belangrijk van de voor
gaande. Ten eerste is de ruisvrije penthode EF8 voor de mengbuis
EK2 geplaatst, terwijl EF9 als m.f. buis toepassing vindt. Dan is verder'
de driediodenschakeling met behulp van de EAB1 toegepast. Op deze
wijze werd een zeer verdienstelijk apparaat verkregen, dat ook uitge
rust is met nionoknopbtdxznmg. Het is een super 1 -{- 1 + 1.
Concentrisch met deze knop zijn twee draaischakelaars geplaatst,
die links en rechts daarvan bediend worden. De linker brengt het toestel
op korte-, midden- of langegolf en werkt op de golfgebiedschakelaars
I, II en III; de rechter schakelaar II brengt het toestel op smalle of
grote bandbreedte of op gramofoon en werkt op de kwaliteit-gramofoonschakelaars IV en V. Voor en achter de EF8 en achter de EK2
zien we drie stellen spoelen boven elkaar. Ze gelden, van boven
af beginnend, voor korte-, midden- en lange golven.
In de tekening zijn de golfgebiedschakelaars in de stand voor de
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korte golven aangegeven. De antennetrillingen gaan voor de k.g. via'
I door L, welke inductief gekoppeld is met L, van de kring L, C i •
Brengt men I in de stand voor midden- en lange golven, dan worden
de daaronder getekende spoelen ingeschakeld en wordt parallel aan
de ingangsspoel van het toestel een ballastcondensatortje van 80 pF
(links van de onderste spoel) geschakeld (§ 30 A).
De van L, C, komende trillingen worden nu aan het eerste rooster
van de EF8 toegevoerd en gaan daarna via II door de koppelspoel
L2, welke L3 van de kring L3 C3 induceert (Ct zijn trimmercondensators). De daarin opgewekte spanningen komen via II op het 4e rooster
van de EK2. L4 C4 vormt de oscillatorkring, waarvan de spanningen
via III op het eerste rooster van de EK2 komen; Lt is de terugkoppelspoel van de oscillator, welke via III aan het 2e rooster is verbonden.
In de anodekring van de EK2 is de m.f.kring L5 C5 opgenomen,
gekoppeld met L(i en C6, die via IV de spanning toevoert aan het le
rooster van de EF9. In de anodekring hiervan is kring L7 C7 opge
nomen, welke weer gekoppeld is met Ls C8. Het boveneinde van de
spoel Ls is verbonden aan het diodeplaatje d, van de EAB1 en het
ondereinde is via V aan de geluidsterkteregelweerstand R verbonden,
terwijl Cs de afvlakcondensator is voor de gelijkgerichte m.f. trillin
gen. De van R afgenomen I. f. trillingen passeren de regelweerstand
R4 voor de klankregeling en komen op het stuurrooster van de EF6,
waarna deze ten slotte via de eindbuis EL3 de luidspreker bereiken.
De tegenkoppeling werkt met behulp van een parallelcombinatie
van C, L en R en R5 op de EF6.
De l.f. spoel L9 staat in de getekende stand buiten werking. Worden
IV en V op „grote bandbreedte” of op „gramofoon” gebracht, dan
wordt L9 via V aan aarde gelegd, m.a.w komt parallel aan R5. De
spoel laat de kleine frequenties beter door dan de grote. Bij de grote
komt dus nog een hoge spanning op R5 en dit betekent een sterkere
tegenkoppeling; bij lage tonen werkt L9 veel meer als een kortsluiting
voor R5 en ontstaan over R5 slechts geringe spanningen, m.a.w. de
tegenkoppeling is zeer gering, of wel de versterking van de lage tonen
wordt niet of zeer weinig aangetast, zodat de lage tonen goed doorkomen.
Zoals we opmerkten, wordt de drie-diodenschakeling töegepast;
d, wordt als detectiediode gebruikt; d2 is de regeldiode en d3 de
drempeldiode (§ 89). De weerstanden R„ R2 en R:? komen overeen
met die in fig. 190.
De a.s.r. werkt bij korte golf alleen op de EF8. Bij midden- en
lange golven werkt deze via II ook op de EK2.
De kwaliteitsschakelaar IV verdient onze bizondere aandacht. Behalve
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dat deze op de tegenkoppeling werkt, werkt zij ook op de band
breedte en beïnvloedt daardoor op tweeërlei wijze het klankkarakter.
In de getekende stand worden door II en IV R6 en R? kortgesloten.
Brengt men IV en V in een der twee standen „breed” of „gram”,
dan wordt door IV deze kortsluiting opgeheven, mits II niet op „kort”
staat. De kring L3 C3 wordt daardoor meer gedempt en er ontstaat
een vlakkere resonantiekromme, zodat de selectiviteit kleiner wordt.
Er is nog een tweede punt. Het spoeltje Lk onder L5 werkt in de
getekende stand „smal” niet, doch, als we IV in de stand „breed”
brengen, komt het in serie met L6 te staan en er wordt daardoor een
sterkere koppeling van dit m.f. bandfilter verkregen en ook dit leidt
tot een bredere resonantiekromme (§ 27).
De gramofoonaansluiting geschiedt aan twee klemmen, waartussen
twee weerstanden liggen (R8 = 0,2 M.n_ en R9 = 0,32 M-n.). Brengt
men IV in de „gram” stand, dan komt de l.f.spanning via L6 op het
rooster van de EF9. Gelijktijdig is V in die stand gekomen en daar
door wordt a. de anodekring van de EK2 onderbroken, b. de anodekring van de EF9 onderbroken, c. het schermrooster van de EF9, dat
nu als anode wordt gebruikt, verbonden aan de sterkteregelweerstand
R, en de kring L8 C8 los gemaakt van deze weerstand. Op deze
wijze wordt dus de gramofoonmuziek door drie buizen versterkt en
kan men een krachtige weergave krijgen, die dank zij de tegenkoppe
ling, van zeer goede kwaliteit is.
De luidspreker is voorzien van een klankverstrooier (III § 71).
De m.f. van dit apparaat is 473 kc/sec, de bandbreedte B10 kan varië
ren van 8 tot 12 kc/sec. Het netvermogen is ca. 70 W en de gevoelig
heid gemiddeld 10 //V, terwijl het wisselstroomvermogen bij 10 °/0 ver
vorming 3 W is.
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§ 102. Super-wisselstroomontvanger Ö45A. (Uitvoering-1941).
Nadat in 1939 en 1940 het voorgaande schema min of meer ge
wijzigd in meerdere toestellen was toegepast o.a. doordat de octode
was vervangen door de triode-hexode ECH3 en met nog andere kleine
variaties, alsmede de toepassing van het drukknopsysteem, zien we
in 1941 toestellen verschijnen, waarbij twee combinatiebuizen ECH21
zijn toegepast, terwijl de oude meerknopsbediening weer is opge
nomen. De ene buis doet dienst als mengbuis, de tweede vervangt een
m.f. enjeen l.f. buis en op deze wijze was een vereenvoudiging en
goedkopere bouw te verkrijgen, waartoe de oorlogstoestand wel
aanleiding gaf. Bovendien ging men over tot het vervaardigen van
units of eenheden, waaruit men verschillende ontvangers kon samen-
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stellen (multiblok-systeem). Zo omvatte een ontvanger drie eenheden:
het ingangs-, het uitgangs- en het voedingsblok.
We hebben in fig. 214 het schema van zo’n ontvanger .gegeven.
De scheiding van ingangs- en uitgangsblok is gelegen in het eerste
m.f. bandfiltër. De koppeling der blokken geschiedt door de ver
binding der gelijke nummers op de aansluitstroken.
De golfgebiedschakelaar bevindt zich in het ingangsblok, terwijl in
het uitgangsblok zich een radio-gramofoonschakelaar bevindt. De schake
laars I en II staan op korte golf; III staat op radio.
In de antenne zijn de spoel L en de condensator C opgenomen.
Zij vormen een filter, dat op de m.f. van 128 kc/sec is afgestemd.
De antennetrillingen gaan in de k.g. stand via I door L., die induct.
gekoppeld is met L4, waardoor in de kring L, C2 een trilling ontstaat,
die op* het eerste rooster van het heptodedeel van de ECH21 komt.
Bij lange golven vormen de twee onder elkaar getekende spoelen
Lj en L2 de beide spoelen van het bandfiltër en vormen Ck en Ck, in
serie de koppelcondensator. De dwarsgetekende spoelen zijn daarbij
uitgeschakeld; zij worden bij de middengolven ingeschakeld, waardoor
een bandfiltër van gecompliceerde vorm ontstaat, daar nu de dwars
getekende spoelen met Ck parallel aan de onderste spoelen van L,
komen te liggen. De beide horizontaal getekende spoelen zijn vastge
koppeld en dienen ter compensatie van de afnemende gevoeligheid van
het capacitief gekoppelde bandfiltër onder in het m.g. gebied. Op m.g.
wordt het dus een bandfiltër met gemengde koppeling d.w.z. capaci
tief gekoppeld door Ck en inductief door de bedoelde kleine spoeltjes.
• Aan de anode van het heptodedeel is het le m.f. bandfiltër verbonden.
Wat betreft de oscillator, het volgende:
Het rooster van de triode is verbonden aan het 3e rooster van de
heptode en daaraan is via C, en II de spoel L6 verbonden. Deze is
inductief gekoppeld met L5, welke met C;{ (via II) een trillingskring
vormt, die via C5 met de anode van de triode is verbonden.
De ingangsspoel L7 van het eerste m.f. bandfiltër is gesplitst, zodat
. ongeveer 0,1 deel hiervan (L8) gekoppeld is met de tweede spoel L<> in
het uitgangsblok. De tweede m.f. kring is verbonden met het stuurrooster
van het heptodedeel van de tweede buis ECH21.
Op deze buis volgt de tweede m.f. transformator. Het ondereinde .
van de vierde m.f. kring is via III verbonden met de sterkteregel-potei:tiometer R. De hiervan afgenomen I.f. spanningen worden toegevoerd
aan het stuurrooster van het triodedeel van de tweede ECH21.
De anode hiervan is via C6 gekoppeld met het stuurrooster van de
eindbuis EBL21; Ra is de anodeweerstand. De uitgang van de eindbuis
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is gewoon. Het afvlaksysteem, dat men in' het voedingsblok zou ver
wachten, is in het uitgangsblok opgenomen.
De klankregeling wordt verkregen door middel van het schuifcontact op R,, dat via de condensator C7 (ca. 40 pF) aan de anodeleiding
van de FBL21 is verbonden. Daardoor ontstaat een tegenkoppeling op
R,, die voor de hoogste frequenties van de l.f. trillingen het sterkst
werkt en waardoor deze het meest worden verzwakt. Naarmate het
schuifcontact op R, meer omhoog geschoven wordt, zullen sterkere tegenÊpanningen op R", werken en worden dus meer hoge tonen weggenomen.
De tegenkoppeling wordt hier verkregen met behulp van een afzon
derlijke secundaire wikkeling op de luidsprekertransformator, waarvan
het principe in § 54 werd besproken. Het', complex van 4 weerstanden
en 3 condensatoren, onder genoemde wikkeling, dient om de gewenste
weergavekarakteristiek te verkrijgen.
De gedrempeldc a.s.r. wordt met behulp van de diode d2 verkregen '
en werkt via de bandfilterspoelen L2 en via I bij midden- en lange
golven op liet stuurrooster van de eerste buis ECH21.
De gramofoonopnenier werkt via de sterkteregel-potentiometer R,
op liet l.f. triodedeel der ECH21. De verbinding van de 4e m.f. kring
met deze weerstand is dan verbroken, terwijl het schermrooster van
het heptodedeel van de ECH21 aan aarde is gelegd, waardoor deze
practisch onwerkzaam is geworden.
De luidspreker is van een verstrooiïngskegel (III § 71) voorzien.
De eenvoud van liet multiblok-systeem bracht mee, dat elk blok
met de nodige bedieningsknoppen werd uitgerust. Zodoende bezit de
ontvanger 4 knoppen: één voor de golflengtegebieden, één voor de af
stemming, één voor de sterkteregeling en één voor de klankregeling.
De m.f. bedraagt bij dit toestel 128 kc/sec en de bandbreedte B10
is bij lange- en middengolven ca. 9,5 en 10 kc/sec.
Het netvermogen bedraagt 52 W, terwijl het afgegeven'wisselstroomvermogen 2,5 W is, bij 10°/0 vervorming.
§ 103. De universeelsuper „Philetta” 203U. (Uitvoering-1941).
In de laatste jaren voor de oorlog waren de U-apparaten steeds
meer op de achtergrond gekomen, doordat de mogelijkheid geschapen
was op andere wijze een gelijkstroomnet-ontvanger te verkrijgen (Xapparaten). Het was n.l. moeilijk om U-apparaten zodanig te construeren,
dat ze voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor electrische apparaten,
welke in de verschillende landen bestaan; ten tweede leverde de gramófóonaansluiting de moeilijkheid, dat deze geen spanning t.o.v. aarde
mag bezitten; daardoor moest men een scheidingscondensator toepassen,
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wat echter ten koste van de geluidskwaliteit ging, ofwel men moest
een transformator gebruiken, die de prijs van het toestel weer belangrijk
verhoogde; ten derde moest in de aardleiding een condensator worden
opgenomen, die liefst groot moest zijn, doch met het oog op de
veiligheid weer een bepaalde waarde niet te boven mocht gaan. Ten
laatste gaf een dergelijk toestel, op een 110 V-gelijkstroomnet aan
gesloten, gewoonlijk onvoldoende resultaten, daar de anodespanning
voor de buizen te laag werd.
Niettegenstaande dit verscheen toch in 1941 nog een U-ontvanger
van zeer kleine afmetingen, een product, dat geheel het stempel van
de oorlog droeg, die meebracht, dat men zich vaak tevreden moest
stellen met producten, waarvoor niet de hoogste eisen golden. We
willen dit overigens zeer gewilde toestel, waarbij genoemde moeilijk
heden op behoorlijke wijze waren overwonnen, nader beschouwen.
De afmetingen van de 203U waren ca. 24 X 16 X
cm en het
gewicht bedroeg slechts 2,7 kg: het was bestemd voor lange- en midden
golven (708 — 1910 m en 169 — 575 m). Kort daarop verscheen
de 204 U voor midden- en korte golven (192 — 575 m en 15 — 51 m).
In 1944 werd 208 U aan de markt gebracht, nu uitgevoerd voor lange-,
midden- en korte golven (750 — 1910 m, 196 — 570 m en 16,5
51 m). Later verscheen nog de 209 U. De m.f bedraagt bij al deze
ontvangers 452 kc/sec, terwijl de bandbreedte B10 12 kc/sec bedraagt.
Zij zijn geschikt voor netspanningen van 110, 125, 200 en 220 V
gelijk-en wisselspanning. Bij 220 resp. 125 V wisselspanning bedraagt
het netvermögen 36 resp. 26 W, terwijl het uitgangsvermogen 2, resp.
0,9 W is.
Wij geven in fig. 215 het schema van de 203 U. Het schema van
het ontvanggedeelte is zeer eenvoudig. De koppeling aan de antenne,
die van een klein draadje tot een normale antenne kan variëren, ge
schiedt met een koppelcondensator Ck van 1000 pF. (Beveiliging tegen
op de antenne komende netspanning.)
Parallel aan de onderste spoel in de antennekring is een condensator
Cb geschakeld, welke dienst doet als ballastcondensator (§ 30 A), Bij
komstig is nog, dat door de samenwerking van deze condensator met
de bovenste van de beide spoelen bij lange golven een betere spiegelverhouding (§ 71 C) wordt verkregen.
De —leiding wordt via de weerstand R met de daaraan parallel ge
schakelde condensator aan het metalen gestel (chassis) van het apparaat
verbonden. Dit wordt niet aan aarde gelegd, zodat dus een aardverbinding ontbreekt; het gestel levert dus de aardcapaciteit.
Merkwaardig is verder, dat het schuifcontact van de sterkteregelaar
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zonder roostercondensator aan het rooster van de l.f.biris (triodedee1
van UCH21) is verbonden, terwijl ook de lekweerstand ontbreekt.
Het rooster kan nu alleen negatieve voorspanning krijgen door het
onderste deel van de regelweerstand, waardoor een l.f. stroom gaat,
die door een parallelcondensator wordt afgevlakt. Komt het schuifcontact geheel beneden te staan (geringe geluidssterkte), dan is de kans
op vervorming groot door het optreden van roosterstromen als gevolg
van te kleine neg. roosterspanning.
Gramofoon’aansluiting is niet mogelijk. Het toestel bezit a.s.r. op de
eerste en tweede buis. Het voedingsgedeelte is in principe geli k aan
dat in fig. 100 (Deel lil), al bestaan er verschillende afwijkingen.
In het afvlaksysteem is n.1. niet een smoorspoel, maar een weerstand
toegepast, waardoor liet gewicht van het toestel belangrijk verminderd
wordt.
Om het toestel gemakkelijk van lage op hoge spanning over te
schakelen, is een carrousselschakelaar aangebracht, die in het schema
is opgenomen in de stand voor lage netspanning. De gloeidraad
. van de gelijkrichtbuis staat in serie met de weerstanden R, en R2, ter
wijl de gloeidraden van de ontvangbuizen in serie geschakeld zijn;
en in serie staan met R, en R3.
Om een indicatie te hebben, dat het toestel is ingeschakeld, is een
neonglimlampje L0 aangebracht, dat tevens de schaal een weinig ver
licht. Zal dit bij 110 V ook functionneren, dan moet dit steeds op 110
V branden. Aangezien voor dergelijke lampjes altijd een weerstand
nodig is, is de weerstand R, aangebracht.
Parallel aan L0 is een condensator geplaatst om eventuele storingen
op te nemen.
Wordt het toestel bij hoge netspanning gebruikt, dan wordt de
carrousselschakelaar geplaatst in de stand, zoals is aangegeven. Daar
door worden R, en R3 als begrenzingsweerstand in de anodeleiding
van de gelijkrichtbuis geplaatst.
Verder komt de tak L0 R4 parallel met R2 en de gloeidraad
van de. UY21 in serie te staan met een parallelschakeling van R5
en de in serie geschakelde 3 gloeidraden der ontvangbuizen. Nu
moet door de gloeidraden van de ontvangbuizen een even grote
stroom gaan als door de gloeidraad van de UY21. Door de glimlamp gaat nog 2 niA. In geval we overgaan op een hoge netspan
ning moet de kortsluiting van de weerstand Rj (ca. 50.o.) worden
opgèheven.
De spanningen, die het voedingsapparaat bij 225 resp. 125 V ter
beschikking stelt, zijn 135 en 90 V.
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§104. De draagbare B. G.W.^ontva ngerl22 ABC.(Uitvcerirg-K/O).
Dit is wel het meest universele apparaat, dat dcor Philips in de
handel werd gebracht, aangezien het op wisselstroomnetten (A) van
110, 125,. 200 en 225 V, op batterijen (B) van 4,5 V bij co V en op
gelijkstroomnetten (C) van 110, 125, 200 en 230 V kan worden aan
gesloten. Bovendien is het gemakkelijk draagbaar (6 kg). Het is uitgerust met een raamanten ne (fig. 216), terwijl aansluiting op een gewone
antenne ook mogelijk is. Het is alleen geschikt voor de ontvangst
van het middengolfgebied (200—585 m).
De m.f. bedraagt 452 kc/sec, terwijl de bandbreedte BI09,5 kc/sec is.
Het schema van het ontvanggedeelte is eenvoudig en behoeft slechts
weinig toelichting. Het raam, dat 15 windingen bezit, is in de plaats
van de anten neafstemspoel gekomen en heeft ook de zelfinductie van
deze. In serie met het raam is nog een spoeltje met regelbare ijzerkern
opgenomen om een gunstige L/R verhouding te verkrijgen en wordt door
de fabriek geregeld. Er is verder nog een aftakking voor een gewone
antenne-aansluiting aangebracht, waarin een klein condensatortje van
10 pF is opgenomen ; dit biedt de mogelijkheid om bij te zwakke
raamontvangst een sterkere ontvangst te verkrijgen.
Netvoeding. De netschak elaar Sn wordt ingezet, terwijl we veronder
stellen, dat de kastcontacten (links) zijn ‘gesloten. We beginnen de .
stroomloop bij de —pool. Er gaat een stroom door de gloeidraden
van DK21 (en parallel weerstand) en daarmee in serie geschakelde,
parallel staande DF21 en DAC21 (en parallelweerstand) en de eindbuis DF21 (III-§48) door spoel M van de magnetische schake
laar, die S,, S2 en S3 uit de getekende stand trekt. De stroom
loopt verder over Rj, R2 en de seleengelijkrichter naar
; met de
weerstand R2 'wordt de gloeistroom nauwkeurig op 50 mA inge
steld. Door de contacten 1 t/m 7 op verschillende wijze te verbinden
is het toestel voor gelijk- of wisselstroom van de verschillende span
ningen geschikt te maken ; men heeft daartoe aan de achterzijde van
het apparaat een verbindingsstrip te verplaatsen (alleen de verbinding
van 6 en 7 geschiedt door een schakelaartje). In de figuur is aange
geven hoe deze verbindingen in de verschillende gevallen zijn. Bij
lage wisselspanning worden R en R6 kortgesloten, bij hoge R3 en
R parallel geschakeld; bij de laagste waarden van lage en hoge net
spanning wordt bovendien R, kortgesloten.
Bij een gelijkstroomnet-aansluiting wordt altijd de seleengelijkrichter
kortgesloten. Dat men gebruik gemaakt heeft van een seleengelijk
richter (III-§39) vindt zijn oorzaak daarin, dat men daardoor de extra
Radio-ontvangst II
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belasting door een gelijkrichtbuis uitspaart, die altijd de anodestroom
van alle buizen moet leveren en daartoe een vrij grote gloeistroom
vraagt ter verkrijging van de nodige emissie. De seleengelijkrichter
kan de gevraagde anodestroom heel goed leveren en bovendien is de
uitvoering van het gehele apparaat zo goedkoper dan bij gelijkrichting
door een buis. Ten slotte merken we nog op dat het netvermogen
van de ontvanger 15 a 20 W bedraagt.
Batterijvoeding. Valt de netspanning weg, door b.v. de steker van
het apparaat uit de wandcontactdoos te trekken, dan valt de bekrach
tiging van de spoel L weg, maar niet ogenblikkelijk, omdat, door de
lading der aanwezige electrolytcondensatoren, nbg even een stroom
door L blijft lopen. De magneetkern wordt dus na enkele seconden
losgelaten en de schakelaars Sl} S2, S3 vallen terug, waardoor de batte
rijen worden ingeschakeld.
Voor As kan men volstaan met een zakbatterijtje van 4,5 V, waar
op het toestel ca. 7 uur kan werken ; bij gebruik van 2 of 3 parallel
geschakelde batterijtjes is dit aantal tot 25 resp. 45 uur te verhogen.
De anodestroom wordt geleverd door een anodebatterij van 90 V.
§ 105.

Batterij^supers.

A. De buizen.
1. K-buizen.
In 1934 bracht Philips de eerste K-buizen in de handel, n.1. de voor
supers bestemde octode KK2 en de h.f. penthode-selectode KF2 en
de duodiode-triode KBC1. Zij werden in 1936 gevolgd door de h.f.
penthoden KF3 en KF4, die een 3 tot 5 maal zo kleine gloeistroom
vróegen als de beide vorige en voor kortegolfontvangstgeschikterwaren.
Verder verschenen de triode KC3, de duodiode KB2, de eindpenthode KL4 en de duotriode KDD1. Al deze buizen werden gecon
strueerd voor anodespanningen van 135 V.
KDD1 gaf het voordeel om bij klein opgenomen vermogen een
groot onvervormd vermogen af te geven (§49). Door toepassing van
de KBC1, waarvan het triodedeel als drijver werd gebruikt voor de
KDD1 kon men, daar men geen afzonderlijke diode nodig had, het
energieverbruik uit de stroombron nog meer beperken.
De eindbuis KDD1 geeft bij 4,4 °/0 vervorming 1,3 W af;'zij neemt
dan totaal 2 X 10 mA op. Is men tevreden met een kleiner wisselstroomvermogen, dan kan men met twee in balans geschakelde buizen
KL4 volstaan; zij geven bij 2X4,9 mA een vermogen van 0,8Wbij
8 °/0 vervorming.
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De K-buizen zijn alle direct verhit, echter met uitzondering van de
KB2. Het is voor de hand liggend, dat men bij voorkeur directe ver
hitting toepast, als men let op de stroomopname. Dat men bij de KB2
ndirecte verhitting toegepast heeft, komt omdat men dan een betere
/a. s. r. kan verkrijgen.
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2. De D-buizen.
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In 1940 werd een geheel nieuwe serie buizen voor batterij-ontvangers
gebracht. De K-buizen zijn alleen maar te gebruiken als de voedings
bron een 2 volts accu is. Een dergelijke stroombron is echter altijd
zwaar en vraagt regelmatig onderhoud. Het zou een voordeel zijn,
als men een droge batterij van ca. 1,4 V zou kunnen gebruiken, doch
daartoe moeten de buizen een nog geringer gloeistroomverbruik hebben.
Dit is gelukt bij de D-serie en wel daardoor, dat men de dikte van
de gloeidraadkern van 25 ^ op 10 /j, en de daaromheen aangebrachte
emitterende laag van 30 /x op 10 /x heeft gebracht, zodat de totale dikte
slechts 35/x bedraagt, terwijl deze bij de vroegere buizen 85 u was.
Bovendien heeft men de afstand tussen gloeidraad en rooster verkleind,
zonder dat de electrische eigenschappen ten opzichte van de vroegere
buizen veel gewijzigd zijn; op deze wijze is een belangrijke winstge• boekt, zoals hieronder nog blijkt.
De op de markt gebrach'e buizen van deze universeelserie zijn:
DAC21, DAH50, DBC21, de penthode DF21, de penthodeselectode
DF22en de DK21, DL21 en DLL21. Stelt men een ontvanger samen
metKK2, KF3, KBC 1 en KL4, en een met de overeenkomstige DK21,
DF21, DAC21. en DL21 en beide werken bij 135 V, dan vraagt de
eerste serie een gloeistroom van 430 mA en de tweede een van slechts
150- mA. De anodebatterij heeft in het eerste geval 15 mA en in Het
tweede slechts 6,5 mA af te geven. Terwijl de KL4 bij 135 V 0,44 W
bij 10% vervorming afgeeft, geeft de DL21 onder die omstandigheden
0,26 W af, dus wel een veel kleiner vermogen.
De D-buizen zijn alle 'direct verhit. Door deze buizen is de ver
wezenlijking van de draagbare ontvanger pas goed mogelijk geworden.
Ten aanzien van de DLL21 moeten we nog een opmerking maken,
daar het mogelijk is deze op verschillende wijze te schakelen. Wij
geven in fig. 217 a het schema van de buis. De gloeidraden zijn ge
construeerd voor een stroomsterkte van 50 mA.
Sluit men A en C aan op een spanning van 2,8 V (fig. 217 b), dan
staan beide draden parallel daarop en is de totale stroomsterkte 100
mA. De verbinding van de electrische middens der draden heeft op.
de stroomverdeling geen invloed (I — § 12 B). Sluit men de span-
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ningsbron op A en B aan, dan wordt slechts een helft van de beide
draden benut (fig. 217 c); dan is de totale stroomsterkte eveneens
100 mA.
DLL21

c

:

ai

2.8V-WmA
50

w
50

go

g3.
92
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■g*
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«ff
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ABC

1,4V-100mA

2J3V

b

1.4 V
Q

Fig. 217
De bijzondere uitvoering der gloeidraden bij eeu DLL21,
maken drie oplossingen mogelijk door b, c en d
aangegeven.

Verbindt men dan verder C met A (fig. 217 d), dan worden ook
de beide andere gloeidraadhelften ingeschakeld en krijgt men een
stroomsterkte van 200 mA.
B. Diverse typen ontvangers.
Wij moeten onderscheid maken tussen toestellen, welke de gloeistroom uit een 2-voIts accu of uit een droog element betrekken (Bapparaten) en die welke anode- en gloeistroom betrekken uit een 6 of
12 volts batterij en voorzien zijn van een triller of vibrator (V-apparaten).
Na de in §66 genoemde B-ontvangers verschenen o. a. de volgende
supers: in 1936 type 696B, in 1937 type 697B en 823B, in 1938 type
628B, 225B en 752B, in 1939 629B en de draagbare 228B, in 1940
type 631B, 614B en 122 ABC.
De belangrijkste typen met vibrator en niet bedoeld als auto-radio.ontvanger, zijn de volgende: in 1938 type 289BV, in 1939 type 635V,
299V en in 1940 type 644V. Al deze toestellen waren bedoeld voor
aansluiting op een 6-V accu.
C. Reflex B-ontvanger 629B (Uitvoering-1939).
Bij deze ontvanger is gebruik gemaakt van de K-buizen (2 V), die
een anodespanning^ vragen van 144 V. Hij is geschikt voor 3 golfgebiedën n.1. 16,8—51 m, 198—585 m en 708- 2000 m.
In fig. 218 zijn de golfgebiedschakelaars in de stand voor korte
golven getekend. De antenne kan op een van de twee contacten
worden aangesloten. Is de zender zeer sterk, dan sluit men op 1 aan,
is hij zwak, dan verbindt men met 2; in het eerste geval is een weei-
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stand R3 van 0,25 M ü in serie geschakeld met de antenne. De
antennetrillingen worden via I door L7 geleid, waardoor in L8, die *
met C2 een trillingskring vormt, een trilling wordt geïnduceerd, die
op het rooster van het hexodedeel van de KCH1 terecht komt.
De oscillatorkring wordt gevormd door C3 en L15, met welke laatste
de terugkoppelspoel gekoppeld is.
Bij midden- en lange golven is vóór de mengbuizen een bandfilter
geschakeld. Bij middengolven zijn L2 L3 de spoelen en C, en C2 de
condensatoren van het bandfilter, terwijl C5 de koppelcondensator
vormt. De antennetrillingen worden nu via 1. door L, gevoerd en in
duceren spoel L2 van het bandfilter. Parallel aan L.2 staat nu de serieschakeling van L9 en C6, die een absorptiekring voor de m. f. vormt.
Een bijzonderheid bij deze schakeling is nog de parallelschakeling
van C7 en C8; hierdoor worden de antennespanningen aan de kop
pelcondensator van het bandfilter gebracht en wel^met de bedoeling
om de spiegelfrequenties te onderdrukken (§7ÏJC).
Gesteld n.l. eens, dat een spiegelfrequentie binnen komt. Deze zal,
als alle hoge frequenties, wisselspanningen op C5 doen ontstaan. In
dien men nu bij de spiegelfrequentie deze spanningen zou opheffen,
zou het doel bereikt zijn. Daartoe dienen nu'ljuist C7 en C8, die zo
groot gekozen zijn, dat ze bij de spiegelfrequentie eën spanning leveren, .
die even groot en juist 180° m fase verschoven is met die op C5. C8
is een vast condensatortje van ca. 30 pF en C7f is een trimmer, waar
door men de gewenste capaciteit kan verkrijgen. Men noemt C7 de
spiegeltrimmer.
De oscillatorkring wordt gevormd door C3 en L10, terwijl Ln de
terugkoppelspoel is.
Bij Lange golven vormen L, en L4 de antennespoelen, die gekop
peld zijn met de spoelen L2 en L5 van het bandfilter, waarvan L3 en
L6 de andere spoelen zijn ; nu vormen C4 en C5 de koppelcondensator;
L9 en C6 vormen weer de absorptiekring ’ voor de m. f. De oscil
latorkring wordt gevormd door C3 met L10 en L12 benevens CI0 en Cn,
terwijl Ln en L13 de terugkoppelspoelen zijn.
Op de KCH 1 volgt het le m.f. bandfilter, dat op het stuurrooster
van de KE4 is aangesloten; daarop volgt het tweedegm.f. bandfilter,
waarvan de tweede kring verbonden is met d, van de KB2. Daar
aan is de sterkteregelweerstand. R verbonden. De hiervan afgenomen
l.f. trillingen worden naar het stuurrooster van.de KF4 gevoerd.
Aangezien een trilling nog eens naar voren wordt gebracht om daar
versterkt te worden, spreekt men van een reflexschakeling.
Dergelijke schakelingen heeft men vroeger in de amateurswereld
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veelvuldig toegepast om met minder buizen uit te komen. De I.f.tril
lingen van de KF 4 gaan door de lespoel van het 2e bandfilter (L 16)
en door de anodeweerstand Ra, waarmee deze buis gekoppeld is aan
de eindbuis. Cg is de roostercondensator, terwijl R en R9 en een
meer of minder groot deel van R10 en Rn de. lekweerstand van de
eindbuis vormen. Staat het schuifcontact van de klankregelaar geheel
rechts op R10, dan staat in serie met Rs en de kleine condensator
C,4 en de paralleltak, gevormd door Ru en C15. Dit alles staat paral
lel aan de capaciteit van de buis en heeft tengevolge, dat de hoogste
tonen wegvallen, zodat men een dof geluid krijgt. Naarmate men meer
naar links schuift, wordt een groter deel van de weerstand R1() (0,3 bhn.)
in serie met pas genoemd stelsel geschakeld en blijven de hoge tonen
meer gehandhaaft, zodat het geluid helderder is.
De a.s.r. wordt verkregen via d, (d2 is buiten werking gesteld) en
met behulp van de weerstanden R,, R2 en C13; zij werkt via L6, L3
en I op de mengt uis.
Het toestel is voorzien van een spaar schakeling, welke ten doel
heeft om de stroomafname te verkleinen en daardoor de batterij te
sparen. Daartoe is de schakelaar III aangebracht. Draait men deze in
de stand „spaar”, dan wordt ten eerste de weerstand R4 (0,2 M-n.)
• in serie met het schermrooster van de eerste buis geplaatst, waarmee
dan C12 parallel geschakeld wordt. Daardoor neemt niet alleen de
schermroosterstroom af, maar daalt ook de schermroosterspanning en
daardoor wordt de anodestroom verkleind. In de tweede plaats wordt
de weerstand R5(ca. 1200-n.) ingeschakeld, waardoor de eindbuis een
grotere negatieve spanning krijgt en derhalve een kleinere scherm roosteren anodestroom voert.
Om in te zien hoe dit mogelijk is,
hebben we in fig. 219 een vereenvou
digd schema van de verbinding van de
eindbuis gegeven. We zien, dat de anodeen schermroosterstroom van alle buizen
door de weerstanden R5, R6 en R7 loopt.
3
In „normale” toestand staat S in, zodat
R5 is kortgesloten. Daar het punt a aan
Fig. 219
het chassis gelegd is, hebben, de punten
Overzichtschema van de ver b en c dan een gelijke negatieve spanning
binding van de'eindbuis.
Bij de spaarstand wordt S t.o.v. a en deze is de voorspanning voor
uitgetrokken en krijgt de buis de eindbuis. Wordt de schakelaar uitge
een grotere negatieve
trokken, dan krijgt c een negatieve span
voorspan’lning.
ning t.o.v. a, die groter is.
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Door het inschakelen op de spaarstand worden scherm rooster- en
anodestroom van 11,7 mA op ' 5,9 mA gebracht. Deze manupulatie
kan men bij sterke zenders toepassen, zonder.dat de geluidssterkte veel
vermindert.
Ten slotte is in fig. 221 nog een schakelaar S aangegeven, waar
door het schaalverlichtingslampje La kan worden uitgeschakeld en men
ca. 200 mA bespaart.
Het apparaat is ook te gebruiken . voor gramofoonweergave. De
versterking wordt door de KF4 en KL4 verkregen.
De m.f van het apparaat is 128 kc/sec en de bandbreedte B,0 is
9 kc/sec, terwijl de gevoeligheid 100 /jM bedraagt.
De voor de buizen nodige gjoeistroom bedraagt ca. 0,40 A benevens
0,20 A voor het schaalverlichtingslampje.
De hoogste spanning, welke bij een 144V batterij voor de mengbuis
ter beschikking komt, is 135 V; die voorde andere buizen is lager.
De anodespanning van de eerste buis mag niet lager worden dan 90 V.
D.

De B-ontvanger 614 B (Uitvoering-1941).

We geven in fig. 220 het schema van een eenvoudige B-ontvanger,
waarbij D-buizen zijn toegepast.
Heeft men voor de gloeidraadvoeding een accu van 2 V ter be
schikking, dan kan men een weerstand R, in serie met de voedingleiding schakelen. Het toestel is geschikt voor korte-, midden- en
lange golven.
De golfgebiedschakelaar is' op „kort” geschakeld. L vormt de kop
pelspoel en L, vormt met C, de afgestemde kring. Bij middengolven
doet het middelste stel spoelen dienst. Bij lange golven staan de twee
onderste gekoppeld met de onderste van L,.
Omtrent de oscillator het volgend: gaat men uit van C2, die aan
het eerste rooster van de DK 21 is verbonden door de schakelaar,
dan ziet men dat L2 daaraan parallel geschakeld is. Aan de hulpanode
(2e rooster) is de terugkoppelspoel Lt verbonden. Bij korte golven is
de bovenste spoel van L, en’zijn alle drie van Lt ingeschakeld, terwijl
een aftakking over C jnaar aarde is gemaakt, die het onderste deel
van Lt overbrugt; bij middengolven is de middelste van L2 en bij lange
golven de onderste in serie met de middelste van L2 in gebruik. In
de beide laatste gevallen staan alle drie spoelen onder Lt in serie.
Na de mengbuis is het schema zeer eenvoudig.
De a.s.r. werkt op de mengbuis en op de m.f.buis; alleen is bij
korte golf de a.s.r. leiding van de mengbuis onderbroken, zodat dan
alleen op de m.f.buis wordt geregeld.
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De gramofoonaansluiting is ook zeer eenvoudig. De minpool van
beide voedingsbronnen zijn door een weerstand R2 van ca. 400.O. ver
bonden, waardoor de negatieve roosterspanning van de eindbuis be
paald wordt.
De m.f. bedraagt 473 kc/sec en de bandbreedte B10 is 10,5 kc/sec.
De beschikbare batterijspanning moet 120 V zijn, waardoor de eerste-,
de m.f.- en de eindbuis ca. 115 V verkrijgen. De totale anode- en
schermroosterstroom bedraagt ca. 10 mA; de gloeistroom bedraagt
0,175 mA.
§ 106. Vibrator"batterij=ontvangers.
A. Reflex V ontvanger 635 V (Uitvoering-1939).
Deze ontvanger is bestemd voor 4 golfgebieden: 13,7 — 45 m, 45 —
160 m, 160
550 m, 745
2000 m. De m.f. is 452 kc/sec en de
bandbreedte B1(J is 10,5 kc/sec. Het uitgangsvermogen is 0,85 W bij
10% vervorming.
Op de mengbuis ECH 3 volgt de m.f.buis EBF 2 (fig. 221).
Na het penthodedeel te hebben doorlopen, volgt het tweede m.f.bandfilter; vervolgens passeren we de detectiediode. De van de sterkteregelaar komende l.f. trillingen worden nu weer aan het penthodedeel
van de EBF 2 toegevoerd, zodat dit deel als m.f. en als l.f. versterkbuis werkt. Men heeft dus weer een reflexschakeling. Na deze ver
sterking gaan de l.f. trillingen naar de eindbuis. Hier zien we, met
het oog op de belastingvermindering van de accu, een afwijking t.o.v.
het gewone wisselstroomschema. Bij dit toestel is een spaarschakelaar
aangebracht. Hierdoor werd de stroomafname van 2,2 A op 1,4 A
teruggebracht. De gloeidraden worden rechtstreeks uit de accu gevoed,
terwijl de anodespanning en anodestroom verkregen worden door een
vibrator of triileromvormer (III
§ 54).
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Fig. 221
Blokschema van de reflex-ontvanger 635 V.

yT<

.
Ê
Ë •

U.

•'
' v.

352
B. De V-ontvanger 644 V (Uitvoering-1940).
Deze komt, wat de buizen betreft, geheel met de voorgaande over
een. Ook het schema is practisch gelijk. De spaarschakeling is hier
verkregen door een weerstand in de anodevoedingleiding te schakelen,
waardoor de anodestromen worden verkleind; gelijktijdig wordt hierbij
het schaalverlichtingslampje uitgeschakeld. Daardoor is de accustroom
van 2,04 A op 1,2 A gebracht.
De verdere gegevens en eigenschappen zijn als bij de 635 V.
C. De V-ontvanger 202 V (Uitvoering-1939).
Dit is een groter type V-apparaat, zoals direct uit het blokschema
(fig. 222) blijkt.
EF9 Jiïn*

HF2

&

Sr. neg
è* r>

kC3

KD01

292 V

222
Blokschema van de 292V

Het bezit vrijwel dezelfde 4 golfgebieden van de 635V. De m. f. is
452 kc/sec. De bandbreedte B10 is regelbaar van 9 tot 13 kc/sec.
De eindtrap wordt gevormd door de dubbele triode KDD1 met de
drijver KC3. Het uitgangsvermogen is 2 W bij 10 °/0 vervorming. Er
is tegenkoppeling op de EBF2 toegepast.
•§ 107. Autoradio^ontvangers.
A. Te overwinnen moeilijkheden.
Reeds enkele jaren voor dé oorlog had ook in ons land in navol
ging van Amerika de in de auto ingebouwde radio-ontvanger met
succes zijn intrede gedaan.
Om tot het gebruik van deze ontvanger in een auto te komen,
moestèn verschillende problemen opgelost worden. Ten eerste moet
men bedenken, dat men de antenne bijna geheel moet ontberen, zo
dat een zeer gevoelige ontvanger gebouwd moest worden, waartoe
de super zich bizonder leent; men kan slechts rekenen op een effec
tieve antennehoogte van enkele cm. Ten tweede is het nodig, dat
men de voor het toestel nodige energie zo mogelijk geheel onttrekt
aan de auto-accu, welke altijd ongeveer 6 of 12 volt is en die energie
een minimum moet zijn, daar de accu al voor vele andere doeleinden
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energie beschikbaar moet stellen. Ten derde moest een inrichting ont
worpen worden om de energie van lage gelijkspanning om te zetten
in een anode gelijkspanning van voldoende grootte. Ten vierde moesten
allerlei maatregelen genomen worden om de storingen van de steeds
werkzame storingsbron (ontsteking der motoren) onschadelijk te maken.
Ten vijfde heeft men een luidspreker van kleine afmetingen nodig,
welke zeer gevoelig is en krachtige geluiden kan voortbrengen met
het oog op het hoge lawaainiveau in de auto. Ten zesde moest bizondere zorgen besteed worden aan de mechanische constructie van het
gehele toestel, gezien de heftige schokken, waaraan dit voortdurend
bloot staat.
Het is wel interessant, dat de auto-ontvanger in slechts enkele jaren
zo sterk en zo snel is ontwikkeld en deze ontvanger een zó belang
rijke plaats inneemt, dat de in 1937 op de markt gebrachte 'univer
sele buizenserie (§ 8C) gebaseerd is op de gloeispanning van 6,3 V,
welke bij de autoradio overwegend voorkomt.
Vanzelfsprekend heeft deze groep ontvangers ook een ontwik
kelingsperiode doorgemaakt, waarbij ze niet onbelangrijk werden ver
beterd.
Naast het streven naar eenvoudige schakelingen, was er een ver
langen om tot nog kleinere afmetingen en geringer gewicht te'komen,
terwijl toch nog een voldoende grote luidspreker in het.toestel kon
worden opgenomen.
Bij de in 1938 uitgebrachte toestellen (o.a. 260B) was een gewichtsvermindering van 25% verkregen t.o.v. de laatste voorgangers.
De toestellen zijn steeds geconstrueerd voor midden- (200—580 m)
en lange golven (800 1935 m). De m. f. bedraagt bij 260B 452 kc/sec,
terwijl de bandbreedte B10 gelijk 10 kc/sec is.
Voor de voeding zie III-§54.
Ten aanzien van de constructie van de ontvanger nog een paar
opmerkingen. Om de ontvanger te bevestigen, wat gewoonlijk aan
het dashbord geschiedt, behoeft men daarin slechts één gat te boren
(één boutmontage). Het deksel van de ontvanger kan door het los
draaien van één schroef worden verwijderd. De onderdelen en de
bedrading van het toestel zijn met het oog op het voortdurende trillen
en schudden, alle zeer stevig bevestigd.
Om te voorkomen, dat storingen door de kieren van het metalen
huis en het deksel doordringen, zijn alle naden afgedicht door verende
strippen van vercadmiumd messing.
De bediening van de ontvanger geschiedt met behulp van een bedieningskastje, dat gewoonlijk op het.dashbord een plaats vindt.
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B. Schakeling en uitvoering der ontvangers.
Van de beginne af aan heeft Philips 2 typen ontvangers op de
markt gebracht, n.1. een met E-buizen (6 V type) en een met C-buizen
(12 V type).
Het ontvanggedeelte dezer twee typen was bij de eerste soorten
(b.v. 241B voor 6 V en 243B voor 12 V) volkomen gelijk. Bij de in
1937 en nadien verschenen uitvoeringen gebruikte men verschillende
trillers voor beide typen ; men schakelt bij de 12 V typen de buizen
twee aan twee in serie, zodat men met dezelfde buizen kan volstaan
en alleen een 12 V triller behoeft.
Aanvankelijk paste men, ten einde de nodige hoge gevoeligheid
(ca. 5 ^ V) te verkrijgen, een 6-tal buizen toe (EF2, EK1, EF2, EB2,
EF2 en ELI).
In 1938 werd een geheel nieuw schema toegepast, waarbij men
met 4 buizen volstond.
\1/
Antenne
kring

EK2

m

Mf
Oandfilter

EF9

Mf
bandfilter

EBC3

L f

kopp EL2

Trans f.

Lsp

//*%*-//

\
\ /'
Oscillatorkring

- Si reg-

260 B

a.s.r.

Fig. 223
Blokschema van een autoradio-ontvanger (260B).

We laten door een blokschema in fig. 223 de schakeling en de
buizen zien; na gelijkrichting door d2 volgt l.f. versterking in het
triodedeel van de EBC3. Het öpgenomen vermogen is bij deze appa
raten 25 W (bij de vroegere 33 *W).
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HOOFDSTUK XIII.
Bepaling van de kwaliteit van ontvangers en
berekening van de versterking in deze.
§ 108.

Kwaliteitsbepaling van de ontvanger.

A. De meetmethode.
De kwaliteit van een ontvanger wordt gekenmerkt door zijn selec
tiviteit, zijn gevoeligheid, zijn getrouwheid in de weergave en zijn
vervorming.
Voor al deze eigenschappen zijn we steeds uitgegaan van het normale
iiitgcingsvcrmogen van 50 mW, zoals destijds door de Amerikanen is
aangenomen. De wijze, waarop de meting, eveneens in navolging der
Amerikanen, geschiedt, is de volgende:
Men moet de beschikking hebben over een generator voor h.f.tril
lingen, welke trillingen tot
Kunstantenne
8uF
een bepaalde diepte, ge^—cHl
woohlijk tot 30°/0, moeten
Gene
gjjy-1 |
/>
rator
kunnen worden gemodu
------------------------------\-oAarde
o-l—100H
b
leerd door l.f. trillingen.
Deze generator wordt, als
Fig. 224
in
fig. 224, door tussen
Schakeling voor het onderzoek van
schakeling van een z. g.
radio-ontvangtoestellen.
kunstantenne, welke voor
lange- en middengolven bestaat uit een weerstand van 25 _n., een
zelfinductie van 20 gY\ en een condensator van 200 pF en voor
korte golven uit een enkele weerstand 400.n., aan het te onderzoeken
apparaat geschakeld. Aan de uitgang van het toestel wordt inplaats
van een luidspreker, een smoorspoel van 100 H en daarover een
condensator van 8 gF en een weerstand, welke aangepast is aan de
' eindbuis, geschakeld. Parallel op de weerstand is een voltmeter ge
schakeld. De waarden van R, L en C zijn zodanig gekozen, dat, als
aan dit stelsel een l.f. vermogen van 50 mW wordt afgegeven, de volt
meter 19,4 V (bij 7500-n.) of 14,1 V (bij 4000-n.) aan wijst, terwijl. L
en C zo groot zijn, dat zij de spanning tussen a en b niet merkbaar
beïnvloeden.
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B. Bepaling van de gevoeligheid.
Indien de generator alleen een h.f. trilling voortbrengt, geeft de
meter achter het afgestemde toestel geen uitslag. Men moduleert nu
de trilling met een l.f. trilling van 400 c/sec en 30% diepte, waarna
men de h.f. trilling geleidelijk in sterkte opvoert, zorgende dat steeds
30% modulatie behouden blijft, totdat de gewenste uitslag verkregen
ongemoduleerd geis. De effectieve waarde, die de h.f.trilling
dacht
nu bezit (b.v. 100/^V), noemt men de normale h.f. ingangsspanning, of de gevoeligheid.
De gevoeligheid van een ontvanger is voor alle golflengten niet
dezelfde, zodat het nodig is de golflengte of de frequentie van de draaggolf daarbij op tg geven.
C. Bepaling van de selectiviteit.
Men laat de generator weer een h.f. trilling opwekken, welke tot
30% gemoduleerd is met een l.f. trilling van de 400 c/sec en voert
• de sterkte zover op, dat het afgestemde toestel 50 mW afgeeft.
Daarna verhoogt of verlaagt men de frequentie van de zender, b.v.
achtereenvolgens 5000, 10 000 c/sec enz. en bepaalt, hoe groot daarbij
.de ingangsspanning moet zijn om een uitgangsvermogen van 50 mW
te verkrijgen (bij dezelfde modulatiefrequentie en -diepte). Zo kan men
dan de selectiviteitskromjne verkrijgen (zie ook § 32).
D. Bepaling van de getrouwheidskromme.
Men voert weer een h. f. trilling toe, die men, om te beginnen,
met 400 c/sec tot 30 % moduleert, zodat het normale uitgangsver
mogen van 50 mW bij afstemming wordt verkregen. Daarna wordt
dezelfde h.f. trilling met andere l. f. trillingen tot 30 % gemoduleerd
en bepaald, welk deel het nu verkregen vermogen is van het nor
male uitgangsvermogen.
E. Bepaling van vervorming.
Zoals we weten kan op verschillende plaatsen in de ontvanger ver
vorming optreden. Nu maakt men bij de meting onderscheid tussen
vervorming in het 1. f. deel en die in de gehele ontvanger.
1. Vervorming in het l.f. gedeelte.
Gewoonlijk sluit men op de ingangsklemmen van de gramofoonopnemer een toongenerator aan, die een trilling van 400 c/sec voort
brengt en sluit aan de luidsprekerklemmen een meter aan, die distorsiemeter heet. In dit meetinstrument bevindt zich een filter, waarmee
men de trilling van 400 c/sec er volkomen uit kan filtreren, zodat
eventuele hogere harmonischen overblijven. Zouden die er niet zijn,
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dan zou de meter geen uitslag geven. Zijn ze er wel, dan kan men
direct het percentage vervorming aflezen. Er zijn ook meters, die ook
nog filters voor de voornaamste hogere harmonischen bezitten, zodat
men bij vervorming door de 2e, 3e en nog hogere harmonischen
deze kan bepalen.
2. Vervorming in het gehele toestel.
Er wordt nu aan de ingangsklemmen van de ontvanger een h. f.
trilling toegevoerd, die met een I. f. van 400 c/sec is gemoduleerd.
De distorsiemeter is weer aan de luidsprekerklemmen aangesloten en
op dezelfde wijze als zopas bepaalt men de vervorming.
F. Controle op de a. s. r.
Automatische sterkteregeling heeft vooral ten doel om een aanko
mende sterke zender voldoende te verzwakken. Daartoe wordt op
de ingangsklemmen een gemoduleerde h. f. spanning van ca. 1 V ge
bracht en daarbij mag de vervorming aan de uitgang van het toestel
niet meer dan 10 °/0 bedragen.
Is zulks wel het geval, dan moet de a. s. r. dusdanig gewijzigd
worden tot aan deze eis is voldaan.

• ri
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§ 109.

Laboratoriummethode voor seleciiviteitsmeting.
Enige jaren "geleden zijn van verschillende kanten voorstellen gedaan
om een andere methode, dan die in § 32 genoemd, te volgen voor
de bepaling van de selectiviteit van een 'toestel. Reeds in 1933 heeft
Prof. Balth. v. d. Pol in Luzern, op een vergadering van de C. C. I. R.,
een methode, steunend op meetresultaten in Philips’ Laboratorium,
besproken.. De oude methode is strikt genomen een theoretische, waar
van de resultaten niet volkomen met de practische eisen overeenkomen.
Wil men in dit opzicht meer bereiken, dan moet men het apparaat
bij de meting in dezelfde conditie brengen, als bij. practisch gebruik
voorkomt; men moet als ideaal stellen, dat men in de pauze van een
gewenste zender geen sto ringen hoort. De beoordeling volgens gehoor
treedt daarbij op de plaats van die van de^'meteraflezing. Dif mag op
het eerste gezicht .minder nauwkeurig schijnen, doch de resultaten
geven practisch een voldoende nauwkeurigheid.
De bepaling geschiedt als volgt:
Men voermaan het ontvangtoestel een h. f. trilling toe, die dooreen
toon van 400 c/sec tot 30 % gemoduleerd en zo sterk is, dat het
normaal uitgangsvermogen 150 mW is (50 mW acht men te weinig).
Men neemt nu de] modulatie van de zender weg en laat de ontvanger
in de afgestemde toestand. In die toestand laat men een tweede zenRadio-ontvangst II
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der, met een afwijkende frequentie, die sterk gemoduleerd (ca. QO °/0)
is, op de ontvanger werken. Men voert de sterkte van deze zender
zover op, dat men op 50 cm van de luidspreker, welke achter de te
meten ontvanger is geschakeld, enige storing, onverschillig van welke
aard, begint te horen. Men vergelijkt nu
de amplitude van de storende h.f. trilling
met die van de gewenste h.f. trilling en
noemt deze verhouding de storingsdrempcl.
In fig. 225 hebben we een paar halve selectiviteitskrommen van een moderne ontvanger gegeven, welke op boven omschreven
wijze zijn verkregen. De krommen zijn
gemiddelden voor het lange- en middenI
5?
golfgebied en gelden voor instelling op
kleine en grote bandbreedte.
Men ziet, dat bij de resonantiefrequentie
20
de
storingsdrempel ca. 0,00! is, zodat dus
Frequentie (kc/sec)
een ongewenste zender met een amplitude,
Fig. 225
die 0,001 deel is van de te ontvangen zen
Gemiddelde selectiviteitsder, storend is, terwijl bij een frequentie op
krommen van een ontvan
een afstand van 10 kc/sec de ongewenste
ger, geldend voor lange en
zender bij grote bandbreedte een amplitude
middengolven bij kleine en
kan hebben, die 0,02 deel daarvan is
grote bandbreedte.
(punt a). Bij de kleinere bandbreedte
(punt b) is. dit ca. het 0,2 deel.

1=
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§ 110. Berekening van de versterking en gevoeligheid van een
cascade-oritvanger.
Wij willen in deze en de volgende § een denkbeeld geven omtrent
de versterking, welke in een ontvanger optreedt, zonder daarbij op
alle bizonderheden in te gaan.
Wil men deze bepalen, dan doet zich daarbij de omstandigheid
voor, dat de aankomende trilling een h.f. is, die I. f. gemoduleerd is,
terwijl aan het einde een 1. f. trilling optreedt. Nu zou het mogelijk
zijn om na te gaan hoe sterk de 1. f. modulatie aanvankelijk was èn
zo zou men dan de totale l.f. versterking kunnen bepalen. Toch volgt
men deze weg om practische redenen niet. Men vergelijkt liever de
direct te meten waarden, d.w.z. de aan de ingang van de ontvanger
toegevoerde h.f. trilling,'die b.v. tot 30Q/0 gemoduleerd is en de l.f.
trilling ergens aan -het einde van het toestel. Dit sluit in, dat we bij
• de detector een sprong van h. f. op 1. f. moeten maken. Verder meten
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we de sterkte van de 1. f. trilling niet achter, maar vóór de eindbuis.
Daardoor laat men dus de spanningsversterking in de eindbuis buiten
beschouwing; deze wordt gewoonlijk alleen als energie-versterker
beschouwd.
We zullen nu achtereenvolgens de versterkingstrappen in fig. 226
beschouwen en gaan uit van het normale uitgangsvermogen (50 mW),
zodat we de berekening bij de eindbuis beginnen. We willen verder
de versterking uitrekenen voor een golflengte van 600 m (500 000
c/sec), terwijl we 30% niodulatie aannemen.
A. De eindtrap.
Het is de gewoonte, dat de buizenfabrikant de gevoeligheid van
de eindbuizen opgeeft. Deze is voor de EL3 0,33 V. Dit is dus de
waarde e,, waarvan we zullen uitgaan. Verder is van deze buis bekend,
dat S = 9 mA/V, dat Ri = 50 000 xl is en dat de gunstigste belastingsweerstand 7000 xl is.
We kunnen nog even de spanningsversterking van deze eindbuis
uitrekenen. Deze bedraagt:

!

50 000 X 7 000
= 55 (voudig),
57 000

Ve = S

.zodat de spanning op de uitgang van de buis bij 50 mW[is': 55 X 0,33
= 18,1 V.
B. De l.f. trap.
De EF6 heeft Ri = 2,5.106xl, 5 = 1,8 mA/V. Hij is met een
weerstand gekoppeld aan EL3. Neem aan, dat de gehele weerstand\/
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Fig. 226

Overzicht van de versterking bij een cascade-ontvanger.
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combinatie 100000 .o. bedraagt, dan is de versterking:
2,5.106 X 105
= 173(voudig).
26.105
Dus e2 = 0,33 : 173 = 0,0019 V = 1,9 mV.

>''=St+g = 0.0«'8

■

C. De detectortrap.
Volgens § 38 is bij 30% modulatie de I.f. spanning theoretisch 30 %
van de h.f. spanning, zodat e2 = 0,30 e3. Men kan dus e2 met ca.
3,4 vermenigvuldigen, zodat e3 = 3,4 X 1,9 = 6,45 mV zou zijn.
Deze h.f. spanning hééft echter een zodanige grootte, dat men kwadra
tische gelijkrichting krijgt en men niet de verhouding 0,3 mag ver
wachten. Om lineaire gelijkrichting te verkrijgen, kan men de constructie
zo uitvoeren, dat een veel grotere h.f.spanning op de diode komt en
van de verkregen spanning slechts een klein deel voor i.f. spanning
wordt gebruikt, zodat men veel meer de werkelijkheid benadert, als
men e3 met 0,01 zou moeten vermenigvuldigen om e2 te krijgen; e3
moet dus zijn 1,9 : 0,01 = 190 mV. Weliswaar is men dan nog niet
in het gebied van lineaire gelijkrichting, doch bij sterkere belasting
(een vermogen van 50 mW is nog maar 1/60 deel van hetgeen de
buis bij 3 W afgeeft) is zulks wel het geval.
D. Dé 2e h.f. trap.
De penthode EF6 is door een sperkring aan EB4 gekoppeld.
De impedantie van een kring is bepaald door:
1
L
Z = —r
C. R — C.R/L
Stellen we C = 450 pf en R/L = 25 000 (§22K), dan is
10'°
= 89 000 -O..
Z —
4,5 A 25.103
Nu moet men nog bedenken, dat parallel aan de kring de diode
geschakeld is, die een belangrijke demping geeft. Stellen we de dempingsweerstand Rd = 250 000 -o_, dan is de totale impedantie :
Z . Rd
8,9.104 X 25.104
= 65 500 .tl.
Z + Rd ~
33,9 . 104
De EF6 heeft bij —2 V roosterspanning S = 1,8 mA/V, en Ri =
2,5,10e -o. is, dan volgt de spanningsversterking uit:
Zt =

2,5.106 X 65,5.103
= 115 (voudig),
2565,5.103
zodat ex — 190: 114 =±*1,65 mV (= 1650 pN).

V‘=STTT, =0'018

-

f'

Pr

*
-

361
E. De le h. ƒ. trap.
Voorde sperkring vinden we weer een impedantie Z = 90 000.o..
Nemen we aan, dat tengevolge van de tweede buis EF6, parallel
daaraan een weerstand Rp
500 000 -o. staat, dan is de totale impedantie van de kring:
5.106 X 9.104
Zt = Rp . Z
= 76 300 -tl.
59.104
Rp + Z
De eerste buis is de regelbuis EF9 ; bij
2,5 V heeft deze: 5’ =
2,2 mA/V en Ri = 1,25.10®, zodat:
Ve =

s w; /, = °'°022

'

F. De antennekoppeling.
Volgens § 31 is de opslingering bij een bandfilter bepaald door:
2. n. v . L

V°P= 2 c'+ Ck

R

Ck

■

\

e5 = 1650 : 158 = 10,45 //V.

Ck

O

1,25.10® X 76,3.103
= 158(voudig)
1326,3.103 '

Derhalve is :

1

■

71 . V

■

■■

:*
■-ia

= C + Ck RTL

Stel, dat Ck = 20 pF en C — 450 pF, R/L = 25 000, dan is .de
opslingering :
20 3,14 . 5 . 105
V°P* “ 470 0,25 . 105 = 2,67 (voudig),
dus is

= 10,4 : 2,67 = 3,9 pV.

G. Maximale gevoeligheid en versterking.
De zopas berekende 3,9 /Al geeft volgens § 108 de normale ingangsspanning aan ; het is de grootste gevoeligheid, die bij dit appa
raat te bereiken is, dus ingesteld op de allerzwakste zenders. Nu lijkt
een dergelijke grote gevoeligheid wel zeer aanlokkelijk, doch men
heeft daarbij zoveel last van geruis, dat men de versterking per trap
liever iets drukt, zodat men in de buurt van 20 of 30 p\f komt.
De totale versterking, die in het berekende geval bereikt wordt,
bedraagt:
Vtot = 2,67 X 158 X H5 X 0,01. X 173 = 84 000 (voudig).
Indien we bij de detector niet een sprong gemaakt hadden, zou
‘ de versterking nog enige 'malen zo groot zijn geweest, zodat men
ziet, dat het verkrijgen van grote versterking geen probleem is.
H. Gevoeligheid en versterking bij a.s.r.
Indien we aannemen, dat door a.s.r. de le buis een negatieve
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voorspanning krijgt van b.v. —25 V, kan men bij de EF9 rekenen
op S = 0,1 mA/V en ft- = 5 M a.
De versterking in de le trap is:
5.106 X 76,3.103
Ve = 0,0001 - 5076,3 . 103 = 7,5 (voudig)
De versterking is dus van 15S op 7,5 gekomen en dus bijna 21 X
zo klein geworden. De totale versterking is dus :

Vwt 84 000 : 21 == 4 000 (voudig).

§ Hl. Berekening van de versterking en gevoeligheid van
een super.
Na hetgeen in- § 110 is gezegd, is de berekening van een super
gemakkelijk te volgen (fig. 227).
A. De emdtrap.
Als we hier weer uitgaan van de EL3, kunnen we e, weer 0,33 V
nemen en is,»volgens §110 de versterking dezer buis 55-voudig.
B. De l.f. trap.
We beschouwen eerst het triodeel van de EBC3 als l.f. versterker.
Hiervan is Ri — 15 000 r>., g = 30. De buis is met een weerstand
gekoppeld aan EL3. Nemen we aan, dat de gehele combinatie een
weerstand Ra— 50 000 /1 bezit, dan js de spanningsversterking :
50 000
Ra
— 23 (voudig).
Ve=g
= 30 X
65 000
Ri + Ra
ECH4

\J/
r~ r

4= Ca

EL3

EBC3

EF9

::: ±\
#

tl

.
i

%

ef5

F

E •

1

a sr

y
JL

6,67(jZ
2.67x

C

D

17,8fiV

478mV

1,89 mV
253x

106 x

0,03x

és

ej

±
B

A

T

_1

14.35 mV
23x

49400 voudge versterking

-252

18,1 V

0.33V

55 x
Gevoeligheid
v d. eind buis
0,33 Z

Fig. 227

Overzicht van de versterking bij een super.
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De spanning op het triodedeel is dus:
e, = 0,33 : 23 = 0,0143 V = 14,35 mV.
• si

C. De detectortrap.
Volgens hetgeen in §110C is gezegd, zullen we hier aannemen,
dat b.v. e.2 = 0,03 e% is, zodat:
1
14,35 = 478 mV.
*■* — ~7T
0,03
D. De m. f. trap.
De EF9 heeft bij
2,5 V een roosterspanning Ri = 1,25.106 zi en
S = 2,2 mA/V. Veronderstellen we, dat elke kring een waarde RjL
heeft van 15 000, terwijl C
150 pF is. Dan is de resonantie-ifflpedantie van één kring :
/
1012
Z =
~ = 445 000 xi.
L.R/t ~ 150 X 15.103

1

.

Indien we nu met een kritische koppeling zonder verliezen te doen
hadden, d.w.z. dat geen demping ontstond, zou de versterking-be
paald worden door (§30):
1 ~ Ri . Z
Ve = 2 ö Ri + Z

■

>>«

Parallel aan de eerste kring staat echter de EF9 met Ri = 1,25.1Ö6sl*
en parallel aan de andere kring de diode. Daardoor worden dekrin
gen gedempt en is hun impedantie kleiner dan 445 000 jtl. We.moeten
nu eerst de impedantie van elk dezer kringen uitrekenen (Z, en Z.2).
De middelevenredige hieruit (Zm = 1;Z, x Z2) is dan met '/» S te ver
menigvuldigen. We vinden nu :
Ri . Z
1,25.106 X 445.103
= 328 000-n.
Zi
~ Ri + Z“
1,695.10®
Stellen we de diode-dempingsweerstand Rd op 250 000

xl,

dan is:

Z . Rd
445.103 X 25.104
— 160 000 xi.
Z2 = Z + Rd ~
69,5.104
Nu is Zm = ]' Z, x z2 = l' 328000 XÏ6Ö 000 = ‘22^ 000 x^, zodat
Ve = */2 5.Zm == 'l2 X 0,0022 X 229 000 = 253 (voudig).
Daaruit volgt:
e4 = 478 : 253 = 1,19 mV = 1890 /iV.,
-

E. De mengtrap.
Nu hebben we de conversiesteilheid en de inwendige weerstand
van de ECH4 te kennen. Bij de neg. voorspanning van — 2 V, is
Ri = 1,4.106 xi en Sc= 0,75 mA/V.

■
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Aangezien de kringen dezelfde zijn als zopas, vinden wij voor de
enkele kring Z == 445 000 .o..
Parallel aan de eerste kring staat de ECH4, parallel aan de tweede,
de roosterlekweerstand van de EF9.
We vinden voor de eerste kring :
1,4.106 X 445.103
= 338 000 _n..
Zl — Ri + Z~
1,845.106
Bij de tweede kring willen we een roosterlekweerstand van R p —
5.105 aannemen, zodat we vinden:
Z . Rp _ 445.103 X_5.10»
Z2
rrr 236 000 rL .
9,45. \0b
Z + Rp
Voor Zm vinden we :
Zm = | 338000 X '^36 0C0 = 283 000

Derhalve:
Ve = '/2 Sc Zm= v2 X 0,00075 X 283 000 = 106 (voudig)
zodat e5 = 1890 : 106^= 17,8//V.
F. De antennekoppeling.
Stellen we tenslotte de antenne-opslingering als in § 110 op 2,67.
Dan is e6 = 17,8j 2,67 = 6,67 uW.
G. Maximale gevoeligheid en versterking.
De maximale gevoeligheid is dus 6,67 gW.
Practisch blijft men met de gevoeligheid liever in de buurt van
20 ,*V (§55).
De totale versterking is[:
Vtot — 2,67 X 106 X 253 X 0,03 X 23 = 49400 (voudig).
H. Gevoeligheid en versterking bij a.s.r.
Nemen we aan, dat de ECH4 en de EF9 beide geregeld worden
en nemen we voor de EF9 aan, dat op een gegeven ogenblik de
0,1 mA/V en
negatieve spanning —10 V is, waarbij we voor S
vo.or Ri = 5,106 sl aannemen. We vinden dan voor de versterking
in de m.f. trap 12,8 inplaats van 253; deze is dus 19,8 maal zo klein.
Nemen we verder aan, dat het stuurrcoster van de ECH4 een
negatieve roosterspanning van —25 V heeft, waarbij we aannemen,
dat- Sc = 70 yuA/V en Ri = 4 M sl is. Voor de mengtrap vinden we
dan een versterking van ca. 10,7 inplaats van 106, zodat voor deze
trap de versterking 9,9 maal zo klein wordt.

I
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De totale versterking is dus 19,8 X 9,9 of 196 maal zo klein ;
deze bedraagt dus:
l/tot — 49 400 : 196 = 252 (voudig),
terwijl de gevoeligheid 196 X 6,67 = ca. 1310 ,aV is.
Uit deze berekeningen volgt, dat de a.s.r. van een dergelijk toestel
beïnvloed wordt: le door de steilheid van de EF9 en 2e door die
van de ECH4 en wel door het product van beide (§90).
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HOOFDSTUK XIV.
Buizen voor u.g.k'-ontvangst;
Secundaire^emissiebuizen en Fotocellen.
§ 112. Inleiding.
Van verschillende zijden werd ons gewezen op de wenselijkheid
om in deze druk iets te zeggen over enkele huistypen, die eigenlijk
buiten bespreking hadden kunnen blijven, omdat ze niet c.irect in de .
gewone ontvangers worden toegepast. Toch hebben we gemeend aan
die aandrang gevolg te moeten geven, omdat daarmede het radiotéchnisch inzicht ongetwijfeld wordt verruimd.
Trouwens, wie Philips „Miniwatt” boekje van de laatste jaren raad
pleegde, heeft daarin telkens huistypen ontmoet, die menig radioman
wel wat vreemd moesten voorkomen en ook uit deze overwegingen
verdient een korte beschrijving van de belangrijkste typen aanbeveling.
Wij zullen nu achtereenvolgens bespreken:
a. radiobuizen voor ultrakorte golven,
b. versterkbuizen met secundaire emissie,
c. fotocellen,
d. fotocellen met secundaire emissie.
De onder a en b genoemde buizen vallen geheel op het gebied der
radio-ontvangst; de onder c genoemde.vallen er geheel buiten en men
kan zeggen, dat men hier te doen heeft met een interessant toestel, dat
we echter voorbij zouden gaan, ware het niet dat we onder d een
combinatie van b en c ontmoeten, waarmee we weer in de radiotech
niek komen.
§ 113. Moeilijkheden bij buizen voor korte- en ultrakorte golven.
In § 23 wezen we er reeds op, dat, als men een trillingskring tussen
rooster en kathode van een radiobuis verbindt (fig. 228a). deze ver
binding een zekere demping veroorzaakt, omdat de weerstand tussen
kathode en rooster niet oneindig groot blijkt te zijn. De kring noemt
men de ingangskring en evenzo spreekt men van ingangsweerstand.
en ingangsdernping (fig. 228).
De kring, die tussen anode en kathode is aangesloten, noemt men
de uitgangskring. Deze ondervindt op zijn beurt weer de dempende
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invloeJ van de buis, m.a.w. tussen kathode en anode bestaat ook
niet een oneindig grote weerstand. Men spreekt daarom van u/fgangsweerstand en uitgangsdeniping.
We brengen nog even in herinnering, dat hoe groter de demping
van de ingangskring is, hoe minder scherp de resonantiepiek is, d.i.
hoe kleiner’ de spanningen zijn, die deze kring bij resonantie tussen
rooster en kathode levert en hoe kleiner de versterkte spanning is.
Hoe sterker de demping van de
Uitgangskring
uitgangskring is, hoe kleiner de impe
ingangsKnng
dantie van deze is, en daar de ver
sterking bepaald wordt door het
oL
d~C Vg
i
product van de steilheid van de buis
:en de impedantie van die kring,
(§28) zal een kleine uitgangsweerJitgargs capaciteit (CUrt)
stand de versterking van de h.f. trap
ngargscapacifeit(Cn)l
|
doen verminderen.
/
Er is dus zeer veel aan gelegen,
oi. G
de
ingangs- en de' uitgangsweerstan:
__ i
den,
en ook de steilheid, zo 'groot
Uitgangsingangs-_
weersfanct (Rut)
Z)
wcers'ariiRin)
mogelijk te houden.
Fig. 228
Er is nog een ander punt, waarop
a. H.f.-penthode met in- en
we moeten wijzen: de afstemming
uitgangskring;
van beide kringen wordt in werke
b. beide kringen met de uit de lijkheid niet alleen bepaald door de'
buis voortspruitende weerstan
L en C van de kring, maar ook
den en capaciteiten.
door de capaciteit tussen rooster en
kathode (bij de ingangskring) en door die tussen anode en kathode
(bij de uitgangskring), of zoals men zegt: door de ingangs- en uitgangscapaciteit.
In de voorgaande §§ hebben we aan de dempingsweerstanden en
-capaciteiten-niet zo heel veel aandacht geschonken, maar zodra we
overgaan naar het kortegolf-gebied, en in het bizonder naar het ultrakortegolfgebied, vragen ze onze aandacht in hoge mate.
Verder zullen we nog moeten nagaan, of de uitgangskring niet op
een of andere wijze kan terugwerken op de ingangskring, een eigen
schap, die we bij de lange- en middengolven voldoende bezworen
hadden door de sterke vermindering van de rooster-anodecapaciteit
(I - § 100).
Deze anodeterugwerking blijkt inderdaad weer het hoofd op te
steken bij de korte- en u.k. golven.
Ten slotte moeten we ook nog eens aan het ruisen onze aandacht
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schenken. We zullen ons derhalve in de volgende §§ hebben te be
palen tot deze onderwerpen:
a. ingangsweerstand (Rin)
b. ingangscapaciteit (Cin)
c. uitgangsweerstand (Ruit)
d. uitgangscapaciteit (Cuit)
e. anode terugwerking (door Cag)
f. het ruisen.
Doordat men de verschillende ongewenste invloeden kent, is men
door doelbewuste bestrijding hiervan tot de construclie van u.k.g.
buizen gekomen.
’
*
§ 114. De ingangsweerstand (Rin)'
Deze wordt bepaald door de volgende drie factoren :
a. diëlectrische verliezen-effect
b. looptijd-effect
c. het zelfinductie- en koppelingseffect.
A. tiet diëlectrische verliezeneffect.
De toevoerleidingen van rooster en kathode gaan beide door glas
en vormen, met het glas als diëlectricum (I—§ 28), een condensator.
Wordt op een condensator in het algemeen een wisselspanning ge
bracht, dan ontstaat in de toevoerleidingen een wisselstroom en het
schijnt, alsof deze door het .diëlectricum gaat. Dit is niet het geval,
maar wel wordt hierbij de electriciteit in het diëlectricum als het ware
een weinig heen en weer geschoven, waarom men dit een verschuivingsstrooni noemt. Deze is groter, naarmate de spanning en de frequentie
hoger zijn. Bovendien zullen altijd door een diëlectricum ook nog
wel kleine stroompjes lekken, die eveneens afhangen van de spanning
en de frequentie. Beide wisselstromen brengen verwarming van ’t diëlec
tricum, dus verlies mee, waarom men spreekt van diëlectrische ver
liezen. Bij zeer hoge frequenties, dus bij korte- en u. k. golven, wordt
de betekenis hiervan groter bij toenemende frequentie; de verliezen
wijzen er op, dat de diëlectrische weerstand (Rü) niet meer oneindig
groot is, maar eindig is, en daarom dempend moet werken op de
ingangskring.
B. Het looptijd-effect.
In § 83 zeiden we reeds, dat de electronen tijd nodig hebben om
van de ene electrode naar de andere te gaan, m.a.w. de looptijd der
electronen is niet oneindig flein, maar eindig. Hoe korter de golven,
d.w.z. hoe korter de periode is, des te minder mogen we deze loop-
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tijd verwaarlozen, want des te groter wordt de faseverschuiving tussen
roosterspanning en electronenstroom.
Deze faseverschuiving brengt mee, dat er roosterstromen optreden
en dat betekent, dat men ook op grond van deze overweging de weer
stand tussen rooster en kathode niet meer als oneindig groot kan
beschouwen. Hoe hoger de frequentie, hoe groter de faseverschuiving,
hoe groter de roosterstromen, dus hoe kleiner de weerstand tussen
rooster en kathode, die we gemakshalve de looptijdweerstand Rt zullen
noemen.
Indien men nu de buis regelt, dus een grotere negatieve voorspanning op het rooster brengt, dan zal de anodestroom, en daarmede
ook de roosterstroom, afnemen, m.a.w. de looptijdweerstand wordt groter.
■

C. Het zelfinductie- en koppelingseffect.
Aanvankelijk heeft men van de drie genoemde factoren, die van het
looptijd-effect wel als de belangrijkste aangezien. Latere onderzoekingen
aan Philips' Laboratorium leerden, dat er nog een derde factor is, die
vaak nog belangnjker is dan de onder B genoemde en zelfs wel dubbel
zo grote invloed kan hebben. Deze spruit voort uit de zelfinductie
van de toevoerleidingen van rooster en kathode, niet alleen buiten,
maar ook in de buis,, en verder uit de wederzijdse- en capacitieve
inductie (dus door magnetische- en electrische koppeling) van ge
noemde leidingen.
In fig. 2 29 is de capaciteit tussen rooster en kathode voorgesteld
door Cg- en de.zelfinductie in dë kathodeleiding door Lk. De kring
L C levert een wisselspanning Vg tussen g en k en er ontstaat een
anodewisselstroom, die, evenals even
tuele roosterstromen, door Lk gaat.
3
Lk bezit een inductieve weerstand, die
&
groter is, naarmate de frequentie hoger
o
o,
<~>L
is (I - § 23) en dus zal bij een gegeven
o
wisselstroom de spanning, die tussen
de uiteinden van Lk optreedt, des te
Fig. 229
groter
zijn, naarmate de frequentie hoger
De ingangsweerstand wordt
is.
Bij
lange- en middengolven is deze
voor een groot deel bepaald
door het zelfinductie- en kopspanning nog te verwaarlozen, maar bij
pelings-effect, waarbij de zelf
de korte- en u.k. golven begint ze be
inductie Lk in de kathodelei
langrijk te worden. Er staat nu, met
ding de hoofdrol speelt; deze
Cg in serie, als het ware een wissel'staat in serie met Cg parallel
spanningsbron parallel op de ingangsop de LC-kring en veroorzaakt
demping.
kring. De stroom, hierdoor in het leven
I
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geroepen, verschilt in fase van de spanning van de LC-kring, doch
een ontbondene van die stroom is in fase met die spanning en zo
is dus de roosterstroom toegenomen, ofwel de weerstand, die we
Rl zullen noemen, wordt kleiner, naarmate de frequentie hoger wordt.
Wil men RL klein maken, dan zal Lk klein moeten zijn, terwijl het
ook een voordeel zou zijn, als Cg, die een capacitieve weerstand bezit,
klein is; maar Cg is natuurlijk bepaald door grootte en onderlinge afstand
van g en k en daardoor worden ook andere eigenschappen, als b.v.
de steilheid (l-fig. 144) vastgelegd, zodat men hierin beperkt is.
Ten slotte merken we nog op, dat de weerstand Rl ook nog af
hangt van de steilheid, wat ook gemakkelijk is in te zien. Naarmate
n.1. de anodestroomverandering door Lk — of wat eigenlijk op het
zelfde neerkomt — naarmate deze verandering per volt roosterspanning,
dus de steilhéid S, groter is, zal de opgewekte spanning in Lk groter
zijn; daardoor nemen de roosterstromen toe en wordt de ingangsweerstand verkleind. Hier staan we voor de moeilijkheid, dat, terwijl
een grote steilheid een grote versterking geeft, de ingangsweerstand
en, zoals straks zal blijken, ook de uitgangsweeistand, verkleind wordt.
Opmerking: Wanneer men het eindresultaat der wiskundige beschouwingen
over het gehele zelfinductie- en koppelingseffect, nagaat, dan komt men tot
de conclusie, dat dit in hoofdzaak wordt uitgedrukt door:

/

Rl = co2 . S. Lk . Cg

(17a)

Daaruit volgt, dat Rl afneemt met het vierkant van de frequentie en dat Rl ver
der omgekeerd evenredig is met de-steilheid S, de zelfinductie Lk en de capa
citeit Cg.

D. De totale invloed der drie effecten.
In werkelijkheid hebben we dus te doen met de drie weerstanden Rd,
Rt en Rl, die parallel geschakeld zijn en gezamenlijk de ingangsweer
stand Rin bepalen en we merken nog eens op, dat heel vaak RL de
grootste bijdrage levert tot de demping; soms is het Rt; Rd levert
gewoonlijk slechts 10% van de totale demping.
Nu wordt er ‘gesproken van een „koude” en een „wanne” ingangs
weerstand. De eerste bestaat of wordt gemeten, als de kathode niet
verhit wordt, dus koud is. Uit de aard der zaak heeft men dan alleen
te maken met het effect der diëlectrische verliezen. Bij de „warme”ingajigsweerstand zijn het de drie effecten te zamen, die de totale
ingangsweerstand bepalen. Deze wordt gewoonlijk opgegeven bij nor
male bedrijfstoestand en bij volle versterking.
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Het ligt voor de hand, dat we het meest met de „warme” weer
stand hebben te doen.
We hebben in fig. 230 door de kromme A aangegeven hoe de ingangsweerstand bij de h.f.penFrequentie (in Mc/sec)
300
100
30
V)
03
thode AF3 afhangt van de golf
5
lengte.
2
We zien, dat bij golflengten
boven 300 m de weerstand ruim
5
3 M xi is. Beneden 100 m golf
I£ 2
lengte neemt- de weerstand vol
4 W'
gens een rechte lijn af en wei
S *
in deze zin, dat een /zvoudige
verkorting van de golflengte een •
1* ,
iO4
n2:woudige verkleining van de
5
weerstand geeft. Er is dus een
kwadratische betrekking tussen
2
beide.
5
10
2
5 100 2
5 IOOO m
Golflengte
Uit deze figuur blijkt, dat er
Fig. 230
bij 13 m-golflengte en bij nietA. Dc ingangsweerstand (Rin)
geregelde bu;s (d.i: als de neg.
van dc h.f.-penthode AF3 neemt
voorspanning op het stuurroosti r
beneden ca. 100 m kwadratisch
nog niet beïnvloed wordt door de
niet de golflengte af, waardoor
a.s.r.; Vgl = — 3 VJeen ingangs- de kringdemping even snel toe
neemt en de spanningsversterweerstand zal bestaan van ca.
king ten slotte verloren gaat.
50 000 .tl. Nu bedraagt de resoB. De uitgangsweerstand (Ruit)
nantieweerstand van de invan h.f. penthoden neemt be
gangskring
gewoonlijk 5000 tot
neden ca. 30 m op overeenkom
10000 .tl, zodat voor deze golf
stige wijze af (§ 116).
lengte de ingangsweerstand nog
voldoende groot is om de kringweerstand niet bizonder ongunstig
te beïnvloeden.
Bij 5 m golflengte zou de ingangsweerstand nog maar ca. 6000-n.
zijn, dus van dezelfde orde van grootte als de kringweerstand, die
daardoor tot op de helft zou worden verkleind.
■2

E. De ingangsweerstand en de steilheid.
We willen nu nog in het bizonder even stilstaan bij de ingangs
weerstand en de steilheid.
Bij het looptijd-effect merkten we op, dat voor het aanbrengen van
een grotere negatieve voorspanning, de ingangsweerstand werd vergroot. De grotere negatieve voorspanning betekent ook een kleinere
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steilheid (let op de Ia-Vg karakteristiek).
Bij het zelfinductie- en koppelingseffect wordt de ingangsweerstand
eveneens groter, als de steilheid afneemt. Is de buis geheel „dicht ge
drukt”, dan zijn de invloed jvan looptijd-effect en zelfinductie-effect uitge
schakeld en heeft men alleen nog temaken met dediëlectrische weerstand.
kJl
In fig. 231 is aangegeven hoe
80
steilheid en ingangsweerstand
veranderen bij het regelen (d.w.z.
70
als we de anodestroom laten
60
afnemen) van de h.f. penthode
i»
AF 3 bij 5 m golflengte. Bij af
nemende anodestroom zien we
40
afnemende steilheid en gelijktijdig
toenemende ingangsweerstand
optreden.

1
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F. De ingangsweerstand en
het ruisen.
Anodestroom(Ia)

Zoals' we in § 17 zagen, komt
ruisen voort uit de weerstand
van de ingangskring en de buis,
terwijl het volgens § S2C de ver
houding van de ruisspanningen
de signaalspanning is, die de
ruisverhouding van de buis be
paalt. Het is deze verhouding,
die ten slotte de toelaatbare gevoeligheid van het toestel bepaalt.
Nu was bij toepassing van de ruisarme h.f. penthode (EF8) de
grootste ruisoorzaak nog te zoeken in de ingangskring. Wil men echter
naar u.k.g., dan neemt door de steeds kleiner wordende ingangsweer
stand van de buis het ruisen van de ingangskring weliswaar af, maar
hetzelfde geldt voor de signaalsterkte, terwijl het ruisen van de buis
niet afneemt. Men moet uit dien hoofde' bij u.k.g. meer aandacht
schenken aan de vervangingsruisweerstand van de buis (§ 17 B).
Uit het onderzoek der u.k.g. buizen blijkt, dat in vele gevallen de
, verhouding van ingangsweerstand, als gevolg van het looptijd-effect
[Rt) en de vervangingsruisweerstand (Rv), dus Rr: Rv, een maat is
voor de te bereiken gevoeligheid. Hoe groter Rt is en hoe kleiner
Rv is, des te beter. Dit sluit in, dat het looptijd-effect zo klein mogelijk
gehouden moet worden, terwijl gelijktijdig de vervangingsruisweerstand
i:i de buis klein moet zijn.
Fig. 231
Hoe bij de h.f.penthode AF3 door het
regelen van de buis, dus door ver
anderen van de anodestroom de ingangsiveerstand Rin en de steilheid
S veranderen bij een golflengte van
5 m.

.L
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De ingangsweerstand van een buis is de weerstand tussen stuurrooster en
kathode en wordt gevormd door effecten, welke uit de constructie en werking
van de buis voortkomen; hij vormt een' demping voor de ingangskringen en moet
derhalve zo groot mogelijk zijn om een gevoelige ontvanger te verkrijgen.
De ingangsweerstand is in het algemeen bepaald door de effecten der diëlectriscb.e verliezen, de electronenlooptijd en het zelfinductie- en koppelingseffêct.
De „koude” ingangsweerstand (koude kathode) wordt alleen bepaald door
de (liëlectrische verliezen.
De „warme” ingangsweerstand (warme kathode) wordt gevormd door drie
parallel geschakelde weerstanden, ontstaande door het diëlectrische verliezeneffect, het looptijd-effect en het zelfinductie- en koppelingseffect, waarbij het
laatstgenoemde gewoonlijk het belangrijkste en ’t eerste het minst belangrijke is.
Beneden een golflengte van ca. 100 m neemt de ingangsweerstand kwadratisch
met de golflengte af.
Bij het opvoeren van de negatieve voorspanning op het stuurrooster (a. s. r.)
neemt de steilheid van de buis af; daarmede neemt het zelfinductie- en koppeIingseffect evenredig af en wordt.de ingangsweerstand groter, neemt dus de
demping af en wordt de tussen rooster en kathode toegevoerde spanning hoger.

=B

I
—

Daar de steilheid meer afneemt dan de ingangsweerstand toeneemt, zal de
anodespanning toch afnemen. Is de buis geheel dicht, dan is de steilheid nul,
dus de anodestroom nul en bepaalt alleen de diëlectrische weerstand de ingangs
weerstand.
Hot* kleiner men het looptijd-effect houdt, zodat de daaruit voortspruitende
weerstand groot wordt, des te groter zal bij ultrakortegolfbuizen de gevoeligheid
zijn, uitgaande van een gegeven weerstand van de ingangskring,

§ 115.

Ingangscapaciteit (Q/z).

Bij indirecte verhitte penthoden—dit is toch wel de meest op de
voorgrond tredende h.frbuis — wordt de ingangscapaciteit gevormd
door de som der capaciteiten, die het rooster vormt met de kathode, /
de gloeidraad, liet schermrooster, het keerrooster *en de afschermmantel van de buis. AI deze capaciteiten kunnen ten slotte herleid
worden tot één capaciteit, die zich tussen rooster en kathode bevindt.
We zullen nu gemakshalve denken, dat de gehele ingangscapaciteit
tussen • rooster en kathode geconcentreerd is. Bij niet werkende of
koude buis, noemt men dit de „koude” capaciteit. Zodra de buis werkt,
wordt deze capaciteit groter, m.a.w., de „wanne” capaciteit is groter.
Dit verschijnsel wordt verklaard door het feit, dat zich vóór het
stuurrooster een ruimtelading verzamelt. Bij de koude buis was de
hoog-geëvacueerde ruimte tussen rooster en kathode practisch vrij
van electronen, maar bij de warme buis bevindt zich in deze ruimte
een electronenwolk. De gevormde ruimtelading heeft het effect, alsof
de ruimte opgevuld is met een diëlectricum van een grotere diëlectriscne
constante dan die van aether of lucht, dus groter dan 1, zodat de
Radio-ontvangst II
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capaciteit groter moet worden (volgens I — § 28 is C = k. 0/4. 71 (tj
waarin k' de diëlectrische constante voorstelt).
Men kan het ook zo voorstellen, alsof de kathode dichter bij het
rooster is gekomen, omdat in de ruimtelading maar een betrekkelijk
kleine spanningsval optreedt t.o.v. de kathode, in tegenstelling met die
tussen ruimtelading en rooster.
Indien men nu de buis regelt en dus het rooster een grotere ncratieve voorspanning geeft, blijkt dat de „warme” capaciteit weer kleiner
wordt en bij voluit geregelde buis is deze teruggebracht tot de „koude”
capaciteit. Men moet dit zo verklaren, dat door de grote negatieve
voorspanning de ruimtelading tot op de kathode is teruggedrongen,
zodat practisch weer de koude toestand is ingetreden. Datgene wat
er in niet-geregelde toestand bij de „koude” capaciteit komt, bedraagt
zo ongeveer 20 tot 25% van de „koude” capaciteit. Men volstaat er
gewoonlijk mee de „koude” capaciteit op te geven.
De ingangscapaciteit is bij midden- en korte golven vrijwel onaf
hankelijk van de frequentie. Zij heeft echter bij k. g. onderin het afstemgebied, d.i. als de afstemcondensator bijna of geheel is uitgedraaid, enige
invloed op de capaciteit van de kring, omdat ze daarmede parallel slaat
en dus de kringcapaciteit vergroot, het is derhalve steeds belangrijk om
de ingangscapaciteit klein te houden t.o.v. de nulcapaciteit van de
afstemcondensator, die gewoonlijk ca. 15 pF is.
Verder is het van belang, dat het verschil tussen „koude” en „warme”
• ingangscapaciteit niet te groot is, want daardoor zal óf in niet-geregelde
óf in sterk geregelde toestand de afstemming niet goed meer zijn,
. m.a.w. het h.f. signaal komt dan niet precies meer in het midden op
de resonantiekromme; daardoor ontstaan öngelijke zijbanden, die bij
de detectie aanleiding geven tot vervorming.
Bij ultrakorte golven worden kleine ingangscapaciteit en kleine ver
anderlijkheid hieivan nog meer noodzakelijk, omdat hierbij de afstemcapaciteiten nog kleiner zijn dan bij korte golven.
Maar nu blijkt bovendien, dat bij golven kleiner dan 2 m, de capa
citeit heel snel toeneemt en zelfs bij ca. 0,5 m golflengte oneindig
groot wordt. Dit is verklaarbaar door het feit, dat er bij een bepaalde
frequentie serie-resonantie (§ 53) optreedt van Lk en Cg in fig. 229.
De oneindig grote Cg betekent bij deze frequentie kortsluiting van de
ingangskring.
■
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De ingangscapaciteit van een buis wordt in het algemeen bepaald door de
som van de capaciteiten, die bet stuurrooster vormt met kathode, gloeidraad,
schermrooster, keerrooster en afscherming van de buis; zij moet zo klein mo-
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gelijk zyn t.o.v. de nulcapaciteit van de afstemcondensator om beneden in het
golfgebied nagenoeg geen verstomming te. veroorzaken.
De „warme” capaciteit (warme kathode) van de buis is in ongeregelde toe
stand 20 tot 25 % groter dan de „koude” capaciteit (koude kathode), als gevolg
van de ruimtelading tussen kathode en stuurrooster.
Bij toenemende negatieve roosterspanning op het stuurrooster (a.s.r.) wordt
de ruimtelading (electronenwolk) steeds meer naar de kathode teruggedrongen
en neemt de „warme” capaciteit af om bij voluit geregelde buis gelijk aan de
„koude” capaciteit te zijn.
Hoe kleiner de ingangscapaciteit is en hoe kleiner het verschil is tussen
„koude” en „warme” capaciteit, des te geringer is de kans, dat de afstemming
van de ingangskring gewijzigd wordt.
De ingangscapaciteit is bij lange-, midden-, korte- en u.k. golven tot enkele
m even groot; voor golven korter dan ca. 2 m neemt zij zeer snel toe en wordt •
bij ca. 0,5 m oneindig groot, zodat afstemmen en ontvangst bemoeilijkt worden.

§ Hó. De uitgangsweerstand (Ruit).
In de allereerste plaats staat altijd de inwendige weerstand van de
buis ( Ri ) parallel op deuitgangskring en vormt daarvoor een demping.
Verder zijn er weer dezelfde drie factoren aan te wijzen, als die we
bij de ingangsweerstand leerden kennen, n.1.:
a. het diëlectrisclie verliezen-effect
b. het looptijd-effect
c. het zelfinductie- en koppelingseffect.
Bij lange- en middengolven is de inwendige weerstand de enige
bepalende invloed, doch in het kortegolfgebied::beginnen, met het af
nemen van de golflengte, de andere drie invloeden meer de overhand
te krijgen.
A. Het diëlectrisclie verliezen-effect.
De invloed van het diëlectrisclie verliezen-effect is hier van dezelfde .
grootte orde als bij de ingangsweerstand, zodat ook hier een weerstand
Rd optreedt.
B. Het looptijd-effect.
/
Het looptijd-effect speelt hier, althans als een plaatanode is toege
past, een te verwaarlozen rol. Weliswaar is de weg der electrbnen,
gerekend van de kathode af, langer, maar de snelheid, die ze tenge
volge van de aantrekking van de anode krijgen, is veel groter dan
bij het rooster; men kan dus Rt oneindig groot beschouwen. Bij een
gaasanode'vliegt een deel der electronen door de mazen; ze beschrij
ven lussen,gof cirkelen zelfs een tijd om de draden van de anode. Dit
geeft door de lange looptijd aanleiding tot een sterke demping van
de uitgangskring: er treedt dus weer een eindige weerstand Rt op,
zodat de ingangsweerstand hierdoor verkleind wordt.
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C. Het zelfinductie- en koppelingseffect.

-* /

Dit is hier de belangrijkste factor, die de liitgangsweerstand doet
dalen. De zelfinductie der toevoerleidingen in en buiten de buis en
de wederkerige- en capacitieve inductie, spelen hier weer gezamenlijk
een rol. Of de zelfinductie, ofwel de wederkerige inductie de grootste
invloed heeft, hangt vooral af van de wijze, waarop het keerrooster
van de penthode aan de kathode is verbonden. Is deze eerste aan de
uitgang van de toevoerleiding van de kathode verbonden, zoals heel
vaak het geval is, dan is de zelfinductie en wel die van de kathodeleiding, van overwegende betekenis; is de verbinding buiten de buis
tot stand gebracht, dan is de wederkerige inductie de hoofdzaak.
We willen het eerstgenoemde ge
val beschouwen en hebben in fig. 232
A
a
de buis met de uitgangskring weer
t ^ g3.
LQJ |
gegeven;
weer is in de kathodeleign
Va
ding de zelfinductie Lk aangegeven,
C
L.
~k
die nu in serie staat mei de anodeLk
kathodecapaciteit Cak.
De anodewisselstromen gaan door
Lk
en roepen daarin wisselspanningen •
Fig. 232
te voorschijn, die weer aanleiding
De uitgangsweerstand wordt
geven
tot een anodestioom, waarvan
hoofdzakelijk bepaald door het
een ontbondene in dezelfde zin werkt
zelfinductie- en koppelings-effect.
Is het rooster g3 in de buis aan
als de spanning op de LC-kring. Er
de kathode verbonden, dan is het
loopt dus een wisselstroom door de
vooral de zelfinductie Lk in de
anodeleiding; deze voegt zich bij de
kathodeleiding in serie met Cak,
oorspronkelijke anodestroom en dit
die de demping van de LOkring
betekent, dat de inwendige weerstand
bepaalt.
verkleind schijnt. Ook nu zal de
afname des te sterker zijn, naarmate de frequentie groter is. Een
grotere Lk en een grotere Cak maken de weerstand eveneens kleiner;
men moet dus streven naar een kleine Lk en Cak.
Ten slotte zal bij het groter worden van de steilheid de weerstand
ook nog kleiner worden, om dezelfde redenen als bij de ingangsweerstand is aangegeven. Zo zal dus bij het regelen van de buis, dus bij
kleiner wordende steilheid, de uitgangsweerstand groter worden.
Opmerking: De wiskundige uitdrukking voor de omgekeerde waarde van weer
stand Rl (veroorzaakt door zelf- en wederkerige inductie) is een formule be
staande uit meerdere termen, waarvan de hieronder genoemde de belangrijkste zijn:
1
—— = co2 .*5 . Lk . Cak -f- ft)2 • 5. Mkg3. Cagj. -}- . . . . (18a)
Rl
\
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waarin cot S en Lk de bekende grootheden voorstellen.
Cak is de capaciteit tussen anode en kathode, Mkg3 is de wederkerige inductie
tussen de leidingen van kathode en keerrooster en Cag3 de capaciteit tussen anode
en keerrooster.
Is .het keerrooster als bovenbedoeld aan de kathode verbonden, dan is de capa
citeit Cak zeer groot; dan is i/Rl groot en Rl klein. Dan overweegt de eerste
term boven de tweede; van dit geval gin en we hierboven uit, zodat we dan krijgen:
Uitgangsweerstand: Rl =

:

1

(O2 • S . Lk . Cak

(1P) '

Het is geen wonder, dat men er de voorkeur aan geeft om bij u.k. golven de
capaciteit Cak vooral klein te maken, door het keerrooster niet direct aan de kathode
te verbinden, maar afzonderlijk naar buiten te voeren; dan óverweegt de tweede
term en men kan schrijven:
Uitgangsweerstand: Rl =

1

Co2 . ó . Mkg3. Cag3

(20)

In ieder geval zien we, dat bij toeneming van de frequentie co, de weerstand
kwadratisch daarmee afneemt.

*

Wij brengen nog even in herinnering, dat de versterking bepaald
is door het product van de steilheid (S) en de weerstand van de kring
(Ra). Deze laatste wordt door de parallelschakeling van Rl verkleind.
Bij het regelen van de buis wordt S verkleind, maar daardoor wordt
volgens bovenstaande Rl vergroot, zodat de versterking niet evenredig
met S, maar iets minder, terugloopt.

D. De tota/c invloed der drie effecten.

•

Voor zover alle drie de effecten aanwezig zijn, is de uitgangsweer
stand (Ruit) weer bepaald door de parallelschakeling van de vier
weerstanden Rit Rd, Rt en Rl.
B j de „koude” uitgangsweerstand is het alleen Rd, die deze be
paalt (Ri is oneindig groot).
Bij buizen met plaatanode wordt de „warme” uitgangsweerstand
bepaald door Rit Rdqu Rl. De laatste heeft hier een zeer grote invloed;
bij golflengten beneden ca. 100 m daalt de uitgangsweerstand zeer snel.
De weerstand neemt beneden een golflengte van ca. 20 m kwadratisch
om een gemakmet de golflengte af. Dit blijkt uit kromme B, die
in fig. 230
■kelijke vergelijking met de ingangsweerstand te hebben
is aangegeven. Hierbij blijkt tevens, dat bij de AF3 de uitgangsweerstand voor golflengten van 20 tot 2 m 3 tot 4 maal zo groot is, als
de ingangsweerstand. Bij elke buis is de eerste over een bepaald ge
bied enige malen groter dan de tweede.
Dit wijst er wel op, dat er dus vooral zorg besteed moet worden
om de ingangsweerstand te verbeteren.
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Oe uitgangsweerstand van een buis is de weerstand tussen anode en kathode
en wordt gevormd door effecten, welke uit de constructie van de buis voort
komen; hij vormt een demping van de uitgangskring en moet derhalve zo groot
mogelijk zijn om een grote gevoeligheid van de ontvanger te verkrijgen.
De uitgangsweerstand wordt bepaald door de inwendige weerstand van de
buis en verder in'het algemeen door het effect der diëlectrische verliezen, der
electronen-looptyd en der zelfinductie en koppeling.
De „koude” uitgangsweerstand (koude kathode) wordt bepaald door de pa
rallelschakeling van de inwendige weerstand en de met de diëlectrische ver
liezen overeenkomende weerstand.
De „warme” uitgangsweerstand (warme kathode) wordt bij hu zen met plaatanode bepaald door de parallelschakeling van de inwendige weerstand en de
weerstanden, die het gevolg zijn van het diëlectrische verliezen- en zelfinductieen koppelingseffect, van welke twee laatsten, het laatstgenoemde effect ver
reweg de belangrijkste invloed heeft.
Beneden een golflengte van ca. 20 m neemt de uitgangsweerstand kwadra
tisch met de golflengte af.
Naarmate we de steilheid van de buis kleiner maken, is de uit het zelfinductie-effect voortspruitende weerstand groter en is de uitgangsweerstand dus
ook groter en is de demping van de uitgangskring kleiner, zodat de versterking
niet evenredig met de steilheid afneemt.

§ 117 Uitgangscapaciteit (Cuit).
De uitgangscapaciteit wordt gevormd door de som der capaciteiten,
die alle electroden, inclusief de afscherming t.o.v. de anode, bezitten en
kan herleid worden tot een capaciteit tussen anode en kathode. Hier
bestaat nagenoeg geen onderscheid tussen de „koude’’ en „warme”
capaciteit, omdat er onder de anode geen sprake is van een ruimtelading, of, men kan ook zeggen: omdat de gemiddelde waarde der
ruimtelading tussen kathode en anode klein is in vergelijking tot die'
tussen kathode en rooster.
Evenals de ingangscapaciteit is zij onafhankelijk van de golflengte
tot golflengten van ca. 2 m. Bij nog kortere golven neemt ze snel toe
om bij ca. 0,5 m oneindig groot te worden, als gevolg van de serieresonantie, die door Lk en Cak (fig. 235) kan optreden.
Dat he.t overigens weer belangrijk is deze capaciteit klein te houden,
om zo weinig mogelijk onder aan de afstemgebieden last te hebben
van afstemming van de uitgangskring, ligt voor de hand.
De uitgangscapaciteit van de buis wordt gevormd door de som der capaci
teiten, welke de anode t.o.v. alle andere electroden, benevens de afsehermrnantel,
bezit; zy moet. zo klein mogelijk zijn om geen verstomming te veroorzaken.
De „koude” en „warme” uitgangscapaciteit is practisch even groot.
De uitgangscapaciteit is bij lange-, midden-, korte- en u.k.g. tot enkele meters
even groot; voor golven korter dan ca. 2 m neemt zij zeer snel toe en wordt
by ca. 0,5 m oneindig groot, zodat afstemming en versterldng bemoeilykt worden.
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§118. Anodeterugwerking (schijnbare rooster-anodecapaciteit Cag).
Bij de lange- en middengolven hadden we de anodeterugwerking
in de buis al voldoende bezworen door het aanbrengen van een
schermrooster; daardoor was de rooster-anodecapaciteit (Cag) zeer véél
verkleind, zodat het oscilleren geheel kon worden onderdrukt (1 -§100).
Bij de korte- en u.k.g. zijn er door de diverse capaciteiten, de zelfinductie de toevoerleidingen en de wederkerige inductie tussen deze,
omstandigheden ontstaan, waardoor de anodekring weer in verhoogde
mate kan terugwerken op de loosterkring. De rooster-anodecapaciteit
wordt dus schijnbaar gewijzigd, waarom men kan spreken van een
schijnbare rooster-anodecapaciteit, die aangeduid wordt door Cag. We
willen, om het geval zo eenvoudig mogelijk te houden, aannemen, dat
naast de capaciteiten Cag, Cak en Cg een zelfinductie Lk bestaat, die
we in de kathodeleidirig geconcentreerd denken (fig. 233).
Ten gevolge van de h.f. anode_.
stroom
in Lk ontstaan wisselspanningen
==0»*!
Cag
gj op Lk. Deze beschouwden we bij de
'"II
Va
Cg c
a uitgangsweerstand werkend via Cak.
El 4=c
IK*
Maar eveneens staan Lk en Cg in serte
en dus zullen de wisselspanningen
Fig. 233
werken op de roosterkring. Nu moeten
De anodeterugwerking bestaat we bedenken, dat de anodeterugwerhierin, dat behalve door Cag, nog - king bij lange- en middengolven geeen tegenwerkende terugwerking schiedde via Cag, daar we Lk konden
tot stand komt door de zelfinduc- verwaarlozen. Dan zal de wisselspan
tie Lk der toevoerleidingen en de
ning Va via Cag in de roosterkring
aanwezigheid van Cg en Cak.
een — zij het ook practisch te verwaar
lozen —- stroompje doen ontstaan en dit sluit in, dat er een eindige
terugwerliingsweerstand bestaat. Nu echter Lk wel van invloed is, komt
er door Lk en Cg een koppeling tot stand en deze blijkt juist tegen
gesteld te werken als de pasgenoemde door Cag, m.a.w. de terugwerkingscapaciteit wordt kleiner.
Daardoor zal het roosterstroompje ook kleiner worden en zo wordtdus de terugwerkingsweerstand vergroot. De mate, waarin het roosterstroomnje afneemt, blijkt evenredig te zijn met Ca, Cg en Lk en ver
der met het kwadraat van de frequentie.
Zo zien we dan ook, dat de rooster-anodecapaciteit schijnbaar met
het oplopen van de frequentie een steeds sterkere dalingt vertoont.
’ • : Doorgaans zal een h.f penthode bij ca. 30 m golflengte een roosteranödecapaciteit Cag gelijk nul hebben, m.a.w. de oorspronkelijke rooster
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anodecapaciteit is dan volkomen geneutraliseerd, een feit, dat onge
twijfeld zeer aangenaam is.
Het onaangename is echter, dat bij nog kortere golven een capaci
teit ontstaat in tegengestelde zin, alsof we bij het neutrodyniseren een
.te grote neutrodynecondensator hadden genomen (1 —§ 99) en deze
negatieve capaciteit« groeit met het kwadraat van de frequentie aan,
zodat de terugwerkingsweerstand natuurlijk steeds kleiner wordt. Wordt
de negatieve capaciteit te groot, dan begint het gevaar voor oscilleren
op te treden, wat vermeden moet worden.
Opmerking: Wiskundig kan men de schijnbare rooster-anodecapacitcit als
volgt uitdrukken:
Schijnbare r.a.cap: Cag = Cag — oj2. Cak. Cg. Lk

/

Het is natuurlijk belangrijk bij erote (o het product Cak. Cg Lk zo .kléin moge
lijk te maken. Dit komt neer op kleine capaciteiten en kleine zclfinductic.
Verder blijkt dit kleiner gemaakt te kunnen worden, als men de wederzijdse
inductie tussen de toevoerleidingen naar de kathode en stuurrooster A1/:g 1)
of tussen stuur- en keerrooster (Mgig3) of tussen schermrooste; en anode
(Mg2a) vergroot. Men kan dit bereiken door de keuze van de volgorde van
aansluiting der electroden aan de buiscontacten.
By lange- en middengolven bezitten de buizen een constante rooster-anodccapociteit.
Bij korte golven neemt de oorspronkelijke rooster-anodecapaciteit ten gevolge
van de zelfinductie in de toevoerleidingen en de aanwezigheid van de roostercapaciteit schijnbaar af met de golflengte.
’ De schijnbare rooster-anodecapaciteit wordt bij een golflengte van ca. 30 m
nul om daarna met afnemende golflengte kwadratisch toe te nemen met de
frequentie, waardoor ten slotte kans op oscilleren intreedt.

§ ll9.

Ultrakorte^golfbuizen.

A. Te steilen eisen.
. Na het voorgaande is het mogelijk vast te stellen aan welke voor
waarden, een u.k.g. buis zal moeten voldoen onder behoud van een
grote en, zo mogelijk, nog grotere steilheid ; men zal moeien streven
naar:
1. kleine zelf- en wederkerige inductie, om daardoor een grote ingangsweerstand, een grote uitgangsweerstand en kleine anodeterugwerking te verkrijgen,
2. kleine ingangs-en uitgangscapaciteit en verandering daarvan bij
het regelen, om daardoor zo weinig mogelijk de afstemming te be
ïnvloeden.
Dit sluit weer in, dat* men moet zorgen voor:
a. kleine afmetingen der electroden,
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b. korte en dikke 'toevoerleidingen der electroden,
c. kleine afstand tussen de electroden en wel in het bizonder tussen
kathode en stuurrooster (met het oog op het looptijd-effect).
Uit de aard der zaak had men in de laatste jaren, bij de opkomst
van de kortegolfontvangst met deze eigenschappen bij de constructie
der buizen terdege rekening gehouden; de sleutelbuizen wijzen daar
vooral op. Maar bij de u.k.g.-ontvangst moesten de eisen nog sterker
worden doorgevoerd.
Philips heeft in de loop der laatste jaren tweeërlei soort u.k.g. buizen
ontwikkeld. Men beperkt zich daarbij tot dioden, trioden en penthoden;
buizen, waarbij de electronen langs een omweg een gewenste electrode bereiken, zoals we o.a. bij de octoden zagen (§ 84), zullen door
te grote looptijd der electronen een te kleine ingangsweerstand bezitten. •
Het superprincipe wordt bij de u. k.g.ontvangst-steeds verwezenlijkt door
het gebruik van twee buizen en, zoals in Philips' Laboratorium is aan
getoond, kan hier de diode zeer goed als mengbuis gebruikt worden.
B. Sleutelbuizen voor u.k.g.-golven.
Deze verschillen in grootte zeer weinig van de vroeger behandelde
sleutelbuizen (§ 9 G). Het zijn de EBC51 (duo-diode-triode), de
EE 50 (secundaire-emissiebuis), de EF50 en EF51 (h.f. penthode-selectoden) de EFF50 (dubbele h.f.penthode) en de .EA50 (diode), die
een andere vorm en nog kleinere afmetingen heeft.
Zeer opvallend bij de drie EF buizen is, dat — in tegenstelling met
wat men zou verwachten, naar aanleiding van hetgeen we in § 114
en 110 zeiden — deze buizen een grotere steilheid bezitten dan de
vroeger besproken h.f..buizen; zij bedraagt n.l. van 4 tot 10 mA/V.
Dit wijst er wel op, dat men de andere factoren, die de demping be
vorderen, zeer sterk heeft verkleind.
Deze u.k.g.buizen kunnen in het algemeen genomen tot golflengten
van ca. 1 m gebruikt worden, doch er zijn er bij, die belangrijk daar
onder gaan.
De EBC51 is een buis, die in het bizonder bedoeld is als meng
buis. De beide dioden worden hierbij in balans geschakeld; zij krijgen
de antennetrillingen toegevoerd, terwijl de triode als oscillator fungeert
en nog bruikbaar is voor golven van 37 cm.
Bij deEF51 heeft men het zelfinductie- en koppelingseffect, alsmede
de anodeterugwerking voor een zeer groot deel ondervangen door
de kathode twee toevoerleidingen te geven, waarvan de ene dient voor
aansluiting van de roosterkring en de andere voor die van de anodekring. De anodestroom gaat nu niet döor L, (fig. 234) maar door
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U, zodat alleen nog maar de roosterstroom door L, gaat en waardoor
het zelfinductie-effect zeer veel kleiner ja practisch onwerkzaam is.
Men kan nog een stap verder gaan en een condensatortje Clg aan
brengen; L2 en Og blijken nu nog een stroom te leveren, die tegen
gesteld is aan de bestaande roosterstroom, zodat daarmee de ingangsweerstand wordt vergroot, m a.w. zij werkt ontdempend voor de ingangskring. Men zou eveneens een ontdempende werking voor de
uitgangskring kunnen bereiken
door
een condensatortje C2o-aan
Bij de u.k.golfpenthode EF51 is te brengen. Er loopt dan elk
dé kathode aan ogenblik van a af een stroompje
Hl"
-Cg
twee pennen uit
°a
door C2g, Z., en Z.2, dat tegenge
h
gevoerd,
waarsteld
is aan de door L2 gaande
door een belang
Fig. 234
anodestroom,
waardoor dè dem
rijk grocere inping
in
de
uitgangsweerstand
gangsweerstand kan worden verkregen:
door C\Q wordt een ontdemping van verkleind wordt of wel ontdemde ingangskring en door C^g aan de ping wordt verkregen. De ont
uitgangskring verkregen. Bovendien
dempende invloed wordt weer,
wordt de schijnbare anode-roostercapabehalve door de steilheid van de
clteit verkleind door het aanbrengen
buis, dooi de grootte v, i; I, en
van C\g.
C2g bepaald. Is de uitgangskring
tevens de ingangskring voor de volgende buis, dan is meteen de
ingangsdemping voor die buis belangrijk verkleind.
Bovendien kan door deze schakeling een verbetering in de anodeterugwe'rking worden verkregen, waartoe
Z.2, Cg en C'g mede wer
ken; de buis wordt dan ook vaakjizoiider C2g gebruikt. Op deze wijze
is een buis verkregen, die voor golven tot ca. 1,5 m lengte een zeer
goede versterking geeft.
Bij de EFF51 heeft men door balansschakeling toe te passen voor
nog belangrijk kortere golven een goede versterking kunnen verkiijgen
(fig. 235). Er liggen in één ballon twee aparte systemen zo kort moge
lijk tegen elkaar.
De in beide systemen optredende wisselstromen zijn volgens § 48
tegengesteld gericht, rzodat in de gemeenschappelijke kathodeleiding
geen h.f.stromen lopen en men dus geen last van het zelfinductieeffect zal hebben.
Daardoor is verkregen, dat de ingangs- en uitgangsweerstand beide
( niet verkleind worden door het zelfinductie- en koppelingseffect, terwijl
ook de anodeterugwerking wordt opgeheven. Met de EFF51 kan bij
50 cm golflengte nog een ca. 8-voudige spanningsversterking bereikt
worden.

-

\

VV '-.-f

•

383

Fig. 235
Bij de u.k.golf-dubbele
h.f. penthode (EFF50)
werken iki en ik2 te
gen elkaar in, zodat
hier door het zelfinductie-effect geen ver
laging van in- en uit
gangsweerstand
en
van de rooster-anodeeapaciteit wordt
verkregen

■

;
:

i

:

:
!

! .
.

1

i

/

Om de eigenschappen van de u. k g. buizen
nog duidelijker uit te laten komen, hebben we
in een tabel hierachter volgende de EF51 ver
geleken met de EF9. We zien hieruit, dat
de eerste bij zeer korte golven nog een be
langrijk betere ingangs- en uitgangsweerstand
heeft dan de tweede; Cg en Cag zijn iets minder
gunstig, maar de steilheid is meer dan 4 maal
zo groot. De anodestrpom blijkt ruim 2 maal
zo groot te zijn; de maximale .regelspanning is
belangrijk kleiner.
C. Knoopbuizen.

De toepassing van de u.k.g.ontvangst voor
politionele en militaire doeleinden op auto’s in
vliegtuigen, in draagbare toestellen van zeer klein
formaat, enz. leidden er toe buizen van zeer
kleine afmetingen te ontwikkelen. Zo ontstonden
er buisjes niet groter dan een forse eikel, knoopbuizen genaamd.
Bij deze buizen is de afstand tussen kathode
e.i le rooster van 0,4 mm tot 0,1'mm teruggebracht. Door de over
eenkomstig veel kleinere afmetingen der electroden, kon een kleinere
in- en uitgangscapaciteit dan bij andere buizen verkregen worden.
Om het zelfinductie- en koppelingseffect tot een minimum terug te
brengen, werden de toevoerleidingen der electroden radiaal naar buiten
gevoerd (fig. 236) en zijn zo kort mogelijk gehouden. De buisjes
worden niet met een huls uitgerust, daar de verbindingen door mee
geleverde klemmen tot stand gebracht worden. Wel worden enkele
buisjes van een aluminium houdertje voorzien, waardoor snelle om
wisseling mogelijk is (fig. 236 b).
Men onderscheidt de direct verhitte D-buizen (1,2 — 1,4 V gloeispanning) en de indirect verhitte E-buizen (6,3 V gloeispanning). Bij
de D-buizen is de anodespanning gewoonlijk 135 — 150 V en bij de
E-buizen 180, 200 of 250 V.
In de volgende tabel hebben we het knoopbuisje E2F (4695) ver
geleken mer de sleutelbuizen EF9 en EF51, waarbij direct de hoge
waarde van Rin opvalt; ook Ruit is nog al hoog. De beide capaci
teiten Cin en Cuit zijn zeer gunstig; het regelgebied is, als bij de EF9,
zeer groot.
: Men ziet dus, dat deze buisjes,' ondanks hun kleinheid, onder vrij-
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wel dezelfde omstandigheden werken als een gewone buis als de EF9,
wat men vaak op het eerste gezicht niet vermoedt.
De knoopbuizen kunnen gewoonlijk gebruikt worden tot golflengten
van ruim 1 m ; trioden als oscillator nog wel voor kortere golven.
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' Fig. 236

a.

§ 120.
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Knoopbuizen (op ware grootte):
gewone uitvoering,
b. voorzien van een houdertje.

Secundaire=emissiebuizen.

A. Secundaire emissie.
In deel 1 — §81 en § 100 maakten we reeds kennis met het op
treden van secundaire electronen. We willen op dit verschijnsel wat
verder ingaan, en zullen nagaan, hoe men dit thans ten nutte heeft
gemaakt.
Indien een metaaloppervlak door electronen getroffen wordt, zal
altijd een zeer klein gedeelte worden gereflecteerd, terwijl het over
grote deel min of meer diep in het oppervlak dringt. Daarbij wordt
de energie der indringende electronen overgedragen aan de daar aan
wezige electronen. Deze kunnen daarbij een zodanige snelheid en
bewegingsrichting krijgen, dat ze uit het oppervlak treden. Men noemt
dit de secundaire electronen in tegenstelling tot de opvallende, die men
primaire electronen noemt. Nu is het vermogen om secundaire eler-
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tronen uit te zenden bij verschillende sloffen verschillend en is ook
nog afhankelijk van de aard van het oppervlak en van de snelheid en
de richting, waarmee de primaire eleclronen op het oppervlak vallen.
Het aantal secundaire electronen, dat men per primair electron ver
krijgt, noemt men de secundaire-emissiefactor, die men gewoon lijk
door <) (delta) voorstelt.
Bij de bouw van radiobuizen, zal men ter vermijding van de storende
invloed der secundaire electronen bij voorkeur stoffen gebruiken,
waarbij deze factor bij de gebruikte spanning (deze bepaalt de snelheid
der primaire electronen) klein is en wel kleiner dan 1 is.
Heel wat metalen en metaalverbindingen zijn onderzocht op het
secundaire emissievermogen, doch daar dit van verschillende factoren
afhankelijk is, is het moeilijk om door een enkel getal de secundaireemissiefactor aan te geven. Bij koper vindt men een maximum voor
van () = 1,3, d.w.z. dat per primaire electron 1,3 secundaire worden
uitgezonden. Voor zilver vond men 1,6. Een ander voorbeeld: voor
barium vond men dat f5 maximaal 0,83 is, voor baiiumoxyde 4 a 5.
Ook speelt de structuur van. het oppervlak nog een zeer belangrijke rol.
Geeft men b.v. wolfraam een zeer. ruw oppervlak, dan loopt de factor
. f5 tot ongeveer de helft terug. Bij magnesiumoxyde is dit weer geheel
anders; zo vond men bij een glad plaatje f5 = 4 en bij een plaatje
18 worden bereikt.
met een zeer ruw „wollig” oppervlak kon f5
Wil men met succes gebruik maken 'van de secundaire emissie, dan
komt het er natuurlijk niet alleen op aan, dat f5 groot is, maar dat het
emitterend vermogen zolang mogëlijk constant blijft. Veelal wordt
daartoe gebruik gemaakt van bariumoxyde.
B. Constructie van een secundaire-emissiehuis.
Philips1 Laboratorium heeft een tweetal buizen EE 1 en EE50 ont
wikkeld, waarbij van *de secundaire emissie gebruik gemaakt wordt.
Dè EE 1 heeft de afmetingen van een normale buis, terwijl de EE50
een veel kleinere sleutelbuis en veel meer een buis voor de u.k.g. is,
hoewel ook de EE1 daarvoor bruikbaar is.
De vorm en opstelling van de anode wijkt hierbij sterk af van die
bij de gewone radiobuis, zoals uit fig. 237 blijkt. Om de kathode k,
zijn stuur- en schermrooster (g, en g2) geplaatst. Er moest nu gezocht
worden naar een zodanige constructie, dat de electronen niet rechtstreeks
van de kathode naar de anode konden gaan, maar beslist eerst de
secundaire kathode k2 bereiken. Dit is verkregen door het aanbrengen
van de. schermen S, en S2, die zodanig geplaatst en gevormd zijn en
een zo grote spanning krijgen, dat er een electrisch veld ontstaat,
■
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waarin de electronen als het ware voorgeschreven wegen moeten door
lopen om k2 te bereiken.
• Het scherm S, en ook S2 heeft dezelfde potentiaal als de kathode
k,. Het schermrooster g2 heeft, even
Secundaire
Primaire
als de secundaire kathode k2, een
electronen .
elcctrenen
positieve spanning van 150 V t.o.v. k 1*
De anode a beslaat uit twee platen
£
en twee anoderooslers, welke laatste
O
zich op 1,5 mm voor de kathode be
£:V' igz(+i5ov)
vinden en waarop een spanning van
2d0 V staat. Wij hebben in de figuur
door stippellijnen een paar banen voor
primaire electronen aangegeven. Zij
Pig. 237
schieten
daarbij door de mazen van
Bij Philips secundaire-emissiebuihet
anoderooster
heen, dringen in k2,
worden de primaire electronen,
maken
secundaire
electronen vrij (r$ =
dank zij clc cchcrmen Si en S-_>, in
bepaalde banen naar de secun 4 a 5), die vervolgens voor een klein
daire kaüxde kj geleid, waar ze déél op het anoderooster en voor het
clcctror.cn vrij maken, die op de
grootste deel daar doorheen schieten
anode, bestaande uit een plaaten rooste; gedeelte, terecht komen en op de anodeplaat terecht komen.
"'s*

en waardoor de anodestroom 4 k
5 maal versterkt wordt.

C. Doel en eigenschappen der seciindaire-emissicbnizen.
Eigenlijk zijn deze buizen in de eerste plaats ontwikkeld voor span-'
ningsversterkers in ontvangers voor zeer hoge frequenties en die een
zeer brede frequentieband {breed'oandversterhing) moeten verwerken,
zoals bij televisiezenders liet geval is, waarbij men niet een band
breedte van 9 kc/sec, maar met een van b.v. 4,5 a 6 Mc/sec (III §
121) te doen heeft, terwijl de golflengte 6 a 7'm bedraagt. In zo’n
geval moet én aan de kringe l, én aan de buizen bizondere aandacht
besteed worden. In § 22C merkten we op, dat de piekbreedte van een
resonantiekromme bij een parallel-resonantiekring bepaald wordt door
' Jv = 1:2 .n.R.Cy waaruit volgt R = 1 :2. n. Av. C.
Bij de breedbandversterking heeft Jv een zeer grote waarde, zodat
R noodzakelijk klein moet worden; bij Av = 4 Mc/sec en C = 10
i pF, vinden we voor R 4000-n., wat wel een zeer kleine waarde is
(men bedenke, dat deze kringweerstand de anodeweerstand van de
buis moet vormen).
Zoals uit § 7 blijkt, wordt de spanningsversterking bij een h.f.penthode bepaald door Ve == 5 X Ra, waarin S de steilheid en Ra d.e
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anodeweerstand voorstelt. Substitueren we in deze formule de hier
boven gevonden waarde voor R, dan krijgen we:
Spanningsversterking: Ve = 5 X

S _J
2.tc. Av. C

C 2.tz.Av

. (53)

Wij zien hieruit, dat een grote steilheid van de buis en een kleine
capaciteit van de kring (daaronder te verstaan die van de afsfemcondensator en de daarmede parallel geschakelde capaciteiten o.a. die
van de buis) van belang zijn.
De secundaire-emissiebuis bezit, dank zij de electronenvermenigvuldiging door k2, een grote steilheid. Bij benadering kan men zeggen,
dat de steilheid bij een gelijke anödestroom ö °-6 maal vergroot wordt
door de secundaire emissie. Was ö = 5, dan is dé steilheid 50-6 =
2,6 maal vergroot. Dit verklaart, dat de EE1 een steilheid van 14,5
mA/V bezit.
De kleine waarde van de capaciteit is bij déze buis evenzo van
belang; vooral de capaciteit tussen anode en stuurrooster is hier, als
gevolg van de grote afstand, zeer klein en dit is vooral met het oog
op het bij de hoge frequenties zo gemakkelijk optredend oscilleringsverschijnsel (I-§ 48) van zeer veel belang.

D. Als m.f. versterkbnis bij b reedbandversterking.
In fig. 238 is de EE1 voorgesteld, verbonden met rooster-en anodekririg en verdere weerstanden, om de nodige spanningen op de ver
schillende electroden te verkrijgen. De anode krijgt +250 V; de secun
daire em.-electrode is
van
een potentiometer
Anode kring ■
bij a afgetakt, zodat
4-250V
deze + 150 V krijgt.
EE1
a(+250V)
%
Het schermrooster
Re
a
krijgt, om niet gestoord
b .
te worden door de
Roosferh
\R2
\r4
kr/ng
belangrijke secundaire
emis. stroom, over een
tweede potentiometer
bij b, eveneens een
\*5
spanning van + 150
V. Op dezelfde po
Fig. 238
tentiometer is een af
takking c gemaakt,
Schakeling van de secundaire-emissiebuis EE1
teneinde op de electroden de nodige spanningen te
waardoor het stuur
verkrijgen.
rooster een positieve
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spanning krijgt t.o.v. de aarde, evenals de kathode k i > maar die
toch negatief is t.o.v. de kathode k, (— 2,5 V). Deze bizondere uit
voeringswijze heeft ten doel om de anodestroom minder afhankelijk
te maken van kleine verschuivingen van de Ia - Vg karakteristiek,
hetgeen o.a. bij verandering van de contactspanning (I — §84D)
optreedt.
Gesteld, dat b.v. een buis werkt in een punt P (fig. 239) en dat
nu de karakteristiek 1 ver
schuift naar 2. Indien de
negatieve voorspanning
door Rk (fig. 238) ver
kregen wordt, wordt P i
het werkpunt en de anpdestroom daalt van i i
tot U. Nu zal deze daling
des te sterker zijn, naar
+%,
o
8
~Vg
A
mate de steilheid in P
Fig. 239
groter is, en zo mag men
Bij buizen met grote steilheid zal door de kadus bij de EE1 een be
thodeweerstand Rk een betrekkelijk grote ver
trekkelijk
grote verande
andering van de anodestroom ontstaan (ii—i2),
ring van la verwachten.
als de karakteristiek van 1 naar 2 verschuift.
Om die verandering te verkleinen (ii—i3) wordt
Was de negatieve voor
de roosterspanning afhankelijk gemaakt van de spanning in P verkregen
door R5 (fig. 238) gaande anodestroom.
door een veel grotere
weerstand, aangegeven door BP, dan zou de stroomsterkte van ix tot i3,
dus veel minder, gedaald zijn. Daarom wordt de gewenste negatieve
roosterspanning verkregen over een veel grotere weerstand R5 (fig.238
* en 239). Mocht nu door de een of andere oorzaak de kathode k, geen
positieve spanning t.o.v. de aarde verkrijgen, dan zou een te grote
positieve spanning op het rooster komen en om nu het ontstaan van
sterke roosterstromen tegen te gaan, is een weerstand R6 = 10000-n.
voor het rooster geplaatst.
E. Als l.f. versterk- en fase-omkeerbuis bij balansversterking.
In § 51 bespraken we het gebruik van buizen voor l.f. versterking en
fase-omkering bij balansschakeling. Hiervoor is de EE1 bizonder ge
schikt en wordt dan ook vaak in versterkers gebouwd. (DeEE50komt
hiervoor niet in aanmerking.) Dat deze buis zich daarvoor zo bizonder
leent, komt door het feit, dat, als de anodestroom (Ia) toeneemt, de
secundaire kathodestroom (Ika) ook toeneemt, echter met dit verschil,
dat Ia van de anode af en Ika naar de-kathode k2 toe gaat en daar
Radüo-ontvangst II 26
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Fig. 240
De secundair e-emissiebuis EE1 ge
bruikt als l-f. versterk- en faseomkeerbuis bij balansversterking.

dan op de roostercondensatoren (CV) (fig. 240) tegengestelde span
ningen, m.a.w. spanningen, die 180° in fase verschoven zijn, doen
ontstaan.
In dit schema komt het linkerdeel geheel overeen met dat in fig.
238, terwijl het. rechterdeel eveneens als bekend verondersteld rnag
worden. Om tegenkoppeling te verkrijgen, is een weerstand Rt aan
gebracht, aangesloten op de luidspreker en de kathodeweerstand.
Onder de secundaire-emissiefactor van een stof verstaat men de verhouding
van het aantal secundaire electronen en het aantal primaire electronen, dat
het eerste doet ontstaan.
Bij de secundaire-emissiebuizen past men een-, of meermalige vergroting
van de electronenstroom toe, waarbij ^ = 4 a 5 bedraagt en buizen van grote
steilheid worden verkregen.
Deze buizen zyn daardoor in het bizonder geschikt voor u.k.ig.-ontvangers
met zeer brede frequentieband (breedbandontvangers als bij televisie), terwyl
ze ook als l.f. versterk- en fase-omkeerbuis bij balansschakeling zeer goed
bruikbaar z\jn.

§ 121.

Foto-electrische cellen.

A. Soorten.
Foto-electrische cellen of kortweg jotocellen, zijn in het algemeen
apparaten, waarbij de daarop vallende lichtstroom aanleiding geeft tot
de opwekking Van een electrisch verschijnsel. Naar het optredende
verschijnsel onderscheidt men drie soorten van fotocellen.
, Bij de eerste soort, wordt gebruikgemaakt van het verschijnsel, dat er
sommige stoffen zijn, zoals selenium van een bepaalde structuur, die beter
i'
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electrisch geleidend worden, als er licht op valt (foto-gcleidingscel)\ bij
de andere soort heeft men te doen met een zodanig gevormd samenstel
van stoffen, dat, als er licht op valt, er een spanningsverschil .optreedt,
dat groter is, naarmate de opvallende lichtstroom groter is (foto-spanningscel); bij de derde soort maakt men gebruik van de eigenschap,
die verschillende stoffen bezitten om, bij opvallende lichtstralen, electronen uit te zenden of te emitteren (foto-emissiecel).
Wij zullen ons- hier tot de laatstgenoemde bepalen. Wat hier ge
schiedt, doet ons denken aan het verschijnsel der secundaire emissie,
waarbij we de stof niet met licht bestraalden, maar met electronen ,
beschoten. Allicht rijst hier de vraag of stoffen, die een groot secundair-emissievermogen bezitten ook een groot foto-emissievermogen be
zitten. Dit is niet het geval; in vele gevallen blijkt, dat, als het eerste
groot is, het tweede klein is.
Een foto-emissiecel bestaat uit een glazen ballon of buis (fig. 241),
welke luchtledig gemaakt is en Jioogm Electronenstroom
vacuamcel heet, ofwel gevuld is met
edelgas van geringe druk (b.v. argon
>—«ï
van ca. 0,04 mm kwikdruk) en gasgeFoto-kathode
I Licht
vnlde cel genoemd wordt.
R
Aan de binnenzijde van de ballon
I • \
is een zilverlaagje aangebracht en
b
daarop bevindt zich de stof, die bij
TT
gemakkelijk electronen emit
bestraling
~i
teert. Men kiest hiervoor gewoonlijk
kalium- of caesiumoxyde en spreekt
+
daarom van een kaliumcel of een
caesiumcel.
Fig. 241
Het zilverlaagje is met een draadje
Principe van aansluiting- bij een
aan
de top van de buis met een
foto-emissiecel.
schroefje verbonden, terwijl midden
in de buis een draad is aangebracht, die met een van de pennen
van de buisvoet is verbonden.
Valt door een in het zilverlaagje uitgespaard venster licht op de
emitterende laag, dan vormt, zich een electronenwolk in de ballonruimte.
Verbinden we deze, door bestraling positief geworden, laag met de
—pool en de draad midden in'^de buis met de -j-pool van een stroom
bron, dan ontstaat een stroompje, een foto-electrisch stroompje. Men
noemt nu de electronen-emitterende laag de fotokathode en de andere
electrode de anode van de cel. Men ziet dus, dat de fotocel overeen
komst 'vertoont met de diode, echter met dit verschil, dat bij de foto-'
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cel de kathode door opvallend licht en bij de diode de kathode door
temperatuurverhoging electronen emitteert.
. Indien men de op de fotokathode vallende lichtstroom verandert,
heeft dit een overeenkomstige verandering van de fotostroom ten
gevolge; deze kan echter uiterst klein zijn. Nu verkeren we bij de
foto-emissiecel in de gelukkige omstandigheid, dat we deze zwakke
verschijnselen heel gemakkelijk kunnen versterken. Wanneer we n.I.
in fig. 241 de batterijspanning maar hoog genoeg kiezen, kunnen we
zulke stroomveranderingen door een grote weerstand R voeren, dat
we behoorlijke spanningsvariaties tussen a en b
Fotv-kathode
krijgen. Is b.v. de stroomverandering 5 /uA en is
£
R = 100000 .o., dan krijgen we een spanning van
0,5 volt, die gemakkelijk is te versterken.
Een zeer bekende toepassing van de foto-emissiei!l i!
• cel (fig. 242) is die bij de- geluidsfilm. Men laat door
Ö
Süi:
een heel nauw spleetje (0,01 a 0,02 mm) het licht
van een daarvoor geplaatst gloeilampje vallen, ter
F l i
wijl tussen spleetje en fotocel zich de geluidsstrook
van de film voortbeweegt (III-fig. 237). Op deze
wijze valt een voortdurend in sterkte wisselend,
heel klein Iichtstroompje in de fotocel, waardoor
in deze overeenkomstige stroomvariaties, of laagfrequente electrische trillingen ontstaan. De op de
Fig. 242
weerstand R (fig. 241) ontstaande wisselspanningen
Fotocel 3530 voor worden nu in een versterker tot de gewenste sterkte
geluidsweergave
opgevoerd.

É

È

van de geluidsfilm.

B. Eigenschappen.
Men moet bij de beoordeling van fotocellen een drietal eigenschap
pen in het oog houden, n.I. '
a. de gevoeligheid.
Deze wordt bepaald door het aantal uA, dat men per eenheid van
lichtstroom of Iichthoeveelheid per sec.d.i. per lumen, verkrijgt.
Bij de Philips hoogvctciiumcellen 3510 en 3512 bedraagt deze ten
hoogste resp. 3 en 20 ^A/Im en bij de Philips gasgevnlde cel 3530,
bij een spanning van 100 V 150 ^A/lm (fig. 243). Deze veel grotere
gevoeligheid is een gevolg van het feit, dat, als de electronen uit de foto
kathode treden, deze met zo’n snelheid op de atomen van het gas terecht
komen, dat daaruit electronen worden geworpen (ionisatie; blz. 42)
eri deze electronen voegen zich bij de foto-electronen, zodat de totale

.
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electronenstroom groter moet zijn. Hoe hoger men de spanning maakt,
des te sterker wordt de ionisatie en daarmee neemt de gevoeligheid
toe. Men kan daarmee niet willekeurig doorgaan, omdat er dan door
slag en beschadiging van de cel plaats vindt.
b. de kleurgevoeligheid.
Het blijkt, dat de gevoeligheid bij alle golflengten van de opvallende
stralen (II! - § 4) niet even groot is en dat ook nog buiten het gebied der
zichtbare stralen emissie plaats vindt. Deze kleurgevoeligheid is weer
gegeven in fig. 244, waarbij de
uA/lm
20C---grootste gevoeligheid op 100%
'f
gesteld is. Hieruit blijkt, dat
3 160
11:1*1P®
de kaliumcel de grootste ge
£ 140
14 «*>
ƒ
voeligheid heeft voor groen
120
/f
I
§
/
% 100
X Caesium»| licht (golflengte 0,54 /u), terwijl
gasgevuldecel
J
I 60
___ 3530 ; _
voor infrarode stralen de ge
8
j
1 voeligheid practisch nul is. De
«I
Kaliumhoogvacuumc ,
•c 40 I
caesiumcel daarentegen heeft
<3
~~ ; 3510
jf 20
’ï een maximum gevoeligheid
0
voor rood licht (gólflengte ca.
0
20
40
60
80
100
120 V
Anodespannmg
0,7 ,«), terwijl de gevoeligheid
Fig. 243
zich in het infrarode gebied
Vergelijking van de lichtgevoeligheid van
uitstrekt.
drie typen fotocellen. Terwijl bij de hoogDe golflengte, waarbij de
vacuumcellen boven 75V geen stijging der
gevoeligheid
in dit gebied nul
gevoeligheid meer optreedt, neemt deze bij
wordt, noemt men de roodde gasgevulde cel nog steeds toe.
grens (bij kaliumcellen ca.
bij caesiumcellen ca.
0,75
90
1,50 ju). De grote roodgevoelig80
heid der caesiumcellen maakt deze
70
bijzonder geschikt om ze te be
1
schijnen
met gloeiiicht; vandaar
50
dat
de
fotocel
voor geluidsfilm
40
een caesiumcel is. De grote ge
5 30
£
voeligheid voor infrarode stralen
20
maakt het mogelijk deze buis te
10
o
gebruiken
in installaties, waar
0,4
0,6
0.8
o,2
1.0
1.2/1
, I yioler
Rood, 1 ______________
geen stralenbundel zichtbaar mag
U. v. stralen ^iciïïbare stralen
infra-rode stralen
zijn (b.v. beveiligingen). De kali
Fig. 244
Vergelijking van de kleurgevoeligheid umcel komt meer in aanmerking
van een kalium- en twee daesiumcellen. voor metingen van licht, daar
■
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de gevoeligheid dezer cel betrekkelijk dicht bij de kleurgevoeligheid
van ons oog komt en door betrekkelijk eenvoudige correctiemiddelen
nagenoeg daaraan gelijk is te maken (de top van de kleurgevoeligheidskromme van het oog
de ooggevoeligheidskromme ~ ligt bij 0,555,«).
c. de traagheid.
Wanneer zeer snelle lichtvariaties in de cel vallen, moeten deze ook
ogenblikkelijk gevolgd worden door overeenkomstige electrische varia
ties. Natuurlijk zit er enig tijdsverschil in het opvallen van het licht
en het tot stand komen van het electrische stroompje; men noemt dit
de traagheid van de cel. Nu moet dit tijdje nog altijd kleiner zijn dan
de tijd, waarin een lichtverandering plaats vindt, want anders zouden
zeer snelle lichtveranderingen niet meer kunnen worden overgedragen.
Door het bovengenoemd ionisatieverschijnsel in de gasgevulde cel
wordt het foto-electrische effect vertraagd, m.a.w. de gasgevulde cel is
trager dan de hoogvacuumcel. Zo kan de gasgevulde cel trillingen
van 105 c/sec moeilijk, of in het geheel niet meer, verwerken. Bedenken
we, dat we bij de geluidsfilm trillingen van ten hoogste 10000 c/sec
hebben over te dragen, dan zien we direct in, dat het met het oog
op de grote gevoeligheid belangrijk is daarbij de gasgevulde cel toe te
passen (III — § 97).
Foto-emissieccIIen berusten op het verschijnsel, dat, als ultraviolette-, zicht
bare- of infrarode stralen op bepaalde stoffen (fotokathode) vallen, deze electronen uitzenden (foto-eniissie).
Naar de gebruikte stof onderscheidt men o.a. kalium- en caesiumcellen en
naar de gasdruk in de buis hoogvacuum- en gasgevulde cellen.
Caesiumcellen hebben een grote gevoeligheid voor rode- en infrarode stralen
en zijn daarom zeer gescliikt voor bestraling met gloeilicht en gebruik in beveiligingsinstallaties.
Gasgevulde cellen hebben tengevolge van de ionisatie van het gas een veel
grotere gevoeligheid (uA/lm) dan hoogvacuumcellen, doch bezitten daarente
gen een grotere traagheid; zij worden gebruikt bij geluidsfilminstallaties.
- Kaliumcellen hebben een kleurgcvoeligheidskromme, die door correctiemidde
len betrekkelijk gemakkelijk in overeenstemming is te brengen met de kleurgevoeligheidskromme van het oog (ooggevoeligheidskromme).

§ 122.

De fotocel met versterking door secundaire emissie.

Bij de geluidsfilm maakt men, zoals we zagen, gebruik van de gas
gevulde cel, omdat de lichtvariaties vaak heel zwak zijn en deze cel
door zijn veel hogere gevoeligheid een veel beter resultaat geeft dan
de hoogvacuumcel. Toch zitten er aan dit systeem grote bezwaren.
Ten eerste zou men vaak nog een grotere gevoeligheid wensen, ten
tweede ligt .in de gasvulling een oorzaak van ruisen. Bovendien wordt
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het ruisen, dat uit de film zelf voortkomt, door de korrelige structuur
der filmmassa en beschadigingen van het oppervlak, nog versterkt
door de meerdere trappen versterking, die nodig zijn (hagel- en ther- .
misch effect).
Wanneer men dus een veel gevoeliger cel kon maken zonder gas
vulling, dan zou de daarop volgende versterking kleiner kunnen zijn
en zou daardoor het ruisen sterk verminderd kunnen worden. Deze
oplossing is mogelijk door het gebruik van fotocellen jnet secundaire
emissie.
Zo is door Philips een buistype 3520 ontwikkeld. Daarin wordt het
multiplicatiesysteem toegepast
Secundaire kathoden
(multiplicatie = vermenigvul
A;
*5
*A
digen), waarvan in fig. 245
Tv
\\
het principe is weergegeven.
J
De plaatjes k, tot k6 zijn
//:'
/
% Ui
a
in
een zeer bepaalde vorm
Primaire
i
Anode
electronen
I
gebogen en krijgen een be
paalde, verschillende positieve
k2
Secundaire
**
kathoden
spanning. Gesteld, dat een
electron van af A op de- se
Fig. 245
cundaire kathode k, valt, dan
Multiplicatiesysteem.
Een uit A komend electronen wekken ten zullen hier een aantal secun
gevolge van de secundaire kathoden ki tot
daire electronen ontstaan b.v. *
en met ko een steeds groter wordende 4. Deze 4 moeten zich nu,
electronenstroom op, die ten slotte de ano
dank zij het electrische veld,
de a bereikt.
dat tussen kj en k2 bestaat, naar
k2 bewegen, waar 42 = 16 electronen worden vrij gemaakt; deze be
wegen zich naar k3, waar nu 4 X 16 = 64 electronen ontstaan. Zo
doorgaande zullen ten slotte voor elk electron, dat op k, valt, 45 =
1024 electronen op de anode a terecht komen en men heeft een meer
dan lOOOvoudige versterking verkregen.
Beschouwen we 'nu de hoogvacuumcel 3520 |(fig. 246), waarbij,
zowel voor de fotokathode ‘als voor de secundaire emissiekathode,
gebruik gemaakt is van caesiumoxyde.
Het licht valt als in fig. 241 door een venster op de fotokathode.
De eerste Iialpanode a, is een~cirkelvormig plaatje, dat de bol vormige
ruimte van de ballon nagenoeg geheel afsluit; het krijgt een spanning
van -f- 25 V. Daarin is een gaatje gemaakt, waaronder de eerste secun
daire emissiekathode k, is geplaatst, welke een spanning van 300 V
krijgt. Er ontstaat nu in het geheel een zodanig electrisch veld, dat de
uit de fotokathode komende electronen Dogen in de ballonruimte be-
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schrijven en door het genoemde gaatje op k, terecht komen. De daar
opgewekte secundaire electronen bewegen zich nu naar de kathode k2,
die een spanning van + 450 volt heeft. De daarop ontstaande secun
daire electronen gaan naar k3, waarop + 580 V staat en de daarop
ontstaande gaan naar de eindanode a2, die een spanning van -f- 635
V heeft.
Op deze wijze wordt gemakkelijk een gevoeligheid van 2 a 3 mA/lm
r
ii h»
Licht

iiiiim
-Foto-kathode

electronen

Fig. 216
Philips fotocel met versterking (3520)
De op de fotokathode vallende lichtstralen
maken electronen vrij, die door het electrisch veld op de secundaire kathode ki
terecht komen, daarna vindt via k1( k2 en
ka versterking plaats, zodat het zwakke
fotostroompje ineens veel versterkt is ge
worden.

verkregen. Als men nu bedenkt, dat bij een film slechts enkele millilumen in de cel vallen, dan zien we, dat we op deze wijze b.v. van
10 millilumen 20 a 30 juA ter beschikking krijgen, hetgeen we met
een gasgevulde cel nooit zouden bereiken. Bovendien hebben we op
. deze wijze één of meer versterkingstrappen uitgespaard.
De fotocel niet secundaire emissie is ontwikkeld ten behoeve van de geluids
film.
Doordat bjj deze cel drie trappen secundaire emissie zijn toegepast, is een veel
gevoeliger cel verkregen, waardoor een betere weergave van zwakke tonen
gewaarborgd is; terwijl het geruis door de afwezigheid van de gasvulling en
de verkleinde versterking ‘ door radiobuizen met daaraan verbonden kringen
belangrijk is verminderd.
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A
ABC-ontvanger
.................
absolute selectiviteit ..........
absorptiefilter
.....................
absorptiekring
...................
acoustische koppeling ......
additieve menging ...............
aequivalente ruisweerstand
afschermmantel
afstandsbediening
afstemcondensator
afstemfrequentie
afstemgebied
afstcmmechaniek
afstemming ....... 301, 303,
afstemschaal
afstemscherpte
afstemwijzer .........
aftakking („tap”)
aftakverhouding .
,,all glass valve”
anode (constructie)
anodedissipatie
.......
anode-gelijkrichting
anode-terugwerking .
anodevermogen .........
antennekoppeling
antenneversterking
A-ontvangers ............
auditieve afstemming
autodync ontvanger .
autom. bandbreedteregeling
autom. dynamiekregeling
autom. sterkteregeling 203,
281, 291,
autom. stille afstemming ...
autoradio-optvangers

323, 341
92
101, 102
102
35
263
67
35
306

95,
306,

129,
368,
149,

253
108
302
303
308
301
91
301
115
115
39
33
159
137
379
159
117
119

323
308
234, 237
... 321
........ 216
226,
295, 357
316, 319
352

B
f
balansversterking 171, 185, 343, 389
ballastcondensator 120, 225, 333, 338
bandbreedte 66, 86, 90, 95, 100,
112, 319
bandfilter 104, 114, 205, 218, 224,
320, 323, 336
114
bandfilterimpedantie
124
bandfilteropslingering

bandfilterversterking
bandkiezer
...............
302,
bandspreiding
batterij-ontvangers ... 229, 230,
343,
belastingsweerstand
benoemingssysteem (buizen) ...
benoemingssysteem (ontvangers)
berekening v. ontvangers ... 359,
binode
B-ontvangers ... 323, 343, 345
bowden”-kabel .........
breedbandversterking
bromspanning
.........
Brownse beweging ' ..
brug van Wheatstone
buisdemping
.............
buisgeruis ................... 67, 276,
buisgrootheden
.........
buiskwaliteit
.............
buisruisspanning
28, 30, 32,
huistypen
buisvormen
buisweerstand
buizenoverzicht (zie bl.z. 402).

114
307
305
345
151
30
323
362
30
349

320
387
50
65
299
96
278
40
277
69
344
38
113

C
391,
caesiumcel
capacitieve koppeling 105, 110,
117,
cascadekoppeling
cascade-ontvangers ... 218, 261,
cascadeprincipe (balansverst.)
186,
cascadeschakeling (trill-kringen)
combinatiebuizen 147, 187, 269,
286, 294,
condensatoren (afstem-) ..
condensatoren (electrolyt-)
condensatoren (schuif-) .
consonant
contrast (i. d. muziek)
contrastversterking .........
C-ontvangers ......................
conversiesteilheid ---- -----conversieversterking .........
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119
128
358
187
99
312
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D
decibel
194
demping 93, 96, 137, 140, 145, 367
dempingsgetal ......
94
dempingsverhouding
94
96
dempingsweerstand
demodulatie
.........
129
derdemachtskarakteristiek 7, 11',
48, 54
129—148
detectie ...................
292
detectiediode
......
detectorversterking
140
111
deukdiepte
..........
dichtbij-selectiviteit ... 126, 243, 252
37
diëlectrische verliezen
diëlectrische verliezen-effect 368, 375
diëlectrische weerstand
368
134
diodedetectie
...............
diodegelijkrichting ........
132, 141
142
diodekarakteristiek
291
directe a.s.r......................
178
dissipatierendement
47
dissonant ........................
46, 356
distorsie
........................
356
distorsiemeter
..........
302
dode gang ...................
229, 341
draagbare ontvanger
297
drempeldiode ................
292, 296
drempelspanning .........
drie-diodenschakeling
297, 331
drijver (stuur-) buis ...
180, 231
drijvertransformator ...
180
drukknopafstemmnig
303
262
dubbelroosterbuis
.......
dwarsweerstand ............
88
dynamische karakteristiek 12,
17, 18, 19
E
eindbuizen
...................
28, 156
eindpenthode
...............
150
eindtriode .......................
149
eindversterking
.:......
149—201
electrolyte condensator
227, 343
electronenbanen ...........
74
electronenstraalindicator ... 308, 329
electronische koppeling
280
electronische menging
263
exponentiële karakteristiek 7, 58, 276
F
fase-omkeerbuis .. 185, 187, 286, 389
394
film (versterking)
101—112
filters .......................

rij-

flikkereffect
fluctuatiespanning
fluittonen ... 246, 247, 248,
fluorescentie
fotocellen
366,
fotokathode
frequentieband ...
85,
frequentiebreedte
frequentiekarakteristiek ...
199,
f requentiescheiding
frequentietransformatie
G
gaasanode
gasgevulde cel
gedrempelde a.s.r. ....... 291,
geluidloze afstemming
geluidskwaliteit ....... 193,
geluidskwantiteit
geluidssterkteregeling
....
gelijkrichtbuizen 138, 141,
gelijkrichteffect .......
gelijkrichtgevoeligheid
gelijkrichting
..........
gelijkrichtkarakteristiek ...
gelijkstroom-netontvanger
gelijkstroom-wisselstroomontvanger
gemengde a.s.r.
. 71,
geruis (en signaal)
209,
getrouwheid .......
getrouwheidskarakteristiek

70
66
316, 322
309
390, 391
391
106, 321
90
193,
210, 213
129
328

34
391
294, 337
316
199, 361
202
207, 213
146, 147
131
136
129—148
139, 140
227

228
300
278, 372
243, 355
210,
213, 356
34
„getter”
.....................
152
gevoeligheid (buis)
392
gevoeligheid (fotocel)
gevoeligheid (indicator) ... 310, 314
gevoeligheid (ontvanger) 202,
261, 355, 361
glimlichtindicator ................ 308, 315
301
golfgebiedschaal
...............
303
golfgebiedschakelaar
........
gouden ,,Miniwatt”-buizen 28, 36
gunstigste
belastingsweerstand

151, 161, 162, 168
H
hageleffect
......... .
heptode
......................
heterodyne
................
heterodyne-ontvanger
hexode ........................
h.f.-kringen ...............

65, 67
31
237
235, 261

265
84

F
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.... 226
h.f.-ontkoppeling
25, 264
h.f.-penthode
22
h.f.-tetriode ....
hogere harmonischen ... 46, 254, 276
85
hoge tonengebied ..........
65
Holst, Prof. Dr. G. ...........
103, 104
hoog-doorlaatfilter ............
80—128
hoogfrequentieversterking
391
hoogvacuumcel
...............
95
huideffect
........................

Ia—Va

I
karakteristiek

(triode)
14, 15, 17, 19
Ia—Va karakteristiek (tetrode)
23, 24
Ia -Va karakteristiek (penthodc)
............................................... 25
Ia—Vg karakteristiek (triode) 12
Ia—Vg karakteristiek (pentho26
de)
.....................
.... 80, 87
impedantie
..........
80, 81, 82
impcdantickromme
309
indicatoren ..........
279
inductie-effect
inductieve koppeling 105, 110,
117, 121, 122, 128
367, 373
ingangscapaciteit
366
ingangsdemping
366
ingangskring
262
ingangsrooster
368, 371
ingangsweerstand
238, 249
interferentie
—
inwendige weerstand ... 16, 193
196, 273
42, 392
ionisatie
.214
isophonen
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K
391,
kaliumcel
..................
kastboem .....................
kathode (constructie)
kathode-injectie ......
kathodestraalindicator (zie electronenstraalindicator).
kettingfilter
...................................
kikkeren ...........................................
klankfilter
..................
klankregeling ............... 211, 322,
klasse A-versterking
..... 172,
klasse AB-versterking ...... 172,
klasse B-versterking . ...... 172,
klasse C-versterking .
kleurgevoeligheid (fotocel)

393
213
33
264

104
330
221

325
173
182
176
172
392

knoopbuizen
................
koppelcondensator .......
koppeling (v. kringen)
koppelings-effect
......
koppelingsfactor
.......
koppelmethoden
....... .
105,
kortegolfontvangst ... 233, 243,
koude ingangscapaciteit 373, 376,
koude ingangsweerstand ... 370,
koude uitgangscapaciteit ... 378,
koude uitgangsweerstand
............ 93,
kringkwaliteit .
kringversterking
81, 92, 93,
kritische koppeling ... 109, 111,
kruismodulatie
56, 79,
kruismodulatiefactor .
.... 57,
kruismodulatiekromme
kunstantenne .............
kunstluidspreker
..............
kwadratische gelijkrichting .......
kwadratische karakteristiek 7,
11, 48,
kwaliteitsfactor
92, 93,
kwaliteitsverslechtering 97, 98,

383
106
105
369
109
127
279
384
384
384
377
115
113
128
276
78
78
355
156
135
54
110
115

L
laag-doorlaatfilter ......................... 103
lage tonengebied ........................ 85
l.f.-versterkbuis ..........'.................. 25
lichtwijzer ...................................... 302
lineaire gelijkrichting ................ 134
lineaire karakteristiek 7, 11, 51,

54, 58
lineaire vervorming ...
„Linodyne” afstemming
litze draad .....................
logarithmische schaal ... 9, 11,
looptijd (v. electronen) ....... 280,
loop tijdeffeet .............. 272, 368,
looptijdweerstand
M
magnetische verzadiging
maximale (buisgrootheden)
...
meelopende schermroosterspanning ...............................................
mee-trekeffect
..............................
microfonisch effect
.
middelfreq. spanning
middelfreq. trillingen 238, 251,
mengbuizen 234, 261, 269, 286,

44
304
95
208
282
375
369

175
40
76
244
35
273
256
288

.....

266, 274

menghexode
mengsteilheid

267
271

mengen

■

____

400

'

273
mengversterking
302
meswijzer
......
234
modulatie .........
modulatiebrom .
52, 53, 62, 275
87
modulatie (omgekeerde)
modulatieverdieping ...... 53, 56, 276
modulatievervorming ... .... 53, 56
234
modulator (buis) .............
303, 322
monoknopafstemming
322, 331
monoknopcombinatie
336
multibloksysteem
.........
395
multiplicatiesysteem
263
multiplicatieve menging
147
muziekdetectie
.............
292
muziek diode ..................
N
namenschaal
.........
„negadyne” principe
negatieve capaciteit
negatieve glimlicht
negatieve roosterspanning 183,
netantenne
neutraliseringscondensator .......
niet-lineaire vervorming 45, 48,
190,
normale ingangsspanning! 125,
normale uitgangsspanning 125,

301
266
380
315
221
224
280
296
202

202, 209, 355
119, 374

nulcapaciteit
O

octode ..................................
omgekeerde modulatie ..
onder-kritische koppeling
ooggevoeligheidskromme
opslingering
119, 120,
opslingeringskarakteristiek
optische afstemming .........
oscillator ...............................
oscillatorfrequentie
.........
oscillatorrooster ..................
oscillatorspanning ...............
■ oscillatortrilling
................
over-kritische koppeling ...
overzicht buistypen .
overzicht eindbuizen
overzicht ontvangers

269, 283
87

111
394
121, 124
... 123

270,
238,
109,
29,
323,

308
234
251
262
272
272
111
402
156
403

P
paddingcondensator
paddingkromme

259, 325
258

paral lax
...............
paral lel condensator
parallelresonantie
pennenhuls ...........
pentagrid
............
penthode
...............
25,
penthode-eindbuis 160, 165, 169,
170,
penthode-selectode
29, 60,
Philips’ Laboratorium 65, 73, 74,
269, 284, 357, 369, 381,
physiologische sterkeregeling ...
piekafstand ........................
piekbreedte ........................
piekscherpte
................ .
Pol Prof. Dr. Balth. v d
primaire electronen ......
procentuële verstemming

302
98
82
36
269
76
177

76
386
214

111
89
89
357
385
91

R
reflexschakeling ........ 345, 347,
regelbare bandbreedte
regelbuis
..................
292,
regeldiode ...................
regelfactor ..................
regelheptode
regelhexode ..................
regelkarakteristiek ...
71, 206,
regelkromme
............. ..... 61,
regeloctode
................ .... 269,
regelspanning
............ .... 205,
relatieve selectiviteit
relatieve verstemming ................
rendement (eindbuizen) 158, 164,
173, 176,
resonantiefrequentie
80, 90,
resonantiekromme 80, 85, 86, 88,

351
319
230
297
62
269
268

293
206
270
293
92
91
180
107

90, 99, 108
113

resonantie-impedantie ...
83,
resonantie-scherpte ..........
roodgevoeligheid (cellen)
rooster-anodecapaciteit 22, 379,
roosteremissie
rooster-gelijkrichting
130,
ruisarme penthode ..
65, 116,
ruisen ........................
ruismodulatie ..........
ruisspanning ............ 66, 69, 277,
ruisstroom
.............
71, 278,
ruisverhouding ........
........ 69,
ruisvrijheid ..............
ruisweerstand
......
12,
rustkarakteristiek
ruststeilheid
.........

91
393
382
35
139
73
372
72
372
61
372
75
66
26
13

401
S
302
schaalverdeling .......
schaduw (aanwijzing)
309
schaduwrooster ..........
74
34
schakeleffect
............
220, 223
schema’s (cascade) .
schema’s (supers) —
332—354
schermanode
............
309
schermrooster • ........
23
schermroosterbuis
22, 263
Schottky .....................
68
schrooteffect
............
68
schuifcondensator
301
schijnbare r.a.-cap.
22, 366, 385
secundaire electronen ... 22, 366, 385
secundaire-emissiebuizen ... 385, 394
secundaire-emissiefactor
386
selectiviteit 85, 92, 116, 242, 320,
354, 356
selcctiviteitskromme ... 85, 125,
127, 320, 354
selectivitcitsregelaar
303
selectode
..................
28, 56, 58
341
seleengelijkrichter .
80
serieresonantie ......
71
signaal ......................
292, 297
signaaldiode
...... .
73
silentode ..................
skineffect
...............
95
sleutelbuizen
....... 31, 37, 289, 381
203
sluieringscompensatie
spaarschakeling
229, 348
spanningstegenkoppeling ... 189, 195
spanningsversterking 14, 18, 27,
113, 114, 115, 151, 190, 195,
197, 388
101
sperfilter ...........................
20
sperkringkoppeling
—
spiegelfrequentie ............
246, 253
246
spiegelfluitjes ..................
347
spiegeltrimmer
...............
spiegelverhouding ..........
246
94, 95
spoelkwaliteit ............. .
94, 95
spoelwaarde
...................
spraak-muziekschakelaar
328
39
stalen buis .....................
12
statische karakteristiek
steilheid ............................ 15, 271, 287
stei lheidskarakteristiek
10, 61, 78
steilheidsverandering
50, 135,
274, 282
316
stille afstemming
328
stopweerstand
358
storingsdrempel
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244
! • straling
.....................
189
stroomtegenkoppeling
Strutt Dr.......................
9
stuurhuis ....................
.. 180, 231
stuurrooster
...........
35
superheterodyne ontv. ..!
239, 261
supers
233, 239, 323, 326, 362
T
tangens
......................................
tegenkoppeling 188, 196, 199, 322,
328, 333,
temperatuurspanning
teruggekoppelde detector
terugkoppelspoel
............
terugwerkingscapaciteit
terugwerkingsweerstand
tetrode ....................... '........
tetrode-selectode
...........
thermisch effect ...............
thermische ruisspanning
timbreregelaar .................
toonbalans
.......................
traagheid (fotocel) ........
transformatorkoppeling ..
transponeringsontvangst
trillingskring
84, 87,
trimmen
......
trimmer ....... 219, 224, 260, 321,
triode-eindbuis
162, 167, 170,

17
337
141
140
262
379
379 .
22
59
65
67
212

210
394
19
238
101
224
347

179, 180
trolitule

301

tl
323,
U-apparaten ......
, 367,
uitgangscapaciteit
uitgangsdemping
uitgangskring
uitgangsweerstand 367, 371, 375,
uitwendig vermogen ....................
ultra kortegolf buizen 366, 372,
380,
ultra korte golven 366, 372, 374,
universeelapparaten —
228,
universeelserie (buizen)

V-apparaat

337
378
367
366
376 .
159
384
383
337

31

V
323, 345, 347, 351, 352

varitetrode ..........................
veraf-selectiviteit ...............
verdelingsprincipe (balans)
verdelingsruis .......... ;........ .
vergiftiging (kathode) ....
verlengspoel
......................

60
126, 247
186
73, 75
34
225

i

/

402
vermogen ..........................
vermogen (eindbuizen)
150,
ver stemming
.................
verstemmingsfrequentie
versterkbuis
.................
versterking (berekening) ... 361,
versterkingsfactor .....................
versterkte a.s.r...............................
vertraagde a.s.r............................
vertragingsspanning ................
vervangingsruisweerstand 69,
287,
vervorming 44, 165, 167, 173,
191, 192, 198, 296, 355,
153,
vervormingsfactor
vervormingskromme 62, 63, 178,
181, 184, 185, 191, 192,
vibratorom vormer
„ vierbundeloctode
virtuële kathode
visuële afstemming
vliegwielafstemming
voedingsspanning
voelbare afstemming
voor-selectiviteit 242, 247, 251,
voorzetapparaat
W
warme capaciteit ......
warme uitgangscap. ..
warme uitgangsweerst.
weerga vekarakteristiek
wcerstandskoppeling
weerstandslijn ......
12, 17, 18,
werkkarakteristick
26,
12,
werksteilheid
Wheatstone (brug v.) ................
wissclstrcomontvangers 218, 323,
326,
wisselstroomvermogen
150,

157 ' !
159
91
125
25
364
15
293
291
292
372
356
154
198 .
351
283
265
308
303
12
olï

264
262

373
378
377
209
18
17
49
18
299
334
151

X

323

X-apparaat
Z

zelfinductie-effect ....
zenderkanalen
........
zichtbare afstemming
zwarte laag (in buis)
zwevingen ..................
zwevingsfrequëntie
zwevingsontvangst
zijbandfrequentie
zijbandgelispel
........

369, 376
302
308
.34
234, 238
234
234
85
87

BUIZEN
ABl .... 30, 146, 223,
AB2 ...
146,
ABC1 . 31, 147, 295,
ABC3
ABL1
AC2
.
ACH1
ADI 147, 152, 156, 157,
30, 61,
AF2
AF3 ... 61, 63, 64, 327,

268, 294, 324
294, 295, 319
327. 328, 329
269
147, 295
268
268
167, 168, 170
223,’ 324, 325
328, 371,
372, 377
AF7
............................ 28, 37, 319
AKI
................ 30, 270, 323, 324
AK2
30, 270, 271, 280, 281.
285, 327. 328
AL2
156
AL4
157, 327, 328
...... 157. 191
AL5
AM1 ... 31, 309, 310, 327, 329, 331
229
A415
B217
B228
B240
B255
B262
B415
B424
CBl
CBC1
CBL1
CC1
C/EM2
CFl
CF2
CF7
CK1
CL1
CL2
C243N
C453
DAC21
DAH50
DBC21
DF21 .
DF22
DK21 .
DL21 .
DL.L21
EAB1
EB1
EB2

...... 229,
................
290, 230,
................
.................
.................
................

231
229
231
229
229
229
229

30, 268
31, 228
147
268
309, 311
30
30, 228
228
30, 270
30, 228
30
229
31, 220
341, 342, 344, 350
344
...........................................31,344
... 31,341,
342, 344, 350
.................................... 79, 344
31, 341,342, 344, 349, 350
:............. 31, 342, 344, 350
344
31, 331, 332, 333
................. 30, 268
354

403
EB4
EBC3

»

.. 146, 294, 295, 359, 360
31, 147, 196 295, 300,
354, 359
381
EBC51
EBF2
31, 147, 295, 351, 352
................ 31, 147, 300
EBLl
EBL21
31, 147, 335, 336, 337
268
EC2
ECH3 ... 31, 269, 286, 287, 334,
351, 352
ECH4 ... 31, 187, 286, 287, 288,
362, 363, 364, 365
ECH21 ... 31, 187, 288, 289, 290,
334, 335, 336, 337
EE1
......... 386, 389, 390
EE50
381, 386, 388, 389
E2F
................. 383, 384
EFl
30
EF2
..................................... 30, 354
EF5
............. 61, 63, 64, 75, 78
EF6 .
28, 199, 332, 333, 359, 360
EF8 .
.. 31, 73—76, 331, 332, 372
EF9 ... 31, 35, 37, 43, 76—79,
331, 332, 352, 354, 359, 362,
363, 364, 365, 383, 384, 385
EF22
31, 37, 79
EF50
381
EF51
.................................... 381,384
................ 381, 382, 383
EFF50
EFM1
31, 312, 313, 314, 332
EH2
................................... 31,269
EK1
.................. 31, 270, 354
EK2 ... 271, 272, 280, 282, 286,
331, 332, 333, 354
EK3
31, 283—285
ELI
....... 30, 354
EL2
157, 354
EL3 ... 150, 151, 152, 157, 165,
166, 167, 169, 170, 185, 191,
192, 196, 199, 332, 333, 359, 362
157, 191
EL5
EL6
156, 157
184
EL50
ELL1
................ '31, 173
EM1
31, 309—312
EM4
31, 313, 314, 335
E424
36
139, 141
E424N
220
E428
141
E438
E443H
324, 325

E444 ...................................................
E444S
.......... ................................
E446 ... 25, 26, 28, 29, 37, 61,
63, 64, 220, 324,
E447 .
.......... 29, 61, 63,
E448 .
30, 265, 266, 267,
E449
.......................... 30,
E452T
....... 9, 23, 24, 58,
E455
.......................... 28,
E462
.......................... 36,
E463 .
.............. 28, 156,
E499
KB2 .
KBCl
KC3
KCHl
KDD1
KF1
KF2
KF3
KF4 .
KK1 .
KK2
KL4 .
KL5
UBLl
UBL21
UCH21
UF21

............. 343,
.............. 31,
.......................
.......................
31, 173, 181,
..............................
..............................
343, 346, 347,
................... 30,
.........................
................. 343,

30
30
325
64
268
268
59
36
220
223
28

346,
343,
181.
346,
343,

347
344
352
347
352
30
30, 343
343, 344
348, 349
270, 271
343, 344
344, 349
346

147
.................... 31, 147, 339
... 31, 187, 288, 290, 339
............................... 31, 79

Ontvangapparaten.
cascade-ontvangers:
2540 .........................
638A .........................
720A .........................
738B .........................
830B .........................

229
222
218
230
230

super-ontvangers:
122ABC
............
203U ...................
260B .....................
525A .....................
614B........................
629B .....................
635V .....................
644V .....................
752A ......................
796A ....... ..............
845A .......... ...........

341
337
354
325
349
345
351
352
331
326
334
l
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