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1. Inleiding
Van gekoppelde trillingskringen
of kortweg gekoppelde kringen
spreekt men als ze elektrisch op elkaar kunnen inwerken, zodat er wederkerig
energie van de ene kring naar de andere kring wordt overgebracht. Gekoppelde
kringen worden veelvuldig in radioinrichtingen toegepast, zowel in zend- als
in ontvangtoestellen. Bij de behandeling van de eigenschappen van gekoppelde
kringen zal, afhankelijk van het doel van de toepassing van dergelijkekringen,
de nadruk moeten worden gelegd op verschillende factoren.
In dit hoofdstuk zullen we ons voornamelijk bezig houden met de gekoppelde kringen, die in radio-ontvangtoestellen worden toegepast en die de
functie hebben om op een bepaalde draagtrilling af te stemmen en tevens om,
als die trilling is gemoduleerd, de daarbij behorende zijtrillingen over te dragen,
liefst met uitsluiting van alle andere trillingen. Bij de in het vorige hoofdstuk
behandelde enkelvoudige trillingskringen is reeds gewezen op de selectieve
eigenschappen van die kringen; hier zal uitvoerig worden onderzocht of en in
hoeverre door middel van gekoppelde kringen het zojuist gestelde ideaal
van de selectie en overdracht van gemoduleerde trillingen kan worden benaderd.
Behalve de in het vorige hoofdstuk ingevoerde notatie, die zoals we hebben
gezien een zeer algemene behandeling van de zaken mogelijk maakt, zal de
nog nader te definiëren koppelingsgraad, - coëfficiënt of - factor k worden
gebruikt. Daar we ons zullen beperken tot de koppeling van twee kringen,
zullen deze resp. de primaire en de secundaire kring worden genoemd.
De primaire kring krijgt de energie onafhankelijk uit een uitwendige bron
toegevoerd, de secundaire kring krijgt slechts door middel van de primaire
kring energie toegevoerd, zodat de secundaire kring op geen andere wijze met
een uitwendige energiebron is verbonden dan door de werking van de primaire
kring. De grootheden, die betrekking hebben op de primaire kring zullen met
indices 1, die van de secundaire met indices 2 worden aangegeven.
Voorts zal, in aansluiting op de meest gebruikelijke praktijk, worden verondersteld, dat de gekoppelde kringen, elk op zichzelf beschouwd, dezelfde
resonantiefrequentie hebben. Die resonantiefrequentie zal in het vervolg
worden aangeduid als de grond frequentie van het stelsel van gekoppelde
kringen.
2. Directe en indirecte koppeling
De primaire en secundaire kring van een stelsel van kringen kunnen op verschillende wijze met elkaar worden gekoppeld:
a. de kringen hebben een impedantie gemeenschappelijk;
b. de kringen zijn verbonden door een impedantie.
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In het eerstgenoemde geval blijven de kringen niet afzonderlijk bestaan,
als de gemeenschappelijkeimpedantie wordt weggenomen,in het tweede geval
blijven ze wel bestaan als de koppelingsimpedantie wordt verwijderd.
Hebben de kringen een impedantie gemeenschappelijk, zoals in fig. 5.1
schematisch door Xm is aangegeven, dan spreekt men van directe koppeling. Daar in dit geval de stroom, die door de primaire kring in de koppe-

l

Xm

Fig. 5.1

Xm

c,

Fig. 5.2

lingsimpedantie wordt geleverd, maatgevend is voor de spanning, die in de
secundaire tot uitwerking komt, spreekt men in dit geval ook wel van stroomkoppeling. Omdat de koppelingsimpedantie aan de ene zijde is verbonden
met de gemeenschappelijke doorverbinding van de beide kringen (de "voet"
waarop de schakeling rust) wordt ook de naam "voetkoppeling" nog wel eens
gebruikt.
Zijn de kringen daarentegen verbonden door middel van de koppelingsimpedantie, zoals schematisch door Xm in fig. 5.2 is aangegeven, dan heeft
men te doen met indirecte koppeling. In dit geval is de spanning, die
over de primaire kring wordt ontwikkeld, maatgevend voor de spanning,
welke via de koppelingsimpedantie in de secundaire kring tot uitwerking
komt. Daarom spreekt men in dit geval ook wel van spanningskoppeling.
Daar de koppeling in deze schakeling aan de "top" van de kringen plaats
vindt, wordt deze wijze van koppelen ook wel eens "topkoppeling" genoemd.
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De mate van inwerking van de primaire kring op de secundaire is vanzelfsprekend afhankelijk van de relatieve grootte van de impedantie, door middel
waarvan de koppeling tot stand wordt gebracht. Die mate wordt tot uitdrukking gebracht door de koppelingsgraad,
- coëfficiënt of - factor k,
welke voor directe koppeling door middel van een reactant ie (de meest
gebruikelijke wijze van koppeling) als volgt is gedfinieerd: de koppelingsgraad
k is gelijk aan de verhouding van de aan beide kringen gemeenschappelijke
reactantie tot het middelevenredige van de met de koppelingsreactantie gelijksoortige reactanties van de afzonderlijke kringen. Derhalve:
k=~

(V, 1)

YX1.X2 ,

waarin Xm de grootte van de gemeenschappelijke reactantie en X1 en X2 de
grootten van de daarmede gelijksoortige reactanties van de primaire, resp. de
secundaire kring. Bij de direct gekoppelde kringen volgt uit fig. 5.1, dat Xm
zowel een deel van X 1 als van X 2 is.
Voor indirecte koppeling is de toepassing van de uitdrukking (V, !) niet
zonder meer geoorloofd. Bij de behandeling van indirect gekoppelde kringen
zal tevens worden aangetoond op welke wijze de factor k dan dient te worden
berekend.
In de eerste plaats zal nu voor de gekoppelde kringen de uitdrukking voor de
resonantiekromme, resp. de opslingering worden afgeleid. Daar voor de verschillende koppelingsmogelijkheden een vrijwel gelijkvormige afleiding kan
worden toegepast, zal een enkel geval uitvoerig worden behandeld, terwijl
verder zal worden aangegeven op welke wijze de andere gevallen kunnen
worden teruggebracht tot het eerste. Voor de uitvoerige behandeling is de
directe inductieve koppeling door middel van wederzijdse inductie tussen de
primaire en secundaire spoelen gekozen, de koppeling, die in de praktijk zeer
veel wordt toegepast.
-~t__

M

R2

=Fc2

IE2

E1
Fig. 5.3
3. Directe inductieve koppeling door wederzijdse inductie

Een stelsel van direct gekoppelde kring door middel van de wederzijdseinductie
M tussen de spoelen van de primaire ën secundaire kring is voorgesteld in fig.

5.3. Als·de zelfinductie van de primaire spoel L1 is en die van de secundaire
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L2 dan krijgen we de volgende berekening voor de koppelingsgraad. De kringen

hebben de reactantie wM gemeenschappelijk, terwijl de daarmede gelijksoortige
reactanties van de primaire en secundaire kring afzonderlijk resp. wLi en
wL2 bedragen. Per definitie is de koppelingsgraad dus:
(V, 2)
Nemen we nu aan, zoals in fig. 5.3 is aangegeven, dat in de primaire kring
een onafhankelijke e.m.k. Ei werkzaam is, dan zal deze in die kring een stroom
I i opwekken. Die stroom wekt ten gevolge van de wederzijdse inductie M in
de secundaire kring een afhankelijke e.m.k. op, die gelijk is aan jwMfi. Daardoor ontstaat in de secundaire kring een stroom I2, die over de condensator
met capaciteit C2 een spanning E2 doet ontstaan. Door de wederzijdse inductie
wordt echter ten gevolge van de stroom I 2 een afhankelijke e.m.k. jwMI 2
in de primaire kring opgewekt, die de onafhankelijke e.m.k. Ei tegenwerkt
en dus kan worden opgevat als een extra spanningsverlies in die kring. Volgens
de tweede wet van Kirchoff is nu in elke gesloten stroomkring de som van de
spanningsverliezen gelijk aan de aangelegde (onafhankelijke) e.m.k., zodat
voor het stelsel volgens fig. 5.3 de volgende vergelijkingen kunnen worden
opgesteld:

t,{Ri + j ( wLi - w~i )}
I2{R2

+ i(wL2

-

w~2 )}

+ jwMI2

=Ei

(V, 3)

+ jwMli = O

(V, 4)

terwijl voorts geldt:
E2

12

=-.---.

7wC2

(V, 5)

De bijzondere eigenschappen van het stelsel van gekoppelde kringen zullen we
nu afleiden uit de verhouding E2/Ei, resp. de modulus van die verhouding,
dat is de spanningsopslingering.
Deze wijze van onderzoek mag enigszins ondoelmatig lijken, daar in de praktijk de
primaire kring van het stelsel meestal als parallelkring wordt uitgevoerd - b.v.
in de anodekring van een versterker buis of aangesloten tussen antenne- en aardingsklem van een ontvanginrichting - maar het kan gemakkelijk worden aangetoond,
dat dit geen principiële verandering van de werking van het stelsel geeft. Bij het
onderzoek van een parallelkring gaan we uit van de veronderstelling, dat de kring
door een constante stroom wordt gevoed (zie hoofdstuk IV); bij een seriekring,
dat de aangelegde spanning constant is. Het is echter gemakkelijk in te zien, dat
ten aanzien van de stroom in een impedantie Zu een spanningsbron met een e.m.k.
Een een inwendige impedantie Zi vervangen kan worden gedacht door een stroombron, die een stroom I = E /Z i levert in de parallelschakeling van Z i en Z u· Het
omgekeerde is natuurlijk ook juist (zie Aanhangsel II). Nemen we nu voor de
schakeling van fig. 5.3 aan, dat voor de spanningsbron met e.m.k. Ei de inwendige
impedantie wordt gevormd door de capaciteit C1, dan kan deze spanningsbron
vervangen worden gedacht door een stroombron, die een stroom I 1 = jwC1E1

Era.t~m

Uit
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moet leveren aan de als parallelkring gedachte primaire kring. Hieruit volgt, dat
de uit fig. 5.3 afgeleide verhouding li2fE1 ook maatgevend is voor een daarmede
overeenkomend stelsel, waarvan de primaire kring als parallelkring wordt gevoed
door een stroombron.

In de inleiding van dit hoofdstuk is nu vooropgesteld, dat de afzonderlijke
kringen zouden zijn afgestemd op de grondfrequentie van het stelsel, zodat
kan worden gesteld:
(V, 6)
Voeren we nu verder de kwaliteitsfactoren Q1 en Q2 van de afzonderlijke
kringen in, dan kunnen wc stellen:

R2

+ i (wL2

Door eliminatie van hen
dan:

- -~~2)

= R2(1

+ ifJQ2).

12 uit de vergelijkingen (V, 3) t/m (V, S) vinden we

(V, 7)
Door invoeren van k volgens (V, 2) vinden we dan verder:

Bij benadering kunnen we voor dc laatste uitdrukking schrijven R1R2k2Q1Q2,
omdat we ons bij de beschouwing van de selectieve eigenschappen van een
stelsel van gekoppelde kringen slechts interesseren voor een procentueel klein
frequentiegebied rondom de grondfrequentie, waarin co dus zeer weinig verschilt van w0 zodat w2/w02 ongeveer gelijk aan 1 is, althans uiterst weinig
daarvan verschilt. Daarmede volgt da11uit (V, 7):
E2

E--; =

-M

1

R1R2C;.

(!

+ ffJQ1)

(!

+ ifJQ2) +

Voor M/R1R2C2 kan nu verder nog worden geschreven:

"!!!____ = llyL1L2_
R1R2C2

R1R2C2

= ~~_2yLi_L2_= luoo2~1L2
R1R2L2C2

R1R2

v

(V, 8)

k2Q1Q2

L2- = kQiQ2
L1

v

L2 .
L1

Voeren we dit nog in (V, 8) in, dan vinden we uiteindelijk:
(V, 9)
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zodat E 2/ E 1 geheel in verhoudingsgetallen
is uitgedrukt
(V, 9) universeel bruikbaar is.
In de eerste plaats zullen we nu aantonen, dat voor
methoden de verhouding E2fE1 in principe, d.w.z. slechts
de van de frequentie onafhankelijke termen, door (V, 9)

en de uitdrukking
andere koppelingsmet wijziging van
wordt voorgesteld.

4. Directe inductieve koppeling
Bij dit stelsel, dat schematisch is voorgesteld in fig. 5.4, wordt de koppeling
tussen de beide kringen tot stand gebracht door middel van de spoel met zelfinductie Lm. Daarbij moet uitdrukkelijk worden vooropgesteld, dat de spoelen
L1 en L2 noch ten opzichte van elkaar, noch ten opzichte van de spoel Lm
wederzijdse inductie hebben, m.a.w. dat dc drie spoelen volkomen zelfstandig

Fig. 5.4
werken. De zelfinductie van de primaire kring afzonderlijk bedraagt dus
Li + Lm, die van de secundaire kring afzonderlijk L2 + Lm. Hieruit volgt,
dat de grondfrequentie
van het stelsel is gegeven door:

1
terwijl de koppelingsgraad

(V, 10)

is gegeven door:

k =

V (L1

Lm

+L

111)

(L2

(V, 11)

+ Lm)

Noemen we, zoals in fig. 5.4 is aangeduid, de stromen in de primaire en de
secundaire kring resp. 11 en 12, clan zien we, dat de stroom in Lrn gelijk moet
zijn aan 11 + 12, zodat we voor het stelsel de volgende toestandsvergelijkingen
kunnen opstellen :
11 {R1

+ j (wL1

- -~0~1 )}

+ (11 + 12)jwLm

=Ei,

12 {R1

+ j (wL2

-

w~2 )}

+ u, + 12)jwLrn

=

0,
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Daaruit volgt:
i,[R1

+ j {w(Li + Lm) -

w~1

12 [ R2

+ j {w(L2 + Lm)

w~2

-

-}]+ j0>Lm!, ~Ei, 1
}]

+ jwLmli

=

0,

I2 = jwC2E2.

l

(V, 12)

Dit stelsel van vergelijking heeft in principe dezelfde vorm als het stelsel
(V, 3) t/m (V, 5) en kan daaruit worden afgeleid door L1, L2 en M resp. te
vervangen door L1 + L111, L2 + Lm en Lm. Daar in het onderhavige geval
echter volgens (V, 10) moet worden ingevuld:

Q1

_ wo(L1
-

+ Lm)

Ri

, resp.

Q _ wo(L2
2 -

+ Lm)

R2

,

(V, 13)

zal het verder geen betoog behoeven, dat in dit geval voor de verhouding
E2/E1 in de plaats van (V, 9) zal worden gevonden:
(V, 14)
welke vorm alleen door de constante term van (V, 9) verschilt.
5. Directe capacitieve koppeling

Bij het stelsel met directe capacitieve koppeling, schematisch aangegeven in
fig. 5.5, wordt de koppeling tussen de primaire en secundaire kring tot stand

Fig. 5.5

gebracht door middel van de gemeenschappelijke capaciteit C111• Bij deze
schakeling moet uitdrukkelijk worden gesteld, dat de spoelen in de primaire
en secundaire kring geen wederzijdse inductie ten opzichte van elkaar mogen
hebben.
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kringen werkzame capaciteiten
C1Cm

bedragen in dit geval

C2Cm

--c·1-+-c~~ en -c·;-+-c;m
De grondfrequentie

van het stelsel moet dus worden berekend
Wo 2

De koppelingsgraad

k _

- l/

r

C1 +Cm
=----~
LiC1Cm

uit:

C2 +Cm
LzC2Cm

(V, 15)

k voor dit stelsel is:

l/wCm
C1 + Cm C2 +Cm
wC1C1n . wC2Cm

_
-

l/

r

C1C2
(C1 +Cm) (C2 +Cm)

(V, 16)

Stellen we nu voor fig. 5.5 de toestandsvergelijkingen
op, dan vinden we
daarvoor in principe weer dezelfde vorm als het stelsel (V, 3) t/m (V, 5) en
zien we, dat ze uit het laatstgenoemde stelsel kunnen worden afgeleid door C 1,
C 2 en w1'11 resp. te vervangen door:
en
Nemen wc bij dc uitwerking
geldt:

-1
»c;

nu verder in acht, dat in het onderhavige

en
clan zullen we voor de verhouding
(V, 9) terugvinden.

geval

(V, 17)

E 2/ E 1 voor dit geval precies dc uitdrukking

6. Indirecte capacitieve koppeling
Bij het stelsel van indirecte capacitieve koppeling, dat schematisch is aangegeven in fig. 5.6, moet weer op de voorgrond worden gesteld, dat er tussen de
spoelen van de primaire en de secundaire kring geen wederzijdse inductie
bestaat, zodat dc koppeling tussen de kringen uitsluitend tot stand wordt gebracht door middel van de capaciteit C 0.
Door middel van dc z.g. "driehoek-ster-transformatie",
welke in Aanhangsel
II is aangegeven, kan de driehoekschakeling van condensatoren, die in fig. 5.6
is aangegeven, echter vervangen worden gedacht door een sterschakeling van
condensatoren,
zoals in fig. 5.7 is aangeduid, zonder dat daardoor aan de
principiële werking van het stelsel iets wordt veranderd. Op deze wijze kan
de indirecte capacitieve koppeling dus worden gereduceerd tot een gelijkwaardige directe capacitieve koppeling.
Daartoe moeten de condensatoren C 1', C 2' en C0' in fig. 5.7 volgens de in
Aanhangsel II aangegeven berekeningen worden bepaald. Voor C 1' wordt clan
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Fig. 5.6

c~

c~

c;

T

L1

Fig. 5.7

b.v. gevonden:
wC 1

·

wC o

1

1

1
----- + --- + ---wC 1

wCo

wC 2

terwijl voor de bepaling van C2' en C0' soortgelijke vergelijkingen gelden.
Daaruit wordt dan gevonden:
C ,
1

= C1Co + C 1C2 + C2Co

l

C2
C1Co

+ C1C2 + C2Co

(V, 18)

C1
1

Co'=

C1Co

+ C1C2 + C2Co J
Co
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Als we nu in de schakeling volgens fig. 5.7 de primaire spoel en weerstand van
plaats laten verwisselen met de condensator C 1' en de secundaire spoel en
weerstand met dc condensator C 2', welke verwisselingen op de stromen in de
kringen niet dc minste invloed hebben, dan krijgen we de schakeling volgens
fig. 5.5, zodat wc ook voor dc verhouding E2/E1 weer de uitdrukking (V, 9)
zullen vinden. Daarbij moeten we dan echter de grondfrequentie
en de koppelingsgraacl clan met gebruikmaking
van (V, 18) berekenen uit:

Lz(C1Co

+ C1C2 + C2Co)
(V, 19)

resp. uit:

k =

Co

v (C1 + Co) (C2 + Co)

(V, 20)

Hiermede is dus aangetoond, dat behoudens een voor elk geval afzonderlijke
constante term, de verhouding E2/E1 voor verschillende soorten van koppeling
op gelijke wijze afhankelijk is van de frequentie van dc aan de primaire kring
toegevoerde spanning. Die frequentie-afhankelijkheid
is bepaald door de tweede
term van de uitdrukking (V, 9), welke nu nader zal worden onderzocht.

7. De resonantiekromme van een stelsel van gelijk afgestemde gekoppelde
kringen
Om de beschouwingen en afleidingen, waartoe de uitdrukking
(V, 9) aanleiding geeft, niet nodeloos ingewikkeld te maken, zal, daarmede
aansluitend
op verreweg
de meeste
in de praktijk
toegepaste
gevallen,
worden
verondersteld, dat de gekoppelde kringen op zichzelf onderling gelijke afstemelementen hebben, waardoor de grondfrequentie
is bepaald. Voor de diverse
schakelingen betekent dat dus, dat L; = L2 en C 1 = C 2 wordt gesteld. Met
deze vooropstelling kan dus in de plaats van (V, 9) worden geschreven:
(V, 21)
Deze uitdrukking kan in nog eenvoudiger vorm worden gebracht door invoering van de gemiddelde
kwaliteitsfactor
Q, die gelijk wordt gesteld
met het middelevenredige van de factoren Q1 en Q2 van de afzonderlijke kringen
Per definitie wordt dus voor dc gemiddelde kwaliteitsfactor
gesteld:

Q = v'Q1.Q-;
Voor de meeste praktische
voerd:

gevallen kan daarna

(V, 22)
bij benadering

worden inge(V, 23)

Deze benadering is toelaatbaar,
omdat Q1 en Q2 in de praktijk in de regel
slechts weinig van elkaar verschillen of ongeveer gelijk aan elkaar worden
gemaakt. De benaderende waarde van 01
02 volgens (V, 23) is b.v. in het

+
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geval, dat de ene Q-waarde 2-maal zo groot is als de andere, slechts 6% lager
dan de werkelijke waarde en dat geeft in berekeningen, die met behulp van
(V, 21) worden uitgevoerd, een afwijking van ten hoogste 6%, doch in het
algemeen minder. Hoe minder Qi en Qz van elkaar verschillen, des te geringer
is de fout.
Door invullen van (V, 22) en (V, 23) in (V, 21) vinden we dan:
-

kQ2
1 _ (f32-=_k2)_Q_2 +-2J-.f3-Q

(V, 24)

Bij de resonantiekromme, resp. de opslingering van het stelsel interesseren
we ons niet voor de onderlinge phaseverschuiving tussen Ez en Ei, maar slechts
voor de verhouding van de absolute waarden van die spanningen, dus voor
de modulus van de uitdrukking (V, 24). Deze modulus schrijven we in de
volgende vorm :
E

2

1-

1E; -

Q . V{l _ (/32 _ 2kQ
k2)Q2}2

.i
2

+ 4fJ2Q2

= ·~
QF

(V, 25)

in welke uitdrukking alleen de factor F een functie van de relatieve verstemming is en dus alleen maatgevend voor de vorm van de resonantiekromme van
het stelsel. De verhouding van de absolute waarden van E 2 en E 1 noemen we
de opslingering van het stelsel, die we met 0 zullen aanduiden. Uit een onderzoek van de factor F volgens (V, 25) volgt, dat er voor de opslingering enkele
bijzondere waarden zijn, die een duidelijk beeld geven van de eigenschappen
van het stelsel.
In de eerste plaats beschouwen wij de factor F bij de grondfrequentie, dus
voor f3 = 0. Uit (V, 25) vinden voor fJ = 0
2/?Q

F 0 -

1

(V, 26)

+ /?2Q2

De factor F o is dus een functie van kQ en het kan gemakkelijk worden aangetoond, dat F 0 zijn grootste waarde heeft als /?Q = 1 en dat die maximum
waarde gelijk aan 1 is. Stellen we nl. /?Q = 1, dan geldt voor een van 1 verschillende waarde kQ = 1 ± a:
Fo=

2(1 ± a)
l+(l±a)2

2(1 ± a)
1

+ 1±

2a

+

a2

2(1 ± a)
2(1 ± a) + a2 '

en die breuk is beslist kleiner dan 1, want de noemer is onmiskenbaar groter
dan de teller.
Uit (V, 25) en (V, 26) blijkt, dat de opslingering bij de grondfrequentie gelijk is aan:
2/?Q
(V, 27)
00 = 21Q• 1 -+ f?2-Q'''
~
en dat deze opslingering maximum is voor die speciale waarde van k, die vol-
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doet aan de voorwaarde:
(V, 28)
Daarbij wordt dan gevonden:

Oomax

=

JQ

(V, 29)

De door (V, 28) bepaalde waarde van de koppelingsgraad, waarvoor de opslingering bij de grondfrequentie maximum is, wordt de kritische
koppeling
genoemd. Deze is bepaald door:
(V, 30)
De kritische koppeling is dus bepaald door de voorwaarde, dat de koppelingsgraad gelijk is aan de omgekeerde waarde van de gemiddelde kwaliteitsfactor
van het stelsel van gekoppelde kringen.
Zowel bij sterkere als bij zwakkere koppeling dan de kritische is de opslingering bij de grondfrequentie kleiner dan de volgens (V, 29) maximum bereikbare.
De volgens (V, 26) berekende waarde van F0 is niet onder alle omstandigheden het maximum van F. Indien kQ < 1 is (onderkritische koppeling) is
F 0 wel de grootste waarde, die voor dat geval kan voorkomen. Als kQ echter
groter dan 1 is (bovenkritische koppeling) dan is F o weliswaar kleiner dan 1,
doch dan zijn er bepaalde frequenties, waarbij F toch de waarde 1 bereikt.
Welke frequenties dat zijn, kan worden gevonden door teller en noemer van
de door (V, 25) bepaalde uitdrukking voor F aan elkaar gelijk te stellen en
uit die vergelijking f3Q op te lossen. We vinden dan:

{l - ((32 - k2)Q2}2

+ 4f32Q2 = 4k2Q2,

waaruit volgt:
Voor die frequenties,

die voldoen aan de voorwaarde

132 = k2 -

1

Q2

(V, 31)

is de waarde van F derhalve gelijk aan 1. Hieruit blijkt, dat er, mits kQ > 1
is, twee frequenties bestaan, ter weerszijden van de grondfrequentie
gelegen,
waarbij de opslingering gelijk is aan de maximum bij de grondfrequentie
bereikbare. Die twee frequenties, waarbij dus spanningsresonantie
optreedt,
terwijl de grondfrequentie
is gekenmerkt door phaseresonantie,
worden de
kop p e 1frequenties
genoemd. Deze komen als het ware tot uiting doordat
de koppeling te sterk wordt opgevoerd. Ze liggen deste verder van de grondfrequentie naarmate de koppeling sterker wordt gemaakt en worden dan ook
deste sterker uitgesproken, daar de opslingering bij de grondfrequentie
dan
steeds verder daalt.
Het frequentieverschil
tussen de koppelfrequenties
wordt wel eens de
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genoemd. Uit (V, 31) volgt door toevoor (J volgens (IV, 16):

;-s, = lo V !?2 -

(V, 32)

~2-

Voor verschillende waarden van de grootheid (parameter) !?Q is in fig. 5.8
de factor F volgens de uitdrukking (V, 25) als functie van (JQ als frequentieF
1,0 -+-:::-----:::-k'-Jlll""'~--t------t--------lr-----T
O/j

0

2

3

4

5

6
/30--+

Fig. 5.8
bepalende grootheid. Daar (JQ in dc uitdrukking steeds in het kwadraat voorkomt, zijn de krommen voor positieve en negatieve waarden van (J symmetrisch
ten opzichte van dc waarde (J = 0. Daarom is in de figuur slechts de helft van
de krommen aangegeven, die geldt voor positieve waarden van (JQ (of zo men
wil voor absolute waarden van (3Q). Uit fig. 5.8 kunnen de rcsonantiekromrnen
voor verschillende waarden van de pa1 ameter !?Q worden afgeleid.
Door de resonantiekromme
wordt de verhouding van de opslingering bij een
willekeurige frequentie (resp. willekeurige relatieve verstemming) ten opzichte
van de opslingering bij de grondfrequentie
voorgesteld. Uit fig. 5.8 blijkt dat
voor hQ > 1 die verhouding groter dan 1 kan zijn. De resonantiekromme
is

V.
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dus de grafische voorstelling van de verhouding F/F0. Uit (V, 25) en (V, 26)
volgt derhalve als uitdrukking voor de resonantiekromme
van een stelsel van
op gelijke frequentie afgestemde kringen:

F
Fo =

v (1 +

+

1 k2Q2
k2Q2 _ f32Q2)2

(V 33)

+ 4j32Q2

Voor enkele waarden van de parameter kQ is het verloop van dc resonantiekromme als functie van PQ voorgesteld in fig. 5.9. Alleen de topgedeelten, die
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Fig. 5.9
van belang zijn voor de bepaling van de bandbreedte B ,12 van het stelsel,
eventueel van de topbreedte lh zijn in de figuur aangegeven. Daaruit zien we
zonder meer, dat bij toenemende waarde van kQ de bandbreedte B ..;2 en de
topbreedte B, toenemen. Er is nog een feit op te merken, waarop we verderop
nog zullen ingaan, nl. dat bij toenemende kQ de flanksteilheid van de krommen
ook toeneemt, d.w.z. dat de helling, waarmede de kromme na het passeren
van de maximum waarde verloopt, groter wordt naarmate kQ hoger is.
7.1. cormECTIE VOOR DE GEVALLEN, DAT Ql of: Q2 IS
Het is nadrukkelijk naar voren gebracht (zie de bij de uitdrukkingen
(V, 22)
en (V, 23) gestelde definities), dat de in fig. 5.9 gegeven krommen F/Fo bij
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benadering gelden. Wil men met groter nauwkeurigheid werken, dan kan dat,
door bij die krommen een correctie toe te passen. Dat kan op de volgende
wijze geschieden. Er wordt clan niet gewerkt met de gemiddelde kwaliteitsfactor Q volgens (V, 22), doch met een Q0, die wordt berekend uit:

i-= ~(-J;+-JJ,
terwijl tevens een correctiefactor
E

Daarmede

wordt ingevoerd,

E

=} (

Qo2
-,-;
E-Qo2

+

Q1

--~-?-

1 -

gedefinieerd

door:

Jl - J~)

wordt dan voor Q1Q2 en Q1

Q1Q2 =

(V, 34)

(V, 35)

Q2 resp. gevonden:

+ Q2 =

~--,
1 -

2Qo
-- 9
E2Qo~

•

voor F volgens (V, 25) worden ingevoerd,

Als deze waarden in de uitdrukking
verkrijgt men:

(V, 36)
zodat de vergelijking

voor dc resonantiekromme

F

i:

1

v1{ 1

+

wordt:

(f?2 - ë2)Qo2

~'(rf2 - 7,2~~~2)Q-~2}2=__~=4;32Q;2c

(V, 37)

Indien nu, uitgaande van (V, 36), wordt berekend onder welke omstandigheden bij een bepaalde E bij de grondfrequentie
maximum opslingering optreedt (dc berekening zelf wordt achterwege gelaten), dus dc kritische koppeling wordt bepaald, clan vinden we, dat daarvoor moet worden voldaan aan de
voorwaarde :
waaruit

na invullen van de gedefinieerde

waarden

van Q0 en

E

volgt:

Dat komt precies overeen met dc voorwaarde (V, 30), zodat voor de berekening
van de kritische koppeling geen correctie behoeft plaats te vinden.
Voor Oomax wordt dan gevonden:

Oomax=}Qo

..

1
!~

v 1 -

9;-=~v1Q1Q2,
E~Q0
2

zodat hierbij evenmin een correctie nodig is ten aanzien van de benaderingsberekening.
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Vcrgclijkcn \VC dc uitdrukking (V, 37) voor dc prcciesc berekening van de
resonantiekromme
met (V, 25) voor de benaderde, dan blijkt het volgende.
Als dc parameter kQ voor dc laatstgenoemde kromme wordt vervangen door
Q0v11~2-~2,
clan hebben \VC de uitdrukking (V, 37). Dat wil dus zeggen, dat
dc krommen van fig. 5.9 kunnen worden gecorrigeerd door niet de parameter
kQ volgens (V, 22) te gebruiken, doch de parameter Q0\/k2~~2
volgens
(V, 34) en (V, 35). Als (}i en Q2 niet te veel van elkaar verschillen, zal men
vinden, dat dc correctie uiterst gering is.
Volgens dc uitdrukkingen
(V, 33) en (V, 37) krijgen wc symmetrische krommen ten opzichte van de waarde /3Q = 0. In werkelijkheid zijn de krommen
niet geheel symmetrisch, want bij dc afleiding van dc uitdrukkingen is nog een
verwaarlozing gemaakt, die achteraf niet zo gemakkelijk te corrigeren is. Bij
de omrekening van wJf volgens (V, 7) is dc factor <1J/o>o verwaarloosd, d.w.z.
gelijk aan 1 gesteld. Vindt men het nodig of gewenst om voor deze benadering
een correctie aan te brengen, clan zit er niet anders op, clan de gehele berekening op de basis van uitdrukking (V, 7) uit te voeren, wat nog al wat rekenwerk met zich meebrengt. Dc genoemde onsymmctric is echter van zodanige
aard, dat de gcgcnn benaderde afleidingen toch kunnen dienen als grondslag
voor een ontwerp.
8. Bandbreedte en fl.anksteilheid bij gekoppelde kringen
Teneinde cle selectiviteit van een stelsel van gekoppelde kring in een gctallenwaarde te kunnen uitdrukken zal ook weer gebruik worden gemaakt van het
begrip bandbreedte.
In overeenstemming
met de bij enkelvoudige trillingskringen gegeven definitie (zie vorige hoofdstuk) wordt de bandbreedte
van een stelsel gekoppelde
kringen
gedefinieerd als het verschil tussen
die frequenties, waarbij de trillingen in de verhouding 1 : ,/2 ten opzichte
van de trilling met de grondfrequentie
van het stelsel worden verzwakt. Met
andere woorden: voor de frequenties, die de bandbreedte begrenzen, wordt
per clcfinitie de voorwaarde
F

r;

v'2

gesteld. De waarden van fJQ, die aan deze voorwaarde voldoen, kunnen door
middel van de uitdrukking
(V, 33) worden berekend of eventueel uit fig.
5.9 worden afgelezen bij F/Fo = 0,707 = If\,12. Voor de berekening van de
bandbreedte voor gekoppelde kringen, die we ter onderscheiding B k ..;2 zullen
noemen, moet (3Q dus voldoen aan de voorwaarde:
2( 1

+ !?2Q2)2 = (1 + J;:2Q2 -

Dit is een vierkantsvergelijking
opgelost. Wc vinden namelijk:

in

f)2Q2,

(32Q2) 2

+ 4(32Q2.

die dus gemakkelijk

kan worden
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waaruit volgt:

Alleen het plusteken
van Bk..;2 geldt dus:

is geldig daar (J2Q2 positief moet zijn. Voor de bepaling

waaruit door toepassing van de bij de afleiding van (IV, 17) gevolgde redenering
voor de bandbreedte volgt:

(V, 38)
In het algemeen is B k "2 volgens (V, 38) groter dan B ,12 volgens (IV, 17),
alleen indien hQ < 0,67 is, is de bandbreedte van een stelsel van gekoppelde
kringen kleiner clan die van een enkelvoudige kring van dezelfde kwaliteitsfactor Q.
Dc 1/ y2-bandbreedtc
bepaalt, zoals reeds werd gezegd, het frequentiegebied, waarin de trillingen liggen, die niet noemenswaard ten opzichte van de
trilling met de resonantiefrequentie
(de grondfrequentie) worden verzwakt. In
dat gebied moeten dus de trillingen liggen, die moeten worden geselecteerd,
resp. moeten worden overgedragen of doorgelaten (b.v. een draagtrilling met
de daarbij behorende door de modulatie veroorzaakte zij trillingen).
Dat is echter slechts één aspect van de toepassing van afstemkringen, hetzij
een enkelvoudige kring of een stelsel van gekoppelde kringen. Het tweede
aspect is de mate waarin de buiten het doorlaatgebied gelegen trillingen ten
opzichte van de in dat gebied liggende trillingen worden verzwakt. Een maat
daarvoor is dc in het vorige hoofdstuk gedefinieerde selectiviteitsfactor.
Hoe
groter deze is, des te sterker is de verzwakking van de niet gewenste trillingen.
Bedoelde eigenschap kan ook worden uitgedrukt door de flank s te i 1hei cl van
de resonantiekromme,
die reeds werd genoemd. Hoe steiler de kromme na het
passeren van de 1 : y2-verzwakking
afvalt, des te beter, des te scherper is
het doorlaatgebied
bepaald, want het betekent, dat buiten de bandbreedte
slechts een geringe verstomming nodig is om een aanzienlijke verzwakking teweeg te brengen. Om een inzicht te krijgen omtrent de flanksteilheid kan de
1/ y2-banclbrecclte
worden vergeleken met de 1/n-bandbreeclte,
waarbij
n > y2 is. Hoe groter deze verhouding is, des te steiler valt clc flank van de
resonantiekromme
af en des te scherper is dus het doorlaatgebied
van het
afstemstelsel begrensd. Kiezen we bij wijze van voorbeeld n = yIO, dan
vinden we voor de enkelvoudige kring:

3/o

B..;10

zodat

als maat

= Q'

voor de flanksteilheid

van een enkelvoudige

kring

wordt
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gevonden:

__1!_~ = } =

0 33

B.;10

Berekenen
gevonden:

we ook

Bk.;lO

'

.

voor een stelsel van gekoppelde

Hieruit volgt, berekend voor enkele waarden
als maat voor de flanksteilheid :

kringen, dan wordt

van de factor kQ, voor Bk.;2 en

kQ:

l/y2,

1,

Bk.;2:

1,08/o/Q,

1,41/o/Q,

2,04/o/Q

flanksteilheid:

0,52,

0,59,

0,65.

Er blijkt dus duidelijk, hetgeen bij de bespreking van fig. 5.9 reeds werd
opgemerkt, dat (althans boven een bepaalde minimumwaarde
van kQ) de
bandbreedte van een stelsel van gekoppelde kringen toeneemt bij toenemende
waarde van l?Q, maar ook, dat de Ilanksteilheid van de kromme dan toeneemt,
zodat scherper op het door de bandbreedte bepaalde doorlaatgebied
wordt
afgestemd. Ook blijkt, dat de flankstcilheid van gekoppelde kringen in het
algemeen groter is clan bij een enkele kring.
8.1.

KETTING

VAN

ENKELVOUDIGE

OP

GELIJKE

FREQUENTIE

AFGESTEMDE

KIUNGEN

Het kan voorkomen, dat door toepassing van een enkele afgestemde kring
niet kan worden voldaan aan de selectiviteitseisen, die aan een toestel worden
gesteld. Het ligt dan wel voor de hand, dat na de eerste selectie onafhankelijk
daarvan een tweede wordt toegepast, enz. Met andere woorden, dat er een
ketting
van onafhankelijke afstemkringen wordt toegepast. Bij een dergelijke
opeenvolging van afstemkringen
wordt uit clruk k e 1ijk a 1s voorwaarde
gesteld, dat de individuele kringen geen invloed op elkaars werking kunnen
uitoefenen (dus dat dc kringen niet met elkaar zijn gekoppeld). Dat kan b.v.
worden verkregen door de afzonderlijke kringen van elkaar te scheiden door
versterkerbuizen en ze ten opzichte van elkaar goed af te schermen, zodat geen
wederkerige inwerking door elektrische of magnetische velden mogelijk is.
Als de eigenschappen van een dergelijke ketting van op dezelfde frequentie
afgestemde kringen moeten worden uitgedrukt door bandbreedte,
selectiviteitsfactor of flanksteilheid, clan is het nodig, dat deze grootheden voor elk
geval opnieuw worden berekend op basis van de verzwakking 1 : y2, resp.
1 : y 10 van het gehele samenstel. Daar genoemde verzwakking bij een bepaalde relatieve verstemming (3 optreedt, die voor alle in de ketting opgenomen
kringen dezelfde moet zijn, kunnen de voor deze {J geldende verzwakkingen
van de afzonderlijke kringen verschillend zijn, want het produkt van de individuële verzwakkingen
moet 1 : y2, resp. 1 : ylO bedragen.
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Hebben we te doen met een ketting van m kringen, resp. met kwaliteitsfactoren Q1, Q2, ... Qm, die voor de, de 1 : y2 bandbreedte bepalende relatieve
verstemming {J, resp. de verzwakkingen 1 : a1, 1 : a2 . . • . 1 : arn geven, dan
moet dus worden voldaan aan:

-v1+ tJ

2Q12

1

(V, 39)

In het algemeen is het zeer bewerkelijk om dat stelsel van vergelijkingen
met m + 1 onbekenden op te lossen. Zijn echter de kringen in de ketting
onderling gelijk aan elkaar, d.w.z. Q1 = Q2 = ... Qm = Q, dan zijn ook de
verzwakkingsfactoren a1, a2 •.. am aan elkaar gelijk en vinden we:
Daaruit volgt:
{JQ

v

= ± \112 -

resp.:
B v2(m)

fo 1/1!.ir
v 2 -

= Q V

1'

·
1,

(V, 40)

waarbij door de index (m) is aangegeven, dat de uitdrukking (V, 40) voor
B v2 betrekking heeft op een ketting van m kringen. Uit (V, 40) volgt, dat bij
toeneming van het aantal kringen in de ketting, de bandbreedte van het geheel
steeds kleiner wordt.
Berekenen we op soortgelijke wijze B ~lO(m) en vergelijken we deze met
B v2(m), dan vinden we, dat bij toeneming van het aantal kringen de flanksteilheid van het geheel steeds groter wordt.
Als men nu bij het ontwerpen van een ketting van gelijke afgestemde kringen
is gebonden aan een bepaalde voorgeschreven bandbreedte, dan is men dus
genoodzaakt de Q van de kringen steeds kleiner te maken, waarbij dan de
flanksteilheid, dus de selectiviteit wordt vergroot door het aantal kringen uit te
breiden.
Een mogelijkheid door toepassing van een ketting van afgestemde kringen
èn de bandbreedte èn de flanksteilheid te vergroten is, de individuële kringen
niet alle op dezelfde frequentie af te stemmen, doch ten opzichte van elkaar
iets te verstemmen, doch die mogelijkheid zal hier niet verder worden onderzocht.
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Om aan de eventueel gestelde selectiviteitseisen
te voldoen kan natuurlijk
ook worden gewerkt met een ketting van gekoppelde kringen, die onafhankelijk
van elkaar werken, dus b.v. weer van elkaar zijn gescheiden door versterkerbuizen en ten opzichte van elkaar zijn afgeschermd. Eventueel zou men ook
een ketting kunnen vormen, die ten dele bestaat uit enkelvoudige afstemkringen, ten anderen dele uit gekoppelde kringen. De mogelijkheden van een
dergelijke ketting zijn veel groter, daar nu behalve door de kwaliteitsfactoren
der stelsels ook nog de koppelingsgraden
k van dc gekoppelde kringen gaan
meetellen.
Ook in dit geval moet voor dc individuele verzwakkingen 1 : a1, 1 : a2 ...
1 : am, die voor de, de 1 : y2 bandbreedte van de ketting bepalende relatieve
verstcmming fJ gelden, worden voldaan aan dc voorwaarde:
ai.a2

terwijl voor elk individueel

arn =

...

bandfilter
1

+

y2,

(V, 41)

moet gelden:

kz2Q12

1

a,'

v'(i + k12~12 - fl'Q12)2 +_4fJ2Q12 ~
... (m

l-1,2,3

J
(V, 42)

l),m

Het oplossen van het stelsel vergclij kingen (V, 41) en (V, 42) is uiterst bewerkelijk en zal hier niet worden ondernomen. Bij wijze van voorbeeld zal een
eenvoudig voorbeeld worden behandeld om cle gang van zaken te illustreren.
Als bij een stelsel van gekoppelde kringen kQ > 1 is, clan is de opslingering
bij de grondfrequentie kleiner clan bij cle koppelfrequenties, zodat cle resonantiekromme twee toppen en een dal vertoont. Om het dal tussen cle toppen enigermate op te vullen kan een tweede stel gekoppelde kringen, waarvoor kQ ~ 1
is, dat met het eerste in een ketting wordt opgenomen, worden gebruikt. Veronderstellen we nu, dat beide stelsels dezelfde gemiclclelcle Q hebben en dat
voor het ene stelsel k1Q = 1 en voor het andere k2Q = y2, clan geldt voor de
berekening van cle bandbreedte

2

v'(1 + k1 2Q2 - (J2Q2) 2 + 4(J2Q2
1

+

/?22Q2

Hieruit voor cle berekening

v9 -

3

2(J2Q2

+ fJ4Q4

van {JQ:

v9 -

2fJ2Q2
3

+

fJ4Q4

=

\12,
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of
Door proberen met enige verschillende waarden voor (J2Q2 vindt men snel,
dat aan deze vergelijking wordt voldaan door (J2Q2 = 2, dus f3Q = ± y12.
Voor de ketting geldt dus voor de bandbreedte:

)

hk,.;2(2)

lov2
1,41/o
=-Q = Q-,

dat wil dus zeggen, dat in dit geval de bandbreedte precies gelijk is aan de
bandbreedte van de kritisch gekoppelde kringen.
Voor de berekening van de 1 : v' 10-bandbreedte moet worden voldaan aan
de vergelijking:
(4

+ f34Q4) (9

-

2f32Q2

+ f34Q4) = 360,

waaruit volgt:
f32Q2 = 4,08,
zodat voor de flanksteilheid

/3Q = 2,02,

van het stelsel wordt gevonden:

B 1.;,1-:;_(2)
1,41
-----~--= ~---= 0,698.
Bk,11o(2J
2,02
Hoewel de bandbreedte van de besproken ketting dus gelijk is aan de bandbreedte van het kritisch gekoppelde stelsel afzonderlijk, is de flanksteilheid
aanzienlijk toegenomen, vergeleken bij die van de stelsels afzonderlijk, in het
bijzonder bij die van het kritisch gekoppelde.
9. Bandfilters
In het algemeen noemt men een inrichting in een radiotoestel, die bewerkstelligt, dat uit een veelheid van trillingen van verschillende frequentie slechts
trillingen worden doorgelaten, waarvan de frequenties binnen een bepaald
frequentiegebied
liggen, een bandfilter.
Hoewel een enkelvoudige trillingskring eigenlijk ook tot de bandfilters behoort, wordt die naam meer speciaal
gebruikt voor een stelsel van gekoppelde kringen, of een ketting van dergelijke
kringen, in welke ketting clan ook nog wel enkelvoudige trillingskringen kunnen
zijn opgenomen.
Meestal komen die bandfilters voor in die delen van radiotoestellen, die op
een vaste frequentie zijn afgestemd, b.v. de middenfrequentie
van een superheterodyne ontvangtoestel.
Het ontwerpen of berekenen van een dergelijk
bandfilter zal aan de hand van de hierboven ontwikkelde theorie weinig
moeilijkheden opleveren.
De zaak wordt moeilijker als er bandfilters moeten worden berekend, waarvan de grondfrequentie
veranderlijk moet zijn. Dat is b.v. het geval bij ingangskringen
van ontvangtoestellen,
die op verschillende
draagtrillingen
moeten kunnen worden afgestemd. Vooral als daarbij de eis wordt gesteld,
dat bij elke afstemming de bandbreedte, resp. de flanksteilheid of selectivi-
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teitsfactor dezelfde of nagenoeg dezelfde moet zijn. Om daaraan tegemoet te
komen met een uit een stelsel van gekoppelde kringen bestaand bandfilter,
moeten de kringen dan op twee verschillende wijzen met elkaar zijn gekoppeld,
zodat de invloed van de ene wijze van koppeling op de bandbreedte bij verandering van de grondfrequentie geheel of ten dele wordt gecompenseerd door een
tegengestelde invloed van de andere wijze van koppeling.
In de regel wordt de afstemming van een bandfilter veranderd door de capaciteit van de kringen te wijzigen. Gaan we nu uit van een bandfilter, waarvan
L1 = L2 = L en bijgevolg C1 = C 2 = C en nemen we aan (wat slechts bij
benadering juist kan zijn), dat dc in de kringen werkzame verliesweerstand
in het te beschouwen frequentiegebied
constant is, zodat Q = woL/R rechtevcnrcdig met de grondfrequentie
verandert, dan kunnen we voor Bk..,2 volgens (V, 38) schrijven:

Om de bandbreedte bij verandering van de afstemming, dus van de grondfrequentie, constant te houden, moet er dus naar worden gestreefd om kQ
onafhankelijk van dc grondfrequentie te maken.
Drukken we nu voor de vier behandelde stelsels van gekoppelde kringen de
factor kQ uit in de gegeven kringconstanten,
dan vinden wc respectievelijk
voor:
M
kopp. d.m.v. wederz. incl.: kQ = Ry1LC '
L

directe induct. kopp.:

kQ

=

]0.l(i-+___cz;:iye;-

directe cap. kopp.:

kQ

=

R

1 lr~LC

V

-

-(c+ Cm)Cm

indirecte cap. kopp.:
Daar gesteld is, dat de verandering van de grondfrequentie plaats vindt door
wijziging van de capaciteit C, zien we uit bovenstaande uitdrukkingen
voor
kQ, dat bij verkleinen van C (dus afstemming op een hogere grondfrequentie)
bij drie van de vier koppelingsmethoden
dc waarde van kQ toeneemt en dat
bij de vierde, nl. bij de directe capacitieve koppeling, de waarde van kQ afneemt, omdat daarbij de teller sneller afneemt dan de noemer.
Door een van dc andere koppelingsmethoden
te doen samenwerken met
directe capacitieve koppeling bestaat dus de mogelijkheid om tot een stelsel
van gekoppelde kringen te geraken, waarbij een factor l<Q wordt verkregen,
die bij verandering van de afstemcapaciteit
C slechts weinig wijziging ondergaat, zodat een nagenoeg constante bandbreedte wordt gehandhaafd. Een zeer
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bekende schakeling van deze soort is het in fig. 5. 10 aangegeven bandfilter
met een gemengde capacitieve koppeling, nl. een directe capacitieve koppeling
door middel van de capaciteit C2 en een indirecte capacitieve koppeling door
middel van de capaciteit Cl· .:\a een zeer bewerkelijke berekening, die hier
niet zal worden uitgevoerd, blijkt, dat voor de geschetste koppelingsmethode
de factor hQ van het stelsel in veel mindere mate afhankelijk is van de waarde
van dc afstemcapaciteit C dan bij de enkelvoudige koppelingsmethode het geval
is. Door de schakeling volgens fig. 5.10 kan het gestelde doel dus althans ten
dele worden bereikt.

c,

Ic

c --'-L

c;:::_

T

c.I

T

;::_] L

Fig. 5.10

Vele ontvangtoestellen
zijn uitgerust met een inrichting om de bandbreedte
te kunnen regelen, om zodoende de selectiviteit naar behoefte te kunnen instellen of aanpassen aan de plaatselijk heersende ontvangstomstandigheden.
Vooral de superheterodyne
ontvangtoestellen
kunnen zeer gemakkelijk met
variabele
ban clbreed te worden uitgevoerd (d.w.z. variabel binnen bepaalde grenzen), omdat deze toestellen werken met een op een vaste frequentie
afgestemde middenfrequentversterker,
die meestal tenminste één op een vaste
grondfrequentie
afgestemd bandfilter bevat. Uit de uitdrukking (V, 38) volgt,
dat de bandbreedte bij een dergelijk bandfilter kan worden veranderd door de
factor kQ te wijzigen. Dat kan op verschillende wijzen geschieden, b.v. door
de koppelingsgraad l: te wijzigen of door de gemiddelde kwaliteitsfactor
Q te
veranderen. Beide methoden, soms in combinatie, zijn in gebruik. Verandering
van de gemiddelde kwaliteitsfactor
Q kan zelfs automatisch geschieden in
afhankelijkheid van de ontvangstomstandigheden.
Vraagstukken bij hoofdstuk V
I.

Een kritisch

gekoppeld

bandfilter

bestaat

uit twee kringen,

elk bevattende

L = 16 mH, C = 100 pF en R = 200 D. Hoc groot moet dc koppelingsgraad

k

zijn en hoe groot is de 1 : ,/2-banclbrcedte?
Antw.: /1 = 0,0158; B,..,r'J ~= 2820 Hz.,·
Voor dc grondfrequentie van 450 kHz moet een kritisch gekoppeld bandfilter
een 1 : v'2-bandbreedte
hebben van 9 kHz. De afstemcondensatoren
van de
kringen hebben een capaciteit van 100 pF. Gevraagd de zelfinductie en de koppelingsgraad van dc spoelen.
Ant.w: L = 1,26 mH; k = 0,0141.
2.
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3. Voor een bandfilter met een grondfrequentie van 450 kHz zijn spoelen beschikbaar met een zelfinductie van 250 p.H, waarmede voor 450 kHz kringen met een
kwal itc it sfa cto r van 100 kunnen worden gevormd. Met twee van die kringen moet
een kritisch gekoppeld bandfilter worden gevormd met een 1 : \'2-bandbrecdte
van 9 kHz. c;e\-raagd: a) hoc groot moet de parallel aan de kringen te schakelen
weerstand zijn, opdat aan dc gestelde bandbreedte-cis wordt voldaan?
Teneinde variabele bandbreedte te verkrijgen worclt het bandfilter zodanig ingericht, dat dc koppclingsgraad variabel is van 0,01 tot 0,02. Gevraagd: b) tussen
welke grenzen kan dc bandbreedte dan worden ingesteld?
An tw.: a. R = 0, 17 ~In; b. 6,64 en 13,02 k Hz.
4. Voor een op 500 kHz af te stemmen bandfilter zijn spoelen beschikbaar met
een l?/L-verlwucling van 15000 U/H. Dij bovenkri tische koppeling met l!Q == \12
moet de 1 : v 2-bandbreedte 20 kHz bedragen. De afstemcondcnsatorcn
hebben
een capaciteit van 100 pF, dc kringen zijn direct capacitief gekoppeld. Teneinde
de vereiste bandbreedte te verkrijgen worden de kringen met parallclweerstandcn
belast. Gevraagd: hoc groot moet dc koppelcapaciteit zijn en hoe groot de parallelweerstanden?
Arrtw.: Cm =co 3517pF; Rp = 218ld].

5. Bereken

clc 1 : v2-bandbreeclte
van een afstemketting
voor een grondfrequentie van 486 kHz, welke ketting bestaat uit een enkele afgestemde kring met
een kwaliteitsfactor
Q1 = 86,6, gevolge! door een bovenkritisch gekoppeld bandfilter met een gemiddelde kwaliteitsfactor
Q2 = 70, 7 en een koppelingsgraad
/1 =cc 0,0156.
~.B. Er moet een vergelijking worden opgelost, waarin {JQ1 en fJQ2 voorkomen,
waarbij /J dc onbekende is. Deze vergelijking kan door invullen van {JQ'2 = {JQ1. Q2/
Q1 worden omgevormd tot een vergelijking in fJQ1. Deze hogere graadsvergelijking
door proberen met verschillende waarden van fJQ1 naar {JQ1 oplossen en uiteindelijk
uit de gevonden waarde van {JQ1 de gevraagde bandbreedte berekenen.
An tw.: B ,12 == 5,2 kHz.

