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VOORWOORD.

Dit werk werd mij door den schrijver toegezonden ter kennisname
vóór het in druk zou verschijnen.
Aan het verzoek om eventueel een woord ter inleiding er bij te
willen schrijven voldoe ik hier volgaarne. De aangename herinnering
aan vele gesprekken met den schrijver over radiotechnische pro
blemen in een tijd van veelvuldige samenwerking is hieraan niet
vreemd.
Wanneer men het middelbaar technisch onderwijs heeft leren
kennen en een werk als dit ter lezing krijgt, dan zal men zeker
tot bijzondere waardering daarvan kunnen komen.
Dat door den schrijver moeitevolle arbeid er aan besteed is
blijkt uit veel; maar daarboven gaat die waardering mijnerzijds
uit naar wat in dit boek met eenvoudige middelen is bereikt ter
fundering van de grondbeginselen, de primaire kennis, waaraan
in latere jaren gevorderde technici vaak zo grote behoefte hebben.
Bij de klare uiteenzettingen en vlotte afleidingen komt men
herhaaldelijk originele methoden tegen, welke ongetwijfeld een
blijvende plaats bij het onderwijs zal ingeruimd worden.
Een aansporing tot nauwkeurig lezen bij de bestudering van
dit boek is niet overbodig; blijkbaar heeft de uitgebreidheid van
de stof en de neiging om de aanschaffingskosten en omvang van
het werk te beperken de schrijver er toe genoodzaakt zich hier en
daar beknopt uit te drukken.
Trillingsleer, acoustiek, electriciteitsleer en wisselstroomtheorie
krijgen een ruime beurt. Een doorlezen van deze hoofdstukken
kan ook den ervaren radio-technicus worden aanbevolen; hij zal
er meer in vinden dan een opfrissing van zijn kennis.
Een overvloed van keurige tekeningen en figuren, die de tekst
vergezellen en de vele rekenvoorbeelden, die de practische toe
passing van het pas geleerde demonstreren, zullen het boek voor
aankomende technici zeer aantrekkelijk maken. Het ene zowel
als het andere verduidelijkt ten zeerste hoe men komt tot de be
paling van de grootteorde en de juiste plaats van de talrijke onder
delen, die men in radiotechnische schakelingen aantreft.
Van harte wensch ik dat het boek een belangstelling moge op
wekken, die evenredig is aan de vele verdiensten ervan en dat het
tegelijk daarmede een grote lezerskring moge vinden.
ir. L. H. M. Huydts.
Lector T. H. Delft.

VOORWOORD.

Dit werkje behandelt de beginselen der radio-ontvangtechniek
voor hen, die de lagere wiskunde en de beginselen der mechanica
hebben doorlopen, terwijl verder bekendheid wordt verondersteld
met de eerste beginselen der „electriciteit”, zoals deze o.a. in
mijn boekje van die naam (uitgave Firma Noordhoff) worden
behandeld.
Het omvat ongeveer de leerstof, welke aan de leerlingen van
de M.T.S. te Groningen voor het vak ,,radiotechniek” wordt ge
geven, waarbij echter het gebruik van hogere-wiskunde geheel is
vermeden.
Dit is geschied om het boekje voor een bredere kring geschikt
te maken. Om dezelfde reden is tevens een vrij grote plaats in
geruimd aan de beginselen van de vakken acoustiek, electriciteitsleer en wisselstroomtheorie. De van deze vakken behandelde stof
acht ik het minimum dat nodig is voor de opleiding van de toe
komstige radio-technicus.
De bedoeling van dit werkje is dus om de lezers zo ver te brengen,
dat zij, na ernstige bestudering, in staat kunnen worden geacht,
zich in de thans zeer omvangrijke vakliteratuur in te werken.
Aan het eind van sommige hoofdstukken zijn daarom enige
boeken voor verdere studie opgegeven, waarin een uitgebreide
litteratuuropgave is te vinden. Voor het geheel volgen van deze
boeken is echter enige kennis van differentiaal- en integraalrekening
gewenscht.
Verder zij voor een meer uitgebreide studie in ieder geval aan
geraden het standaardwerk ,,Elektronenröhren” van Barkhausen.
Met het schrijven van dit werkje hoop ik o.a. diegenen van dienst
te zijn, die niet in de gelegenheid waren een middelbare technische
schoolopleiding te volgen.
Ten slotte betuig ik mijn hartelijke dank aan ir. L. H. M. Huydts,
Lector in de hoogfrequentietechniek aan de Technische Hoogeschool te Delft, voor het doorzien van de copie en voor de vele,
leerzame, raadgevingen op radiotechnisch gebied die ik gedurende
een lange reeks van jaren van genoemde Heer mocht ontvangen.
Groningen, Augustus 1934.

ir. J. J. H. Vrijdaghs.

HOOFDSTUK I.

Trillingsleer, acoustiek, electroacoustiek.
1.

Enkelvoudige of harmonische trilling.

Wanneer een massadeeltje m met een eenparige beweging een
cirkel doorloopt, dan is dit slechts mogelijk als op dat deeltje voort
durend een naar het middelpunt toe gerichte kracht K werkt (de
middelpuntzoekende kracht) waarvan de grootte volgens de
mechanica bedraagt:
mv2
K= ------ kg (fig. 1)
r
ly = snelheid in meters/sec; r = straal v. d. cirkel in meters;
gewicht in kg\
IMÏÏ
Bepalen we van iedere stand van m telkens de projectie daarvan
op een willekeurige middellij n AB, hetgeen in Fig. 1 voor twee
standen is uitgevoerd (f>1 en />2) dan is het
A
m
duidelijk dat p zich tussen A en B even
v
veel malen per seconde heen en weer zal
/
iK/Jk, \ bewegen als het aantal omwentelingen
per sec. van het deeltje m bedraagt.
De ontbondene Kr in de richting van
I
de middellijn blijkt nu evenredig te zijn
met de afstand mq = Mplf want:

iK

4-—

B
Fig. 1

mM : mq = K : Klt

7<1 =

K X mq
mM

dus

K X Mpr
r

(I)

Nu is v = 2nrn (n is het aantal omwentelingen per sec), en dus
mv2
MMn
K=------ =------------- = 47i2rn2m.
r
r
Dit voor K gesubstitueerd in (I) geeft:

kj&rrihn X MpY
r
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-Tec.hniek.
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2
4jr2n2m x Mplt dus
is evenredig met Mpx.
Wanneer we nu in px een massa m zouden aanbrengen, waarop we
steeds een kracht, even groot als en evenwijdig aan K1 laten
werken, dan zal m dezelfde op- en neergaande beweging maken als
thans het punt ƒ>. Deze heen- en weergaande beweging heet een
enkelvoudige trilling, welke dus kan bestaan wanneer op een
massa m een kracht werkt, die steeds naar hetzelfde punt is
gericht en evenredig is met de afstand tot dit punt. Wanneer de
beweging van ƒ> overeenkomt met n omwentelingen per seconde
zeggen we: p maakt n trillingen per secconde.

Frequentie, trillingstijd en amplitude van een massa m,
opgehangen aan een spiraalveer.
De uittrekking van een spiraalveer is bij benadering evenredig
met de daarop uitgeoefende kracht.
Wanneer we dus de massa m, die we zo groot
veronderstellen, dat de massa van de spiraalveer
daartegen verwaarloosd mag worden, van zijn evenwichtsstand M uit naar A verplaatsen, en daarna
plotseling loslaten, dan zal deze massa een enkel
voudige trilling uitvoeren, omdat de kracht, waar
mede de veer op die massa werkt, steeds naarM is
gericht
en evenredig is met de afstand tot M (fig. 2).
A
Met behulp van de cirkel A B kunnen we volgens
Fig. 1 bepalen, waar m zich ieder moment bevindt,
wanneer we slechts het aantal omwentelingen
weten, dat het denkbeeldige punt, dat de cirkel
met een eenparige beweging doorloopt, per sec.
B
moet maken. Dit is als volgt te berekenen:
Fig.2
Bevindt m zich op een afstand x van M, dan
volgens
het voorgaande:
hebben we
K = 4=n
2n2mx.
f
• K.
2.

»

ri

Stellen we nu dat de veer door een kracht van C kg 1 m wordt
uitgerekt, dan is K = Cx, dus
1

C% = krf-nhnx, waaruit volgt:
n2 =

i

Vraagstuk.

y

i
C
en dus n — ----kiF-m
2n

C
m

Aan een spiraalveer, die door een kracht van 5 kg

3
één cm wordt uitgerekt, hangt een gewicht van 400 gram. Hoe
groot wordt het aantal trillingen per sec. volgens Fig. 2?
0’4

...

Oplossing.
r
o.
1
n = —
2tc

C
—-81
— dus
_ = 500, m
... = 9
1 1/500 X 9.81
= — 1/-----------------2tc r
0,4

= 17,8 trillingen per sec.

Het aantal trillingen per sec. noemen we de frequentie, voor te
stellen door v (nu); de trillingstijd T = —seconde.
v
De afstand MB heet de amplitude A.
Uit de formule volgt de merkwaardige eigenschap dat de frequentie
v onafhankelijk is van de amplitude A. Daardoor is een dergelijke
trilling o.a. te gebruiken als regelaar van een uurwerk.

3. Energieomzettingen bij een enkelvozidige trilling.
Wanneer we de trillende massa m in zijn achtereenvolgende stan-

n

I

m

JE

Kmaxy

Vmax 1

___
Kmaxl A
ViO
AvPmax

A

^=0|A

AvPmaxl

__
Vmax^
K=0
AvBmax

K=0
AvBmax

Fig. 3

Kmaxl

A

mV

v=o
AvPmax

den beschouwen, dan is in stand I (uiterste stand) de op m uit
geoefende kracht maximaal, en dus het arbeidsvermogen van plaats
van de spiraalveer eveneens, terwijl op dat ogenblik de snelheid
(vergelijk Fig. 1) nul is. In stand II (evenwichtsstand) wordt de
kracht van de spiraalveer juist door de zwaartekracht opgeheven,
waardoor de totale kracht, op m uitgeoefend, nul is. In die stand
is dus het arbeidsvermogen van plaats van de spiraalveer, dat voor
deze beschouwing in aanmerking komt, nul, en bereikt de snelheid,
dus het arbeidsvermogen van beweging van m (W), een maximum.
Bij de beweging van I naar II is dus het A. v. v. PI. van de spiraal
veer omgezet in A. v. v. B. van m. In stand III (uiterste stand)
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heeft weer het omgekeerde plaats gehad, enz. Volgens de wet van
beh. v. arbeidsvermogen is daarom de evenwichtsstand midden
tussen de uiterste standen in gelegen. Bij iedere mechanische trilling
heeft men steeds een dergelijke omzetting van A. v. v. B. in
A. v. v. PI. en omgekeerd.
Uit beide waarden is de frequentie v eveneens te berekenen.
Het maximale arbeidsvermogen van de uitgerekte veer is nl.
i X Kmax x A = ICA2, omdat Amax = C X A. (Zie bldz. 6 v.
„Electriciteit” v. d. S.).
Het maximale arbeidsvermogen van beweging bedraagt:
^Lx =

4tc2 y2

(z^e Fig. 1)

$CA2 = |m47ï2v2 x A2

dus:

waaruit weer volgt:

1
v= —
2tc

Daar verder /<max = C X A is ook A =
en dus

l^nax

X A

^max

c

2CKra‘x'

Voor het arbeidsvermogen van m kunnen we dus in het algemeen
schrijven:
Arbeidsverm. van m = EA2 =

= Ov2A2

waarin E,H en 0 achtereenvolgens constanten voorstellen, waarvan
de grootte uit bovenstaande formules kan worden bepaald.

4. Grafische voorstelling, hoeksnelheid of cirkelfreqtientie.
Trekken we een strook papier met een eenparige beweging

1
Fig .4

V

m,

A
A

(snelheid V) langs de massa m, die n trillingen per sec. maakt
met een amplitude A, dan zal m op het papier met behulp van een

r
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schrijfstift een kromme lijn kunnen tekenen, waarvan ieder punt
met behulp van de links aangegeven cirkel (vergelijk Fig. 1) kan
worden geconstrueerd.
Volgens de figuur is bijv. pq = A sin a, waarin a = n X 360 xZ°,
en Op = VI. Daar 360° = 2n radialen is ook a = 2nnt = o)t (de
hoeksnelheid van de straal van het punt op de hulpcirkel is nl.
2nn = co radialen per sec, men noemt co wel de cirkelfrequentie).
We hebben dus pq = A sin co/.
De uitwijking uit de evenwichtsstand kan dus grafisch worden
weergegeven door een sinuslijn of sinusoïde waarbij op de abcis
de tijd t wordt aangegeven.
y uitwijking

Fig. S

,z
\M

~/T1’/iT\

’/zT\

/2TÏV*
’/iTsec t

Maakt w bijv. 50 trillingen per sec. (y = 50), dan is in fig. 5

1
T = — sec.,
50

1
2T = — sec., enz.
25

Men zegt wel dat de beweging van m sinusvormig is, waarmede wordt
bedoeld dat men een sinuslijn verkrijgt, wanneer men de uitwijking
van m uit de evenwichtsstand als functie van de tijd grafisch

Fig.7
Fig. 6

v
<J

O

volgens fig. 5 voorstelt. Deze zegswijze slaat dus niet op de beweging
van m zelf, want die is rechtlijnig. Voor fig. 5 geldt dus

y = A sin col.

Daar bij een stemvork en bij een slinger de uitwijking uit de even-
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wichtsstand, mits niet te groot, evenredig is met de daarvoor be
nodigde kracht, zullen beide een sinusvormige trilling kunnen uit
voeren, hetgeen men volgens fig. 6 en 7 kan laten zien (fig. 7
stelt een emmertje voor aan een touwtje; uit het emmertje loopt
een straaltje zand).
5. Samengestelde trillingen.
In het voorafgaande werd de eenvoudigste trilling besproken,
■■— t
die een massadeeltje m kan maken. Minder
i
eenvoudig is het geval wanneer dit aan twee
S
trillingen tegelijkertijd deelneemt, wat men
proefondervindelijk op de volgende manier bij
»
benadering kan laten zien.
Aan een statief hangen boven elkaar twee
zware
gewichten Mr en M2 aan stevige veren
Mi
(fig. 8). Verder brengen we volgens de figuur
een zeer dun elastiekje aan met in het midden
een kurkje m. Het elastiekje moet zo dun zijn,
kurkje
dat de kracht, die nodig is om het uit te rek
m
ken, van geen invloed is op de beweging van
-►zeer
MY en M2. Hangt M2 stil en danst alleen M1
dun
elastiekje op en neer, dan zal m dezelfde beweging ma
ken als
doch met de halve amplitude,
M2
omdat het middelpunt van het elastiekje zich
tweemaal zo weinig verplaatst als het uiteinde.
Bewegen beide massa’s zich met verschillende
Fig. 8
frequntie’s op en neer, dan zal de uitwijking
van m uit zijn ruststand ieder ogenblik gelijk
zijn aan de helft van de som of het verschil van de uitwijkingen

F

A
/

van
en M2. Wanneer bijv, m tengevolge van
een „sinus
vormige” beweging maakt (fig. 9) met een amplitude A en een
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frequentie v, en tengevolge van M2 met een amplitude a en
een freguentie 4v, dan kunnen we de resulterende beweging van
m construeren uit de beide afzonderlijke bewegingen (lijn I en II).
In ƒ> bijv, vindt men punt c van de resulterende beweging (lijn
III) door van ap het stuk bp af te trekken, in q krijgt men punt d
door bij eq het stuk fq op te tellen. Voor p is verder in de hulpcirkel:

a = cu^t = ZnVjt en ft = <o2t = 2jiv2t.

6. Samenstelling van trillingen van gelijke frequentie, faseverschil.
Het eenvoudigste geval heeft men wanneer beide trillingen dezelfde
frequentie hebben.
Fig.10

/
'

i

FT
\ \

+

/

v

:i0

yt

In fig. 10 is bovendien verondersteld dat m reeds een uitwijking
heeft op het ogenblik dat M door de nulstand gaat (t = 0). Beide
samenstellende trillingen kan men dus eerst construeren door de
punten a en b met dezelfde hoeksnelheid langs de cirkel te laten
lopen. De resulterende beweging geeft dan een kromme lijn te zien,
die bij nader onderzoek een sinuslijn blijkt te zijn van dezelfde
frequentie, welke lijn men kan construeren door de diagonaal van
het parallelogram, beschreven op de voerstralen van a en b, met
deze mee te laten wentelen. Deze diagonaal heeft nl. voor iedere
stand de eigenschap dat zijn projectie op AB even groot is als de
som of het verschil van de projectie’s van de beide zijden (fig.
11 en 12) hetgeen uit de gearceerde congruente driehoeken ge
makkelijk is na te gaan.
Bij gelijke frequentie’s kunnen we dus de omslachtige constructie
van fig. 9 en 10 ontgaan, door rechtstreeks de voerstraal, die bij
de resulterende trilling behoort, te construeren (fig. 13).
In de eerste plaats zien we dat geen van de drie getekende sinus
lijnen tegelijkertijd hun max. waarde hebben. We zeggen nu dat
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er tussen I en II een faseverschil bestaat (meestal onjuist ,,faseverschuiving” genoemd), hetwelk in de getekende figuur -J-ste van

/

i__-ïa-b)7t^
i_

4------

»

i

X

-ï-

Fig. 11

Fig 12

de tijdsduur van een periode bedraagt. Dit faseverschil komt in
de fig. overeen met een hoek van 45° of Jtc radialen tussen de beide
overeenkomende voerstralen, die we in het vervolg van een pijltje
voorzien en daarom vectoren noemen. (Een grootheid, die grootte
en richting bezit, noemt men een vector). In de techniek zegt men:

R

Fig.13
,,trilling II ijlt een hoek 9? na ten opzichte van trilling I”, waarmede dan wordt bedoeld, dat de vector, met behulp waarvan men
II construeert, een hoek 92 achter de vector van I aanloopt.
Verder zien we dat R een hoek q>2 voorijlt ten opzichte van II
en een hoek 92 — 9?2 naijlt ten opzichte van I.
Noemen we de amplituden A, B en R (fig. 13), dan hebben we
dus voor een willekeurig oogenblik /x:
db — A sin (0^ + 92),

en

ac = B sin

ad — ab 4- ac = R sin (co^ + 922).
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Neemt een punt deel aan meerdere enkelvoudige trillingen van
gelijke frequentie, dan volgt uit het
voorgaande dat men de resulterende
trilling door een eenvoudige parallelogram-constructie kan bepalen.
Ga in fig. 14 na dat R de vector
voorstelt van de resulterende trillingen,
als I, II, III en IV de vectoren zijn
van de afzonderlijke trillingen van
Fig.14
dezelfde frequentie. Tenslotte volgt uit
het voorgaande dat de resulterende trilling van twee trillingen van
gelijke frequentie, die in fase zijn (99 = 0) eveneens in fase met deze
trillingen is en dat de amplitude daarvan gelijk aan de som van de
amplituden der samenstellende trillingen. Zijn de trillingen in
tegengestelde fase (9? = Trrad), dan is de resulterende trilling in
fase met die van de grootste amplitude, terwijl de resulterende
amplitude gelijk is aan het verschil van die der samen te stellen
trillingen (Ga dit na).

7. Samenstelling van trillingen van ongelijke frequentie.
Bij ongelijke frequenties kunnen we de vectoren niet samenstellen
en moet de resulterende trilling dus punt voor punt volgens fig. 9
worden geconstrueerd.
ACV-23J

BU-asJ

A+B

Fig. 15

Is voor twee samen te stellen trillingen het verschil in frequentie
klein ten opzichte van de frequentie, dan spreekt men van ,,zwevin
gen”. In fig. 15 is de resulterende trilling geconstrueerd voor twee
trillingen, amplitude A en B, waarvan de frequenties respectievelijk
23 en 25 per seconde bedragen (vx == 23, v2 = 25).
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Uit de figuur zien we, dat we twee zwevingen per sec. krijgen;
het aantal zwevingen bedraagt dus: z = v2 — v±.

Ontbinden van een samengestelde trilling in enkelvoudige
trillingen; reeks van Fourier; harmonische analyse.
Dikwijls komt het voor, dat een lichaam een samengestelde
trilling van zeer ingewikkelde aard uitvoert. (Men denke bijv,
aan de trilling van een ijzeren brug, waarover zich een druk verkeer
beweegt). Berekeningen over dergelijke trillingen zouden vrijwel
ondoenlijk zijn, wanneer niet door Fourier (1768—1830) was
ontdekt dat iedere periodieke beweging kan worden opgevat als
de resulterende beweging van een reeks van enkelvoudige trillingen.
De reeks van Fourier luidt:
8.

y = a 4- b sin wt 4- c sin (2co/ 4- ??i) 4- d sin (3a>/ 4“ ^2) enz-

(Het bewijs voor deze stelling valt buiten het bereik van het
middelbaar technisch onderwijs).

y
A
B

^AA

o

-1— t

’/3

2/3

1 sec

Fig. 16

De betekenis van de verschillende factoren in deze reeks is in
fig. 16 nader aangeduid.
Beweegt een punt zich bijv, tussen A en B (fig. 16) 3maal per
sec. op en neer dan is:
co1 = 2tc X 3 = 6ti.
Daar een enkelvoudige trilling ook wel een harmonische trilling
wordt genoemd, zegt men dat de frequentie van de ,,eerste har
monische" drie bedraagt. Van de ,,tweede harmonische” bedraagt
deze 2x3 = 6, van de derde 3x3 = 9, enz.
De reeks van Fourier voor deze trilling zou dus luiden:
y =a

b sin ünt 4- c sin 12ti/ 4- d sin 18tc/ 4- enz.

De betekenis van a blijkt uit de figuur, terwijl de grootheden
bt c, d, enz. vectoren voorstellen, die met resp. 3 — 6 — 9 — 12 enz.
omwentelingen per sec. de hulpcirkel moeten doorlopen, met behulp

r
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waarvan op de manier van fig. 9 de gegeven lijn zou kunnen worden
geconstrueerd. Het bepalen van de enkelvoudige trillingen, waaruit
een willekeurige trilling is samengesteld, noemt men harmonische
analyse. Het komt voor dat verschillende hogere harmonischen
ontbreken, waardoor dan in de reeks van Fourier de amplituden
(6 of c of d, enz.) van deze termen nul blijken te zijn.
Zo kan bijv, worden berekend, dat voor een zogen, rechthoekige
trilling volgens de stippellijn in fig. 17 de reeks van Fourier luidt:

4
4
4
y = —A sin a>t d----- A sin 3co/ d----- a sin 5ojt d- enz.
tc
3tc
5tc
In deze trilling ontbreken dus de even harmonischen, terwijl de
reeks oneindig veel termen bevat.
y
11

*A

I

A

ttA

ij
11

Aa/

t
ii

i

Fig .17

De resulterende van de eerste drie termen is in de figuur gecon
strueerd, welke lijn al enigszins de rechthoekige trilling begint te
benaderen. (Ga dit na).
9. Lopende golven, golflengte, transversale trillingsvoortplanting.
Wanneer we meerdere gewichtjes mlt ni2, m3 enz. volgens fig.

T 3 T. * * T M X
È É ! H i: i i : i i i i i i i i

£ X ff ff ff ff ff
■ i■ if i I i i 1i i

£5 S> ! J LJ LJ lJ Lj LJ l.j lj l j L J L i ij i j i J lj LJ
JL e

e JL e

e

xk e z*\ e z*\ e z*\ 6 r\e r\e z^\ ee

m, m2 m3 mq m5 m
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18 aan spiraalveertjes ophangen, en deze tevens met elkaar koppelen
door, elastiekjes (e), dan zullen deze gewichtjes door die koppeling
op verschillende manieren energie op elkaar kunnen overbrengen.
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Brengen we bijv. m1 uit zijn evenwichtsstand door er naar beneden
aan te trekken en dan plotseling los te laten, dan zal
zich op en
neer bewegen, daarna m2, dan m3 enz. totdat nir tenslotte stil hangt,
op welk tijdstip zijn energie is afgestaan aan enige van de volgende
gewichtjes. Na een zeker aantal trillingen wordt de stand van de
gewichtjes op een bepaald ogenblik door figuur 19 voorgesteld.

_
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Fig.19

De evenwichtsverstoring beweegt zich voort tot het einde van
de rij waarna ten slotte alle gewichtjes stil hangen, behalve ;n18.
Daarna zal de evenwichtsverstoring zich van rechts naar links
bewegen en zo voortdurend heen en weer blijven gaan.
Men spreekt nu van een „trillingsvoortplanting” en zegt dat de
trilling bij mY en m18 wordt ,,teruggekaatst”. De afstand van
tot w12 noemt men de ,,golflengte”, voor te stellen door 2 en de
snelheid v, waarmede de evenwichtsverstoring zich beweegt, de
voortplantingssnelheid. Daar de trillingsrichting van m loodrecht
staat op voortplantingsrichting v, spreekt men van een „transver
sale” trillingsvoort planting.
Een gespannen snaar of een gasslang kan men zich opgebouwd
denken uit oneindig veel massadeeltjes m, die alle elastisch met
elkaar gekoppeld zijn. Geeft men loodrecht op de gasslang nabij
het uiteinde een tik met een latje, dan ziet men duidelijk de trans;
versale golf heen en weer lopen. Spant men de gasslang strakker,
dan loopt die golf vlugger heen en weer. Is ƒ> de kracht in
dynes, waarmede de snaar gespannen is, en m de massa van de
snaar in grammen per lengte-eenheid, dan kan worden bewezen
dat de voortplantingssnelheid van die „lopende golf” bedraagt
V =

/
-L- cm/sec.
m

Alle soorten van dwarstrillingen planten zich volgens deze formule
met dezelfde snelheid langs die snaar voort.
Begint men dus bij twee gelijke snaren of slangen op hetzelfde
ogenblik het uiteinde heen en weer te bewegen met verschillende
frequenties v± en v2 (fig. 20), dan bewegen de punten a en b zich
met dezelfde snelheid naar rechts. Na één seconde heeft men dan
v hele golflengten en bedraagt dus
= X2v2 = v.
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X,

a
V
b

2

IS

V
Fig 20

We hebben dus algemeen

v = 2.V,

V

2 = —
v

v
v = —
2

en

10. Staande golven, trillingsgetal van een snaar.
Blijft men de slang nabij het uiteinde voortdurend op en neer
bewegen, dan krijgt men een reeks van heengaande en terug
gekaatste golven, die met het oog moeilijk te volgen zijn. Wanneer
echter de lengte van één zo’n golf een geheel aantal malen op de
lengte van de slang is begrepen, krijgt men niet meer de indruk
van een heen- en teruggaande beweging. De slang neemt, voor het
geval dat deze 4 golflengten lang is achtereenvolgens de standen
a, b.ctnd aan van fig. 21. Men spreekt nu van ,,staande golven”.
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De punten p, q, r enz., die voortdurend in rust blijven, heten
knopen en de punten van de grootste uitwijking buiken. Geschiedt

Fig.22
de trilling zo vlug, dat deze niet met het oog is te volgen, dan ver
toont de slang het beeld van fig. 22.
Houdt men op met het heen en weer bewegen van het uiteinde,
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dan blijft de slang nog korte tijd in die vorm doortrillen. Beweegt
men de snaar bij het uiteinde met twee maal zo weinig trillingen
per sec., dan vertoont deze het beeld van fig. 23. De golflengte

£

1

X

■uiilliniiji^
Fig.23

A is dan twee maal zo groot geworden en v tweemaal zoo klein.
Maakt men v nog eens | maal zoo klein, dan krijgt men het beeld
van fig. 24.
t

Fig. 24

Zo voortgaande kan men ook nog het beeld van fig. 25 en van
fig. 26 krijgen.
1-X

miiiiiiiiim

Fig.25
1=1/2X

... ......... .

t
1

Fig. 26
Het aantal trillingen per sec. in fig. 26, 25, 24, 23 en 22 verhoudt
zich blijkbaar als 1 : 2 : 3 : 4 : 8, en de golflengten v als 8 : 4 : 3 : 2 : 1,
terwijl de slang uit zichzelf korte tijd in die vorm kan blijven
natrillen. Op den duur sterven echter de vluggere trillingen uit en
blijft de slang ten slotte volgens fig. 26 natrillen. De daarbij be
horende frequentie noemen we „het” trillingsgetal van die snaar.
Daar de afstand van knoop tot knoop of van buik tot buik steeds
gelijk is aan een halve golflengte (JA), geldt voor fig. 26:

l — JA, en dus
v = Xv = 2lv.

Verder is

v —

'T
— — 2lv,
m

dus v = 1—
21

m
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welke formule bij benadering het ,,eigen trillingsgetal” van een
gespannen gasslang of een snaar of een touw voorstelt.
Voorbeeld. Bereken het trillingsgetal van een stalen snaar, dik
1 mm en lang 80 cm, die met een kracht van 50 kg is gespannen.
(S.G. = 7.8).
Oplossing.
1 cm snaar weegt 0,l2 x

X 7,8 gr = 0,0611 gr
1
50000 x 981
p = 50000 x 981 dynes, en v =---------0.0611
2 X 80
177 trillingen per seconde.
Opmerking. Controleert men dit aantal trillingen proefonder
vindelijk dan blijkt het iets af te wijken, doordat bij de, niet be
handelde, afleiding van de formule v = ]/— is verondersteld,
F m
dat er geen kracht nodig is om de snaar krom te buigen.

11. Longitudinale golven.
Een trilling kan zich ook nog op een andere dan de beschreven
wijze voortplanten. Om dit te laten zien kunnen we enige gewichtjes
aan touwtjes ophangen, welke gewichtjes we volgens fig. 27 door
spiraal veertjes koppelen.
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Fig. 27
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Trekken we nu mx naar links, en laten we deze dan plotseling
los, dan zal
heen en weer slingeren in het vlak van de tekening,
waarbij de energie van mx gaandeweg naar rechts wordt overgeSB sis
sus
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SIS
sis
sis sis
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bracht, zodat na enige tijd
weer stil hangt en de situatie op dat
ogenblik er uit ziet als in fig. 28.
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We krijgen weer een lopende golf die van links naar rechts heen
en weer gaat. Thans valt echter de trillingsrichting van de ge
wichtjes samen met de richting van de voortplanting. Zulke golven
heten longitudinale golven. Deze hadden we ook in fig. 18 kunnen
veroorzaken. Eveneens in de gasslang, door deze bij het begin een
klein stukje in de lengte uit te rekken, en dan plotseling los te
laten. Deze golf zou men niet met het oog kunnen volgen, tenzij
de slang heel slap zou zijn en er over de gehele lengte dwarsstreepjes
op waren aangebracht. De voortplantingssnelheid van deze golven
hangt bij een snaar alleen af van de elasticiteit en het S.G., en is
onafhankelijk van de kracht, waarmede die snaar is gespannen.
Ook hier kunnen we staande golven krijgen, waarbij dan weer
de afstand van knoop tot knoop, of van buik tot buik, gelijk is
aan
Hadden we in fig. 18 mx scheef uit zijn evenwichtsstand ge
bracht, dan zouden we zowel transversale als longitudinale golven
hebben gekregen, dus een zeer ingewikkelde beweging. Hetzelfde
gebeurt, wanneer we een vast lichaam een tik geven. Eerst ontstaan
er allerlei ingewikkelde trillingen met verschillende frequentie’s,
die na korte tijd uitsterven, waarna het lichaam nog enige tijd met
zijn eigen ,,grond-frequentie” blijft doortrillen.

12. In een gas zijn alleen longitudinale golven mogelijk.
Beweegt men in een lange buis een zuigertje plotseling van a
naar b (fig. 29), dan wordt de lucht achter de zuiger plotseling
samengedrukt. Deze evenwichtsverstoring plant zich op de bekende
manier voort, kaatst bij het uiteinde weer terug, enz.

a

s

b _________

I llllllllllllllll I I
I 1111 ■1111111111
v

Fig.29

11

□

De voortplantingssnelheid bedraagt voor alle trillingen in lucht
ongeveer 330 m/sec.
Denkt men zich in de ruimte een bol, waarvan de diameter
periodiek groter en kleiner wordt (een z.g. ademende bol), dan zal
deze in de lucht longitudinale golven veroorzaken, die zich recht
lijnig in de ruimte voortplanten (fig. 30).
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Ieder luchtdeeltje (a, b, c, in fig. 31) in de omgeving van de bol
zal dus op zijn plaats heen en
weer blijven trillen, waarbij het
de van de bol afkomstige energie
aan zijn buurman doorgeeft,
hetgeen een z.g. „energiestraling” ten gevolge heeft.

13. Stralingsdruk.
Denken we ons op enige af
stand van de trillingsbron, een
dun, licht vliesje, bijv, een
stukje vloeipapier p — q (fig.
Fig 30
31), dan zal dit door de lucht
deeltjes daar ter plaatse een zelfde trilling uitvoeren. In par. 3
is afgeleid dat het arbeidsvermogen van een trillend massadeeltje evenredig is met
en °°k met *2A2. Ditzelfde geldt natuurlijk ook
voor ieder luchtdeeltje. Ver'l>
abc
der noemen we de /Cmax, die
door alle luchtdeeltjes te
zamen op één cm2 opper
Fig. 31
vlakte (loodrecht genomen
op de stralingsrichting) wordt uitgeoefend de maximale stralings-

t

Jp

1

druk

r

en ------ x Pmax =
= P
P'cf(U de effectieve stralingsdruk, of
v

kortweg de stralingsdruk. Theoretisch kan worden bewezen,
zowel als proefondervindelijk aangetoond, dat de hoeveelheid
stralingsenergie per cm2 voor lucht bedraagt:
E = 824A42 ergen en ook E = 0.024 P2lf ergen, waarbij de
amplitude A is uitgedrukt in cm en P in dynes/cm2. (1 dyne per
cm2 noemt men een barye). Deze formules vertonen veel overeen
komst met die voor een enkel massadeeltje (bldz. 4), wat te ver
wachten was.

14. Geheid. Geluidsdruk.
Wanneer de luchttrillingen in plaats van p — q in fig. 31 het
trommelvlies van het oor treffen, zal dit eveneens in trilling ge
raken, welke trilling door dit vlies op het inwendige gehoororgaan
wordt overgebracht, waardoor we een geluidsindruk krijgen.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-Techniek.

2
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(Men denke bijv, aan de hoge toon, die door de trillende vleugeltjes
van een mug wordt veroorzaakt). Daarom noemt men de stralings
druk uit de vorige paragraaf meestal de geluidsdruk.
15. Toonhoogte, geluidssterkte.
Houdt men een aangeslagen stemvork bij het oor, dan hoort men
een nagenoeg sinusvormige toon. Klemt men op een van de benen
van die stemvork een stukje
Fig. 32
koper (fig. 32), waardoor het aanJ tal trillingen per .ec. kleiner
wwx
wordt, dan is de toon, die men
dan hoort, lager.
De hoogte van een toon hangt dus af van de frequentie v, hoe
groter v, hoe hoger toon. De frequentie van de laagste toon, die
wij nog kunnen horen, bedraagt ongeveer 20, die van de hoogste
ongeveer 20000. Bij de meeste mensen liggen deze grenzen niet
zoo wijd uiteen. De sterkte van een toon hangt daarentegen af van
de amplitude van de trillende luchtdeeltjes vlak bij het trommel
vlies, dus van de stralingsdruk. Daarom kan men het gesprokene
in een telefoon slechts ,,verstaan”, wanneer deze vlak tegen het
oor wordt gehouden.
16. Hogere harmonischen, timbre.
Bij het krachtig aanslaan van een stemvork horen we eerst
hoge tonen, doordat deze aanvankelijk in allerlei frequent ie’s
trilt, welke ten slotte overgaan in de (laagste) grondfrequentie.
Hetzelfde vindt plaats bij het aanslaan van een snaar van een
piano, een guitaar of een mandoline (vergelijk bladz. 14 en 15).
Bij het aanstrijken van een snaar van een viool echter wordt de
snaar nimmer aan „zichzelf” overgelaten,hetgeen een van de redenen
is, waarom de hogere harmonischen van de grondtoon van die
snaar steeds blijven bestaan. Daarom maakt de toon van een viool,
wanneer deze even hoog is als die van een stemvork, toch op ons
een andere indruk, wat zijn oorzaak vindt in de aanwezigheid van
verschillende „hogere harmonischen”; de toon van een viool heeft
een ander „timbre” dan die van een stemvork.
17. Electroacoustiek, enige voorkomende tonen.
Men kan de trillingen van deze tonen thans, dank zij de radiolampen, duizenden malen versterken en dan direct zichtbaar
maken of fotograferen.
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(Het gedeelte van de geluidsleer of acoustiek, dat met de electrotechnische toepassingen in verband staat, noemt men electroacoustiek).
In fig. 33 is bijv, de toon van een klarinet gegeven, terwijl fig. 34
de verhouding van de amplituden
der verschillende harmonischen van
deze tonen voorstelt. (Naar Lertes
Fig 33
„Elektrische Musik).
We zien dat de
Ampl
Fig 34
amplituden van de
7e tot de 10e har
monische
groter zijn
| ? yyvooorrn
?
T . » J I »l iiel nhsInTlzoe.
1
2.
3e
«e 5e 6e 7.8e'
dan
die
van de
10e IZe^e’GiaX
Harmonische
19e
eigenlijke
grondwaardoor
het
eigenaardige
timber
van
dit
instrument
toon,
wordt verklaard.
Bij een fluit of een orgel zijn de „boventonen” zwak, overheerst
dus de grondtoon, waardoor de toon van deze instrumenten vermoedelijk een volle, weke klank bezit.

•j grondtoon-185

Fig. 35

e
i grondtoon- 201

9 grondtoon-195

Fig. 36

pjg 37

In fig. 35, 36 en 37 is verder nog de samengestelde trilling ge
geven, die de lucht maakt bij het uitspreken van de letters a, e en i.
18. Resonantie.
Wanneer op een massa, die vrije trillingen kan uitvoeren, voort
durend een periodiek veranderlijke kracht werkt, waarvan de
frequentie gelijk is aan de frequentie van die massa, dan zal deze
gaan trillen met een steeds toenemende amplitude, welke, in ver
houding tot die kracht, grote afmetingen kan aannemen.
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Bij een schommel kan men bijv, op deze manier een tweetal
mensen door een betrekkelijk kleine, periodieke kracht enige meters
in de hoogte brengen, een zware boot kan men zodoende laten
kantelen.
Drukt men bij een piano het pedaal omlaag, en fluit men dan
een of andere toon, dan hoort men diezelfde toon in de piano
naklinken, doordat de betreffende snaar eveneens op bovengenoemde
manier in resonantie wordt gebracht.

19. Demping; resonantiekromme.
Door de demping van het systeem (luchtwrijving, enz.) zal de
amplitude niet onbeperkt blijven toenemen, al blijft men het systeem
voortdurend ,,aanstoten”.
Laat men een kracht van constante amplitude, maar verander
lijke frequentie, op een dergelijk systeem werken, dan zal de am
plitude daarvan bij toenemende frequentie eerst toe- en daarna
weer afnemen. De lijn, die voor dit geval de amplitude als functie
van de frequentie aangeeft, heeft ongeveer de gedaante van fig. 38.
Amplitude

Fig.38
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Hierop komen we bij de electrische resonantie terug.

20. Resonantie van een snaar.
Bij een gespannen snaar wordt de zaak meer ingewikkeld, omdat
die snaar met frequenties, welke zich verhouden als 1:2:3,
enz. kan blijven trillen (fig. 26, 25, 24, 23, 22, 21).
Wanneer de daarop werkende kracht de grondfrequentie van
die snaar bezit, krijgt men de grootste amplitude. Neemt de
frequentie van die kracht gaandeweg toe, dan neemt de amplitude
eerst sterk af, totdat we de frequentie van de tweede harmonische
beginnen te naderen (fig. 25) in welk geval de snaar weer,,resoneert”,
hoewel met een kleinere amplitude dan bij de eerste harmonische

_____
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het geval was. Zo voortgaande krijgt men een reeks van opeen
volgende resonantiepunten (fig. 24—23—22—31) met steeds klei
nere amplitude bij dezelfde maximale kracht. Bij elke resonantiefrequentie behoort een zeker aantal knopen en buiken, zoals
deze in laatstgenoemde figuren zijn aangegeven.

21. Resonanties van een plaat, knooplijnen.
Laat men een hele plaat trillen, dan wordt de zaak nog ingewik
kelder. De plaat heeft eveneens meerdere resonantiefrequenties,
maar daarbij behoren thans knooplijnen en buiklijnen. Dit geval
is in zijn algemene vorm vrijwel niet te berekenen, maar voor de
radiotechniek van het grootste belang, omdat het trillende vlak
van de luidspreker ons het geluid moet verschaffen, waar het om
te doen is.
22. Trillingstoestanden v. h. membraan van een telefoon.
Laat men OP het ronde ijzeren plaatje (membraan) van een
telefoon twee gelijke periodieke krachten in
dezelfde fase op a en b werken (fig. 39) dan
kan men thans vrij nauwkeurig de verschillende
U
trillingstoestanden van dat plaatje meten.
bf:
Volgens metingen van Huizing (Recherches
sur les plaques téléphoniques par H. C. Huizing)
bijv, waren de resonantie-frequentie's van
Fig.39
zo’n plaatje achtereenvolgens 840, 1700, 2700
en 3050, van welke gevallen de overeenkomstige knooplijnen in
fig. 40 a, b, c en d zijn aangegeven. (De rand is altijd een knooplijn,
omdat het plaatje daar is vastgeklemd).

o®®@
Jo8«0

? «1700

$ - 2700

0 «3050

Fig.40

Aan weerszijden van de knooplijnen trilt het plaatje in tegen
gestelde fase, terwijl de op de knooplijnen gelegen punten in rust
zijn. In fig. 41 zijn de amplituden van dit plaatje aangegeven in
microns als functie van de frequentie (1 micron = 0.001 mm)
voor het geval dat door deze telefoon een constante wisselstroom

22

van 2| milli Amp. werd gestuurd, waarvan de frequentie werd
gevarieerd. (2| mA is voor een telefoon een buitengewoon sterke
stroom).
301

Fig.41
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We zien dat de verschillende resonantiefrequenties thans geen
veelvouden van de grondtoon^ meer zijn; vooral voor de hogere
tonen is het verschil aanmerkelijk.
Bij een telefoon kan men horen dat de sterkte van het geproducedere geluid helemaal niet gelijkmatig verandert, als de toon
geleidelijk hoger wordt; men hoort de resonnantiepunten.

23. Resonantie van een lichaam; knoopvlakken .
Nog veel ingewikkelder wordt het wanneer we een elastisch
lichaam of een gasmassa laten trillen. Hier heeft men ook weer
meerdere resonantiefrequentie’s, waarbij thans diverse knoop
vlakken en buikvlakken behoren. Deze kan men in de lucht duidelijk
waarnemen, wanneer men in een afgelsoten ruimte een luidspreker
een hoge toon van constante frequentie laat geven. Wanneer men
dan het ene oor dicht houdt, hoort men duidelijk bij het bewegen
van het hoofd dat deze toon in verschillende punten van de kamer
afwisselend sterk en zwak is. Van een toon van bijv. 3000 trillingen
per sec. bedraagt de afstand van knoopvlak tot knoopvlak ongeveer

v
333
— =------ m = 5.5 cm.
^ = 17
2
2v
6000
Zie verder Barkhausen „Einführung in die Schwingunslehre ”.

HOOFDSTUK II.
Gehooreigenschappen.

24. Logarithmische frequentieschaal.
In het volgende hoofdstuk zullen de eigenschappen van het
gehoor, voor zover deze voor meting toegankelijk zijn, worden
behandeld met het oog op het belang daarvan voor de beoordeling
van de geluidsweergave van een radiotoestel.
Wanneer men twee tonen van dezelfde frequentie, dus van
dezelfde hoogte, op een of andere wijze doet ontstaan, en de
frequentie van een van beide constant houdt doch van de andere
geleidelijk verhoogt, krijgt men op het ogenblik, dat deze laatste
toon het dubbele aantal trillingen maakt van de eerste, de indruk,
dat die tweede toon „net zo klinkt” als de eerste, maar hoger.
Men zegt nu dat die tweede toon het octaaf is van de eerste. Bij
verdubbeling van het aantal trillingen van een toon krijgt men
dus het octaaf.
Als grondtoon voor de muziek is internationaal vastgesteld de
„eenmaal gestreepte a”, dat is een toon die 435 trillingen per
seconde maakt.
In fig. 42 zijn de toetsen van een piano aangegeven, die bij
aanslag de toon a geven, benevens de verschillende octaven daarvan
met hun trillingsgetallen.
Fig 42
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De eerste merkwaardige ooreigenschap is nu deze: slaat men
achtereenvolgens aan de toetsen A, a, aJt en anl dan krijgen we
de indruk dat het verschil in toonhoogte tussen A en a volkomen
hetzelfde is als tussen an en ani. Bedenken we echter dat het
verschil in frequentie tussen A en a 108| trillingen per sec. bedraagt,
en tussen an en ani 870 trillingen per sec. dat blijkt hieruit dat
het oor wel geschikt is om de verhouding tussen het trillingsgetal
van twee tonen te beoordelen, maar niet het verschil.
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Zetten we de trillingsgetallen volgens fig. 42 op een horizontale
as uit, en verticaal de indruk van de hoogte van die verschillende
tonen op ons gehoor, dan krijgen we (fig. 43) een rechte lijn, als
de afstanden van de trillingsgetallen overeenkomen met die van
de toetsen in fig. 42.
Uit de figuren blijkt
Indruk
Fig.43
dat een gelijk verschil
toonhoogte
in de logarithmen van
twee trillingsgetallen
de indruk geeft van
een gelijk verschil in
A
a»
I
^9 toonhoogte. Daarom
sóó ' 1C?00
10
50
100
«000
zeggen we dat het oor
log 10=1
Foq 100-2^
log loop=3
„logarithmisch ” hoort
T^a^i
wat de toonhoogte be
treft. (Wet van Weber—Fechner).
Om deze reden wordt in diagrammen van luidsprekers, laagfrequent-transformatoren, pick-ups, enz. de frequentie steeds
volgens een logarithmische schaal aangegeven, daar men dan
een beter beeld krijgt van de eventuele indruk op het gehoor,
Met behulp van een rekenliniaal kan men deze schaaltjes even
gemakkelijk tekenen als een „millimeterschaal ”.
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Het oor hoort eveneens ,,logarithmisch” wat de intensiteit van
het geluid betreft. Het is dus evenmin geschikt om het verschil
in sterkte titssen twee tonen te beoordelen, maar wel voor
de verhouding in sterkte.
Heeft een toon achtereenvolgens de sterkte a, 10a en 100a,
dan krijgen we dus de indruk dat het verschil in sterkte tussen
a en 10a hetzelfde is als tussen 10a en 100a. Daarom wordt in de
desbetreffende diagrammen de geluidsterkte eveneens volgens een
logarithmische schaal aangegeven. Ook geeft men dikwijls in zulke
diagrammen in plaats van de geluidsterkte (energie per cm2) de
geluidsdruk (dyenes per cm2) logarithmisch aan. Daardoor onder
gaat het karakter van zo’n diagram geen wijziging, omdat volgens
bladz. 17 de geluidsenergie evenredig is met het kwadraat van de
geluidsdruk, hetgeen bij een logarithmische schaal hierop neer
komt dat alle ordinaten met eenzelfde getal worden vermenig
vuldigd. (log a2 = 2 log a).
Het kleinste ,,verschil” in geluidsterkte, dat een geoefend oor
kan waarnemen, bedraagt 25 %!
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Als een geluid twee maal zo sterk wordt krijgen we de indruk
dat het bijna niet in sterkte is toegenomen. Dit is voor de radio
techniek van veel belang, omdat wij door deze ooreigenschap tekort
komingen in weergave van de sterkte van de verschillende tonen
eerst opmerken wanneer deze tekortkomingen tamelijk groot zijn.
Dit heeft tengevolge dat het dikwijls voldoende is wanneer de
grootte van sommige onderdelen in een radiotoestel slechts globaal
wordt berekend, hetgeen een belangrijke arbeidsbesparing kan geven
Ook volgt hieruit dat vergroting van het vermogen van een radio
toestel slechts zin heeft, wanneer deze vergroting minstens het
dubbele bedraagt.

26. Het gehoorveld.
Het oor is voor tonen van 500 tot 4000 Herz (trillingen per sec.)
buitengewoon gevoelig. Men hoort deze tonen reeds wanneer het
trommelvlies trilt met een amplitude van de orde van grootte van
één honderdmillioenste mm! Voor lagere tonen dan 500 en hogere
dan 4000 Herz neemt de gevoeligheid van het oor sterk af.
Voor het nog juist hoorbaar maken van een toon van 50 Herz
is bijv, ongeveer 100000 maal zoveel geluidsenergie noodzakelijk
als voor een toon van 1000 Herz.

Fig.44
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Aan enkele grote fabriekslaboratoria heeft men als gemiddeld
resultaat van metingen, verricht bij een groot aantal personen,
de grafiek van fig. 44 bepaald.
In deze grafiek stelt de onderste lijn de geluidsdruk voor, die bij
verschillende frequentie’s nodig is om deze nog juist hoorbaar te
maken (de onderste gehoorgrens). De bovenste lijn geeft geluids
druk aan, die het oor nog juist kan verdragen, zonder dat men een
onaangename gewaard wording ondervindt (de bovenste gehoor-
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grens). Het vlak, door beide lijnen ingesloten, noemt men het gehoorveld. Alle geluiden, die voor de radio-ontvangst van belang
kunnen zijn, vallen binnen deze grenzen.
Uit deze grafiek volgt, dat radio-muziek ongeveer met de natuur
lijke sterkte behoort te worden weergegeven. Maakt men de geluid
sterkte nl. veel kleiner dan zullen de laagste en de hoogste tonen,
die reeds dicht bij de onderste gehoorgrens lagen, daar beneden
vallen en dus onhoorbaar worden. Vooral voor de lagere tonen is
dit bij een radiotoestel duidelijk waar te nemen, wanneer het ,,te
zacht” wordt ingesteld. Maakt men de weergave veel sterker dan
bij de uitvoering het geval is, dan komt men bij of boven de bovenste
gehoorgrens, hetgeen een van de redenen is, waarom dan het geluid
dof en onaangenaam gaat klinken.
Een andere reden wordt in de volgende paragraaf behandeld.

27. Combinatietonen (pordetectie').
Wanneer men tegelijkertijd twee tonen van voldoende sterkte
voortbrengt, één van bijv. 500 Hertz en één van bijv. 700 Hertz,
dan hoort men er nog twee tonen bij, die in werkelijkheid helemaal
niet aanwezig zijn, nl. een van 700 — 500 = 200 Hertz en een van
500 + 700 = 1200 Hertz. De „verschiltoon” van 200 Hertz is het
duidelijkst te horen en reeds in 1740 ontdekt; de „somtoon”
(van 1200 Herz) is het eerst door Helmholtz waargenomen, die deze
tonen, die blijkbaar in het inwendige van het gehoororgaan ont
staan ,,Kombinationsschwingungen” noemde. De sterkte van die
combinatietonen blijkt evenredig te zijn met het product van de
sterkte van de twee tonen, die werkelijk aanwezig zijn.
Men vermoedt dat dit verschijnsel zijn oorzaak vindt in de
omstandigheid, dat het gehoororgaan niet ,,lineair” werkt, in welk
geval men dit belangrijke verschijnsel ook „oordetectie” zou
kunnen noemen (zie later onder „detectie”).
Aan deze eigenschap is het mede te wijten, dat bij te grote
weergavesterkte de muziek dof gaat klinken, hetgeen men waar
kan nemen door het oor vlak bij de luidspreker te houden. Wordt
het geluid bijv. 6 x zo sterk, dan worden volgens het voorgaande de
, ,verschiltonen” 36 x zo sterk, waardoor het oor verschillende
lage extra tonen waarneemt, die het „dofklinken” ten gevolge
hebben.
Een ander merkwaardig gevolg van deze eigenschap neemt men
waar, als men door meting een analyse maakt van de tonen van
sommige muziekinstrumenten. Dan blijkt bijv, dat de lage tonen,
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die wij bij het aanstrijken van de g-snaar van een viool waarnemen,
in werkelijkheid nauwelijks aanwezig is, maar in ons oor ontstaat
door de verschiltonen van de hogere harmonische van de grond
toon. Hierop komen we in de volgende paragraaf terug.
Bij instrumenten met zwakke hogere harmonischen of boven
tonen, bijv, een orgel, zijn de lage tonen, die men hoort, ook in
werkelijkheid aanwezig.
De laagste toon, die vele luidsprekers kunnen weergeven, be
draagt 100 Herz; slechts enkelen gaan tot 75 of 50 Herz.
Heeft men nu een luidspreker die tot 100 Herz gaat, dan geeft
deze een toon van een violoncel van bijv. 80 Herz blijkbaar goed
weer, waardoor men de indruk krijgt dat die luidspreker ook
geschikt is voor de zeer lage tonen. In werkelijkheid is dit niet
het geval want een orgeltoon van dezelfde hoogte wordt door die
luidspreker niet weergegeven. Zowel bij de beoordeling als bij de
constructie van een luidspreker-installatie moet dus met het
verschijnsel van de „oordetectie” rekening worden gehouden.
28. Eenvoudige berekening in verband met ,,oordetectie”.
Wanneer het oor lineair werkte zou een verandering van lucht
druk tegen het trommelvlies een evenredige verplaatsing van de
daarvoor in aanmerFig. 45
hing
komende delen
y
van het inwendige ge
hoororgaan tengevolge
moeten hebben. Het
verband tussen een
verandering A van de
Tïo
bar
luchtdruk en de stand
+
5
O
Y van de betreffende
gehoorbeentjes enz., zou dan door een rechte lijn volgens fig. 45
kunnen worden aangegeven.
Het oor werkt echter niet lineair, zodat deze lijn een of andere
kromming moet vertonen. Een klein stukje van zo’n kromme
lijn mogen we vervangen door een stukje van een parabool, waarvan
de vergelijking luidt: Y = CA2, waarin c een of andere constante
voorstelt. We zouden voor dit geval met behulp van deze lijn de
verplaatsing van die inwendige deeltjes als functie van de tijd
kunnen construeren, wanneer de verandering van A als functie
van de tijd bekend is, hetgeen in fig. 46 is aangegeven voor het
geval dat A = Ao + b sin tot.
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(/l0 stelt de ordinaat voor van het punt, dat voor die lijn over
eenkomt met de normale lucht
druk in ruststand van het trom
y
melvlies).
Uit de figuur zien we direct
dat een sinusvormige verande
ring van A tussen de grenzen p
____ t
en q geen sinusvormige verande
ring van Y tussen de grenzen r
bar
en s ten gevolge heeft. Wanneer
!Aor
nu 2 tonen, waarvan de ,,hoek
b !
snelheid” resp. cür en co2 be
Fig.46
draagt (co = 2tcv) tegelijkertijd
werkzaam zijn, hebben we:
A = Ao -f- a sin coT/ + b sin a>2t,
Cu
wanneer a en b de amplituden
van de bij die tonen behorende luchtdrukverandering voorstellen.
Daar Y = cA2, geldt voor die 2 tonen:

ZL

(I)

Y = c(A0 4~ a sin co^ 4- b sin co2/)2 =
cX02 + ca2 sin2 co^ 4- eb2 sin2 co2Z + 2 cAoa sin co^ +
4- 2cX0d sin a>2t 4- 2 cab sin co^ sin co2t

Daar volgens de goniometrie
sin2 a = | — | cos 2a = | — | sin (90 — 2a), en verder
sin a sin B = | cos (a — £) — | cos (a + £) = | sin {90 — (a—/?)}
— | sin {90 — (a + ƒ?)}, mogen we voor vergelijking I ook schrijven:

Y = cA02 4- ca2 {| — | sin (90 — 2(0^)} 44- cb2{% — | sin (90 — 2co2£)} 4- 2cAQa sin
4- 2cX06 sin co2Z 44- 2cab [| sin {90 — (cox — co2)}£ — j sin {90 — (coL 4- co2}/] =
= c/l20 4- ^ca2 — |ca2 sin (90 — 2cox£) 4- |cè2 —
— %cb2 sin (90 — 2co2/) 4- 2/1 Qac sin co^ 4- 2AQbc sin a>2t 44- abc sin {90 — (coj — co2)}Z — abc sin {90 — (coj 4- co2)K
In het gehoororgaan zou op deze manier een samengestelde tril
ling ontstaan, die overeen zou komen met zes tonen, waarvan in
onderstaand staatje de hoeksnelheid en de amplitude nog eens
zijn aangegeven.
De tonen 2cox en 2<o2 zijn de octaven van
en co2, welke meestal
niet opvallen en een betrekkelijk kleine amplitude hebben.

r
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Hoeksnelheid
"1

co2
2(0 j

c/?i

2co2
+ co2

Wi — w2

Amplitude
2X0ac
2X06c
%ca2

leb2
abc
abc

Verder zien we dat de amplitude van de „somtoon” (&>! + w2)
en van de verschiltoon
— w2) evenredig is met het product van
de amplituden van de beide oorspronkelijke tonen. (De min-tekens
voor sommige termen in de laatste vergelijking betekenen alleen
een verschil in fase, omdat
— sin a = + sin (360 — a).

Verder zij opgemerkt dat het oor een verschil in fase tussen
verschillende trillingen niet kan waarnemen. In werkelijkheid is
het verschijnsel, dat zich in het gehoororgaan afspeelt, veel in
gewikkelder, zodat bovenstaande berekening slechts een vage
aanduiding geeft van het ontstaan der combinatietonen. Bij de
behandeling van de „radiolamp” als detector zullen we deze be
rekening weer toepassen.

29. Analyse van de toon van een viool.
Als een voorbeeld van de belangrijkheid van de combinatietrillingen zullen we thans terugkomen op een toon van de g-snaar
van een viool.
Bepaalt men de samengestelde trilling van deze toon door
meting dan krijgt men het
1/i96sec.
beeld van fig. 47, waarvoor
de amplitude van de diverse
harmonischen, in verhouding
tot die van de 2e harmoniy
y
sche, de volgende waarden
heeft: (Naar Trendelenburg,
Elektrische Methoden zur Klanganalyse).
Harmonischen
Amplituden

7
8
9
6
le
2e
3
4
5
0.03 1.00 0.18 0.31 0.19 0.19 0.15 0.13 0.04
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Harmonischen
Amplituden

10 11
12 13
14
15
16
17
0.11 0.14 0.11 0.08 0.11 0.02 0.05 0.1

Harmonischen
Amplituden

20
0.05

21
0.09

22
0.03

18 19
0.08 0.08

23
0.02

Zoals we zien, bedraagt de amplitude van de grondtoon slechts
3 % van die van de tweede harmonische, terwijl we in werkelijkheid
de in druk krijgen dat de grondtoon alle overige tonen overheerst.
Dit komt weer door de combinatietonen, want elke twee op elkaar
volgende harmonischen geven een „verschiltoon”, waarvan de
frequentie gelijk is aan die
Vi96sec.
van de grondtoon (bijv.
7 X 196 - 6 X 196 = 196)
zodat de eerste harmoni
sche in ons oor door 22
verschiltonen van 196 Hertz
versterkt wordt. De trilling
van fig. 47 maakt dus op
V
Fig.48
V
het gehoor een geheel an
dere indruk dan deze figuur
zou doen vermoeden. In fig. 48 is getracht enigszins aan te
duiden hoe we de toon van fig. 47 in werkelijkheid horen, door
deze te ,,superponeren” op een sterke toon van 196 Hertz.

30. De voor ,,radio" in aanmerking komende geluidsfrequentie*s.
We kunnen thans de resultaten van onderstaande metingen,
verricht aan een van de grote laboratoria van de Western Electric,
enigszins overzien (fig. 49).
Fig. 49
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Voor een gezelschap van 4 tot 14 musici werden verschillende
geluiden door middel van een zo volmaakt mogelijke verst erker-
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installatie geproduceerd. Verder was men in staat om van die
geluiden elke willekeurige frequentie in de luidspreker onhoorbaar
te maken. Bij een bepaald geluid, bijv, bij een piano, bleek nu dat
men de lage frequentie’s beneden 100 Hertz en de hoge boven
5500 Hertz kon ,,afsnijden”, zonder dat dit werd bemerkt.
In de figuren geven de getrokken lijnen het frequentiebereik
aan van de diverse geluiden, terwijl twee cirkeltjes op iedere lijn
aangeven tot hoever men met het afsnijden van de laagste en
de hoogste frequentie’s kan gaan, voordat dit werd opgemerkt.
(De dwarsstreepjes geven de gebieden aan, waarin geen eenstemmig
heid heerste). De invloed van de combinatietonen springt hier
duidelijk naar voren, vooral wat de „verschiltonen” betreft. Op
de piano heeft men bijv, beneden de 100 Hertz een vrij groot aantal
toetsen liggen, (zie fig. 42) waarvan we de tonen zuiver uit
de luidspreker kunnen krijgen, zonder dat deze de grondtonen
daarvan behoeft te kunnen geven.
Bij een fluit daarentegen, waar de hogere harmonischen in ver
houding zwak zijn, moet de laagste frequentie ten volle door de
luidspreker kunnen worden weergegeven. Een orgel komt in de
tabel niet voor; hoogstwaarschijnlijk zal daarvoor een laagste
frequentie van 50 Hertz of minder noodzakelijk zijn.
Uit deze tabel kunnen we verder de conclusie trekken, dat voor
,,ideale” radio-ontvangst een toestel alle frequentie’s van 50 tot
ongeveer 15000 Herz in de goede sterkteverhouding behoort te
kunnen weergeven. Het is tot op heden vrijwel onmogelijk dit
ideaal zonder buitengewone middelen te bereiken; de constructie
van een luidspreker, die aan bovengenoemde eis voldoet, is nl.
een van de moeilijkste technische problemen. Verder maakt het te
grote aantal zendstations het thans onmogelijk, om tot 15000
Hertz te gaan. Het buitengewone aanpassingsvermogen van het
oor, benevens het verschijnsel van de ,,oordetectie”, is hier de
gelukkige oorzaak, dat men thans reeds een geluidskwaliteit
bereikt, die de meeste mensen voldoet, waardoor de ,,radio” bezig
is, een cultuurfactor te worden van grote betekenis.
Ten slotte is in onderstaande tabel het frequentiebereik van
de grondtoon van enige muziekinstrumenten en van de zang aan
gegeven:

I
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Frequentie van de
grondtoon in Hertz

zang

Orgel
Piano
Viool
Violoncel
Fluit
Klarinet
Hobo
Sopraan
Alt
Tenor
Baszanger

16 — 8276
27 — 3480
193 — 2763
64—1304
244 — 2323
162 — 2323
244—1550
258—1035
172 — 690
129 — 517
86 — 345

Zie verder „Speach en Hearing” by Fletcher.

HOOFDSTUK III.

Luidsprekers.

31. Tegenstrijdige eisen.
Men kan in principe op twee manieren een voldoende hoeveelheid
gehiidsenergie produceren.
In de eerste plaats kan men een klein oppervlak met grote
amplitude in de monding van een trechter laten trillen. De trechter
behoort in het belang van een goede weergave grote afmetingen
te hebben. Deze methode wordt toegepast bij sommige luidsprekers
voor groot vermogen.
In de tweede plaats kan men een betrekkelijk groot oppervlak
met een kleine amplitude laten trillen. Deze methode komt in
verschillende variaties het meeste voor. Een volmaakte luidspreker
zou voor dit doel een betrekkelijk grote, onbuigzame, zeer lichte,
plaat moeten bevatten. De eisen groot, sterk en licht zijn echter
met elkaar in tegenspraak, waardoor het practisch zeer moeilijk is
aan elk daarvan in gelijke mate tegemoet te komen. Bij de telefoon
is het trillende oppervlak van ijzer vervaardigd, omdat dit tegelijker
tijd twee functies moet vervullen, nl. als membraan en als ,,anker’".
In de meeste gevallen is het echter in de techniek gewenst, dat
voor elke functie een afzonderlijk orgaan wordt gebruikt. Het
membraan van de telefoon bijv, is als membraan te zwaar en als
anker te dun. Verder zal het door zijn grote elasticiteit gemakkelijk
eigen trillingen uitvoeren, zoals we reeds in fig. 39, 40 en 41 zagen.
Daarom is de telefoon voor goede weergave van muziek ongeschikt
Voor weergave van het gesproken woord kan de telefoon wel dienen,
omdat daarvoor een veel kleiner frequentiebereik nodig is dan voor
muziek. Dat men in plaats van zeven ,,zeuven” moet zeggen
bewijst reeds, dat het verschil tussen de z, de v, de n en de g moei
lijk te horen is.
Voor frequentie’s in de buurt van het eerste resonantiepunt
is de telefoon een van de gevoeligste instrumenten, die er bestaan.
Bij een energie-opname van 10~10 Watt, dus 0,0000000001 Watt,
kan een goede telefoon nog een hoorbaar geluid veroorzaken. De
amplitude van het membraan is in dat geval van de orde van grootte
van één molecule!
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-Techniek.
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32. De electromagnetische luidspreker.
Anker en membraan zijn als afzonderlijke organen toegepast
(fig. 50). Meestal is het membraan van papier gemaakt, omdat
bij dit materiaal de eisen van
lichtheid, sterkte en geringe
Fig 50
elasticiteit nog het meest met
Permanente magneet
elkaar in overeenstemming zijn.
4V /
Verder brengt men het mem
braan in de vorm van een
conus, omdat een vlakke plaat
Anker z\.
Membraan^
te slap zou zijn. Daar de ge
E leverde geluidsenergic even
redig is met het kwadraat van
de sterkte van het magnetisch veld in het anker is het niet alleen
noodzakelijk dat een permanente magneet wordt toegepast, maar
behoort tevens de afstand tussen het anker en de weekijzeren
„poolschoenen” zo klein mogelijk te zijn (zie „Electriciteit”
v: d. S.). Daaruit volgt onmiddellijk dat het anker slechts met
een kleine amplitude kan trillen, waardoor deze luidspreker de lage
tonen, die een grote amplitude vereisen, niet goed kan weergeven
en eenmin geschikt is voor een groot vermogen. Om hieraan tegemoet
te komen past men een grote conus toe. Bij lage frequentie’s trilt
deze nl. in zijn geheel, terwijl bij hoge frequentie’s alleen het papier
in de onmiddellijke omgeving van het middelpunt aan deze trillingen
deelneemt. Deze trillingen zullen in het laatste
geval als lopende golven van het middelpunt
Fig.51
naar de rand lopen, doch daarbij sterk worden
gedempt
vanwege de geringe elasticiteit van het
ft
papier, zoals in fig. 51 zeer overdreven is aan
gegeven. We hebben dus eigenlijk een groot
membraan voor lage frequenties en een klein voor
de hoge tonen, waardoor in zekere mate aan het
bezwaar van het gebrek aan lage tonen tegemoet
wordt gekomen.
Een ander bezwaar van deze luidspreker is
gelegen in de omstandigheid dat het anker met
vrij grote kracht door de permanente magneet
wordt aangetrokken en dus door een sterke veer
3
V (fig. 50) op zijn plaats moet worden gehouden.
Het lichte systeem met de sterke veer bezit daardoor een vrij hoog
eigen trillingsgetal, waardoor tonen in de buurt van deze frequentie
te sterk kunnen worden weergegeven.

i
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Teneinde van de te bespreken vier hoofdtypen van luidsprekers
een vergelijkbaar overzicht te krijgen, is van een luidspreker van

elk type volgens fig. 52 de gevoeligheid ( —

) bepaald bij constante

geluidsdruk, door de microfoon bij elke frequentie zo dicht mogelijk
voor de luidspreker in de eerste „spanningsbuik” te plaatsen en

Fig. 52
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steeds in te stellen op dezelfde geluidsdruk (zie 14). (Ex en E.2
zijn gemeten met lampvoltmeters. We zullen op deze meting en
de overige toestellen later terugkomen).
De grafieken van fig. 53 tot 63 zijn alle op dezelfde schaal ge
tekend. Hoewel deze metingen geen aanspraak maken op grote
nauwkeurigheid, kan men daaruit wel het gedrag van de verschil
lende typen van luidsprekers „ten opzichte van elkaar” beoordelen,
daar deze alle onder dezelfde omstandigheden zijn doorgemeten.

Fig 53
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In fig. 53 is op deze manier aangegeven de gevoeligheid van een
electromagnetische luidspreker bij verschillende frequenties.
De laagste frequentie, die deze luidspreker enigszins behoorlijk
kan geven, bedroeg J50, de hoogste pl.m. 3500. Voor spreken en
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zingen is deze dus geschikt, maar voor muziek minder voldoende.
Verder zien we een groot aantal resonantiepunten en tevens dat
de ,,gevoeligheid ” varieert van 45 bij 150 Hertz tot 8000 bij pl.m.
1600 Hertz.

33. De electromagnetische luidspreker viel ,,gebalanceerd" anker.
Ten einde de sterke veer V overbodig te maken heeft men deze
a.h.w. vervangen door een tweede stel poolschoenen op een manier, die reeds vroeger
Fig. 54
bij het z.g. Creed-relais werd toegepast.
Het anker kan draaien om het middel
punt m, de stroom wordt gestuurd door het
draadklosje K. Daar beide polen het anker
K f
nagenoeg met dezelfde kracht aantrekken,
is thans een zeer slap veertje voldoende
N
Z
mom het anker in zijn evenwichtsstand te
houden. Daardoor ligt het eigen trillings
Anker
getal van dit systeem veel lager dan bij
de vorige luidspreker, waardoor de lagere
tonen beter tot hun recht komen.
In fig. 55 is de ,,gevoeligheid” van een
dergelijke luidspreker als functie van de frequentie aangegeven.
Fig.55
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We zien dat de laagste toon, die deze luidspreker kan geven,
75 Hertz bedraagt en de hoogste ongeveer 7000 Hertz. Verder
zien we weer een groot aantal resonantiepunten en tevens dat de
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,,gevoeligheid’’ varieert van 8 bij 370 Hertz tot ruim 10000 bij
1500 Hertz.
Daar bij elke luidspreker hoogstens enkele procenten van de
toegevoerde electrische energie in geluidsenergie wordt omgezet,
is deze uit een electrisch oogpunt in hoofdzaak op te vatten als
een zelfinductie, waarvan de impedantie, waarop we later terug
komen, ongeveer evenredig met de frequentie zal toenemen. In
fig. 56 is van laatstgenoemde luidspreker de impedantie als functie
X103IL-impedantie

Fig. 56
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van de frequentie aangegeven, welke impedantie hier toeneemt
van pl.m. 3000 Q bij 75 Hertz tot 48000 Q bij 8000 Hertz. Bij de
bespreking van de ,,aanpassing” aan de eindlamp komen we op
dit laatste terug.
34. De inductordynamische luidspreker.
Dit is een electromagnetische luidspreker met eveneens een
kleine luchttussenruimte tussen anker en pool«p Fig. 57
schoenen, waarvan het anker echter, in tegen
b
stelling met de vorige luidsprekers, met grote
.ijzer
amplitude kan trillen onder behoud van de
kleine luchttussenruimte.
Wanneer de stroom door het draadklosje van
N
Z
beneden naar boven loopt zal het stukje ijzer,
dat aan een dun bandje b hangt, zich een
weinig naar links begeven, omdat bij deze
stroomrichting het magnetisch veld aan de
linker zijde van het stukje ijzer zal worden
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versterkt en aan de rechter zijde verzwakt. Deze luidsprekers
komen in Duitschland voor onder den naam van „Freischwinger”.
Een andere vorm van dit systeem is in fig. 58 aangegeven. Het is
onder de naam ,,inductor dynamische” luidspreker afkomstig uit
Amerika.
Fig.S8
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Twee ijzeren staafjes r en s zijn door twee messingdraadjes ver
bonden tot één geheel (fig. 581), dat zich bevindt tussen de pool
schoenen van een magneet. In fig. 5811 zijn de slappe veertjes V
aangegeven. Bij een stroomrichting door de draadklosjes volgens

Fig.59
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fig. 581II zal het magnetisch veld van de poolschoenen bij a
worden verzwakt, en bij b worden versterkt, waardoor het systeem
een kracht naar beneden ondervindt. Daar dit systeem zich met
grote amplituden met behoud van een kleine luchttussenruimte
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kan bewegen, kunnen luidsprekers van dit type de lage tonen uit
stekend weergeven. Van een doorgemeten luidspreker van dit type
vonden we een ,,gevoeligheid” van 6500 bij 50 Hertz (fig. 59).
Tussen 600 en 800 Hertz was de gevoeligheid van deze luidspreker
te klein, evenals boven de 6000 Hertz. De impedantie neemt
volgens fig. 60 toe van pl.m. 2000 Q bij 80 Hertz tot 160000 Q
= impedantie
xion.
i
t

Fig.60
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bij 7000 Hertz. Het is niet uitgesloten dat een dergelijk systeem
,,toekomst” heeft, indien men kans ziet de hoge tonen meer ,,op
te halen”.

35.

De electrodynamische luidspreker.

Zoals in een volgend hoofdstuk zal worden afgeleid, bedraagt
de z.g. electrodynamische kracht, die op een stroomgeleider van
l cm lengte in een magnetisch veld van H. Gaus bij een stroomsterkte van i Amp. wordt uitgeoefend:

K = 0,1 H i l dynes,
als de krachtlijnen loodrecht op de stroomgeleider zijn gericht.
Dit wordt, volgens een zeer oud patent, toegepast bij de electro
dynamische luidspreker. Daar de kracht evenredig met H is, zal
de amplitude bij veranderlijke stroom eveneens evenredig met
H zijn, en dus, evenals bij de electromagnetische luidsprekers,
de hoeveelheid geluidsenergie evenredig met het kwadraat van de
sterkte van het magnetisch veld.
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Uit een electrotechnisch oogpunt bekeken, is de electrodynamische
luidspreker eigenlijk een stap ach
Fig. 61
teruit.
et
Door het spoeltje S (fig. 61) moet
nl. een grotere luchttussenruimte
ó worden toegepast dan bij de
electromagnetische luidspreker,
hetgeen een zwaarder magneetsysteem, of een flinke electromagneet, vereist, opdat de veld
sterkte
in de luchtspleet Tiog vol
V
doende zij. Voor grote vermogens
is de electrodynamische luidspreker buitengewoon geschikt; voor
omroepontvangst betekent de electromagneet een ongewenste
complicatie.
Daarom heeft men in de laatste tijd de wanddikte van het
spoeltje tot een minimum trachten te beperken en de kwaliteit
van de permanente magneet (kobaltstaal) zodanig verbeterd, dat
thans betrekkelijk lichte electrodynamische luidsprekers tegen een
vrij matige prijs zijn te verkrijgen.
Qevoeligheid

Fig 62
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De ,,gevoeligheid” van een dergelijke ,,moderne” electrodynamische luidspreker bij verschillende geluidsfrequentie’s is in fig.
62 aangegeven.
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De laagste toon, die deze luidspreker kon geven, bedroeg 75
Hertz, de hoogste ongeveer 7 è. 8000 Hertz.
De impedantie varieerde bij deze luidspreker van 6000 £? bij
75 Herz tot 160000 Q bij 8000 Hertz (fig. 63).
Fig.63
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Daar de electrodynamische luidspreker met grote amplitude kan
trillen, gebruikt men voor
deze meestal een kleinere
Fig 6 4
conus dan voor de electromagnetische luidspreker. .
h\\\\\\v> Bij de lage tonen zou dit
ten gevolge hebben, dat
de luchtdrukveranderingen
die aan beide zijden van
de conus ontstaan, zich
volgens fig. 64a om de
conus heen zouden ver
c
effenen. (Voor 100 Herz
bijv, bedraagt de golflengte
330
in de lucht ------= 3,3 m)
100
7
waardoor men op enige afstand de lage tonen nauwelijks zou horen.
Daarom moet de conus worden bevestigd in een stevige plaat,
die zelf geen storende trillingen kan maken, van voldoende grootte;
hoe groter hoe beter (fig. 64, b en c).

s

I
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36. Hel nuttig effect van een luidspreker.
De electromagnetische luidspreker van fig. 50 heeft in principe
het grootste nuttig effect. Daarom is de permanente magneet van
deze luidspreker kleiner dan die van de overige besproken luid
sprekers. Verder blijkt dat de gemeten luidsprekers alle ongeveer
dezelfde maximale, ,,gevoeligheid”, dus hetzelfde maximale nuttig
effect bezitten.
Bij een gevoeligheid van 9000 bedroeg het Watt verbruik
1
107
------ Watt =------- ergen/sec
1100 ergen/sec.
9000
9000 & '
Nemen we als gemiddelde afstand van de microfoon tot de top
van de conus voor deze metingen 15 cm aan, dan zou de geluidsdruk
op een boloppervlak met een straal van 15 cm hieruit kunnen
worden berekend voor het geval dat de door de luidspreker per
cm2 uitgestraalde geluidsenergie in iedere richting even groot
was en het nuttig effect van die luidspreker 100 % bedroeg. Volgens
bladz. 17 bedraagt nl. de geluidsenergie per cm2: 0.024/>2 ergen,
als p de geluidsdruk voorstelt. We hebben dan:
0.024 p2 x 4tt152 = 1100 (oppervlakte bol = 4yrr2)
p = V16 = 4 dynes/cm2.
Volgens de bij de voor deze metingen gebruikte microfoon ver
schafte gegevens bedroeg de geluidsdruk steeds 0,3 dynes per cm2,
dus 13,3 keer zo klein. Het nuttig effect (?/) was dus 13,32 keer
100
zo klein, dus vj=
% = 0,57%. Deze zeer globale berekening
geeft enige kijk op het geringe nuttig effect van de luidspreker;
het nuttig effect van een telefoon is van dezelfde orde van grootte.
Bij deze metingen is voor cos cp (zie later onder wisselstroomtheorie) steeds de waarde één aangenomen, daar dit niet van
noemenswaardige invloed is op de orde van grootte van de
verkregen uitkomsten.
Volgens metingen van W. A. Oliver (Wirel. Engr. Dl. 10 Bldz.
20) varieerde het nuttig effect van een luidspreker van het inductordynamische type volgens onderstaande tabel:
Hertz

50
100
500

V%

Hertz

V°/O

0,22
14,5
3,4

1000
2000
5000

0,95
2,9
0,065
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37. ,,Gecombineerde luidsprekers”.
Het is tot op heden niet mogelijk om een luidspreker te vervaar
digen, die, bij een nuttig effect van enige procenten, alle frequenties
van 50 tot 10000 Hertz met dezelfde sterkte weergeeft. Ook schijnt
er weinig kans te bestaan dat hierin in de naaste toekomst grote
verbeteringen zullen worden aangebracht, hetgeen ons, gezien de
buitengewone moeilijkheid van het probleem, niet behoeft te ver
wonderen. Daarom past men wel, ter verbetering van de geluids
kwaliteit, twee luidsprekers toe met karakteristieken, die elkaar
aanvullen. Dergelijke luidsprekers zijn in de laatste tijd onder de
naam van gecombineerde luidsprekers in de handel verkrijgbaar.
Zij zijn meestal van het electrodynamische type. Een combinatie
van een inductor-dynamische met een electro-magnetische luid
spreker kan eveneens uitstekende resultaten geven.

HOOFDSTUK IV.

Beknopte electriciteitsleer, electrodynamica.

38. Het magnetisch veld, veldsterkte, de flux <X>.
Hoewel het practisch niet is te verwezenlijken geeft het voor de
behandeling van de volgende formules veel gemak wanneer we
uitgaan van de eenheid van magnetisme. Hieronder verstaat men
een zeer klein noordpooltje, dat een pooltje van dezelfde sterkte
op 1 cm afstand afstoot met een kracht van 1 dyne. Verder blijkt
uit metingen dat deze afstotende kracht omgekeerd evenredig is
met het kwadraat van de afstand tussen beide pooltjes.
Onder de veldsterkte (H) in een punt van een magnetisch veld
verstaan we dan de kracht, die de eenheid van magnetisme, in dat
punt geplaatst, zou ondervinden. Zou deze eenheid bijv, in f>
(fig. 65) een kracht ondervinden van 2000 dynes, dan zegt men
H = 2000 Gaus.
In de techniek zegt men in zo’n geval nog vrij algemeen:
H = 2000 krachtlijnen/cm2. Hoe men aan die laatste uitdrukking
komt zal spoedig worden behandeld.
H-

Fig. 65

y?

Y\

Fig 66

N

z

Denken wij ons een vlakje V loodrecht op de krachtlijnen, dan
kunnen we in dit vlakje een ringetje tekenen, dat een oppervlakte
van 0 cm2 begrenst, en in ieder punt van 0 de veldsterkte H als
vector uitzetten. We krijgen zodoende in 0 een bundel pijlen.
Maken we elke pijl H cm lang, dan noemen we de inhoud van deze
bundel in cm3de flux 0 door 0. Is H binnen 0 overal even groot
dan geldt dus voor dit ringetje 0 = HO Maxwell. In de techniek
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zegt men meestal <p = H.0. „krachtlijnen ”. Is H niet overal
dezelfde dan moet de inhoud van het betreffende lichaam nader
worden berekend. Dit doen we door 0 in kleine stukjes te ver
delen (fig. 67) waardoor we vinden:
=FI^OY-\-H2O H^0 2-\-....
Fig 67
= 'ZHO.
Theoretisch moet men 0
in zeer kleine stukjes AO ver
delen, hetgeen dan geeft:
H, H2
0 = StfdO.
O

V

Oi

‘2

3

De flux is dus een reken
grootheid, een onmisbare func
tie, welke door Maxwell is
ingevoerd.

39. 0 gedraagt zich als een onsamendrukbare „stof".
Denken wij ons een deel van de ruimte begrensd door magnetische
Fig. 69
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Fig 68
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krachtlijnen (ACEFDB fig. 68), een zog. magnetische krachtbuis,
dan is de waarde van 0 in elke doorsnede daarvan dezelfde, dus
0 door AB=$ door CD = 0 door EF. Het algemene bewijs voor
deze stelling kan hier niet worden gegeven. Voor een „eenheidspooltje” (m) kan het worden aangetoond (fig. 69).
Op een afstand van

cm is nl. H = — Gaus, en bedraagt dus
r2

de totale flux door een bol met

cm straal (oppervlakte bol

= 47^2)

HO = éTt^2 x — = 4rr Maxwell.
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Voor een bol met r2 cm straal vinden we 47ir.,2— = 4tc Maxwell.
'22
De 0 door elke concentrische bol is dus even groot.
Eveneens kan worden bewezen dat de 0 door elk willekeurig
lichaam, dat m geheel omhult, 4tt Maxwell bedraagt.
In de techniek had men reeds jaren geleden een „eenheidsflux”
ingevoerd, nl. de flux waarvoor gold: H x O = 1. Deze eenheidsflux noemde men een ,,krachtlijn”, welke naam wetenschappelijk
onjuist is. Voor H = 100 is dus de doorsnede van een dergelijke
„krachtlijn”---- , voor H —
= — is O = 10 als H tenminste overal
100
10
op het oppervlak O dezelfde is.

Uit H x O = 1 volgt H = —, dus H is gelijk aan het aantal
„krachtlijnen” per cm2. Het betekent dus hetzelfde of men zegt
H = 300 dynes, H = 300 Gaus of H = 300 krachtlijnen/cm2.
Verder betekent het hetzelfde of men zegt: 0 = 6000 Maxwell,
of de „krachtstroom” 0 bedraagt 6000 krachtlijnen. Deze technische
uitdrukkingen worden nog zo algemeen gebruikt, dat ze niet
genegeerd kunnen worden.

40. De eerste electro-magnetische hoofdwet van Maxwell.
Deze is een van de pijlers, waarop de theoretische electriciteitsleer, en dus ook de radiotechniek, steunt.
Daar de eenheid van magnetisme in een magnetisch veld een
kracht van H dynes ondervindt, zal men in het algemeen arbeid
moeten verrichten om die
eenheid
in dat veld te ver
Fig.70
plaatsen. Het berekenen van
A
die arbeid is voor een wille
keurig geval meestal ondoen
lijk. Volgens de eerste elec/ leo^ 1OA
15A
tro-magnetische hoofdwetvan
l|20A30A
100A
Maxwell bedraagt nu de ar
beid, die verricht moet wor
den om met de eenheid van
q
magnetisme een willekeurige
gesloten
kringloop te bep
schrij ven, altijd:
0,4tt7 ergen,
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waarin I voorstelt de som van de stromen in Ampères, die door
het vlak van de doorlopen gesloten baan lopen.
In fig. 70 stellen de verticale staven koperdraden voor, welke
van verschillende stroomlopen een deel uit maken en waardoor de
in de figuur aangegeven stromen vloeien. Volgens deze wet bedraagt
dus de arbeid, die verricht moet worden, om met de eenheid van
magnetisme de gesloten baan ABC DA te doorlopen.
0,4ti(5 H- 30 4- 10 — 20) ergen = 31,4 ergen.

Met de draden ƒ>, q en r hebben we dus voor deze berekening
niets te maken, omdat we daar met de eenheidspool niet om heen
komen.
Komen we bij de beweging van de eenheid van magnetisme niet
om een stroomgeleider heen, dan bedraagt de arbeid 0,4ti x O ergen
= 0 ergen. Met behulp van deze wet, die dus experimenteel ge
vonden is, kunnen nu voor verschillende gevallen magnetische
velden, en ook ([>, worden berekend.
41.

Het magneetveld om een lange rechte draad.

Uit symmetrie-overwegingen, en ook uit de proef met ijzervijlsel,
volgt dat de krachtlijnen om een lange rechte stroomgeleider cirkels
zijn.
Wanneer dus op een afstand van x cm
Fig 71
van het middelpunt van de geleider (fig. 71)
de veldsterkte Hx Gaus bedraagt, moeten
we voor de beweging van de eenheid van
magnetisme, linksom volgens de krachtlijn
met de straal x, een arbeid verrichten van
Kracht x weg = Hx2tix ergen.
(Kracht en weg vallen voor dit geval nl. samen).
Daar deze arbeid volgens Maxwell steeds 0,4tiZ ergen bedraagt,
als i de stroomsterkte in A. voorstelt, hebben we:
0,4tt/ = H X 2tlx

dus

0,2/
Hx = ------ Gaus.
x
De veldsterkte om deze draad is dus omgekeerd evenredig met
de afstand tot het middelpunt van de geleider.

48

42. Het magneetveld in een geleider.
Dit is voor de radiotechniek van veel belang. Denken we ons
een draad, waarvan de doorsnede met het papier de cirkel AB is
(fig. 72), dan heeft men ook in die draad bij
Fig. 72
stroomdoorgang een magnetisch veld, waarvan de
A
krachtlijnen uit symmetrie-overwegingen eveneens
cirkels zijn. Denken we ons in die draad zo’n
cirkel met een straal van x cm, dan bedraagt de
als boven verrichte arbeid weer 0,2nx x Hx ergen.
Zij de stroomsterkte door de gehele draad I
Ampère, dan gaat door de cirkel met een straal
x2
van x cm een stroom van — I Ampère.
r2
We hebben dus voor dit geval volgens Maxwell:
x2
0,2tix X H = 0,4tc—I,
r2

dus

Hx = 0,2—x Gaus.
x
r2

In de draad is de veldsterkte dus evenredig met de afstand tot het
-aa i
+ Z0’27 •
middelpunt I—— is een bepaa^ld getal), dus in het middelpunt nul.

Fig. 73

nr

In fig. 73 is de veldsterkte voor enige punten volgens het voor
gaande aangegeven voor een lange rechte draad waarvan de dikte
2r cm bedraagt.
Voor Hr gelden beide formules, want daar is.
0,2/%
ƒ.2

0,2/r _ 0,2/
ƒ.2

ƒ>

De flux zouden we voor een stuk ABCD kunnen berekenen door
de inhoud van het ,,dijkje” van fig. 74 te bepalen, hetgeen met
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behulp van de eerste beginselen der differentiaal en integraal'
rekening mogelijk is.
Het magnetisch veld van een ringvormige spoel van n windingen
waardoor een stroom van I Ampère gaat (fig. 75).
Uit symmetrie-overwegingen, en ook uit de proef met ijzervijlsel,
volgt dat de krachtlijnen binnen
Fig.75
de windingen cirkels zijn.
Zij de veldsterkte op een af
stand x cm vanaf M : Hx Gaus,
dan bedraagt de arbeid, nodig
voor het bewegen van de een
heid van magnetisme langs deze
cirkel:
'2nx x Hx ergen,
x
3 rf
Volgens Maxwell hebben we

43.

M

4

H

dan:
2nx x Hx = 0,47tn/ ergen,

omdat we om n geleiders zijn ge
gaan, terwijl door elke geleider
een stroom van i Ampère gaat.
Hieruit volgt:
ni

Hx = 0,4ti ----- Gaus (I)
2nx
De veldsterkte binnen de spoel is dus omgekeerd evenredig met
de afstand tot de as, zoals in fig. 76 nader is aangegeven.

Fig. 76

H1 TtnT
i Rm

15

13

H2^

Voor de lijn, die de uiteinden van
tot H5 verbindt, mogen we
bij benadering een rechte lijn nemen, wanneer dA niet klein is
j j

h.

Vrijdaghs, Radio-techniek.
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ten opzichte van d2. In dat geval kan de flux van die spoel op
eenvoudige wijze worden berekend. De oppervlakte van de door
snede bedraagt fad2 cm2 = 0 cm2.
Gemakkelijk ziet men uit de figuur dat dan:
0 = 0 x H3 Maxwell, als H3 de veldsterkte voorstelt voor de
krachtlijn met de gemiddelde straal R ZZl’
Volgens I hebben we dan:

0,47tm _ ,
0 =------- - O Maxwell
Noemen we 2nRm de gemiddelde lengte l van de krachtlijnen,
ni
dan wordt de formule 0 = 0,4tt— x O Maxwell.
1
ni
Men noemt ni het aantal Ampère-windingen (AW) en — het

z

aantal Ampèrewindingen per cm. (AW/cm).
De formule wordt dan:
0 = 0,47r x AW/cm x O Maxwell.

In deze vorm wordt de formule in de techniek meestal gebruikt.
Voorbeeld. Hoe groot is de flux van een ringvormige spoel van
200 windingen (zie fig.), waardoor een stroom van 0,3 A gaat.
Oplossing.
99
0 = }ti32 cm2 = —Ti cm2
4
l = 18tt cm
i 30 'i
0,3 x 200
AW/cm =
18ti
dus
0,3 X 200
9
0 = 0,4tt x
X — =9,42 Maxwell
18tt
4
Opmerking. Men noemt een dergelijke spoel soms wel een
veldloze spoel, waarmede men be
Fig 77
doelt dat deze in de ruimte daar
a.
b
buiten geen magnetisch veld bezit.
Dit is onjuist. Wanneer we nl. met
D
de eenheid van magnetisme een baan
abca beschrijven volgens fig. 77, be
draagt de verrichte arbeid 4tiz ergen,
omdat we eenmaal om een stroomgeleider heen komen.
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Dit kunnen we inzien door voor abca een touwtje te nemen,
waaraan we trekken. Het zal dan om één draad blijven ,,haken”.
De spoel heeft dan ook in de ruimte daar buiten bij benadering
het magnetisch veld van één enkele winding van D cm diameter,
waardoor een stroom gaat van I Ampère. Vanzelfsprekend is dit
veld veel zwakker dan het veld in de holte van die spoel.

44. IJzer in de spoel.
Wanneer we de holte van de spoel opvullen met week ijzer, wordt
het magnetisch veld enige duizenden malen zo sterk. (Zie bldz.
85 — 91 van „Electriciteit”). Volgens een oude wijze van uitdrukken
zegt men dat dit sterke veld in het ijzer wordt ,,geïnduceerd”
door de veldsterkte H, die reeds in de holte tengevolge van de
A. W. van de spoel aanwezig was. Daarom noemt men de veldsterkte
in het ijzer ,,de inductie”, voor te stellen door B. Deze wordt
eveneens uitgedrukt in Gaus of in krachtlijnen per cm2. Men is
niet in staat de B te berekenen, als de H bekend is. Daarom wordt
voor een bepaalde ijzersoort de betrekking tussen H en B steeds
experimenteel bepaald. In fig. 78 is B = f(H) voor week ijzer
aangegeven.
Fig 78
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We zien dat bij H — 3 de B ongeveer 10000 wordt, dus dat we
door toepassing van ijzer in dit geval een 3300 maal zo sterk
B
noemen we de permagnetisch veld verkrijgen. De verhouding

meabiliteit (magnetische doorlaatbaarheid) van ijzer, voor te
stellen door de letter /z (mu). We hebben dus
B
dus B = jliH.
f‘=H’
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Zoals we uit de figuur zien is bij niet te hoge inductie, tot ongeveer
10000, de B evenredig met H, in welk geval we de flux bij toepassing
van ijzer weer bij benadering volgens fig. 76 kunnen berekenen.
We vinden dan voor de flux:
0 = B,'gomidd. X O =

45.

ni
X 0 = 0,471—^0 Maxwell.
4

De windingen niet regelmatig verdeeld.

Wanneer we nu de windingen, die eerst regelmatig volgens fig. 791
over de omtrek van de ijzeren kern waren verdeeld, naar elkaar
toe schuiven volgens fig. 7911, dan blijkt uit de waarneming, dat
het veld in de ijzeren kern praktisch dezelfde sterkte behoudt,
wanneer tenminste de oorspronkelijke inductie niet al te hoog was.

I

Fig 79

n windingen

n windingen

M7'

De flux wordt dus weer 0 = 0,4ti—nO Maxwell, waarin l thans
l
de lengte voorstelt van de gemiddelde krachtlijnenweg door het
ijzer. Dezelfde formule blijkt met voldoende nauwkeurigheid even
eens te gelden voor spoelen van rechthoekige doorsnede, dus
ni
in fig. 80 is eveneens: 0 = 0,4ti—/llO Maxwell.
Z
Fig 80

Maten in m m.

T
20X20

Vraagstuk. Men wenst in bovenstaande weekijzeren kern een
flux 0van 40000 Maxwell. De stroom door de draadklos bedraagt
80 mA. Hoeveel windingen moet deze draadklos bevatten?

53

40000 Maxwell
= 10000 Gans.
2x2 cm2
De gemiddelde krachtlijnenweg is:
Oplossing.

2 x (3 + 2) + 2 x (4-f-2) cm = 22 cm.
Uit de grafiek lezen we af: voor B = 10000 moet H 3,15 zijn.
We hebben dus:
ni

H = 0,4tt—
0,4nn 0,08
3,25 = —------- -—
22
3,15 X 22
= 690,0 windingen
0,4tt X 0,08

n =

Opmerking. Schrijft men de formule:
ni
<P — 0,4:7t— [tO in de vorm:
4
t.ri'C*
0 = 0,4jini

_

.

€

— , dan heeft deze veel overeenkomst met de formule i= -—Z
'
l
pq
•
1
waarin — de weerstand voorstelt van een draad van l meter

pq

/
1\
lengte en q mm:2 doorsnede I het geleidingsvermogen p = — I, e de
\

K!

spanning in Volts en i de stroomsterkte in Ampères. Naar analogie
hiermede noemt men wel 0,47rm’ de magnetomorische kracht (MMK)
l
en — de magnetische weestand, en 0 de magnetische kracht/t0
stroom.

We hebben dan:

(I)

magnetomorische kracht

magnetische weerstand

Hoewel deze technische formule wetenschappelijk minder juist
is, omdat het magneetveld niet ,,stroomt”, kan ze toch bij de op
lossing van technische vraagstukken veel gemak geven. Men noemt
(I) wel de wet van Hopkinson, en soms ook de wet van Ohm voor
magnetisme.
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46. Ijzeren kern met smalle luchtspleet.
Brengt men in de ijzeren kern een kleine luchtspleet aan, dan
zal de gehele flux 0 zich in hoofdzaak tussen
het ijzer bevinden, wanneer ö klein is ten op
Fig.81
zichte van d (fig. 81). In de luchtspleet is voor
dit geval de H even groot als de B in het ijzer,
0
nl. — Gaus.
Doorlopen we nu weer de weg l 4- ö met de
eenheid van magnetisme dan bedraagt de ar
beid voor het stukje ö : B x ö ergen. In het
ijzer is de B te danken aan de H van de draadklos plus de B — H,
welke afkomstig is van de gezamelijke werking van de gelijk
gerichte moleculairstelsels. (Zie bladz. 86 Electriciteit, Vrijdaghs).
De arbeid, die alleen voor de berekening van de draadklos in aan
merking komt, bedraagt daarom voor het ijzer H x l ergen.
Zodoende krijgen we weer volgens Maxwell:

0,4?rni = Hl 4- BÖ
ni = -!—(ƒƒ/ 4- dB) = 0,8 (Hl 4- Bó).
0,4ti
De grote invloed van de luchtspleet blijkt uit het volgende
vraagstuk.
Vraagstuk. Hoe groot moet i zijn uit het laatste vraagstuk, bij
dezelfde flux, wanneer in het ijzer een luchtspleet van 1 mm wordt
aangebracht.
Oplossing. ni = 0,8 (3,15 X 21,9 + 10000 X 0,1) = 855 AW
855
i=---- = 1,24 Aü
690
Vergelijken we deze stroom met de 80 mA uit het vorige vraag
stuk, dan zien we dat in dit geval een 15 maal zo sterke stroom
nodig is om dezelfde flux te geven (zie 45).
Opmerking I. ni = 0,8 (3,15 X 21,9 + 10000 X 0,1) =
55 AW + 800 AW = 855AW.
Voor de flux in het ijzer zijn 55 AW nodig en voor die in de
lucht 855 AW. Het belang van een kleine luchtspleet, waarop
reeds bij luidsprekers werd gewezen (bldz. 34 e.v.), springt hier
duidelijk naar voren.

Daar p hier —222 = 3170 bedraagt, zou
Daar
3,15
volgens Hopkinson de ,,magnetische weerstand” van 1 mm lucht
Opmerking II.
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overeenkomen met de ,,magnetische weerstand” van 3,17 m ijzer.
Bereken deze opgave eens volgens Hopkinson.

47. Hel veld van een rechte draadklos zonder ijzer.
Maken we de straal van de ringvormige spoel uit Par. 8 enige
ni
kilometers groot, dan wordt eveneens de flux0 = 0,4 — 0 Maxwell.
Fig. 82 a

BW-

Nemen we uit deze ring een stuk van
bijv. 1 m lengte (fig. 82«), dan is dit
stuk niet van een rechte spoel te onder
scheiden.
Voor dit stuk geldt voor het midden bij

benadering 0 = 0,4tc — 0 Maxwell, omdat
4

de windingen, die vroeger rechts en links
van de uiteinden zaten, door hun grote afstand van weinig invloed
zijn op de sterkte van het magnetisch veld in M. De flux die door
de uiterste winding gaat bedraagt juist de helft van de 0 in Mt
zodat door de wanden van de klos 10 naar buiten treedt.
Fig 82b

Dit kunnen we als volgt inzien:
Denken we dat de windingen rechts van A nog aanwezig waren,
ni
dan bedroeg in A de veldsterkte H = 0,4ti—- Gaus (fig. 826).
Uit symmetrie-overweging volgt dat het stuk van de klos rechts
van A evenveel aan de veldsterkte bijdraagt als de windingen, die
links van A zijn gelegen.
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Verwijdert men dus het rechtse stuk, dan wordt de H in A
de helft, en dus de flux eveneens.
Voor rechte spoelen geldt de formule 0 = OAn-j-

benade

ring, zolang l groot is in verhouding tot d. Is dit niet het geval,
dan moet men de uitkomst van die formule nog met een factor,
die steeds kleiner is dan één, vermenigvuldigen, voor welke factor
men voor verschillende verhoudingen tussen l en d tabellen
heeft samengesteld, (zie fig. 88).

48.

Arbeid, verricht bij de beweging van een stroomgeleider in
een magnetisch veld.

Naar bekend verondersteld wordt (Electriciteit, Vrijdaghs) is
de Lorentzkracht L (de kracht door het
magnetisch veld van het eenheidspooltje
Fig 83
op de lange, rechte stroomgeleider uit
geoefend) even groot als H (fig. 83 I).
Bewegen we dus de geleider volgens de
ib
cirkel a—b—a om de eenheid van mag
'IH
I \
netisme, dan bedraagt de verrichte arbeid
even veel, als wanneer we de eenheid van
magnetisme volgens de cirkel c—d—c
om de geleider bewegen, dus 0,4m’ ergen.
n
Daar een oneindig lange draad bij deze
beweging alle krachtlijnen, dus de gehele
flux, van de eenheidspool ,,snijdt” (fig.
83 II) geldt voor deze beweging dus ook:
Arbeid = 0,4m=0,l i x4ji=0,1 Z0 ergen,
waarin 0-de flux van de eenheidspool
voorstelt (4ti Maxwell volgens 39).
Deze formule is algemeen geldig, dus steeds bedraagt de ver
richte arbeid bij de beweging van een stroomgeleider in een mag
netisch veld 0,1
ergen. Voor deze beschouwing is het wel ge
makkelijk om nu 0 het aantal ,,gesneden krachtlijnen” te
noemen.

-
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49.

Beweging van een rechte stroomgeleider in een eenparig
magnetisch veld.
Zij in fig. 84 a b een stuk van een co lange, rechte stroomgeleider,
die zich bevindt in een magnetisch veld,
Fig .84
waarvan de krachtlijnen loodrecht door
het papier naar ons toe komen, en waar
a
•a.
van in ieder punt de veldsterkte H Gaus
I
bedraagt. De Lorentzkracht heeft dan
de richting van L (drievingerregel), ter
L
wijl we onder L verstaan de kracht, die
I W
alleen op het stuk ab = l cm wordt
uitgeoefend. De arbeid, die we moeten
j.
verrichten om de geleider over een weg
b1
W van stand I naar stand II te bewegen
bedraagt dan:
WL ergen = 0,1
ergen
Nu is voor dit geval 0 = HIW, dus geldt ook:
Arbeid = LW = 0,1 iHlW ergen, dus
L = 0,1 HU dynes.
(Dit is de „electrodynamische kracht” door het magn. veld
op de stroomgeleider uitgeoefend).
Vraagstuk. Door het spoeltje van een electrodynamische luidspreker gaat een stroom van
80mA, D = 25 mm, n = 25 windingen, B =
6000 Gaus. Hoe groot is de op dit spoeltje uit
geoefende Lorentzkracht (electrodynamische
kracht, ponderomotorische kracht).
Oplossing. I = 3,14 x 2,5 X 25 cm = 196 cm.

K = 0,1 X 6000 X 0,08 x 196 dynes =
0,1 X 6000 X 0,08 X 196
—98Ï------- s = 9’e e™"1
Opmerking. Meet men de kracht K door het spoeltje aan een
weegschaal te hangen, dan kan men zodoende, wanneer i tevens
gemeten wordt, de veldsterkte in de luchtspleet bepalen.

50. De inductiewet.
Laat men volgens fig. 85 een geleider van l cm lengte glijden
over twee stevige koperdraden, die door een grote weerstand r
met elkaar zijn verbonden, dan zal men bij constante snelheid
van deze geleider in r een constante inductiestroom krijgen (zie
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„Electriciteit” v. d. S.), wanneer deze beweging geschiedt in een
,,eenparig” magnetisch veld van H. Gaus, waarvan de krachtlijnen
loodrecht door het papier lopen. In dit geval wordt al de verrichte
arbeid in de weerstand r omgezet in warmte (de weerstand van de
stukken koperdraad mogen we verwaarlozen). Bij de beweging
van I naar II moet een kracht K
Fiq.85
worden uitgeoefend, die even groot
£
en tegengesteld is aan de Lorentza' ’
i
kracht L. Hieruit volgt met de drie"I
ii
vingerregel
de richting van i voor dit
ij .
11
geval, als de krachtlijnen naar ons toe
11
-f
ii
■
L
gericht zijn.
’l r !•! 1
Zij de opgewekte EMK van inductie
}.l
E
Volts, dan is de in t sec aan r gele
;[
. i •
verde arbeid:

•n•

:r~ vl

11
H

b

Eitkgm = Eit 107 ergen.

Heeft de draad in t sec., W cm afgelegd, dan is dus
Eit x 107 = 0,1 HUW ergen
W
E = Hl — 10-8 Volts = H, l, v, lO-8 Volts
(I)
t
Daar IW = 0 en HO = 0 is ook:
(H)

0
E = — 10-8 Volts.
t

Is het veld niet eenparig, dan moet men W zo klein nemen (AW)
dat het veld voor die kleine afstand als constant mag worden
verondersteld. De zeer kleine tijd is dan At seconden, de flux
A 0 Maxwell.
J0
II wordt dan: E =------- 10-8 Volts. Dit is de hoogst belangrijke
At
inductiewet, welke algemeen geldig is.
d<&
10-8 Volts waarin
(Wetenschappelijk schrijft men E —
dt
d<& en dt een oneindig kleine verandering voorstelt).
Het minteken berust op een afspraak; het geeft de richting
aan van de opgewekte EMK ten opzichte van de 0. Zo zien we
in fig. 85 dat bij de beweging van de geleider de flux 0 binnen de
kringloop kleiner wordt, terwijl de i die flux weer tracht te ver
groten volgens de kurketrekkersregel (zie „Electeiciteit” v. d. S.).
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Noemen we een stroomrichting, die een verandering van 0 tracht
te vergroten, positief, dan geeft het — teken dus aan, dat de
inductiestroom steeds de verandering van 0 tegenwerkt.
Vraagstuk. Als het spoeltje uit het vorige vraagstuk heen en
weer trilt met een gemiddelde snelheid van 5 cm/sec., hoeveel
bedraagt dan de gemiddelde e.m.k. van inductie.
Oplossing. Bij dergelijke vraagstukken kunnen we in de eerste
plaats het minteken achterwege laten. Eén winding snijdt per sec.
5 x 6000 x 2,5 71 krachtlijnen. De gemiddelde opgewekte E.M.K.
in één winding bedraagt dus:
40
E = — = 5 X 6000 X 2,5tt 10-8 Volt — 0,0023 Volt
At

De opgewekte E.M.K. in het spoeltje van 25 windingen bedraagt
dus 25 x 0,0023 Volt = 0,057 Volt.
51. De EMK van zelfinductie.
In fig. 86 is in het algemeen
0 =

Fig 86

£

0,4tc nifiO

1

Nemen we aan dat de stroom in een korte
tijd van At sec. toeneemt van
tot i2 Ampère,
en dat ƒ« constant blijft, dan hebben we:

0,4?r ni^iO

1 nJ 1

ï
<*>2 =

0,4tc ni2[iO

1

0X —02=40=

O/bi n^O

T

(h — *2) =

0,4tï nuO

—r~Az

In iedere winding wordt een EMK van inductie opgewekt van
4010-8
Volts, dus voor de hele draadklos wordt dan deze EMK
At
n maal zo groot, dus:
A4>
\ Ai
10-8 — volt,
EMK van zelfinductie = n— 10-8 Volt =
At
, ï
/ At
als zk‘ = ir — i2.
Als constant is, is de vorm tussen haakjes een constante factor,
die we de coëfficiënt van zelf inductie L noemen.
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Dus L =

0,4tt n2/zö

ï

10~8 Henry. De vergelijking wordt dan:

/E
EMK van zelfinductie = — L — Volts.
At
Een draadklos heeft een coëfficiënt van zelfinductie van 1 Henry
wanneer daarin een EMK van zelfinductie van 1 Volt wordt op
gewekt als de stroom in die draadklos regelmatig IX/s toe- of
afneemt. Voor een zeer onregelmatige verandering van i geldt:
di
EMK v. Z = L— Volts
dt
(di is de oneindig kleine toename van i in de oneindig korten tijd dt).
52. Definitite van L.
Voor fig. 86 gold:
L =

0,4ti n2p,0

ï

10~8 Henry,

waarvoor we ook kunnen schrijven:
0,4tt n x 1 X jiO5

ï

.

X n 10~8 Henry.

De vorm tussen haakjes stelt de flux 0X voor, als de stroonr
sterkte IA bedraagt, dus
L = n<I)1 x 10-8 Henry.
Men noemt
de som van de door alle windingen te samen
omvatte krachtlijnen bij de eenheid van
Fig.87
stroomsterkte.
Onder de coëfficiënt van zelfinductie van
een draadklos wordt nu verstaan het aantal
omvatte krachtlijnen bij de eenheid van
stroomsterkte, vermenigvuldigd met 10-3.
r 2 31
Stel dat door het klosje van 4 windingen
volgens fig. 87 een stroom van IA gaat, en dat de flux door de
windingen 1, 2, 3 en 4 daarbij achtereenvolgens 0n 02> ^3 en ^4
bedraagt, dan is voor dit klosje dus de coëfficiënt van zelfinductie
£ = (0X -p 02 _|_ 03 _j_ 04) io-8 Henry.
Bij i A. bedraagt dus het totaal aantal ,.omvatte” kracht
lijnen L i Maxwell.
In fig. 86 was dus een bijzonder geval gegeven, omdat daar
0 door elke winding dezelfde was. Bij gebruik van een ijzeren kern
is dit bijna steeds het geval; bij hoogfrequentiespoelen hebben we
meer met fig. 87. te maken.

61
Voorbeeld. Hoe groot is de coëffi- •
ciënt van zelfinductie van nevenstaand
spoeltje?

Oplossing. Als de flux door alle win
dingen gelijk was, zou deze bedragen:
0,4tt n20
L =
10-8 Henry.

____60
..... .

i

LD
C\J

1

SOwmdingen

ï

Volgens 47 moeten we dit nog vermenigvuldigen met een
factor k, waarvoor in fig. 88 enige grafieken zijn gegeven. (Volgens
Wagner: „Wissenschaftliche Grundlagen des Rundfunkempfangs”.)

Fig.88

k
1.0
0,8

d/l

0,6
0,5
1

0.4
0,3

2

Q2
0,15

5

0,1
0,08
0,06
0,05
0,04

10

0,03
0,02

0,015
0,01
0,008

0,006

Q2

0,4

0.6

0,8

'2Y

1
1
d
d
— = 0,04.
en
Voor dit voorbeeld bedraagt -y =
60
2r
25
We kunnen dus bij benadering de bovenste grafiek gebruiken
[d
\7 “ / en vinden dan voor k ongeveer 0,95.

Dit geeft

L = 0,95

0,4?r X 502 X Jtc X 2,52
------------- —------------- 10-8 Henry =

0,0000244 Henry = 24,4 /ó Henry.

(/z betekent hier micro = millioenste).
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53. Wederzijdse inductie.
Verandert de stroomsterkte in nY met AiTA, dan bedraagt de
EMK v. inductie in iedere winding om de ijzeren kern (fig. 89).
0,4tt n^uO
Ai
lO-8— Volt.
EMK V. ind. per winding
~l
At
In n2 bedraagt dus de EMK v. wederzijdse
Fig.89
inductie:
T n2 T
n2 x de EMK per winding =
0,^nn-iLiO
Ai
Ai,, ,
-------------- 10
10-8 8 xx n«2
2 — Volt = M — Volt,
l
2 At
At
waarin M de coëfficiënt van wederzijdse inductie
n1 i
voorstelt. M wordt eveneens uitgedrukt in Henry’s
of in /j.H.

raz

Voor M =

0,4tt n^/iO

l

10-8 Henry kunnen we weer schrijven:

0,471^1/40 X 1

M =-------- —-------- X n2 10~8 Henry.
L

M is het aantal door n2 ,,omvatte” krachtlijnen als door
één Ampère gaat, maal 10-8. We kunnen ook schrijven:
0,4 nn2 X 1 X pO
M = -------- —-------- -— nY 10~8 Henry.

Dan is M het aantal door nY omvatte krachtlijnen maal 10-8,
als door n2 één Ampère gaat. M is voor beide gevallen gelijk en
daarom heet M dan ook de coëfficiënt van „wederzijdse” inductie,
zoals in een volgende paragraaf nog nader zal worden opgehelderd.
Wanneer in n2 de stroom i2 verandert bedraagt de EMK van
inductie in
Ai9
EMK in n. = M
Volt.
1
At
Voor het bijzondere geval uit deze paragraaf (0 is in alle windingen
dezelfde) geldt nog:
0,4tt n1n2/-iO
M
= 1.

ï

x

Men noemt

M

Vl^l2

0,4yr n2p,0
—

de koppelfactor k. Deze k kan hoogstens
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de waarde 1 bereiken; in dat geval zeggen we dat alle windingen
magnetisch met elkaar zijn ,,gekoppeld”.
54. Definitie van M.
Onder de coëfficiënt van wederzijdse inductie van een spoel
ten opzichte van een spoel n2 verstaan we het aantal „kracht
lijnen”, dat door spoel n2 wordt „omvat”, als door spoel
een
stroom loopt van 1 A, of het aantal „krachtlijnen”, dat door spoel
nt wordt omvat als door spoel n2 een stroom loopt van 1 A, ver
menigvuldigd met 10-8. Beide aantallen zijn altijd gelijk, zoals
we voor twee willekeurige windingen zullen trachten aannemelijk
te maken. (Het algemene bewijs voor deze stelling valt buiten het
bereik van het middelbaar technisch onderwijs).
Fig. 90

b
1

a-b

Zij de flux door b, als door a een stroom van 1 Ampère loopt
(fig. 90) 0,'a_b, en de flux, door a, als door b een stroom van IA
, dan moet dus worden aangetoond dat
gaat,
0„_d = 0ö_a.
Fig 91

D

a
1 Amp]

lAmp.j

R
R

We denken daartoe elke winding, via een grote weerstand R,
aangesloten op een batterij, welke een stroom van 1 A door de
kringloop stuurt. (Probeer na afloop van dit ,,bewijs” te vinden,
waarom R er bij wordt gedacht). Verder bedraagt volgens 48 de
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arbeid, die verricht wordt bij de beweging van een kringloop,
waardoor een constante stroom van i A gaat, 0,10 i ergen, wanneer
bij de beweging van deze kringloop in een magnetisch veld 0 kracht
lijnen worden gesneden.
Denken we nu winding b oneindig ver weg, dan gaat er geen
flux, afkomstig van a, door deze winding. (Wel heeft b natuurlijk
zijn eigen veld). Bewegen we nu b van het oneindige naar zijn
plaats in fig. 91, dan is de flux binnen b toegenomen met het
bedrag
Bij die beweging heeft b dus
krachtlijnen ,,gesneden”, waar
voor een arbeid verricht moest worden van A =0,1 &ab X l = O,10aö
ergen. Dit bedrag stelt dus het arbeidsvermogen van b ten opzichte
van a vqqt. (De Lorentzkracht tracht voor dit geval b naar het
oneindige te drijven).
Op dezelfde manier zouden we b op zijn plaats kunnen laten en
dan a van het oneindige naar zijn plaats in fig. 91 kunnen brengen.
Daarvoor zou dan een arbeid nodig zijn van O,10öa ergen,
welke uitdrukking dus het arbeidsvermogen voorstelt, dat a heeft
ten opzichte van b. Daar volgens de wet van behoud van arbeids
vermogen het arbeidsvermogen van a ten opzichte van b even
groot moet zijn als van dat b ten opzichte van a, hebben we:
O,10„ö = O,10öa,
dus 0aö = 0öa, dus de inductie is werkelijk wederzijds.
Een dergelijke redenering is op twee spoelen toe te passen.

____________

HOOFDSTUK V.
Electrostatica.

55. Eenheden volgens het electrostatisch stelsel.
Onder de electrostatische eenheid van electriciteit (e.s.e.v.e.)
verstaat men de electrische positieve lading, die een even grote
lading op 1 cm afstand afstoot met een kracht van 1 dyne.
Onder de veldsterkte F in een punt van een electrostatisch veld
verstaat men de kracht, die de e.s.e.v.e., in dat punt geplaatst,
zou ondervinden.
Verder blijkt uit de waarneming, dat de kracht, waarmede twee
electrische ladingen elkaar aantrekken of afstoten, omgekeerd
evenredig is met het kwadraat van de afstand.
Een lading van + Qx e.s.e.v.e. zal dus een lading van + Q2
e.s.e.v.e. op r cm afstand
Fig.92
afstoten met een kracht

k=

Q&

dynes.
r2
Daar een geladen bol B
de e.s.e.v.e. overal recht van
zich af stoot (symmetrieoverweging) zullen de elec
trische krachtlijnen van het
,,electrische veld” om deze
bol straalsgewijze de ruimte
in gaan (fig. 92). Zij de bol
geladen met Q e.s.e.v.e., dan
zal die lading zich gelijk
matig over de oppervlakte
verspreiden. De lading per cm2 oppervlak noemen we de „ladingsdichtheid” of kortweg de dichtheid. Op x cm afstand van het
1 x Q
Q .
middelpunt bedraagt de veldsterkte F =---- -— = — dynes.
x
x
(F buiten de bol ondergaat geen verandering als de lading in het
middelpunt wordt gedacht).
We zouden nu, wegens de grote overeenkomst met fig. 69, een
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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„electrische flux” kunnen invoeren, die zich eveneens gedraagt
als een onsamendrukbare ,,vloeistof”.
Men doet dit inderdaad, maar in een enigszins andere vorm.

56. De dielectrische verplaatsing.
We weten reeds dat een condensator (zie bldz. 129 van „Elektri
citeit” v. d. S.) een wisselstroom i ,,doorlaat” (fig. 93), hetgeen
tussen de beide platen een electrisch „wisselveld” F tengevolge
Fig 93
heeft. Hoewel er nu in de ruimte tussen de
n p II
beide platen geen electronen heen en weer
r
11
gaan, geeft die ruimte toch hetzelfde magneti
sche veld alsof er wel in totaal i A, volgens de
krachtlijnenrichting door de ruimte stroomde.
i
Wordt een bol van r cm straal met Q e.s.e.v.e.
geladen (fig. 94), dan ontstaat er, op het ogen
blik van het ontstaan van de lading, in een
punt p van de ruimte precies dezelfde magne
tische werking alsof een concentrische bol van R cm straal
met die Q eenheden zou worden geladen. De ladingsdichtheid,
die de tweede denk- beeldige bol
Fig.9^
zou hebben, noemt men de dielec
trische verplaatsing D. In p heeft
men dus:

In

D =

(I)
4tcF2
(4ttF2 is de oppervlakte van de
grote bol).
Verder is in p‘.

F=—
R2

(II)

Uit (I) en (II) volgt
F = 4:7lD.
(III)
De veldsterkte in p is dus gelijk aan 4rc maal de dielectrische
verplaatsing. In deze vergelijking komt de straal van de bol niet
meer voor, hetgeen het aannemelijk maakt, dat (III) voor ieder
willekeurig geval geldig is. Op de oppervlakte van de kleine bol
is de lading dichtheid even groot als de dielectrische verplaatsing.

57. Potentiaal.
Wanneer we de e.s.e.v.e. in p zouden loslaten, dan zou die
eenheid zich in de ruimte volgens de richting van de kracht-

67
lijnen naar het oneindige bewegen. De e.s.e.v.e. bezit dus in ƒ> een
zekere hoeveelheid arbeidsvermogen van plaats, die des te groter
is, naarmate p dichter bij de geladen bol is gelegen. Op oneindige
afstand zou dit A v.pl. nul zijn. Onder de potentiaal V in p verstaat
men nu de arbeid, die men zou moeten verrichten, om de e.s.e.v.e.
van uit het oneindige naar p te brengen. Ook kunnen we zeggen:
de e.s.e.v.e. bezit in p een electrisch arbeidsvermogen van plaats
(potentiële energie) van V ergen.

58. Aequipotentiaalvlakken.
Alle punten, die dezelfde potentiaal bezitten als p, liggen bij
een geladen bol op een concentrisch boloppervlak met R cm
straal. Dit boloppervlak vormt een z.g. aequipotentiaalvlak of
kortweg een potentiaalvlak. Er is geen arbeid nodig om de
e.s.e.v.e. langs dit potentiaalvlak te bewegen, want de kracht
staat in dit geval loodrecht op de weg. De krachtlijnen staan dus
steeds loodrecht op de potentiaalvlakken.
Zij de potentiaal van een potentiaal vlak V\ en van een ander
V2 (fig. 95) dan bedraagt de arbeid, die
Fig.95 V2
nodig is om de e.s.e.v.e. van V2 naar V\
te brengen V1—V2 ergen (waarom?) De
weg doet er niet toe, want we kunnen
bijv, de weg van a naar b (fig. 95) op
gebouwd denken uit stukjes volgens de
straalrichting en stukjes loodrecht daarop.
Voor de stukjes loodrecht op de straal is
geen arbeid nodig waardoor we ten slotte
dezelfde arbeid vinden als wanneer we de
e.s.e.v.e. van ar naar b zouden hebben
gebracht. Het potentiaalverschil V1—V2 tussen a en b noemt men
in de praktijk de spanning tussen a en b. Men heeft daarom tussen
twee punten de e.s.e.v.e. spanning als men één erg arbeid moet
verrichten om de e.s.e.v.e. van het ene punt naar het andere te
brengen.
59.

Arbeid is (l^—E2)

ergen.
Houden we de punten a en b van
Fig.95a
een geleider (fig. 95a) op een con
V,
stant potentiaal-verschil Ej — V2,
dan krijgen we een constantestroom
b
i. Daar we V1 — V2 ergen arbeid moeten verrichten om de e.s.e.v.e. van b naar a te brengen, zullen er

__L
F
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V2—V1 ergen arbeid vrij komen als deze van a naar b gaat. Stromen
er per sec. i e.s.e.v.e. van a naar b, dan komen er dus per sec.
i(yi — Tz2) ergen vrij. In t sec. bedraagt dus de vrijkomende arbeid:
A = (Kj — V2)z7 ergen = eit ergen
waarbij e en i in electrostatische eenheden zijn uitgedrukt. De
e.s.e.v. stroomstrekte heeft men in een draad, wanneer daardoor
per sec. de e.s.e.v.e. gaat.
Verder heeft een draad de e.s.e.v. weerstand, als de e.s.e.v.
spanning tussen de uiteinden daarin de e.s.e.v. stroomsterkte ten
gevolge heeft.

60. De capaciteit van een bol.
Wanneer de bol van fig. 96 met Q e.s.e.v.e. is geladen, kunnen
we de potentiaal daarvan be
Fig. 96
rekenen. (De bol zelf is ook
een potentiaalvlak).
Zij V2 en V3 twee potentiaalvlakken, die zeer dicht bij el
kaar liggen, dan ondervindt de
e.s.e.v.e. in b een kracht van

— dynes en in a een kracht

z32

van — dynes. De arbeid, die
z22

we moeten verrichten om deze eenheid van b naar a te brengen,
bedraagt dan de gemiddelde kracht maal r3 — r2.
De gemiddelde kracht bedraagt:
Q_
Q
?22____

dynes

2

waarvoor me mogen zetten:
>22 + Z32')'

+ 75) -

W
2

«

'3 '

^22Z32

'

= iQ

?3[2
^3

(I)
‘

Noemen we de afstand ab = A, dan is r3 = r2 + A en r2 — r3 — A,
Dit in I gesubstitueerd geeft:
A
A
/^3 ~
+ r2 + A

K gemidd. — IQ

*3

+

^3

1------ + 1 + —

Z2

Z2

r 3

^r3
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A
AzJ
Wanneer nu A zeer klein wordt, nadert-------------tot nul, in
r2

^3

welk geval we mogen schrijven:
2
^gcmidd. = ÏQ — =
'2'3

Q_
Vs

De verrichte arbeid bedraagt dus ten slotte:
ergen, mits r3—r2 zeer klein is.

v2 — V3 = (r3 — r2) ---- =
^2

V3

^3

Hieruit volgt voor elke twee zeer dicht bij elkaar gelegen potentiaalvlakken:

v2- -2-= K

<2

3 - — = ^4 -

^2

^3

<2

■■ = V„

Q_

*4

Q
In het oneindige is echter zowel V 00 als — gelijk nul, waaruit
r' 00

Q
volgt: V2 — — = V.3-------—==0O en
en ten
ten slotte:
slotte:
^2

^3

Q Tz
Q _
, V3 = —, enz.
V2 = —
^2
"
^3

Bij een geladen bolisde potentiaal dus omgekeerdevenredig met
de afstand tot het middelpunt. Voor het boloppervlak zelfgeldt
Q
eveneens V = —, dus Q = Vr.
r
De lading van een bol is dus evenredig met zijn potentiaal.
Onder de capaciteit C van een bol verstaan we de lading C,
die de bol krijgt bij een potentiaal één.
Dan is dus C = 1 x r = r.
De capaciteit van een bol is dus gelijk aan de straal in cm.
Verder is Q = C . V.
Daarom neemt men in het electristatische stelsel als een eenheid
van capaciteit de centimeter. Een bol met een straal van 12 cm
zal dus bij de eenheid van potentiaal een lading krijgen van 12
e.s.e.v.e. Voor een tienmaal zo grote lading moet deze bol op
een tienmaal zo hoge potentiaal worden gebracht.
61. Capaciteit van een platencondensator.
Wanneer men twee metalen platen op zeer korten afstand van
elkaar op een potentiaalverschil
— V2, dus op een spanning
van
— 1Z2 e.s.e., aansluit, zullen de krachtlijnen van het elec-
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trisch veld loodrecht van de ene plaat naar de andere lopen (fig. 97).
Elke geleider is nl., wanneer deze een in evenwicht zijnde lading
bezit, een potentiaalvlak,
Fig 97
omdat een potentiaal
+
verschil tussen twee pun
ten van die geleider een
0 cm2 *
V,
a
stroom ten gevolge zou
't tt T 111 f 111 ï T I H
hebben. Verder staan de
kj
krachtlijnen steeds lood
recht op de potentiaalvlakken (58). Wanneer nu de afstand a
tussen de platen zeer klein is in vergelijking tot de overige af
metingen, mag men praktisch het veld aan de randen (de kromme
krachtlijnen) verwaarlozen. In dat geval is de dichtheid van de
lading van elke plaat even groot als de dielectrische verplaatsing,
terwijl verder op ieder.vierkante cm die dichtheid praktisch dezelfde
waarde heeft.
De arbeid, nodig voor het verplaatsen van de e.s.e.v.e. van de
onderste naar de bovenste plaat, bedraagt volgens het voorgaande
V2 — V1 ergen en voor dit geval ook F x a ergen. Daar verder
algemeen F = 4jiD ergen hebben we dus:
V2 — V1 = 4jtD X a.
(I)
Verder bedraagt de lading Q van de bovenste plaat:
Q = D x O e.s.e.v.e., als O de oppervlakte van de plaat in
cm2 voorstelt. Dit gesubstitueerd in (I) geeft
V2 - K =

Q
(^2 —a, dus Q = —------- — .

De lading van deze condensator is dus evenredig met de spanning
en omgekeerd evenredig met de afstand tussen de platen.
Onder de capaciteit (C) verstaan we de lading, die de condensator
krijgt bij de eenheid van spanning, dus als V\ — V2 = 1 is.
1 X 0
e.s.e.v. capaciteit (of cm).
Dan is dus
= C =
±7ia

Fig. 98

+

Voor een regelbare conden
sator uit een ontvangtoestel
kunnen we onderstaand schema
in de plaats zetten (fig. 98).
Uit de beschouwing van de
krachtlijnen volgt dat alle bin
nenste platen aan twee kanten
,,geladen" zijn, zodat voor de
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berekening van de capaciteit de som van de beiderzijdige opper
vlakten van de binnenste platen in rekening moet worden gebracht.
Vraagstuk. Een regelbare condensator bevat 5 draaibare en
6 vaste platen van elk 40 cm2 oppervlakte. Hoe groot is de capaciteit
uitgedrukt in electrostatische eenheden, als de afstand tussen de
platen 0,5 mm bedraagt.
Oplossing.

c= ^

4na

De werkzame oppervlakte bedraagt

400
------- = 636 cm.
4ji0,05
Opmerking. Als de condensator bijna ,,op nul staat” geldt deze
berekening niet meer, omdat dan de invloed van de randen gaat
toenemen. Daarom is de capaciteit van een dergelijke condensator,
als deze geheel „uit” is gedraaid, niet nul, doch een procent of
tien van de „maximale "capaciteit (de zog. nulcapaciteit).
2 x 5 x 40 = 400 cm2 en dus is C =

62. De dielectrische constante e (epsilon).
Brengt men tussen de beide platen uit fig. 98a een derde metalen
plaat, dan wordt de lading, bij
hetzelfde potentiaalverschil, gro
ter. Is bijv, ö — |a, dan wordt
de capaciteit tweemaal zo groot.
Denkt men zich n.1. die plaat
liggende op de onderste plaat, dan hebben we een condensator
met een tweemaal zo kleine afstand tussen de platen gekregen,
waardoor dus deze capaciteitstoename wordt verklaard.
Het blijkt uit de waarneming, dat de capaciteit eveneens groter
wordt als men een isolerende stof tussen de platen brengt, welke
stof we dus blijkbaar kunnen opvatten als een groot aantal, van
elkaar geisoleerde, geleidende deeltjes. De verhouding, waarin de
capaciteit bij toepassing van deze stof toeneemt, noemt men de
dielectrische constante e van die stof. (De ruimte tussen de platen
noemt men het dielectricum). De formule van de capaciteit wordt
dus voor platen algemeen.

0

C = €----- cm.
4jta

Voor lucht is e = 1, terwijl de waarde van
in onderstaande tabel is aangegeven.

e

voor enige stoffen
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Dielectricum

petroleum
gummi
paraffine
glas
zuiver water
papier
mica

£

1,9

±3
2,1
5,5 — 7
81
± 4,5
2,9

Blijkbaar is in het dielectricum de dielectrische verplaatsing, bij
dezelfde veldsterkte, £ maal zo groot als in de lucht. Daarom wordt
de formule voor de betrekking tussen F en D (56) meer algemeen:

1
F = — x ±7iD.
£

63. Eenhedenstelsels.
De electromagnetische eenheid van stroomsterkte bedraagt
10 Ampère en is 3.1010 maal zo groot als de electrostatische eenheid
(Dit getal is juist de snelheid van het licht in cm/sec.) Eveneens
is daarom de e.m.e.v.e. 3,1010 maal zo groot als de e.s.e.v.e.
Verder heeft men, evenals bij het electrostatische stelsel, tussen
twee punten de e.m.e.v. van potentiaalverschil als men 1 erg arbeid
moet verrichten om de e.m.e.v.e. van het ene punt naar het andere
te brengen. Omdat de e.m.e.v.e. 3,1010 maal zo groot is als de
e.s.e.v.e., is de e.m.e.v. spanning 3,1010 maal zo klein (in beide
gevallen 1 erg arbeid). Daarom blijft de formule voor het arbeids
vermogen van de stroom eveneens (vergelijk fig. 95a):
A = Eit ergen, als E en i in electromagnetische eenheden zijn
uitgedrukt.
Verder is 1 Ampère gelijk aan 0,1 e.m.e.v. stroomsterkte, 1 Volt
gelijk aan 108 e.m.e.v.spanning en 1 Ohm gelijk aan 109 e.m.e.v.
weerstand. Het verband tussen de eenheden volgens het electro
statische-, het electromagnetische en het praktische stelsel is hieruit
op eenvoudige wijze af te leiden, en in onderstaande tabel nog eens
aangegeven.
1 Ampère = 0,1 e.m.e.v. stroomsterkte = 3,109 e.s.e.v. stroom
sterkte.
1 Coulomb (Ampère-seconde) = 0,1 e.m.e.v.e. = 3,109 e.s.e.v.e.
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1 Volt = 108 e.m.e.v. spanning =---- e.s.e.v. spanning.
1
e.s.e.v. weerstand.
9,1011
(De tabel is gemakkelijk te onthouden als men memoreert:
1 Volt
108 e.m.e.v. sp.
1 Amp. =
= 0,1 e.m.e.v. str.
1 Ohm
109 e.m. e.v.weerst.
en verder dat men de e.s.v.e. met de snelheid van het licht in cm.
moet vermenigvuldigen om de e.m.e.v.e. te krijgen).
Uit de tabel volgt verder dat

1 Ohm = 109 e.m.e.v. weerstand =

1 Watt.seconde = 1 Amp. x 1 V x 1 s = 3.109—— 1
10“ergen =
j
300
kgm
9?81
Verder bezit een condensator in het praktische stelsel de eenheid
van capaciteit (1 Farad) wanneer deze bij een spanning van 1 Volt
een lading krijgt van 1 Coulomb. Een condensator van 1 F zou
bij een spanning van 1 e.s.e.v. volgens de tabel een lading krijgen
van 300 Coulomb = 9 1011 e.s.e.v.e. (Q = CE).
Hieruit volgt:
1 F = 9 1011 cm.
1 micro Farad = l^F = 10-6F = 9 105 cm
= 10-12F = 0,9 cm
1 cm = l,ll/z//F.
De kolossale hoeveelheid electriciteit die door een draad gaat,
bij een stroomsterkte van 1 A, blijkt o.a. uit het volgende: Een
bol met een lading van 1 Coulomb oefent op een gelijke lading
op 1 km afstand een kracht uit van:
3.109 3.109
dynes = 9 108 dynes =917 kg!!
1010
Vraagstuk. Hoeveel //F bedraagt de capaciteit van een condensator van 21 stukjes stanniol van 3x2 cm2 werkzame oppervlakte,
gescheiden door plaatjes mica van 0,1 mm dikte (c = 2,9).
20 x 6
Oplossing. C = 2,9 x -------------- cm = 2770 cm = 3050 ii/iF.
x 0,01

Het electrostalische veld om een geladen geleider van wille
keurige vorm.
Hoewel het berekenen van dit veld voor een willekeurig geval
buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, is, kunnen we toch met
behulp van het voorgaande wel iets van dit veld te weten komen.

64.
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In de eerste plaats is de geleider zelf een potentiaalvlak, waaruit
volgt dat de richting van de krachtlijnen in de onmiddelijke na
bijheid van de geleider loodrecht op het oppervlak staan. Daaruit
volgt dat het potentiaalvlak in de onmiddellijke nabijheid van die
geleider ongeveer dezelfde vorm zal hebben en dat dit de geleider
geheel zal omhullen. (Fig. 99).
Verder zal de veld
sterkte op zeer grote af
Fig. 99
stand van de geleider on
afhankelijk van de vorm
a
daarvan zijn. (Een vlieg
c(
tuig op grote hoogte lijkt
ons een enkele stip).
Op zeer grote afstand r
zal daarom de veldsterkte
O
eenvoudig — dynes ber2
dragen en zullen dus de
potentiaalvlakken con
centrische bollen zijn met
de geleider als middel
mn
punt. Daar twee poten
tiaalvlakken elkaar nooit
kunnen snijden (waarom?), zullen de elkaar omhullende potentiaal
vlakken geleidelijk van de vorm van de geleider in de bolvorm
moeten overgaan, zoals in fig. 99 is getracht aan te geven door
de stralen van de verafgelegen potentiaalvlakken te verkleinen.
Thans kunnen enige krachtlijnen worden getekend, omdat deze
loodrecht op de potentiaalvlakken staan. Daar op grote afstand
(—), is dit met de dielectrische
de veldsterkte overal gelijk is
\r2 /
verplaatsing eveneens het geval. Is dus boog a—b even groot als
c—d, dan is de „flux” door de krachtbuis abpq even groot als
door de krachtbuis c. d. r. s., waaruit we een conclusie kunnen
trekken omtrent de verdeling van de lading over de oppervlakte
van dit lichaam. We zien n.1. uit de figuur dat de lading van het
stuk r—s even groot is als die van het stuk p—q, en dat dus de
ladingsdichtheid bij p veel groter is dan bij r.
Verder zien we dat de lading van de holte zeer gering is (vergelijk
tn—n met a—b).
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65. Meerdere platen op verschillende potentialen.
Sluiten we 3 platen (I, II en III) volgens fig. 100 op een batterij
aan, dan mogen we weer bij benadering de krachtlijnen tussen de
platen als loodlijnen daarop aannemen, en het veld buiten de platen
Fig 100

A

;+-J

~ n-

" ËÈ

3

•

—1

02c.m2

Ckc.m2

i I
—d H
•—i

U

'i» 'ï nv
=

verwaarlozen, wanneer de afstanden A en a zeer klein zijn in ver
houding tot de overige afmetingen. De capaciteit tussen I en III
bedraagt dan
O2
C
= ----- cm
±7lA
en tussen II en III:

C9_o = —— cm.
2 3
ina
De lading van de onderste plaat alleen zou bedragen:
Cm = e C2_3 4- EC-l-z Coulomb
als de spanning in Volts en C in Farads zou zijn uitgedrukt. Was
plaat II negatief ten opzichte van plaat III (door III bijv, volgens
de gestippelde verbinding aan te sluiten) dan bedroeg de lading
van de onderste plaat:
Q3 = EC^ — eC2_3 Coulomb,
als E en e weer de spanningen tussen I en III en II en III voor
stellen, in welk geval de lading van de onderste plaat tussen
II en III het tegengestelde teken heeft van die tussen I en III.
Dat voor deze geleider de potentiaal in alle punten dezelfde is
en de ladingsdichtheid niet, behoeft ons niet te verwonderen. In
fig. 99 was iets dergelijks het geval.

66. Drie willekeurige geleiders met verschillende potentialen.
Een meer algemeen geval is in fig. 101 aangegeven.
Brengt men drie geleiders I, II en III respect ievelijk op de
potentialen Vlf V2 en V3 (V kan zowel positief als negatief zijn)
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dan kan de lading van elke geleider worden berekend als de capa
citeiten tussen elk tweetal bekend zijn. Zij deze respectievelijk
Gi_2, C1_3 en C2_33 , dan bedraagt de lading van:
geleider I
= C^3 (^1-^3) + G_2
geleider II Q2 = C2_3 (^2-^3) + C2_. (v2-vj
geleider III (?3 — ^3-1 (^3-^1) + c3-2 (^3-^2)
wanneer tenminste geen andere
geleiders in de buurt zijn, die
Fig.101
het electrostatische veld beïn
vloeden. Dit laatste is echter
I
immer het geval; o.m. veroorn
V,
zaakt de aanwezigheid van
V2
\ diverse voorwerpen en de aarde
\
een afwijking, waarmede bij
m
het verrichten van sommige
v3
metingen in de radio-techniek
terdege rekening moet worden
gehouden.
Hierop zullen we ter plaatse terugkomen.
67. De „Durchgriff".
In fig. 102 zijn enige krachtlijnen en potentiaalvlakken aan
gegeven van het electrostatische veld tussen twee vlakke platen,
aangesloten op een potentiaalverschil van 100 Volt, waartussen
zich een reeks metalen staven (G) bevindt, die allen op dezelfde
spanning van 20 Volt ten opzichte van de onderste plaat zijn
aangesloten. J)
(Een aandachtige be
Fig 102
schouwing van deze
A
“f+ioovoh figuur wordt ten zeer
—-+ 90
ste aanbevolen met het
=
:ï%
—-4- 60
oog op de latere toe
r--+ 50
passing bij de radiolampen). Bedraagt de
G
capaciteit tussen A en
5
K : Gak en die tussen
i\
de staven G en K\
1
♦-o
1
Cgk, dan bedraagt de
o
lading van de plaat K:
J)

Naar een artikel van Barkhausen in de ,,ETZ" van 23 Febr. 1933.
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(I) Qk — EAKC AK 4- EgkCgk, waarbij EGK zowel een positieve
als een negatieve waarde kan hebben.
We kunnen (I) als volgt schrijven:
Qk — Egk

E,GK

1

Cak
Eak
C gk

- egk

c

(Egk 4~ DEak).

Volgens Barkhausen noemt men —— = D de , ,Durchgriff”,
Egk
welk quotiënt als het ware aangeeft in hoeverre het veld van A
nog tussen de staven ,,doorgrijpt” naar K.
Vraagstuk. De capaciteit tussen G en K bedraagt 20 pp F,
tussen A en/< 2 pp F. Als A voortdurend op ± 100 Volt wordt
gehouden en K op nul Volt, hoeveel bedraagt dan de lading van
K voor het geval dat de potentiaal van G achtereenvolgens be
draagt: — 20 Volt, — 10 Volt, 0 Volt en 4- 10 Volt.
Oplossing. De ,,Durchgriff” bedraagt:
2ppF
D =
- = o.l.
20/Ó//F
De lading van K bedraagt achtereenvolgens:
Qk = 20 (— 20 -f- 0.1 100) = — 200 10 -12 Coulomb
Qk = 20 (— 10 -F 0.1 100) = 0
Qk = 20 (0 + 0.1 100) = 4- 200 10 —12
Qk = 20 (+- 10 4- 0.1 100) = 4- 400 10i — 12
(Zie voor verdere studie „Electriciteit”, collegedictaat van
Prof. Dr. C. Zwikker.)

HOOFDSTUK VI.

Wisselstroomtheorie.
Bij een „sinusvormige” trilling behoort een „sinusvormige”
snelheid.
68. De beschouwingen van Hoofdstuk I, welke bedoeld waren
voor één of meer bewegende massadeeltjes, kunnen voor het grootste
gedeelte worden toegepast op de beweging van de electronen in
een geleider, hetgeen in verband met de electrische samenstelling
van de stof eigenlijk vanzelfsprekend is. (Zie „Electriciteit” v. d. S.)
Het eenvoudigste geval heeft men wanneer de vrije electronen
in de lengterichting van een draad een enkelvoudige, harmonise,
heen en weergaande beweging maken. We kunnen trachten om de
verschillende standen van deze electronen volgens de figuren uit
hoofdstuk I grafisch op te zetten. Dit is in de praktijk onuitvoerbaar
omdat de amplitude van de electronen zeer moeilijk is te bepalen.
Wel kan men daarentegen elk ogenblik de stroomsterkte meten,
welke stroomsterkte een maat is voor de snelheid, waarmede de
electronen zich door de draad in de lengterichting bewegen. Ge
lukkig heeft dit voor de praktijk geen bezwaar, omdat bij een
sinusvormige beweging volgens fig. 5 de snelheid eveneens sinus
vormig met de tijd blijkt te veranderen.
Cüt

Fig 103

Vo V!

Zij nl. Mm = a sin ent (fig. 103), dan is op dat moment de snelheid
van m = V1 = V q cos a> t, terwijl Vo = 2 ycav = coa. We kunnen
dan ook schrijven: V\ = coa. cos col = coa sin (90— col). De snel
heid kunnen we dus eveneens door een sinuskromme voorstellen,
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waarvan de vector 90° „voorijlt” ten opzichte van de vector, die
de stand van m op elk ogenblik aangeeft. Met behulp van deze
vector II is zodoende lijn II geconstrueerd, welke dus de snelheid
van m op ieder ogenblik in grootte en richting grafisch aangeeft.
Uit de figuur zien we, dat tussen snelheid en uitwijking van m
een faseverschil van J periode (90°) bestaat, dus dat de snelheid
een maximale waarde heeft op het ogenblik, dat de uitwijking uit
de evenwichtsstand nul bedraagt en omgekeerd.

69. ,,Sinusvormige’’ stromen.
Bewegen zich, zoals in fig. 104 aangegeven, n electronen per
cm2 met een snelheid van V cm per seconde door een draad, dan
bedraagt de stroomsterkte:
i = Q nV electronen s als Q de doorsnede van de draad in cm2
voorstelt.
Wanneer V een sinusfunctie van
Fig 104
de tijd is, dus ymom= ymaxsincoi,
dan is I = C»Umax sin cot en
Jmax=
ÖUS ƒ = ƒ maxsin <o/.
Q cm2
We kunnen daarom I op elk
ogenblik op dezelfde manier met
behulp van een draaiende vector, waarvan de lengte een maat
is voor Zmax, construeren. Zij de weerstand van de draad r Ohm,
dan bedraagt ieder ogenblik de spanning, die nodig is om de stroom
door deze weerstand te sturen: e = i r Volt, wanneer i in Ampères
is voorgesteld.
Is dus im = ƒ,max sin ajt, dan is
sin wt
Sm
emom =
waarin /max r = /'
I11UX

JllaX

mdA

Fig 105
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Wanneer in een „Ohmsche” weerstand de stroom een sinusfunctie

■
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van de tijd is, dan is dus de spanning tussen de uiteinden van die
weerstand eveneens een sinusfunctie, hetgeen in fig. 105 is aan
gegeven, voor een weerstand van 2 Ohm waardoor een wissel
stroom (Zmax = 2/1) gaat met een frequentie v = 50.
Verder zien we dat bij een constante „Ohmsche” weerstand
stroom en spanning ,,in fase” zijn (zie hoofdstuk I).

70. Warmteontwikkeling van een ,,sinusvormige wisselstroom”.
Deze kunnen we berekenen door de som te nemen van de ont
wikkelde warmte in alle
Fig 106
elkaar opvolgende tijds3
deeltjes At, welke we zo
/|h l‘2 *3 j*»
kort veronderstellen, dat
At At:At At'At CAt
t
in zo’n tijdsdeeltje de
verandering in de stroomsterkte in het niet valt
ten opzichte van de reeds aanwezige stroom. In dat geval be
draagt de ontwikkelde warmte (fig. 106)
Q = 0,24ï/rd/ 4- 0,24ï22rdZ 4- 0,24t32 rAt 4-.................
= 0,24r27ïM/.
Voor het geval dat
t = Zraax sin oit,
kunnen we Ei2At als volgt bepalen.
In de eerste plaats is:
(I)
= ZPmax sin2 a>tAt
Verder is volgens de goniometrie:
cos 2a = 1 — 2 sin2 a
dus
sin2 a = | —- | cos 2 a
waardoor (I) wordt:
27 Z2max sin2 cotAt = E |Z2 xAt
. 4- 27 U2!max cos 2wtAt.

x

1

. IX

Fig.107

Deze laatste functie wordt
fig. 107 voorgesteld door
de oppervlakte van de gearceerde tongen, wanneer men de
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tijdsdeeltjes At zeer kort laat worden. Lijn II kan n.1. geconstru
eerd worden door de vector |Z2max volgens fig. 107 met de dubbele
hoeksnelheid 2co te laten wentelen. De oppervlakte van deze tongen
bedraagt: |72max X T. (De gearceerde stukken boven a — b passen
n.1. in de „holten” onder deze lijn, omdat lijn II een sinuskromme is).
Ten slotte wordt dus de in T sec. ontwikkelde warmte:

Q = 0,24 r X

cal.

Had men een gelijkstroom van /max Ampère door r gestuurd,
dan zou de ontwikkelde warmte hebben bedragen:

Q = 0,24Z»maxr T cal.
De in een weerstand ontwikkelde warmte bedraagt dus bij een
simisvormige wisselstroom de helft van die, welke een gelijkstroom van
de maximale stroomsterkte in dezelfde tijd zou veroorzaken.

71. Effectieve stroomsterkte, effectieve spanning.
Onder de effectieve stroomsterkte van een wisselstroom verstaan
we de gelijkstroom, die in dezelfde tijd, in dezelfde weerstand een
even grote warmteontwikkeling zou veroorzaken. Is bijv, van een
wisselstroom /eff = 17/1, dan bedoelt men daarmede dat deze
in r Ohm in dezelfde tijd evenveel warmteontwikkeling als een
gelijkstroom van 17 A tengevolge zou hebben.
Nu gold voor een „sinusstroom”:

72max 't- „ i
Q = 0,24 —---r i cal
2
en volgens de laatste definitie:

(I)

Q = 0,24 Z2eff rT cal

waaruit volgt:
72 max
2

j

r-eff.

T

ÓUS

Anax
= ”7^’

\/2

Bij een „sinusvormige” wisselstroom is dus de „maximale”
stroomsterkte VÏÏ maal zo groot als de „effectieve” stroomsterkte.
E max
(zie 60)
69) kan
kan men voor (I) ook
Daar verder /max
r
schrijven:
Q = 0,24 £max

2

T cal = 0,24

-\/2

V2

T cal. =

0,24 EeiiIeil T cal.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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Voor een ,.sinusvormige ” spanning geldt dus eveneens Eeft =
E
—welke Ee[f blijkbaar even groot is als de gelijkstroom£

spanning die, aangesloten op dezelfde weerstand, dezelfde warmte
ontwikkeling ten gevolge zou hebben.
(Staat bijv, op een gloeilamp aangegeven 220 Volt, dan zal deze,
aangesloten op een gelijkstroomspanning van 220 Volt, evenveel
,.licht geven” als op een effectieve wisselstroomspanning van 220
Volt).
Verder bedraagt voor een Ohmse weerstand het

arbeidsverbruik = Eef{ 7eff T Wattseconden en
het effect = _Eeff 7ef{ Watts.
(Wanneer het geen verwarring kan geven, zullen we in het ver
volg bij wisselstroom onder E en I de effectieve waarde verstaan.)
72. Meetinstrumenten, die de effectieve stroomsterkte (en spanning)
aanwijzen.
De schaalverdeling van een hittedraad-Ampèremeter, die geijkt
is met gelijkstroom, is tevens geschikt (volgens de eerste regel
van de vorige paragraaf) om de effectieve stroomsterkte bij wissel
stroom aan te geven, omdat de werking van deze meter geheel op
de warmteontwikkeling van de stroom berust. (Zie bldz. 27 van
„Elektriciteit” v. d. S.).
Daarom wordt deze meter in sommige gevallen in de radiotech
niek voor het meten van wisselstromen toegepast.
Bij benadering is ook de schaalverdeling van een electromagnetische Ampèremeter (blz. 27 van „Electriciteit”) voor gelijk- en
wisselstroom dezelfde. De kracht, door het spoeltje op het stukje
ijzer uitgeoefend, is nl. evenredig met het kwadraat van de stroom
sterkte (bldz. 139 van „Electriciteit”).
Bij een stroom, die verscheidene malen per seconde van grootte
verandert, zal het meetsysteem door zijn traagheid deze ver
anderingen niet kunnen volgen en zich daarom instellen op de
gemiddelde kracht, die daarop werkt. Deze gemiddelde kracht is
volgens het voorgaande bepaald door de gemiddelde waarde van
de kwadraten van de stroomsterkten op ieder tijdstip. Wijst de
met gelijkstroom geijkte meter bij een bepaalde wisselstroom bijv.
5 Amp. aan, dan is de gemiddelde waarde van de kwadraten van
deze wisselstroom even groot als het kwadraat van een gelijkstroom
van 5 Ampère. Volgens de vorige paragraaf bedraagt dan de
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effectieve waarde van deze wisselstroom 5A. (Voor hogere fre
quenties is deze meter niet geschikt).
7 3. Draaispoelinstrumenten.
Daar deze meters poolgevoelig zijn (bldz. 98 van „Electriciteit”)
zullen deze bij doorgang van een sinusvormige wisselstroom geen
uitslag van de wijzer vertonen. (K = 0,1 H i 1 dynes). Het koppel,
op het spoeltje uitgeoefend, is nl. evenredig met de stroomsterkte,
waardoor de uitslag van de wijzer bij een snel veranderlijke stroom,
een maat is voor de gemiddelde stroomsterkte. (Het draaispoeltje
kan de vlugge veranderingen niet volgen). En de gemiddelde
stroomsterkte van een sinusstroom bedraagt nul Ampère, want
alle electronen bewegen zich in dit geval vanuit hun ,,ruststand”
sinusvormig heen en weer, waardoor de wijzer op het nulpunt van
de schaal een onzichtbaar kleine trilling zal uit voeren.
Een draaispoelinstrument wijst de gemiddelde stroomsterkte aan
en is daarom een getijkstroom-instrument.
Toch is het onmisbaar in de radiotechniek. Dit komt in de eerste
plaats omdat het tegen billijke prijs voor zeer kleine stromen met
een gering wattverbruik kan worden gefabriceerd. (Een meter van
2mA 50£? gebruikt bij maximale uitslag 0,0022 x 50 — 0,0002 Watt,
een electromagnetisch instrument daarentegen 1 a 3 Watt, di.. on
geveer 10,000 maal zo veel! Een hittedraad-instrument gebruikt
nog meer energie. Daarom wordt in vele gevallen door middel van
de te meten wisselstroom of spanning (met behulp van één of
meerdere radiolampen, of wel door een thermo-element, of anders
door een gelijkrichter) een gelijkstroom van enkele milli-Ampères
of soms micro-Ampères door het draaispoel-instrument gestuurd.
De uitslag van het instrument is dan een maat voor de te nieten
wisselstroom, waarop we later terug zullen komen.
Als Voltmeter gebruikt men weer een gevoelige Ampèremeter
met een grote voorgeschakelde weerstand. Voor hoge frequenties
is deze methode zonder meer ongeschikt.

74. Superpositie van meerdere „stroomsoorteri* .
Denken we ons een wisselstroomdynamo met een EMK =
E
-‘-'mom — F max sin ad in serie geschakeld met een batterij met een
EMK van e Volt, aangesloten op een weerstand van RQ, terwijl
we de inwendige weerstand van machine en batterij verwaarlozen
(fig. 108).
We hebben dan ieder moment:
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Anom

p
Aom = Anax
max sin

+ e = Anax sin col

±

R
R
r
r
Hieruit volgt, dat we de stroomsterkte kunnen berekenen door
ieder ogenblik bij elkaar op te tellen de stroom, die de batterij zou
geven, bij afwezigheid van de dynamo, en de stroom, die de wissel
stroomdynamo zou geven bij afwezigheid van de batterij, hetgeen
in fig 109 grafisch is uitgevoerd voor e = 10 Volt, Emax = 6 Volt
en R = 2 P (50 Hertz).

Fig 109
+8

Fig 108
Rn
)3

F
•-mom'=

sec

Emaxsinart

Q01 0,02 0,03

sec

-3

Men mag dus de afzonderlijke stromen bij een constante weer
stand superponeren.
Hetzelfde geldt voor meerdere in serie geschakelde wisselstroom
dynamo’s van verschillende frequentie, omdat dan ieder moment:
Amax sin

+ ^2max sin

Anax
P linax sin a>Yt
R~

+

+................

R
E.2inax sin ^2^ ,
R

75. Hogere harmonischen.
Uit het bovenstaande volgt, dat hetgeen op bldz. 6 tot bldz. 11
is behandeld, onmiddellijk kan worden toegepast voor de samen
stelling van meerdere, in serie geschakelde, wisselspanningen, maar
ook op de ontbinding van een willekeurig wisselstroom in zijn
hogere harmonischen.
Men heeft daartoe slechts in de figuren 9 tot en met 17 voor de
verschillende vectoren „stroomvectoren ” /max in de plaats te
denken. Een wisselstroom van willekeurige „vorm” kan dus even
eens volgens de reeks van Fourier worden opgevat als een super
positie van meerdere „sinusvormige” stromen volgens de manier
van fig. 16 en 17.
Eveneens kan een dergelijke stroom worden opgevat als het
gevolg van een reeks in serie geschakelde ,,sinusvormige”, electromotorische krachten.
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76. Toepassing in radio-schemas.
In een radio-schema heeft men te maken met gelijkstroom,
wisselstromen van hoge frequentie en een zeer groot aantal stromen
van de voorkomende geluidsfrequentie’s. Volgens het voorgaande
mag men voor een ,,Ohmse weerstand” elke stroomsoort apart
beschouwen en deze stromen daarna superponeren. We zullen later
zien dat dit ook mag geschieden voor condensatoren en zelfinducties. Dit is van zeer groot belang, omdat daardoor op betrek
kelijk eenvoudige wijze een globale berekening mogelijk is van
hetgeen zich in een radio-ontvangtoestel afspeelt, welke berekening
zonder dit vrijwel ondoenlijk zou zijn.
77. Wisselstroom door een zelfinductie.
We zullen de spanning berekenen die nodig is om een sinusvormige
wisselstroom door een zelfinductie van L. Henry te sturen, wanneer
de ,,Ohmse” weerstand verwaarloosd mag worden (7?=0). Door de
steeds veranderende stroom zal in de windingen door de steeds
veranderende flux voortdurend een EMK van zelfinductie worden
opgewekt, waarvan de grootte ieder ogenblik volgens bldz. 60
bedraagt:

EMK v Z = - L — Volt.
At
Daar nu ieder moment de stroomsterkte bedraagt:
hnom ~ hnax s^n

hebben we:
EMKv Z = -L

sin o)t
At~

^hnax

sin tot
At~
kunnen we als volgt grafisch be
\b
palen (fig. 110).
ia
Vooraf zij er nog eens aan
v imaxSintüf
herinnerd, dat in deze formules
de door de vector doorlopen hoek
max
altijd in straalhoeken (radialen)
wordt uitgedrukt. Wanneer de
vector in een zeer korte tijd At
met de hoeksnelheid co het boogje a — b doorloopt, dan is:

Fig 110

De waarde voor

^'max

jXfot I

a b = omtrekssnelheid X At = 2 7rimax vAt = im^oAt.
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Daar verder / abc = cot is
bc = ab cos cot = tmax coAt X cos cot.
(I)
(Wanneer ab zeer klein, dus At zeer kort, mag het boogje ab
door een recht lijntje ab worden vervangen).
Eveneens is bc gelijk aan de toename van ?'raax sin wZ (zie fig. 110)
dus
bc = dïmax
(II)
max sin wZ.
Daar (I) = (II) geldt dus:
*max w cos wZZlZ = d lmax

sin cot

waaruit volgt:
^Anax

sin cot

At

?max

co cos Cot.

De gevraagde EMK van zelf inductie bedraagt dus elk ogenblik:
E v Zmom = — ^max COS

(Hl)

Als de stroom een sinusfunctie is, is de EMK van zelfinductie
volgens III een cosinusfunctie, hetgeen in fig. 111 grafisch is
voorgesteld
(EvZ.max
max) •
Fiq.111

El

L Henry

wiw
| i-imaxsincüt |

De vector van de stroom ijlt | periode voor op de vector van
de EMK v. zelfinductie. Verder zien we dat de EMK van zelf
inductie ieder ogenblik de verandering van de stroom tegenwerkt.
Daarom kan een sinusvormige stroom slechts blijven bestaan
wanneer tussen de aansluitklemmen van de draadklos voortdurend
een spanning werkzaam is, die ieder ogenblik even groot, doch
tegengesteld is gericht aan de in de draadklos opgewekte EMK
van zelfinductie. De vector en de sinuskromme van deze spanning
zijn in fig. 111 door stippellijnen aangegeven.
De vector van de stroom ijlt dus een kwart periode na op de
vector van de klemspanning.
De grootte van deze spanning bedraagt elk ogenblik:
£niom = ^max cos
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en dus bedraagt
E max — Z.cozmax
waaruit volgt:

= Lm

— Lwi,
V2
In het algemeen noemen we bij wisselstroom, naar analogie met
■^eff

de wet van Ohm voor gelijkstroom, —— = Z = Lm de impe•^eff

dantie of schijnbare weerstand, voor te stellen door de letter Z.
Deze wordt uitgedrukt in Ohms, hetgeen eigenlijk minder juist
is (waarom?).
Voor een zelfinductie geldt dus:
Z = LmQ.
Vraagstuk. Een draadklos met een zelfinductie van 0,3 Henry
wordt aangesloten op een sinusspanning van 100 Volt (effectief).
Hoeveel bedraagt de impedantie en de (effectieve) stroomsterkte
bij 50 en bij 1000 Hertz (perioden per sec.)
Oplossing. Voor v = 50 bedraagt z = Lm = 0,3 X
50 = 94,21?
.
100
100 Volt
= 1,06 Ampère.
~ ~ 94,2 12
Voor v = 1000 bedraagt z = 0,3 x 2ti X 1000 = 188012
100
i =----- = 0,0532 A.
1880
Opmerking. De impedantie van een zelfinductie L is dus even
redig met de frequentie; de impedantie van een constante ,,Ohmse”
weerstand R is onafhankelijk van de frequentie.

78. Hogere harmonischen bij een zelfinductie.
Heeft men in een zelfinductie een meer ingewikkelde stroom,
dan kan men deze volgens het voorgaande opvatten als een super
positie van meerdere sinusstromen.
Zij bijv, ieder ogenblik:
4aom == Hmax

^2max s^n

T...............

dan wordt volgens de laatste paragraaf:
ƒ ^^max

At

—

Climax (Oj

COS Myt -p ^2max (O2 COS COtft —|— . . . .) —

= — L o)yilm^ COS Myt — LM2i2max cos M2t 4De spanning, die nodig is om deze meer ingewikkelde stroom in
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stand te houden, kan dus worden verkregen door een serieschakeling
van verschillende sinusspanningen, waarvan de effectieve waarden
respectievelijk bedragen
ex =

Volt, e2 = Lco2i2 Volt, e3 = Lco3i3 V, enz.

en de frequentie’s achtereenvolgens:
t,

1

= —, v9 = — enz.
2^ 2
2tc

Had men bijv, de zelfinductie uit het vraagstuk van de laatste
paragraaf aangesloten op een spanning van 100 Volt (v = 50)
in serie geschakeld met een spanning van 100 Volt (v = 1000),
dan zou de resulterende stroom kunnen worden geconstrueerd door
de stroom van 1,06 Amp., 50 Hertz te superponeren op een stroom
van 0,0532 Amp. 1000 Hertz.

Serieschakeling van een zelfinductie van L. Henry met een
weerstand van RQ (fig- 112).
Fig. 112
We kunnen thans nagaan welke
A
Rn
r
LHenry
spanning tussen A en C nodig is
rrumjiRnrb-&-A WW W WWWA om een ,,sinusstroom” door R en
I
L te sturen, hetgeen in fig. 113
grafisch is geconstrueerd.
De stippellijn stelt de stroom
sterkte i voor als functie van de tijd t.
79.

Fig. 113

Volgens (69) stelt lijn I de spanning als functie van t voor, die
tussen A en B moet werkzaam zijn.
Volgens (77) stelt lijn II de spanning tussen B en C voor als
functie van t.
De spanning tussen A en C is ieder ogenblik gelijk aan de som
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of het verschil van de spanning tussen A en B en tussen B en C
op datzelfde ogenblik.
Volgens fig. 12 wordt in dit geval de vector van de totale spanning
tussen A en C voorgesteld door de diagonaal van het parallelogram,
in dit geval een rechthoek, op de vectoren ?max x r en Zcoimax
beschreven. Daar de sinuslijnen geheel door de draaiende vectoren
bepaald zijn, kunnen we, met het oog op de berekening daarvan,
alleen met het tekenen van de vectoren volstaan.
Fig.114

m

.0 0

iz

Lüüi,

Lcü

max

ieH-r

'max-f"

'max-f'

r

In fig. 114 (I) zijn deze nog eens overgenomen. Minder tekenwerk
geeft fig. 114 (II), waaruit met behulp van Pythagoras een betrek
king tussen de diverse max. spanningen kan worden afgeleid, nl.:
*2(fl-C)max = ^max

+ £Wmax-

Delen we beide leden van de vergelijking door 2 = (v2)2 dan
krijgt men:
/ g(« —c)max

\

V2

V=
'

+ IW M

\V2/

\V2/

e2(a-c)tti =

2

+ i2«J2»2ef(-

welke betrekking in fig. 114 (III) is getekend, door alle zijden van
den driehoek V 2 maal zo klein te maken.
In de praktijk wordt bijna steeds met de effectieve waarden
gewerkt.
Uit fig. 114 (III) volgt:
*2<a-c) = *‘2 (r2 + LW)
ƒ2 = ------- ---------r2 4~ L2oj2

i=

_
Vr2 4- L2co2

g(g — c)

Z

Daar de impedantie Z gelijk is aan Vr2 4- L2co2, kan de grootte
daarvan volgens fig. 114 (IV) worden geconstrueerd.
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80.

e

Nadere beschouwing van i =

V r2 + L2oj2
Schakelt men tussen A en B, B en C en A en C Voltmeters, die
de effectieve spanning aanwijzen, dan volgt uit het voorgaande,
dat
e2a-c = e2a-b + e2b-c-

Verder is bij gelijkstroom de cirkelfrequentie eo = 0, waardoor
de formule overgaat in:
e
e
i=
r

Heeft verder een spoel een zelfinductie van L. Henry en een
Ohmse weerstand van rQ, dan mag men deze in gedachten volgens
fig. 112 vervangen door een weerstandsloze spoel van L. Henry,
in serie geschakeld met een inductievrije weerstand van r Ohm'
Voor deze spoel geldt dan eveneens:

Z =^=== en z =

2w2.

(Ga dit na).
Verder volgt uit fig. 114 (II) dat de vector van ■max, welke
volgens fig. 113 dezelfde richting heeft als de vector voor max X f >
een hoek ep ,,naijlt” ten opzichte van de vector voor de totale
spanning. Uit deze fig. volgt verder dat:
COS ep = -

♦max 7

'mx Vr2 + IW

-

r

V/2 + L2co2

r
z

Het,,fase verschil” (zie bldz. 8) tussen stroom en spanning neemt
dus toe met de frequentie.
Wanneer Zxo groot is ten opzichte van /, mag men in de praktijk
voor de schuine zijde de langste rechthoekzijde in de plaats stellen
en wordt dus voor dit geval bij benadering Z = Leo.
Vraagstuk. Een draadklosje heeft een weerstand van 40 Q en
een L van 0,1 Henry. Hoe groot wordt Z, i en cos ep, bij aansluiting
op een effectieve spanning van 20 Volt en een frequentie, welke
achtereenvolgens bedraagt:
= 0 (gelijkstroom), v2 = 50, v3 = 1000 Hertz.
Oplossing.

Voor gelijkstroom is
.
20V
z = 40£? en t = —— = 0,5A.
40.Q
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Voor v2 = 50 is a> = 2tt50 = 314 en z= y/402 -f- 0,l2 X 3142 = 51.0.

.
20V
40
i = —— = 0,392 A, cos (p = — = 0,78.
510
51
Op dezelfde manier berekent men:

v3 = 1000 Hertz, a> = 2000 Ti, z = 628 Q, i = 0,0318 A,
cos cp = 0,064.
Opmerking. Dit klosje heeft voor gelijkstroom een weerstand
van 40 0 en voor een wisselstroom van v = 1000 Hertz een im
pedantie van 628 O. Wenst men in een bepaald gedeelte van een
stroomloop de doorgang van wisselstroom voor een bepaalde
frequentie zoveel mogelijk te verhinderen, maar de gelijkstroom
zoveel mogelijk door te laten, dan kan dit geschieden door in
schakelen van een zog. ,,smoorspoel” waarvan de R zo klein mo
gelijk, en de L zo groot mogelijk is.

81. Serieschakeling van meerdere smoorspoelen.
Schakelt men meerdere smoorspoelen in serie volgens fig. 115 (I),
dan mag men daarvoor
Fig 115
het schema van fig. 115
Li Ki
L2
r2
L3
r3
(II) in de plaats stellen,
I
wanneer de magnetische
z,
z2
z3
velden van de spoelen
elkaar tenminste niet be
ïnvloeden (dus M = 0).
Daar de stroomsterkte
I
in elke spoel op hetzelfde
ogenblik dezelfde waarde heeft, krijgen we voor de diverse
spanningen het vectordiagram volgens fig. 116 (I) waaruit weer
het diagram van fig. 116 (II) en 116 (III) kan worden afgeleid.
Uit fig. III volgt:
2,,»2

en cos (p =

ri + r2 t r3
z totaal

Een aantal in serie geschakelde spoelen kan men dus in gedachten
vervangen door een enkele spoel, waarvan de coëfficiënt van zelf-
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inductie gelijk is aan de som van de afzonderlijke zelf inducties en
waarvan de weerstand gelijk is aan de som van de weerstanden
van de afzonderlijke spoelen.
Fig 116
I
L3(jdi

L3ÜJI

_.y_L

L2(jJI

nlf

in
~T

ir2

in

m
L2gj

—i
n

82.
I

l

^7 Ijs

Parallelschakeling van spoelen met weerstand en zelf inductie.

Vooraf zij opgemerkt dat voor een stroomvertakking bij wissel
stroom ieder ogenblik de hoofdstroom I gelijk is aan de algebraïsche
som van de
stromen
ilt i2 en
Fig 117
i3 op dat ogenblik
(Fig. 117). Zijn
ilt i2 en i3 dus
3
sinusstromen van
dezelfde frequen
tie, dan mag men
de vector van de
resulterende stroom I voor parallelschakeling op dezelfde manier
met behulp van de vectoren voor ilt i2 en i3 construeren als de
vector voor de resulterende spanning ea_d voor serieschakeling in
fig. 116 met behulp van de vectoren voor ea_b, eb_cen ec_d.
Verder zij nog eens opgemerkt dat bij parallelschakeling elke
impedantie op dezelfde spanning e staat aangesloten.
'1
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Heeft men nu 2 spoelen volgens fig. 118 parallel geschakeld en
aangesloten op een sinusspanning
Fig 118
van e volt, dan kunnen we de
stroom door elke spoel berekenen
op de manier, zoals dit op de
voorgaande bladzijden is aan
gegeven.
Verder kunnen we het spanningsdiagram voor elke spoel constru
e
eren, waarbij we voor ,,schuine
zijde” van elke driehoek dezelfde lijn e moeten gebruiken (fig. 119).
We zien dat in de figuur
Fig 119
een hoek cpt en i2 een hoek (p2
naijlt, ten opzichte van e.
ii
/
.
Daar verder de vector van
e
3
'3
dezelfde richting heeft als de
\S
vector
van i1r1, kunnen we de
?i-/2
vector
voor
op een bepaalde
*2
i2r2
schaal tekenen (bijv. 1 A =
1 cm) zoals in de figuur is aangegeven. Eveneens kunnen we de
vector voor i2 bepalen, waarna de diagonaal van het parallelogram ons de vector voor I verschaft. We zien dat de vector van
1 een hoek Q3 naijlt ten opzichte van de vector voor e.
De grootte van I kunnen we daarna uit de figuur af meten.
De vervangingsimpedantie kunnen we ten slotte berekenen door
I op e te delen, dus
Cl

e
^totaal == ~y-

De berekening voor I en Ztotaal ^s» vooral voor meerdere spoelen,
zeer tijdrovend, terwijl de grafische methode op eenvoudige wijze
sneller tot een resultaat voert, dat voor de praktijk voldoende
nauwkeurig is.

Vraagstuk. Op een sinusspanning van 80 Volt, 500 Hertz, zijn 3
spoelen parallel geschakeld, één van Lr = 0,1 Henry,
= 300.Q,
één van L2 = 0,05 Henry, r2 = 600Ï2 en één van L3 = 0,2 Henry,
r3 = 100Ï2 (fig. 120).
Bepaal de hoofdstroom, het faseverschil tussen deze stroom en
de spanning en tevens de impedantie, de L en de r van de spoel,
die deze drie spoelen zodanig kan vervangen, dat de hoofdstroom
en het faseverschil van deze ten opzichte van e dezelfde blijft.
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Oplossing. De „hoeksnelheid” of cirkelfrequentie co bedraagt
2tt500 = 3140 radialen
e
80
q = —=====—===== =0,185A. v^O.1851 X 300=55,5 V.
Vr^+Z^co2 V/30024~(0,l X 3140)2

80

80

;2=

.2_lr^
r 2.22"
zn22
80

?3= -----

---------

V1002 + 6282

V6002+ 1572
= 0,127 A.

i2r2 = 0,129 X 600 = 77,4 V.

= 0,129 A.

i3r3 = 0,127 x 100 = 12,7 Volt.

Thans construeren we de drie „spanningsdriehoeken” volgens
Fig. 120 (in de figuur is alles ,,op schaal" getekend), daarna
de drie stromen (i1//i1r1 , ï2//T2r2» enz.), waarna I kan worden ge
construeerd.
(Daar alle rechthoekige driehoeken de schuine zijde gemeen
hebben, ligt het hoekpunt van alle bijbehorende rechte hoeken op
een halve cirkel).
Fig.120

9 = 500

e= 80 Volt
A
O

i

1

!

G

o

20

10

0,1

30 Volt
Q2 Amp

Uit de figuur meten we af I = 0,4 Ampère.
Verder is AB = 53 Volt gelijk aan het I r van de spoel, die de
3 spoelen kan vervangen, waaruit voor de r van deze spoel volgt:
53 Volt
--------— = 133 Q.
0,4 A
Het LcoZ van deze spoel (BC) bedraagt 60 Volt, waaruit voor de
60
L volgt:
= 0,0478 Henry.
0,4 x 3140

95

Tenslotte bedraagt de cosinus van het faseverschil tussen de
hoofdstroom en de spanning:
AB
CQS(P = AC

53
— = 0,66.
80

83. Het effect van een sinusstroom bedraagt Eejflen cos tp Watts.
Volgens (70) bedraagt het Wattverbruik voor een ,,Ohmse”
weerstand W = EeüIe[t; in dit geval is er geen faseverschil
tussen stroom en spanning, omdat <p = 0 en dus cos (p = 1.
Thans beschouwen we het geval dat er tussen stroom en spanning
7C
71

een faseverschil van | periode bestaat (<p = 90p of — radialen)
(fig. 121).
22
Fig 121

Daar ieder ogenblik geldt: aantal Watts = em x im kunnen we
dit product voor ieder moment berekenen en grafisch uitzetten,
hetgeen als resultaat de kromme lijn geeft, die het gearceerde
oppervlak omsluit.
Wanneer stroom en spanning dezelfde richting hebben, levert
de stroombron arbeid aan de stroomverbruiker en noemen we
daarom het Wattverbruik positief.
Hebben stroom en spanning tegengestelde richting, dan levert
de stroomverbruiker energie aan de stroombron, welke energie
afkomstig is van het zwakker wordende magnetische veld bij een
zelf inductie of, zoals we later zullen zien, van het afnemende electrostatische veld van een condensator. Daarom heeft laatstgenoemde
kromme lijn zowel positieve als negatieve ordinaten.
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Verder bedraagt de geleverde energie in de korte tijd van A t
sec: £mom X imax x A t Wattseconden waaruit weer volgt, evenals
dit in fig. 107 het geval was, dat het gearceerde oppervlak een
maat is voor de verbruikte electrische energie.
Nu is in fig. 121 het gearceerde oppervlak boven de horizontale
lijn (abcis) even groot als dat er onder. Om dit in te zien denke
men slechts het stuk a — b van de lijn c — a — b volgens de
stippellijn naar boven ,,omgeklapt”.
Wanneer we voor dit stuk, dat volkomen symmetrisch ligt ten
opzichte van het stuk a c, de achtereenvolgende producten met
*mom bepalen, dan zouden we de getekende streep-stiplijn krijgen.
Deze lijn heeft, zoals een beschouwing van de figuur doet zien,
volkomen dezelfde vorm als het oppervlak met + aangegeven, en
ook als het oppervlak met — aangegeven, waarmede bewezen is,
dat het totale energieverbruik nul bedraagt, zonder dat we ons
over de juiste vorm van deze lijn behoeven uit te laten. (Die lijn
is een sinuslijn van de dubbele frequentie).
Bij een kwart periode faseverschil tussen een sinusvormige stroom
en spanning bedraagt dus het energieverbruik nul.
Ligt nu het faseverschil tussen stroom en spanning tussen nul
TC

en — radialen in, dan kunnen we ons voorstellen, dat de spanning £
2
Fig 122

d

jy
c\ \

e,z
t /

*

\\

t

het gevolg is van twee in serie geschakelde sinusspanningen (fig.
122), waarvan de ene vector samenvalt met de stroomvector en
de andere daar loodrecht op staat, (er en e2), van welke spanningen
de bijbehorende sinuslijnen door een stippellijn zijn aangegeven.
Nu geldt voor een willekeurig ogenblik (zie fig. 122)
ab + ac = ad,

of wel
^2mom "F ^linom

^mom

en dus is ook
‘'mom X ^mom

—

^2mom X ?mom

.mom ** ^mom-
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We kunnen dus op de manier van fig. 121 het wattverbruik
construeren door bij elkaar op te tellen het wattverbruik van e2
met i en dat van ex met i. (Is niet afzonderlijk aangegeven wegens
overlading van de figuur). Het eerste wattverbruik bedraagt
^2eff7eff» en het tweede wattverbruik bedraagt nul.
Daar verder e2 = e cos cp, mogen we ten slotte voor het watt
verbruik schrijven:
Aantal Watts = tf2eff lCff = eeff2cff cos Watts.
Men noemt e2 wel de wattFig 123
componente en eY de wattloze
I
componente van de spanning,
hetgeen in fig. 123 (I) nog eens
is aangegeven.
We hadden hetzelfde kunnen
bewijzen door, inplaats van e, de
vector i te ontbinden in een vector
en een vector i2. Het effect
van iY met e zou dan weer nul watts hebben opgeleverd en van
i2 = i cos <p zou weer gegeven hebben:

s. 4-

= eeff »eff cos ?> Watts.
Men noemt de componente ix = i sin 99 wel de wattloze stroom.
Opmerking. Men noemt cos 99 wel de arbeidsfactor, d.i. de factor,
waarmede men Eeff/eff moet vermenigvuldigen om het aantal
Watts te krijgen. Deze factor is voor de sterkstroomtechniek van
veel belang. Bij de berekening van sommige onderdelen van een
radio-ontvangtoestel stelt men daarentegen deze factor vaak gelijk
aan 1, wanneer bijv, het wattverbruik van ondergeschikt belang
!
1
\
is. zie fig. 53 e.v., waarin voor — eigenlijk —-- moest staan I.
EI
EI cos q>
/

84. Bepaling van e, i en cos 99 bij gering wattverbruik, bijv, bij
een luidspreker.
In dergelijke gevallen kan men met de Wattmeters uit de sterkstroomtechniek niets beginnen.
Een voor de praktijk voldoend nauwkeurige methode is reeds
enigszins in fig. 52 aangegeven. Men schakelt daar de te meten
luidspreker in serie met een „Ohmse” weerstand, en meet met
een Voltmeter, waarvan de weerstand buitengewoon hoog is (meestal
een z.g. lampvoltmeter, die we later zullen behandelen), de span
ningen elt e2 en e2, volgens fig. 124. De stroom wordt verkregen
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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door een z.g. „toongenerator”, een eveneens later te behandelen
toestel, dat een sinusvormige spanning levert, waarvan men de
grootte en de frequentie naar willekeur kan regelen.
A, terwijl verder de

Daar R inductievrij is, bedraagt i =

vector van deze i in fase moet zijn met die van e2 = i R.
Fig 124

(e0 (e’ ■
'y

Toongen erato^ro

P

i

» Luid
spreker

Lam™

e2

Verder geeft de ,,resultante” van de vectoren van e2 en ex de
vector voor e2. Van deze drie vectoren weten we de grootte door
de aflezingen van de voltmeters.
Het onderlinge faseverschil kunnen we nu construeren door uit
A en B cirkelbogen te beschrijven met resp. ex en e2 als straal
(AB = e2).
Daar de vector van I de richting heeft van AB, kunnen we de
hoek (p direct uit de figuur aflezen (bijv, met <een gradenboog) en
zodoende cos (p bepalen, waarna eT I cos (p
C
Fig 125
kan worden berekend. Deze ,,ouderwetse”
„drievoltmetermethode ” is door de radio
Ba
techniek weer actueel geworden.
3r

Opmerking.
Bij dergelijke metingen
moeten verschillende voorzorgen worden
genomen, bijv, het punt p met de ,,aarde” verbinden, waarop we
later terugkomen.
A

e2

El

Vraagstuk.

Volgens fig. 124-125 werd gemeten:

R = 10000 Q, e2 = 22 Volt,

= 23 Volt en e2 = 41 Volt.

Hoe groot is I, cos cp en het wattverbruik.
Antwoord.
m Watts.

(Zelf oplossen) I = 2,3 mA, cos <p = 0,65, W = 3,45
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85. Condensator in een wisselstroomketen.
Volgens bldz. 83 bedraagt de lading van een condensator van
C. Farad aangesloten op een spanning van Ex Volt:

Qx = C Er Coulomb.
Neemt de spanning toe van ET op E2 Volt, dan bedraagt de nieuwe
lading
Q2 = C E2 Coulomb
waaruit voor de ladingstoename volgt:
Qi — C (-£2

Qz

-^i)

of wel
A Q = CA E.
Verder is A Q = i A t.
Geschiedt deze toename in een buitengewoon korte tijd van
A t sec., dan bedraagt de stroomsterkte in de toeleidingsdraden op
dat moment:

— = C---- Ampere.
At
At
1

*mom

Heeft men de condensator aangesloten op een sinusspanning,
waarvan dus Emom = Fmax sin co/, dan bedraagt volgens de laatste
formule
max sin

(I)

^mom

— Lx

At

Volgens bldz. 85 mag men, als men Emax voor /max in de plaats
denkt, schrijven:

AE
^max sin co/

mnv (O COS CO/.

z>r—= £-

HldX

Dit ingevuld in (I) geeft:
(^)

?mom
‘mom
‘max
?max

V~2
^eff

^max

co C cos co t

= E
■^max co C (maximum als cos co/ = 1)
F
^max

x-

= ---- =. coC
V2
^effw

C.

Daar i een cosinusfunctie is als e een sinusfunctie is, heeft men
dus, evenals bij een zelfinductie, bij de condensator een faseverschil
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van een kwart periode

— radialen of 90°
2

tussen stroom en

spanning.
Er is echter een voor de radiotechniek buitengewoon belangrijk
verschil. Formule II heeft nl. geen minteken, in tegenstelling met
(III) van bldz. 86. Dat wil zeggen dat bij de condensator de vector
van de stroom 90° voorijlt ten opzichte van de vector van de
spanning, terwijl deze bij een zelfinductie 90° naijlt. (Fig. 126).
Fig 126

Men kan zich dit verschijnsel enigszins voorstellen, door met
behulp van een batterij de spanning op de condensator volgens
fig. 127 te veranderen door de kruk van de omschakelaar ,,sinus
vormig” heen en weer te bewegen. De Romeinse cijfers bij de
verschillende contacten komen overeen met de cijfers in fig. 126.
Staat de hefboom op I dan is de spanning een maximum en gedu
rende zeer korte tijd constant waardoor i = 0 is. Bewegen we de
hefboom van I naar II, dan neemt de spanning van de batterij
af, waardoor de condensator, die een hogere spanning had, zich
ontlaadt met een stroom, die tegen de batterijspanning in is gericht.
Van II tot III neemt de batterijspanning weer toe, waardoor
stroom en spanning weer dezelfde richting hebben. In III blijft
de spanning weer even constant, waardoor i nul wordt, en van
III naar IV hebben stroom en spanning weer tegengestelde richting.
Uit I = E co c volgt
Fig.127

1 =
C

_3E=■o

77

E
1
coC

Z = —, als Z weer de imcoC
pedantie voorstelt.
We zien dat de impedantie van
een condensator, omgekeerd even
redig is met de frequentie; hoe hoger frequentie, hoe lager impedan-O

dus
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tie. Voor gelijkstroom is a> = 0 en wordt dus Z = — = oo. Een
condensator laat dus wisselstroom door en gelijkstroom niet. Van
deze eigenschap zal bij het ontvangtoestel herhaaldelijk gebruik
worden gemaakt.

Vraagstuk. Een condensator van 4 F staat aangesloten op
een sinusspanning van 220 Volt 50 Hertz. Hoe groot wordt de
stroomsterkte en de impedantie.

1
Z=—
toC

Oplossing.

1

106
------ = 795/2
400tï

2n 50 X 4 X co~'

220V
i = ------ = 0.276A.
795/2

Vraagstuk. Hoe groot is de impedantie van een condensator
van 500///Ó F bij 106 Hertz.

Oplossing.

1
Z =-------------------------2tc106 X 500 X 10-12

106
------- = 317/2.
IOOOtt

86. Serie en parallelschakeling van condensatoren.
Bij parallelschakeling (fig. 128) is de capaciteit tussen a en b
gelijk aan de som van de afzonderlijke capaci
Fig. 128
teiten, dus
C.
Qi-Ö — ^'1 T C2 T C3.

a

C2|

b

Alle condensatoren staan nl. op dezelfde
spanning e aangesloten, en dus bedraagt hun
gezamenlijke lading:

Qtotaal = Cle 4“ O 2e 4“

— (Pi + ^2 4" ^3)^ =

= C.-6 X e.
Bij serieschakeling en een volmaakte isolatie
zal de lading van elke condensator even groot moeten zijn, omdat
de electriciteit onsamendrukbaar is. Verder is (fig. 129):

C-

©1

Fig. 129
e2
e3

E = eY -F

4- ^3 Volt

en voor elke condensator afzonderlijk

Q = = c2e2 = c3e3 Coulomb,

+

Hc2
E Volt

l:lc3-

waaruit volgt:

Q

c

' c

c

Cab

(I)
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als C„b de capaciteit voorstelt van de condensator, die de drie
condensatoren zou kunnen vervangen. Uit (I) volgt:
1 _ 1
1
1
CÖt ~ C[ + C2 + Q'
Bij serieschakeling is dus de omgekeerde waarde van de totale
capaciteit gelijk aan de som van de omgekeerde waarden van de
in serie geschakelde capaciteiten. Schakelt men dus meerdere
condensatoren in serie, dan wordt de totale capaciteit kleiner, en
dus de totale impedantie groter. Voor 2 condensatoren in serie
heeft men

c =--Ci

^2

Opmerking. Daar de isolatieweerstand van een condensator in
de praktijk nooit oneindig groot is, zal er bij gelijkstroom steeds
een zeer geringe stroom lopen, bijv. 10-8 Ampère, waardoor de
spanningen er, e2 en e2 zich zullen verhouden als de isolatieweerstanden rlf r2 en r3.
Bij wisselstroom is de impedantie vele duizenden malen kleiner
dan de isolatieweerstand, waardoor de ,,lekstroom” meestal in het
niet valt tegen de doorgaande wisselstromen, ten gevolge waarvan
de spanningen elf e2 en e2 zich thans zullen verhouden als de
impedanties
111
CoC 2

<^^3

87. Condensator in serie met een ,,0hmse' weerstand.
Schakelt men beide in serie op een sinusspanning, dan kunnen
Fig.130

-IS

L
"o
c=4=4>
L±J

r

x

we op de manier van bldz. 88 de verschillende vectoren bepalen,
hetgeen in fig. 130 nader is uitgewerkt.
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We zien dat de vector van de stroom i thans een hoek <p voorijlt
ten opzichte van de resulterende spanning E. Na lezing van (79)
behoeft deze figuur geen nadere toelichting.
Uit het vectordiagram leiden we weer achtereenvolgens af (fig.
131 I en II)-.
Fig 131
H
ieftxr

i
imax* *2

m
r

'effXJc

imax
ma«x4
qjQ

1
üjC

1
E2 = i2r2 4- i2 ——
E

1

E
~Z

<7c2
Hieruit volgt voor Z = ]/ r2 4---- —— hetgeen in fig. 131 (III)
*
co2C2
is aangegeven. Uit alle drie de figuren volgt:
r
cos cp = —

r
r2 + co2C2

Voor gelijkstroom wordt I nul, omdat

1
dan oneindig groot
c^C2

wordt (co = 0).

Vraagstuk. Een condensator van 2/c F is, in serie geschakeld
met een weerstand van 1000 Q, aangesloten op een sinusspanning
van 200 Volt 100 Hertz. Hoeveel bedraagt de totale impedantie,
en de spanning aan de klemmen van de condensator en aan die
van de weerstand, eh cos 9??
Oplossing.

Z=

72 + co2C2

10002 4- --------------- ---------------- = 1280 Q.
(2ti100)2 X (2 X 10-6)2

F
104

.
200 V
1 ~~ 1280 ï? = 0,156 A.

r
cos? = —

1000
= 0,782.
1280

De spanning aan de klemmen van de weerstand bedraagt
i X r = 0,156 x 1000 = 156 Volt.
De spanning aan de klemmen van de condensatoren bedraagt
1
106
= 124 Volt.
7 X — = 0,156 x
cjC
2tt 100 X 2
—— mag men bij benadering (zie
coC
fig. 131 III) zetten Z — r. Dit is o.a. het geval wanneer men,
zoals dit o.a. bij een plaatstroomapparaat voorkomt, de ,,rimpel”
uit een gelijkstroomspanning wenst te verwijderen, hetgeen in
het volgende vraagstuk is aangegeven.
Opmerking.

Wanneer r

Tussen a en b werkt een gelijkstroomspanning van
220 Volt en een sinusspanning van
c
a - r
10 Volt 100 Hertz. Tussen c en d is
==)220V.
een lamp geschakeld, die 2 mA geX
C=r=
gebruikt bij een spanning van 150
faAlOV/lOO Hertz
Volt.
d
b
C =
F. Hoe groot wordt r en
hoeveel bedraagt de overblijvende rimpelspanning tussen c en d.
Vraagstuk.

Oplossing.

Het gelijkstroom-spanningsverlies in r bedraagt:
220 — 150 = 70 Volt,

waaruit volgt:
r

70 Volt
---------- = 35000 Ohm.
0,002 A

106
De impedantie van de condensator bedraagt ----------- = 795 Ohm.
2zr X 100
De zogenaamde gelijkstroomweerstand van de lamp bedraagt
150
------- = 75000 Ohm.
0,002
We hebben hier dus het geval, dat r^>C X o).
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Daarom kunnen we direct bij benadering zeggen dat de rimpelspanning tussen c en d bedraagt:

795
X 10 Volt = 0,227 Volt.
35000
Opmerking. Men kan de rimpel nog effectiever ,,er uit zeven”
door twee weerstanden van 17500 Ohm te nemen en 2 conden
satoren van 2 [i F volgens fig. 131a (/), hetgeen in een radio schema
meestal wordt aangegeven volgens fig. 131a (II).
Fig.131 a
H

a"l
I
I|17500jl

17500_n_

17500-n.

flnsoo-QM ^mA

2pF4=

2m A

2PF=4=

0

-J- I
2pF
bo

Ga na, dat thans de rimpelspanning tussen c en d bij benade
ring wordt:

795
17500

795
X 10 Volt = 0,0200 Volt.
17500

88. Serieschakeling van een condensator, zeljinductie en Ohmse
weerstand, aangesloten op een sinusspanning.
Fig 132

n
Looi |

ijl

r

C=4=

coC

LüJieff

!
1
ix—
ü)C

i effxr i

We gaan weer uit van de stroomvector. Volgens het voorgaande
ijlt de vector Lari van de spanning tussen de uiteinden van de
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1
zelfinductie 90° voor ten opzichte van i, terwijl de vector i x —
wC
(van de spanning tussen de klemmen van de condensator) 90° naijlt
ten opzichte van i en verder de vector i x r in fase is met
hetgeen in fig. 132 nader is aangegeven.
De vector voor de totale spanning, welke nodig is om de strcom
i in stand te houden, kan dus worden geconstrueerd door eerst

i X —— van Looi af te trekken en door daarna van dit verschil
coC
(ZzoZ — i X
, en van i x r de resultante te bepalen. (Het
\
wC/
tekenen van de bijbehorende sinuskrommen zullen we thans achter
wege laten, daar deze geheel door hun vector a) en 9? zijn bepaald).
In fig. 132 (III) is dezelfde constructie op de gebruikelijke manier
uitgevoerd, waaruit ten slotte voor de totale impedantie de con
structie van fig. 132 (IV) volgt.
Uit de figuren lezen we af:

z=
E

/= z

r2 + \ -40
aC/
r
- en cos 9? = ——
2

Z

2

r
1

2

a>C.

In de eerste plaats zij opgemerkt, dat de spanningen aan de
klemmen van de zelfinductie en aan die van de condensator in
tegengestelde fase zijn en elkaar dus gedeeltelijk opheffen. Verder
1
zien we uit de figuur dat, voor het geval La> > ——, de vector van
ccC
de stroom naijlt ten opzichte van die van de totale spanning E.
In dat geval noemen we de keten in zijn geheel inductief.

Het kan ook voorkomen, dat ——>La), waardoor de vector van
a)C
de stroom voorijlt ten opzichte van die van de spanning E. In
dat geval is de keten in zijn geheel capacitief.
Ten slotte kunnen La) en — aan elkaar gelijk zijn. In dat geval
a)C
zijn stroom en spanning in fase en gedraagt de keten zich als een
gewone weerstand van rQ. We spreken dan van resonantie. We
zullen deze drie gevallen en de toepassing daarvan nader beschou-
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wen, na eerst een vraagstuk voor een willekeurig geval te hebben
opgelost.

Vraagstuk. Een zelfinductie van 3 Henry 400 Q en een conden
sator van 2p,F zijn in serie geschakeld aangesloten op een sinus
spanning van 150 Volt 100 Hertz.
Hoe groot is de stroomsterkte, cos 99, de spanning aan de klemmen
van de zelfinductie en de spanning aan de klemmen van de conden
sator.

3 Henry

400-O.

Oplossing.

H

2pF

Lm = 2n 100 X 3 = 1880 Q
1
coC

106
= 795 Q.
2ti 100 X 2

Deze waarden zijn in nevenstaand vectordiagram op schaal
uitgezet.
De totale impedantie kan nu worden
,t
afgemeten uit de figuren, of worden be
rekend.
795_o_

I

■^"totaal

s

>Lu)= 1880tl

rUoOjr P

= V40024- (1880 — 795)2= 1155Q

E
150
I = — = --------- = 0,13 A.
Z
1155 P

400
1155

COS 02 = ----

1 = 795_n_

T

0,347 (inductief, naijlend)

—■

ÜJ(

q

De impedantie van de zelfinductie be
draagt:
V4002 4- 18802 = 1910^

waaruit voor de spanning tussen a en b volgt:

Spanning a — b = i X Za_b = 0,13 X 1910 = 248 Volt.
De spanning tussen b en c bedraagt:

0,13 X 795 = 104 Volt.

Opmerking. Het is merkwaardig, dat de spanning tussen a en b
groter is dan de totale spanning tussen a en c. Dit komt doordat
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Lcoi en i x —— elk ogenblik tegengesteld gericht zijn. Wanneer
toC
we in het vectordiagram alle waarden met de stroomsterkte (0,13 A)
vermenigvuldigen, kan men de afzonderlijke spanningen direct
afmeten. De spanning ab is dan gelijk aan de afstand r — t, spanning
bc is gelijk aan pq = st en de totale spanning ac = rs.

89. Leo overwegend in grootte.
In het vraagstuk op Bldz. 119 werd door middel van een grote
Ohmse weerstand en een condensator de wisselstroomspanning,
waarmede een gelijkstroomspanning ,,verontreinigd” was, zoveel
mogelijk onschadelijk gemaakt. Wanneer de lamp een groot
' stroomverbruik heeft, veroorzaakt deze weerstand echter een te
groot spanningsverlies voor de gelijkstroom. In dat geval behoort
deze dus te worden vervangen
Fig.133
door een orgaan, dat alleen
voor de wisselstroom een hoge
+__ 1 L=60Henry 60m.A
AMAAA/
—
impedantie bezit, doch niet
300V- =
r-AOOji =4=
20V^
voor de gelijkstroom.
100 Hertz:
C=10pF
Dit geschiedt door deze weer
o
stand te vervangen door een
smoorspoel met ijzeren kern, waarvan de zelfinductie zo hoog
mogelijk, en de Ohmse weerstand zo laag mogelijk is.
Het gelijkstroomspanningsverlies in de smoorspoel bedraagt bijv,
in fig. 133 slechts 400 x 0,6 = 24 Volt, zodat we tussen de klemmen
a — b nog 300 — 24 = 276 Volt gelijkstroomspanning overhouden.
Verder bedraagt Leo van de smoorspoel
O

i

5

2tï100 X 60 = 37700 Q.

De impedantie van de smoorspoel is dus voor een wisselstroom
van 100 Hertz vele malen (94 x) zo groot als voor gelijkstroom.
De impedantie van de condensator bedraagt voor 100 Hert :
1
106
— =--------------- = 159 D.

coC

2tc 100 X co

Verder bedraagt de gelijkstroomweerstand tussen a en b:
276
----- = 4600 Q.
0,06
Daarom mogen we voor de berekening van de rimpelspanning bij
benadering aannemen dat tussen a en b de stroom verbroken is,
omdat de wisselstroom, die eventueel nog door ab gaat in het niet
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valt tegen die door de condensator. Het diagram ziet er thans bij
benadering als volgt uit (fig. 134). (Het is niet op schaal getekend,
1
omdat anders —— en r bijna ,,onzichtcoC
baar” zouden worden). In een dergelijk
Fig 134
geval wordt dus de wisselspanning tussen
159
a en b bij benadering —X 20 Volt =
Lw=37700jx
3

<?/
«/

0,084 Volt.

N//

1
—— overweegt in grootte.
coC
Dit komt o.a. voor bij een zog. hoogfrequentfilter, dat de laagfrequente stromen zo min mogelijk
moet hinderen.
Hierbij zij er nog eens aan herinnerd, dat we, in verband met
de reeks van Fourier, elke stroomsoort op zichzelf mogen berekenen
en daarna de stromen of spanningen van verschillende frequenties
mogen superponeren.
90.

r => ^=159il
400-oJ

H

Fiq.135
I

ao-----------------------2 Volt; 3000 Hertz
1 Volt; 106 Hertz

b

L=0,1 Henry

w-

1
c
-o

93,S

300ppF
d

d

Tussen a en b (fig. 135) is een wisselspanning werkzaam, welke
we mogen opvatten als een spanning van 2 Volt 3000 Hertz, m
serie geschakeld met een hoogfrequente spanning van 1
o
106 Hertz. De bedoeling van dit ,,filter ’ is nu dat tussen c en
de hoogfrequente spanning zo klein mogelijk wordt, en dat de aag
frequente spanning liefst 2 Volt bedraagt. De Ohmse weerstan
kan in een dergelijk geval meestal worden verwaarloosd.
Voor de 106 Hertz vinden we:
1
1012
— =___ —-------- = 530 Q,
La> = 2ti106 x 0,1 = 628000 Q en —
coC
2tï106 X 300

De impedantie van de condensator is voor deze frequentie du:.s
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628000
= 1180 maal
maal zo
zo klein
klein als
als die
die van
van de smoorspoel. Daarom
—--=1180
530

krijgen we bij benadering tussen c en d een H.F. spanning van
1
X 1 Volt = 0,00085 Volt (106 Hertz)
Voor 3000 Hertz hebben we:
1012
= 176000Q.
Leo = 2tc3000 X 0,1 = 1880 f2 en — =
eoC
2tt3000 X 300

De impedantie van de condensator is voor deze frequentie dus
176000
—= 93,5 maal zo groot als die van de smoorspoel.
1880

Daarom wordt de L.F. spanning tussen c en d (zie fig. 135 II)
93,5
X 2 Volt = 2,02 Volt.
93,5 — 1

De spanning, die tussen c en d werkzaam is, mogen we dus op
vatten als een spanning van 2,02 Volt bij 3000 Hertz, in serie
geschakeld met een spanning van 0,00085 Volt bij 106 Hertz. Het
H.F. filter heeft dus de H. F. spanning grotendeels ,,er uit gezeefd”
zonder de L.F. spanning noemenswaard te veranderen, zoals dit
later o.a. gewenst zal blijken te zijn bij het filter achter de detectorlamp.
Opmerking. In werkelijkheid geschiedt de berekening van een
dergelijk filter op andere wijze, waarop we later terugkomen.

91.

Het resonantiegeval.
1
E
Wanneer Leo = — wordt I = —.
eoC
r
Stroom en spanning zijn dus in fase, terwijl de spanning aan de
klemmen van de condensator even groot is als die aan de zelfinductie zonder weerstand, doch tegengesteld gericht. Deze af
zonderlijke spanningen kunnen vele malen groter worden dan de
aangesloten klemspanning. Hiervan wordt in de radio-techniek
een dankbaar gebruik gemaakt.
Bij aansluiting van condensatoren en zelfinductie op het sterkstroomnet moet men echter van te voren globaal uitrekenen of
het resonnantiegeval aanwezig is, of anders in geval van twijfel
eerst een hoge weerstand voorschakelen.
Wanneer men bijv, een condensator van 2[iF in serie geschakeld
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met een zelfinductie van 5,05 Henry, 22 Ohm, zou aansluiten op
een sterkstroomnet van 220 Volt, 50 Hertz, dan zou de stroomsterkte bedragen
220 Volt
= 10 A. ! !
22 £2
(We hebben hier nl. bovenstaand geval, omdat
1
106
— = ------------- = 1590 Q
mC
2ti 50 X 2
en

Leo = 2tt50 X 5,05 = 1590Ï2, dus Lm =

mC

De spanning aan de klem
men van de condensator be
| 15900 V! 220V 15900W
reikt nu de enorme waarde van
10 x 1590 = 15900 ! Volt, en
aan de klemmen van de draad220V; 50 Hertz
klos eveneens
V2202 + 159002 = ± 15900 Volt ! !
Voordat deze spanning bereikt is zal in de meeste gevallen de
isolatie van de condensator doorslaan. Bij het experimenteren met
condensatoren en zelfinductie’s in aansluiting op het sterkstroomnet moet men dus voorzichtig zijn.
Op bldz. 130 van ,,Electriciteit” is reeds vermeld, dat we hier
te maken hebben met een systeem dat onder bepaalde omstandig
heden vrije trillingen kan uitvoeren, omdat het electrodynamisch
arbeidsvermogen van de stroom in de zelfinductie kan worden
omgezet in het electrostatisch arbeidsvermogen van de lading van
de condensator.
De resonantiefrequentie wordt gevonden door uit de vergelijking

Fig.136

—1|—

Leo = — de m op te lossen. We vinden dan:
mC
1
Lm = ——
mC

W2res

1
= LC
1

wres = 2^res =

Vlc

1
vres =

2n VLC
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Op bldz. 2 vonden we voor een trillende massa
1
v = __
2ti

terwijl op bldz. 20 getracht is aannemelijk te maken dat men bij
de Resonantiefrequentie van een mechanisch systeem (schommel,
enz.) met kleine krachten grote amplituden kan verkrijgen.
Iets dergelijks is met de electrische resonantie het geval.
Met een betrekkelijk kleine spanning van 220 Volt krijgen we
in het laatste vraagstuk een kolossale amplitude van de heen- en
weergaande electriciteit in de kringloop, voor welke amplitude de
grote stroom van 10 Ampère het bewijs levert.
De werkelijk exacte berekening van bovenstaand geval verlangt
een grotere kennis van de differentiaal- en integraalrekening, dan
het programma van onderwijs van een M. T. S. meebrengt.
Wanneer r groot is, zal het eigen trillingsgetal vrij veel lager liggen
dan de resonantiefrequentie.
In de praktijk zorgt men echter, wanneer het werkelijk om
resonantie te doen is, dat r zo klein mogelijk is, waardoor men
bijna steeds met zeer grote benadering de resonantiefrequentie
gelijk mag stellen aan het eigen trillingsgetal.
We zullen daarom in het vervolg resonantie frequentie en eigen
trillingsgetal aan elkaar gelijk stellen en verder aannemen, dat bij
resonantie steeds stroom en spanning ,,in fase" zijn, waardoor
de keten zich voor dit geval gedraagt, als een „Ohmse" weerstand.
60 windingen
ƒ
I

!

i
i

I

---- Glas

15

Vraagstuk. Bereken het eigen trillingsgetal = resonantie
frequentie van een keten die bestaat uit een ringvormige spiraal
volgens nevenstaande figuur en twee metaalplaatjes van 20 x 20
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I

cm, waartussen een glasplaat, dik 5 mm. (De diëlectrische
constante van glas e = 3,5 .
De capaciteit van de condensator bedraagt (bldz. 71):
eO
3,5 x 400
C =----- 1,11 nn F =------------' ’ = 247/z/z F.
X '1,11
4tC a

4:71 0,5

De coëfficiënt van zelfinductie van de spoel bedraagt (bldz. 60,
= 1)
I

L=

0,4tc602x1tc1,52X 10-8
0,4;rn2O
10-8 Henry = -------------- *---- ------------ = 0,0000039 H =
7i X 6 |
Z
= 3,9/4 H.

De ,,eigen frequentie” van deze trillingsketen bedraagt:
vres —

1

1

27rVLC

'2ti V3,9x 1O-6X247X 10-12

— 5,15 X 106 Hertz =

= 5150 kilo Hertz.

Opmerking. Hoe kleiner de capaciteit, en hoe kleiner de zelfinductie, des te hoger het eigen trillingsgetal.
92. De resonnantiekromme.
Denken wij ons een keten, volgens fig. 137 (I), aangesloten op
een wisselspanning, waarvan de effectieve waarde constant blijft,
maar waarvan de frequentie toeneemt van o tot een zeer grote
Fig. 137
I

Econst
co variabel

c

__ i__/n
1

H

2 lx)

N

j

/ ^2Lü)

'V

Ltüres

1__

iv

UI
res

11,

V/süJresl-

r 1 1

• 2ü)res C

v?

Q)resC

1
resC
1/2 o)resL^

waarde, dan kunnen we voor elke frequentie de waarde van I, /
en cos cp berekenen en die waarde daarna grafisch als functie van
w uitzetten. Daar het ons voorlopig alleen om het karakter van deze
grafieken te doen is, kunnen we uitgaan van het resonnantiegeval
fig. 137 II en daarna co veranderen. Voor co = 2cores bijv, wordt
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

8
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Leo twee keer zo groot en —— twee keer zo klein, (fig. 137 III),
coC
i
voor co = icores wordt Leo twee keer zo klein en — twee keer zo
coC
groot. (fig. 137 IV). Zo voortgaande kunnen we in korten tijd een
voldoend aantal waarden van Z bij verschillende frequenties con
strueren.
In fig. 137 II is Z = r en cp = 0.
In de volgende figuren kan men telkens Z op de bekendé manier
aflezen benevens de fasehoek 99; bij naijling van de vector van de
stroom noemen we 99 positief en bij voorijling negatief. Verder is
E
de stroomsterkte bij elke frequentie i = — .

De aldus verkregen waarden zijn in fig. 138 als functie van co
aangegeven.
Fig.138

\Z
Cap\:itiet
90°

+

Ini

tiet

<P

1/2 Üres

res

9CR
Bij co = 0 en bij co = 00 wordt de impedantie Z = co en
dus 1 = 0.
Het blijkt, dat de keten voor co
^res inductief is en voor
co < cores capacitief.
Dezelfde constructie kunnen we nog eens uitvoeren voor dezelfde
L en c, maar voor een weerstand r, die bijv. 4 maal zo klein is.
Voor co = cores wordt dan de Z vier keer zo klein en dus I vier
maal zo groot. De „piek” zal dus vier maal zo hoog worden; we
krijgen een „scherpere” resonantiekromme. We zullen deze
kromme nader beschouwen voor het geval dat r zeer klein is in
verhouding tot Zco.

93. De ,,resonantiebreedte>> bij cp = 45° (serie schakeling).
Bij een faseverschil van 45°, zowel voor- als naijlend, is de

=
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impedantie V2 x zo groot als bij resonantie (fig. 139), en dus
de stroomsterkte V2 x zo klein. (Bij resonantie is immers z = y).
Noemen we de bij deze
beide gevallen behorende
Fig 139
JU
,,hoeksnelheden” respec
I
H
tievelijk cox en co2 en de
„hoeksnelheid” van de
resonantie frequentie

JL“

L(JÜ2

1
= M5°

r

|wc

1
0)rC

VZc

1
w2C

dan hebben we:
Geval I.

e

Geval II.

e
r

r VT

V2

coC.

\

'

I-

e
2

_ J_

]/r2 +

= 0Jr

waaruit volgt:
2

r V2
r =

Lco1 —

La>1

coxCz /

1
(j)rC.

r
1
~L=^~ (ÜyLC

cor2
cox2 - cor2
--------=

Y

Daar — = (ür2 is ook — =
— '
LC

CO1

+ co.^(cü!

C01

— COr)

C01

Wanneer nu
Ml 4- 0)r

en cor relatief weinig verschillen, mogen we voor

bij benadering -het getal 2 zetten, waardoor we dus

COj

r
krijgen: — = 2(cox — co,ir) waarin de waarde achter het gelijkteken
iets te klein is (cox > cores).
Op volkomen dezelfde manier berekenen we voor geval III
Y

(ga dit na): — = 2(cor — co2) welk getal thans iets te groot is.
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Tellen we beide vergelijkingen bij elkaar, dan heffen beide kleine
foutjes elkaar grotendeels op en krijgen we:
R
2
= 2(a>x — cor -~p cor — co2) = 2(a>1 — co.’2)

R

— co2 = zl co,

(zie fig. 140).

Fig. 140

3

3max

C3

E
r
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V2

'
(ü2ü)r ü)i

| ~** 1/io Jmax
ü)1a f
’ü)

Het merkwaardige van deze uitkomst is gelegen in het feit, dat
bovengenoemde breedte (cox — co2) van de resonantiepiek alleen
afhangt van het quotiënt —, en niet van de grootte van de ge

bruikte condensatoren daardoor onafhankelijk is van de resonantie
frequentie. (We zullen spoedig zien wat er aan deze uitkomst
moet worden toegevoegd bij hoge frequentie). Verder zij nog eens
opgemerkt dat deze uitkomst slechts geldig is voor het geval dat
R < La>.
In de praktijk rekent men wel met de resonantiebreedte, waar
onder wordt verstaan de breedte van de resonantiepiek op TÖ
gedeelte van de hoogte.
We kunnen de breedte van de resonantiepiek volgens boven
staande manier op iedere hoogte bij benadering berekenen, zolang
voor die hoogte geldt (cola — co2a) » co.resVoor T van de hoogte vinden we dan (fig. 139):
R
o)i(l — co2a = daco = 10 —.

(Ga dit na).

De vorm van de resonantiekromme wordt dus geheel bepaald

door het quotiënt — van de spoel.
Lr
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Voorbeeld. Teneinde de nauwkeurigheid van deze benaderings
methode na te gaan, geven we in fig. 141 een opgemeten resonantiekromme weer van een normaal zelf inductie van 0,1 Henry, in serie
geschakeld met een normaalcondensator van O,!///7. De ,,Ohmse”
weerstand van de zelfinductie bedroeg 41,5 Ï2.
Fig 141
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Volgens de berekening hebben we: zlco = —

41,5
----- = 415
0,1

en Aao> = 10 X 415 = 4150.
De meting geeft
zlw = 430 en Zlaco= 4260.

De afwijkingen zijn betrekkelijk gering, wanneer men in aan
merking neemt, dat vrij onnauwkeurige meetinstrumenten zijn
gebruikt. Verder moet de resonantiefrequentie bedragen:
------1
= 1590 Hertz.
271^/0,1 X 0,1 X 10-6

Er werd gemeten 1570 Herz, zodat ook deze overeenstemming
bevredigend is.
Verder zij opgemerkt dat voor

steeds een iets hogere waarde

U gemeten, dan uit de gelijkstroomweerstand van 41,5 Ohm zou
kunnen worden afgeleid.
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94. Skineffect, verliesweerstand.
Wanneer we bovenstaande spoel met een veel kleinere conden
sator in serie zouden schakelen, bijv. 0,001 [iF, zouden we, als
we weer de resonantiekromme gingen opmeten, schijnbaar in
tegenspraak met het voorgaande, een bredere resonantiepiek
krijgen, hetgeen wijst op een grotere weerstand dan 41,5 Ohm.
(Bij 0,001^F is vres = 157000 Hertz). De voornaamste oorzaak
van deze schijnbare weerstandstoename is gelegen in het z.g.
skineffect (huideffect). Bij zeer hoge frequenties is de wisselstroom
nl. niet meer gelijkmatig over de doorsnede van de draad verdeeld;
in het „hart” van de doorsnede bewegen zich veel minder electronen
heen en weer dan vlak bij de omtrek. Daardoor spreekt het vanzelf
dat de weerstand van een metaaldraad voor wisselstroom van hoge
frequentie groter is dan voor laagfrequente wisselstromen. Het
magnetische veld in de draad is hiervoor de oorzaak. Zoals in fig. 73
reeds werd aangegeven, is de veldsterkte in de draad bij gelijkstroom
evenredig met de afstand tot het middelpunt, welk veld in fig.
142 (I) nog eens voor een draad (diameter = D) is aangegeven
Fig 142

H

Daar hier z.g. radiale symmetrie aanwezig is, kunnen we voor
een willekeurige sector, die in fig. 142 II afzonderlijk is getekend,
beredeneren, welke invloed het wisselend magnetische veld op de
stroomverdeling in deze sector tengevolge zal hebben. Als bijv,
de stroomsterkte volgens de richting van de zware pijl toeneemt,
zal het magnetisch veld (de kromme pijltjes) eveneens toenemen.
Door deze toename van het magnetisch veld zal volgens de inductiewet in de sector een EMK van inductie worden opgewekt, die
ongeveer de richting zal hebben van de gestippelde pijlen. We zien,
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dat deze EMK aan de buitenkant dezelfde richting als de stroom
bezit en nabij de hartlijn m — m tegen de stroom in is gericht. Door
deze EMK zal bij wisselstroom de stroomdichtheid in het hart van
de draad afnemen en bij de buitenomtrek toenemen, en wel des
te meer, naarmate de frequentie groter is. Bij zeer hoge frequentie
wordt dit verschil in stroomdichtheid zo aanzienlijk, dat de
weerstand van de draad wel tienmaal zo groot kan zijn als bij
gelijkstroom.
Is de draad tot een spoel gewonden, dan wordt de invloed van
het skineffect nog groter, omdat
Fig.143
een stroom van hoge frequentie
zich dan in hoofdzaak door het
gearceerde gedeelte van de draad
zal bewegen, (fig. 143).
De gevolgen van dit effect zijn
zeer onaangenaam. We zullen
later zien dat een ,,steile” resonantiekromme noodzakelijk is, ter
wijl deze weerstandstoename die steilheid kleiner maakt omdat
R
— en bijgevolg eveneens zlw groter wordt (fig. 141).

Daarbij komt dat bij spoelen voor zeer hoge frequentie, dus met

kleine L, de verhouding

veel ongunstiger is dan bij spoelen

met grote L. L is nl. ongeveer evenredig met n2. Maakt men dus
van een spoel het aantal windingen bijv. 3 maal zo klein, dan
wordt L ongeveer 9 maal zo klein, doch R slechts 3 maal zo
klein, waardoor het quotiënt

3 maal zo groot wordt.

Daarom maakt men de spoelen tot dit doel meestal van ,,Litzedraad”, dat samengesteld is uit een bundel van vele dunne, ge
ïsoleerde, door elkaar gevlochten draadjes. Wanneer we nl. het
segment van fig. 142 II uit draden volgens fig. 144 (II) opbouwen,
zullen de EMK7’ v. inductie, ontstaan door het inwendige mag
netische veld van de draad, elkaar opheffen, omdat dezelfde
draad beurtelings in het hart en aan de buitenkant van de bundel
loopt. Daardoor zou de spoel, bij volmaakte uitvoering, voor
H.F. wisselstroom een kleine Ohmse weerstand hebben. Daar men
de draadjes practisch niet zo nauwkeurig in elkaar kan vlechten
als in fig. 144 II is aangegeven, zal men steeds voor hoogfrequente
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stromen een weerstandstoename bespeuren, die echter veel geringer
blijft dan bij een massieve draad.
Er zijn nog andere redenen, die een schijnbare weerstands
toename met de frequentie veroorzaken, waarop we later terug
komen. De schijnbare R van een zelfinductiespoel nu, welke dus
afhankelijk is van de frequentie, noemt men de verliesweer stand.
Figjz^zi

1 de

Deze kunnen we o.a. bepalen door Ao te meten op het

V2
gedeelte van de hoogte van de resonantiekromme, welke meting
in zeer korte tijd kan worden verricht (zie Bldz. 123).
95. Dielectrische verliezen, verlieshoek, verliesweerstand van een
condensator.
Wanneer zich tussen de platen van een condensator alleen lucht
bevindt, neemt men bij wisselstroom waar, dat het faseverschil
tussen stroom en spanning nauwkeurig 90° bedraagt, waardoor
de condensator geen arbeid (Ei cos <p = 0)
Fig.143
verbruikt, omdat cos cp = cos 90° = 0 is.
De ,,luchtcondensator” werkt dus ,,verij/
liesvrij”. Plaatst men tussen de platen
een isolerende stof, dan blijkt cp iets
minder te worden dan 90°, waardoor
E
cos cp niet meer nul is, doch meestal een
—
zeer kleine waarde bezit. Het gemeten
E
Wattverbruik wordt in het dielectricum
omgezet in warmte, welke warmte we de dielectrische verliezen
van het dielectricum van de condensator noemen.
De kleine hoek <5, die (p thans van 90° afwijkt, noemt men de
verlieshoek (fig. 143).

I
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In onderstaande tabel is de globale waarde van tg Ó voor enige
isolatiestoffen aangegeven.

Dielectricum

tg ó = 1) cos cp bij

Dielectrische
constante

800 Hertz

5—8
5— 9
2-J- — 3o4,8 —5,3
4,8

0,006
0,02
0,013
0,020
0,025

mica
glas
eboniet
bakeliet
pertinax

600000 Hertz
0,0002
0,006
0,006
zeer hoog
0,030

Wanneer men spreekt van de ,,verliesweerstand” van het die
lectricum van een condensator verstaat men daaronder de ,,Ohmse”
weerstand, die in serie of parallel met een verliesloze condensator
van dezelfde capaciteit geschakeld, dezelfde verliezen zou geven
als de eerste. We zullen deze berekenen voor het geval van serieschakeling.
Voorbeeld.

Hoe groot is de verliesweerstand van een conden
sator van 500^/óF, bij 600000 Hertz, wanneer
de isolatie geheel uit pertinax bestaat.
Daar volgens de tabel
tg ó = cos (p = 0,03
bedraagt, is de verliesweerstand
1012
r = -h tg <5 =
X 0,03 = 15,9 Q.
2
ji
600000
500
a>C

Oplossing.

\d -L

:7

r=verl.weerst.

Opmerking.
zijn van

v =

Voor deze frequentie zou een zelfinductie nodig
1
2ji VLC

, LC =

1 '
4tc2p2

L =

1
4ti2p2C

1012
= 0,00014 Henry.
“ 4tt2 6000002 500

Wanneer de zelfinductie eens geen Ohmse weerstand bezat,
dan zou alleen door de verliezen van de condensator de waarde
r
15,9
— = Aa> reeds bedragen --------- = 11300, hetgeen in een radioL
b
0,00014
toestel, zoals we later zullen zien, in vele gevallen niet gewenst
*)

Voor een zeer kleine hoek is tg <5 = sin <5 = cos (90 — <5) = cos (p.
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is. Daarom hebben de draaicondensatoren in een ontvangtoestel
bijna uitsluitend luchtisolatie.

96. Verdere verliezen en eigen capaciteit van een spoel met zelfinductie L.
Tot nu toe hebben we bij de voorgaande berekeningen voor een
spoel in de plaats gezet een serieschakeling van een weerstandsloze zelfinductie L met een inductievrije weerstand r. Voor hoge
frequenties is dit onjuist. De naast elkaar lopende windingen
Fig 14 5

bezitten nl. ten opzichte van elkaar capaciteit. Daarom zouden we
als vervangingsschema voor de spoel van fig. 145 (I) iets dergelijks
als fig. 145 (II) moeten tekenen, hetgeen de zaak buitengewoon
ingewikkeld zou maken. Gelukkig heeft men kunnen aantonen,
dat men bijna altijd in een omFig 146
roepontvangtoestel, als vervan
gingsschema voor een spoel het
__ 11Cspoel
in fig. 146 gegeven schema mag
aannemen.
Het bewijs hiervoor valt buiten
L
R
het bereik van het middelbaar
technisch onderwijs.
Het dielectricum van de eigen capaciteit van de spoel wordt
gedeeltelijk gevormd door de isolatie van de windingen, welke
isolatie vrij grote dielectrische verliezen tengevolge heeft. Dit is
de tweede reden waarom de „verliesweerstand” van de spoel
groter is dan de gelijkstroom weerstand.
Opmerking. Daar C bij een spoel betrekkelijk klein is, bijv.
Sb/apF is de invloed van deze eigen capaciteit bij lage frequenties
bijna steeds te verwaarlozen. (Waarom?).

97.

Het bepalen van -j-, L en C en de verliesweerstand van een

spoel bij een bepaalde frequentie volgens Bferkness. (Zie het artikel
van Ir. L. H. M. Huydts in „Radio Nieuws”).
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Met behulp van een triode, enige spoelen en een draaicondensator
kan men met betrekkelijk geringe kosten een H.F. generator maken
(zie Bldz. 184). Verder moet men beschikken over een lampvolt
meter. Beide toestellen zullen later worden behandeld.
In fig. 147 stelt A de spoel voor van een H.F.generator, in welke
spoel een H.F. wisselstroom loopt, waarvan de frequentie met
behulp van een draaicondensator C\ kan worden geregeld. Deze
H.F. generator is van te voren geijkt, hetgeen slechts éénmaal
behoeft te geschieden, waardoor men met behulp van een grafiek
onmiddellijk de frequentie in A bij iedere stand van de draai
condensator CT kan aflezen.
Fig 147
A
!■!■!■!

J

r

S

B

#1
et L
-s-

H.Egenerator

Lampvoltm..

c3

B is de te onderzoeken spoel, waar dichtbij een spoeltje S is
aangebracht, waarvan de uiteinden met een lampvoltmete r zijn
verbonden. C2 is een verliesvrije, regelbare condensator, die even
eens van te voren is geijkt. Door het wisselende magnetisch veld
van A zal in B, en ook in S, een EMK van inductie worden opge
wekt, welke EMK zo gering is, dat men op de LV geen uitslag
waarneemt. Deze EMK heeft in de keten B(C2 + Cx) een zwakke
wisselstroom ten gevolge, welke keten we, volgens het voorgaande
mogen opvatten als een serieschakeling van de L van spoel B met
zijn verliesweerstand R en de capaciteit C2 + Cx. (Cx is de eigen
capaciteit van de spoel.) Op het ogenblik dat de frequentie van A
door regeling van Cr even groot is als de resonatie frequentie
van de keten BC2, zal er in BC een betrekkelijk sterke wisselstroom
ontstaan (resonantie), Deze stroom in B heeft thans een sterk
wisselveld tengevolge, welk veld in spoel S een EMK zal indu
ceren, die op de lampvoltmeter wordt afgelezen. De afgelezen
spanning op de lampvoltmeter is daarom bij benadering evenredig
met de stroom in spoel B.
Nu plaatst men de spoelen B en S op zodanige afstand van A,
dat de lampvoltmeter in geval van resonnantie 1,41 Volt aanwijst.

I
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(Door draaiing van C2 kan men nagaan of 1,41 Volt werkelijk
de maximale uitslag is.).
Daarna maakt men, door draaiing van Q de frequentie van de
1,41
generator iets kleiner, totdat de lampvoltmeter —= = 1 Volt
aanwijst.
x Daar de EMK van de H. F. Generator hierdoor praktisch niet
is veranderd, zal de EMK van inductie in B eveneens dezelfde zijn
gebleven, waaruit volgt dat ƒ in B — C2 thans V2 x zo klein is
geworden, bij dezelfde EMK in deze keten.
Nu draait men C1 naar de andere kant, waardoor de uitslag van
de L. V. eerst toeneemt tot 1,41 Volt, waarna men verder draait
totdat deze weer 1 Volt aanwijst. Zij thans de frequentie v2.
Men weet nu v2 — v1 = 4v en dus ook de dw van fig. 140 of
fig. 141, waardoor — van de spoel bij de ingestelde frequentie
L
R
bekend is. In de praktijk is men meestal met de kennis van —
wenst te kennen. Wanneer
R
het toestel eenmaal staat opgesteld, kan men op deze wijze de —
tevreden, daar men alleen 4 co of

oj

van een spoel in enkele seconden bepalen!
Het resultaat van een dergelijke meting is hieronder aangegeven.

Voorbeeld.
(I)

Achtereenvolgens werd voor een H. F. spoel gemeten:
= 625 kilo Hertz, v2 = 622 kilo Hertz.

Uit I) volgt ?q — v2 = 625 — 622 = 3 k. Hertz, dus

R
4 o) = 2tï x 3000 = 18800 = —.
De L van deze spoel van „Litzendraad” bedroeg op grond van
een andere meting 0,000295 Henry waaruit voor R volgt

18800 X 0,000295 = 5,55 Ohm.
Van deze H.F. spoel bedroeg de gelijkstroomweerstand 3,2 ÏZ
We zien hieruit dat de verliesweerstand bij i 600 kilo Hertz voor
5 55
deze spoel —-— = 1,7 maal zo groot was als de gelijkstroom3,2
weerstand.

Opmerking. Met dezelfde opstelling kan men ook de verliesweerstand van verschillende condensatoren bij hoogfrequente
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stromen bepalen. Daartoe vervangt men C2 door de te meten
condensator. Men meet dan op dezelfde manier de verliesweerstand
van het gehele stelsel. Trekt men van deze laatste de verliesweer
stand van de spoel B af, dan houdt men die van de onbekende
condensator over. (Voor andere methoden zij naar de betreffende
litteratuuropgaven verwezen).

98. Parallelschakeling van Llt C en R.
Wanneer men in het algemeen een parallelschakeling heeft van
verschillende impedanties zlt z2 en z3
Fig 1-A8
(fig. 148), dan zullen voor het geval dat
E een ,,sinusvormige” spanning voorstelt,
— ilt i2 en i3 ,,sinusvormige” stromen zijn,
waarvan de vectoren een hoek van resp.
<plt cp2 en cp3 graden met de vector van E
E
zullen verschillen. Daar nu ieder ogenblik
de algebraïsche som van ilt i2 en i3 gelijk
Fig.149
moet zijn aan I, op dat ogenblik kunnen we
E,
de resulterende stroom I voor ieder moment
construeren op dezelfde manier als we bijv,
3
in
fig. 132 de resulterende spanning E hebben
*P
geconstrueerd.
Hieruit volgt, dat we bij een
>2
stroomvertakking voor de resulterende
~>3
stroom dezelfde vectorconstructie mogen toepassen als die voor de resulterende spanning bij een serieschakeling.
Wanneer dus de vectoren van de stroom in fig. 149 door ilt i2 en i3
worden voorgesteld, dan vindt men zodoende voor de hoofdstroom
de vector I, welke in dit geval een hoek ep bij de vector van de
spanning E naijlt.
Voorbeeld. Hoe groot is voor nevenstaand geval (Fig. 150) ifl
i2, I, cos (p1, cos 9?2 en cos en de
Fig.150
vervangingsimpedantie.

IIC-Q1pF

L=O1Henry
E=80 V, 1000 Hertz

80
22 —

1590

= 0,0502 A.

Oplossing.
Leo = 2711000 X 0,1 = 628 Q.
106
1
= ------------------- ---- 1590 Q.
2a
1000
X 0,1
coC
80 V.
= 0,099 A.
h =
V6282 -f- 5002
i1T1 = 0,099 X 500 = 49,5 Volt.
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De rest construeren we ,,op schaal”. Fig. 151.
Tekenen we opXF =80 Volt een halve cirkel en cirkelen we
AB = 50 Volt vanuit A om, dan is AB = i, r en EB — Lcoi.
4 95
Uit de figuur meten we af dat cos
= 0,62.
Fig.151
10
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De stroom vector AC van z\ valt langs de spanningsvector irr,
terwij MD de stroom vector van i2 voorstelt. Hieruit volgt I=0,067 A,
waarvan de vector een hoek <p naijlt ten opzichte van de vector
voor E.
•
E
= H90 Q.
De resulterende impedantie bedraagt zr = —
0,067
Het geheel is dus voor de spanning E inductief, omdat I ,,naijlt”
bij E. Verlengen we I totdat deze de cirkel in F snijdt, dan zou
AF = 72 V. het I x r, en EF = 33,7 Volt het La>I voorstellen
van de enkele smoorspoel, die fig. 150 voor dit geval zou kunnen
vervangen.

We zien dat in dit vraagstuk de effectieve waarde van de resul
terende stroom kleiner is dan die van elk der afzonderlijke stromen.
Wanneer r = OQ zou bedragen, zou de hoofdstroom gelijk zijn
aan het verschil van beide stromen en i2, omdat deze dan in tegen
gestelde fase zouden zijn.
Zou men verder in dit vraagstuk de frequentie veel groter maken,
dan zou i2 veel groter en
veel kleiner worden (waarom?), waar
door de keten in zijn geheel „capacitief” zou worden.

99. Stroomresonnantie.
Wanneer in fig. 152 de spanning E een zodanige frequentie bezit
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dat Lm = —— heeft men het geval dat
mC

even groot is als i2

waardoor 1 = 0, omdat
en
i2 in tegengestelde fase zijn.
Omdat bij een spanning E
de stroom 1 = 0 is, gedraagt
3
deze keten zich voor de des
*2
betreffende frequentie als een
E
isolator, terwijl elke andere
frequentie een stroom I tengevolge zou hebben. Men spreekt in zo’n geval van stroomresonnantie.
(Bij een zwakke hoofdstroom behoren twee sterke „takstromen”,
terwijl in het geval van spanningsresonnantie (Bldz. 126) bij een
lage totaalspanning twee grote afzonderlijke spanningen behoren).
In werkelijkheid bezit L verliesweerstand, waardoor de keten, zoals
we zullen zien, voor de resonantiefrequentie een zeer hoge impe
dantie bezit. Verder is in geval van resonnantie J in fase met E.
Eigenlijk zijn er meerdere merkwaardige frequenties. Men onder
scheidt fase resonantie (/ in fase met E), stroomresonantie
(I een minimum bij gegeven E) en de eigen frequentie van de keten.
Deze frequenties zijn niet gelijk, doch het verschil is bij zeer kleine
verliesweerstanden praktisch te verwaarlozen.
Bij faseresonantie kunnen we de impedantie en de frequentie
van deze LC keten als volgt berekenen:
Fig.152
l|C

WWW

Fig.153

La)ri2

*i2
E

Bij faseresonantie is in fig. 153 II

i1:1 = Latri2 : i2r
Ea>TC : I = Lcor : r
E
Z=~I

La)r

L

rcürC

Tc
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In geval van resonnantie is dus de impedantie van de keten
L
— Q. Verder is in fig. 153 II'.
rC
?! = Eü)rC = i2 sin <p
E

EcorC =

_ X
2

La)r

L(jjrE

y/r2 + L2(ü2

r2 + LW

waaruit:

c = ..

L

r2 4- L2co2

of co/2

_

1

1
LC

r2
Z2’

r2

Tc ~ Z2'
De resonantiefrequentie is dus bij parallelschakeling iets kleiner
dan bij serieschakeling van L, R, en C. Bij kleine r kunnen we echter,
r2
zoals we uit een getallenvoorbeeld zullen zien, —- verwaarlozen
1
.
tegen——. Daarom neemt men ook voor dit geval in de praktijk
LC
1
voor de resonantiefrequentie steeds de waarde vr =
2ti VLC
Vraagstuk. Een LC keten volgens fig. 153 bestaat uit een con
densator van 300;z/zF en een zelfinductie van 0,0001 Henry met
een verliesweerstand van 12,5 Q. Hoe groot is de impedantie bij
de resonantiefrequentie, en hoe groot is deze frequentie.
Oplossing.

z

De impedantie bedraagt in het resonantiegeval:
L

“ Tc

0,0001

— = 26600 Q.
12,5 x 300 X 10 -12

Verder is

1
1012
r2
12,52
33,3 XX 10
101212 en
en —
— == -------- - = 0,0156 X 1012.
— =----- ï--------- ==33,3
LC
10-4 x 300
L2
0.00012
r2
1
—- valt dus geheel in het niet tegen —;, zodat

1
vres

= 922 kilo Hertz.

2;r VlO-4 X 300 X 10-12

100. Nadere beschmiwing van de L. C. keten.
Deze keten is van buitengewoon belang en moet daarom verder
worden onderzocht.
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Daartoe kunnen we eerst van deze keten de Z, I en (p volgens
fig. 150—151 bepalen bij dezelfde spanning en verschillende fre
quenties, en deze waarden grafisch volgens fig. 154 uitzetten.
Fig. 154
Z

+

Ind

Cal

ti

citief

ÜJ

üJres

De lijnen blijken dezelfde vorm te hebben als die in fig. 138,
behoudens het volgende verschil:
Serieresonantie (fig. 138)
Parallelresonanlie (fig. 154)
I = /(co) heeft de vorm van:
Z = /(*>)
Z = /(co) heeft de vorm van:
Z = /(»)
(p = /(co) heeft het tegengestelde teken van:
(p = /(co)
Bij „parallelresonantie” is de keten dus voor frequenties
v > vres inductief en voor v > v resonantie capacitief; dit in
tegenstelling met de toestand bij serieresonnantie.
Verder kan worden aangetoond dat voor het V2 de gedeelte van
de hoogte van de resonantiepiek de waarde coj — co2 = Jco weer
r
bij benadering gelijk is aan — en dat de resonantiebreedte op
r
T’öde deel van de hoogte bijna gelijk is aan 10—. Daartoe gaan

we deze waarden berekenen voor het geval dat cp zowel bij voorals naijling, 45° bedraagt.

101.

De ,,resonantiebreedte' ’ voor tp = 45° (parallelschakeling).

In fig. 155 zijn de desbetreffende diagrammen voor deze beide
gevallen op de manier van fig. 153 II aangegeven.
E
In beide figuren is ab = ——
.
dab = 45°)

V2

J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

ZVÏÏ

9
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Verder is in fig. 155 I:
ab : bc = i2r : L<Dli2
E

l

ZV2

\

—~= :

£«>1C

Lcüj

E '

1

(wiC -

ZV2 ~ 7

=r :

ZV2.

zVïï

Z.a>i 4~ r = rto1CZ V2.

Fig. 155
E
d

&
',cx

3^

a i2r

E

Lü)2i2
_^d

Lüjj i2

•*^C

U

Ca '2r

*2

c

r mag r worden verwaarloosd, zodat:

Voor Zcoi

L(ur = ra^CZV 2
Z=-crC

1

V2

7
^max

V2 '

z

Op dezelfde manier bewijst men voor fig. 155 II dat Z = —-=.

Hiermede is dus aangetoond dat bij 45° faseverschil tussen I en E
de impedantie V 2 maal zo klein is als bij resonantie.
Verder is in fig. 155 /:
ab = bd, dus dc = ab 4- bc, waaruit:

Eo)xc =

EcojC = i2 cos a + 7’2 sin a
r
E
X
- 42
L2a>^2

E

o\C =
r

-= x
2W12

La>1

Vr* + Z.2^!2

Loj-^ 4“

T2 4- L2w2
[(ü-iCr2\

4- co/LC.

Vult men de waarden van L, C en r voor een concreet geval in,
dan blijkt dat de term tussen haakjes mag worden verwaarloosd,
waardoor we krijgen:
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r
r
/.

w/
= — COl
^1 -f

c/jjfcoj -|-a>r) (wj — cor)

0Ji(C0i2
2 — cor2)
a^fa^

2
O)rz

(^>r

2

2

Bij hoge frequentie en kleine r is weer bij benadering (zie Bldz.
115):
CO, + (Or

—- = 2 en

COr

cor

1,

waardoor we ten slotte krijgen:

r
— = 2(co! — co.2), welke waarde iets te groot is.
Op geheel analoge wijze volgt uit figuur 155 II

Z = 2(Wr “ co2) welke waarde iets te klein is.
Tellen we beide vergelijkingen bij elkaar op, dan zullen beide
kleine foutjes elkaar weer grotendeels opheffen, waardoor we ten
slotte krijgen:

2T = 2^J1

— "2)

r
_ = (W1 _ (,J>2) = 21^.
Een dergelijk bewijs is te leveren voor T*öde deel van de hoogte
van de resonantiepiek. In fig. 156 is het resultaat nog eens aan
gegeven.
Fiq. 15 6

Z

ZTïh
A
llc J /-\

1

ACÜ--E

Zmax
Zmax

AaüJ^üJga “ CÜ5a=

“10y-

> ACÜ

__ laO)

_____
ü)iü) ü)2

_
Zmax
ü)'2a
;

f w

De methode van Bjerknes (bldz. 123) geeft dus dezelfde waarde
r
van —, zowel voor parallel- als voor serieschakeling. Tekenen we

■I
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verder Z nqgt parallelschakeling en I voor serieschakeling (op
dezelfde schaal) als functie van co, dan zijn beide figuren praktisch
gelijk en gelijkvormig tot Tde van
maximale hoogte. Beneden
dit punt lopen ze uiteen, omdat bij parallelschakeling voor co = 0
de Z = r en bij serieschakeling voor co = 0 de waarde — = 0.
z
Dit laatste is voor een LC keten in een radio-toestel van zeer
ondergeschikt belang.
Teneinde na te gaan in hoe ver hier theorie en praktijk samen
gaan is van dezelfde L en C uit het voorbeeld van fig. 141 de Z
als functie van co voor parallelschakeling nagemeten, waarna op
dezelfde schaal de I uit fig. 141 en de z van parallelschakeling als
functie van co in fig. 157 zijn aangegeven.
In overeenstem
Fig.157
ming met het voor
gaande blijkt, dat
9r=1570
de resonantie fre
Z 3
quentie voor paral
—
----------------. ll I»---------lelschakeling
iets
z-t((jü)—l! U—
lager
ligt
dan
voor
ParaffeTschak.
IJi ItSeneschak
r
serieschakeling en
ll
-------------- *•dat dco en Aaco voor
beide gevallen na
genoeg gelijk zijn.
Ook voor paralelschakeling hangt
dus de vorm van de
resonantiepiek, bij
een verliesvrije con
densator, uitslui
ü)
tend af van het
r
quotiënt —. Daarom is, zoals we later zullen zien, de kwaliteit van

I

een H. F. spoel voor „goede ontvangst” van het hoogste belang.

102. Bandfilters.
Zoals we later zullen aantonen zou de meest ideale vorm van de
„resonantiepiek” in het H. F. gedeelte van een ontvangtoestel
de rechthoek zijn, met een voor alle frequenties constante „band
breedte” Av = v1 — v2 (fig. 158 I), welke voor „kwaliteitsontvangst”

irtlflife I' .-.Si»'
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minstens 16 k. Hertz behoort te bedragen. (Door het te grote
aantal zendstations is men helaas gedwongen een kleinere band
breedte toe te passen).
Fig. 158
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d
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v,
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V,

Een eerste vereischte voor deze vorm is het zo veel mogelijk
verticaal lopen van de lijnen ab en cd, hetgeen het beste kan worden
benaderd door een LC keten te nemen met een ,,steile” resonnantiepiek (Fig. 158 II), d. w. z. met een zo klein mogelijke verliesweerstand. Uit het voorgaande volgt echter dat bij een steile
resonantiekromme een kleine bandbreedte behoort, waardoor het
onmogelijk is een L.C. keten te maken, waarvan de resonantie
kromme aan de eisen van fig. 158 I voldoet.
Men kan echter op verschillende wijzen een schakeling maken
van twee of meer L. C. ketens, welke elk voor zich een resonantie
kromme volgens fig. 158 II bezitten, en in combinatie de
resonantiekromme volgens fig. 158 III tengevolge hebben, welke
breed en tevens steil is. Zo’n samenstel heet een „bandfilter”.
Fig 159
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De ,,koppeling” van deze L. C. ketens kan worden ingericht
volgens fig. 159 I, II en III, of volgens een combinatie van deze
drie schakelingen.
No. I noemt men weerstandskoppeling, No. II inductieve kop
peling en No. III capacitieve koppeling van L. C. ketens.
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No. I is voor een ,,steile” resonantiekromme niet geschikt;
(wegens 2?); II en III, en combinaties van deze beide schakelingen,
komen slechts in aanmerking. De volledige berekening van een
bandfilter is buitengewoon bewerkelijk; het nameten van de
resonantiekromme met behulp van een H. F. generator en een
lampvoltmeter kost betrekkelijk weinig moeite, waardoor men
zich in de praktijk dikwijls sneller een oordeel over de vereiste
kromme kan vellen door meting dan door berekening.
Daarom zullen we slechts globaal iets over een bandfilter met
capacitieve koppeling berekenen (de meesten zijn in deze geest
samengesteld) en enige meetresultaten aangeven.
103.

Bandfilter met capacitieve koppeling (fig. 160).
We nemen aan dat de
verliesweerstand
nage
Fig 160
noeg nul Ohm bedraagt
a
ü |L
b
c
en dat een constante
EMK met veranderlijke
h
L
frequentie volgens de
CrpxC
figuur werkzaam is. Daar
na zoeken we de moge
d
lijke
resonantiegevallen
^E.M.K
op.
In de eerste plaats kan de keten abcda in serieresonantie zijn,
in welk geval we bij een verliesweerstand van nul Ohm niets met
den condensator Cr = p X c hebben te maken (ƒ> is een willekeurig
getal).
Van genoemde keten bedraagt nl. de totale zelfinductie 2L
C
en de capaciteit — (serieschakeling van condensatoren en zelf-

c

□

inducties). De resonantiefrequentie bedraagt derhalve:

1

1

vlres
2ji

en is dus even groot als de resonantiefrequentie van L en C afI
1
zonderlijk in serie. In dit geval is daarom La> = —— en Lcoi = i X —.
(oC

coC

De spanning tussen b en c is dus elk ogenblik gelijk en tegengesteld
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gericht aan de spanning tussen c en d, waardoor de spanning
tussen b en e nul wordt (bij het nagenoeg ontbreken van verlies
weerstand) zodat door de condensator cx bij deze frequentie geen
stroom gaat. De spanning tussen c en d, oi b en c zal dus in dit
geval vele malen zo groot zijn als de gegeven EMK.
Een tweede merkwaardig geval hebben we als de keten bcdb in
parallelresonantie is. In dat geval is i2 elk ogenblik gelijk en
tegengesteld aan ilt waardoor de stroom I bij deze frequentie nul
wordt. Omdat nu ƒ = 0 is, is de spanning tussen a en d even groot
als tussen b en d. Daar onmiddellijk zal blijken dat deze frequentie
weinig afwijkt van vlres als p
1, zal de spanning tussen c en d
weer vele malen zo groot zijn als de gegeven EMK.
Voor het geval dat
= i2 is hebben we nl.:

1
Leo------ —
coC

1

coCj

(zie fi£-)>

=

Lpco2C — p = 1,
co2 =

P + 1
LpC

i
ï?2res

2ti VLC

1
LC

1

1 + tP J-

1
1 4" ~7~ = 1?lres

P

1

1 + 7’

Is dus bijv. CT = 10 C. dan is
v2res = vlres ^1,1 = l,05vlrcs.

We kunnen dus door een juiste keuze van
beide merkwaardige
frequenties net zo ver van elkaar laten vallen als we wensen; hoe
groter Clt hoe kleiner de bandbreedte.
Bij constante Q neemt de bandbreedte ongeveer evenredig toe
met de frequentie; Cx zou dus eigenlijk tegelijk regelbaar moeten
zijn met C. In de praktijk is dit meestal niet het geval.
Door de verliesweerstanden wordt de zaak ingewikkelder en
de bandbreedte groter.
In fig. 161 is het resultaat van een meting aangegeven voor een
filter, dat opzettelijk gemaakt is voor een lage frequentie, waar
door de verliesweerstand ongeveer even groot is als de gelijk
st room weerstand.
Fig. 161 III geeft de gemeten z = /(v) van een enkele LC keten
uit fig. 161 I. We zien dat dto = 2tc X 180 = 1130 waaruit voor

i<
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de verliesweerstand volgt: r= 1130 X 0.0103 = 11,7 Q terwijl de
gelijkstroomweerstand 10 Q bedrceg.
Verder geeft fig. 161 II het verloop aan van E2 met de frequentie,
voor constante E. De kromme is minstens even steil, eigenlijk nog
iets steiler, dan die van één afzonderlijke keten en op het \/2de
J

500

1

gedeelte van de hoogte is dco = —— = 2,8 maal zo groot.
Fig.161
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Voor rres van één keten vinden we
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2600

9

= 1570 Nertz het-

geen overeenkomt met de gemeten waarde in fig. 161 III.
Wanneer er geen verliesweerstand was, zouden we voor vx in
fig. 161 II eveneens 1570 Hertz vinden.
Opmerking. Bij een H. F. filter zijn de omstandigheden minder
gunstig dan in bovengenoemd voorbeeld vanwege het skineffect,

waardoor — een grotere waarde heeft.
JL*
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Met behulp van zog. complexe waarden kunnen meer uitgebreide
berekeningen uit dit hoofdstuk worden uitgevoerd. Zie ,,Wisselstroomtheorie van Dr. Ir. N. Koomans”. Voor meer uitgebreide
studie zij verder verwezen naar „Schwingunsaufgaben mit komplexen Amplituden” door H. G. Möller.

HOOFDSTUK VII.

Radio-ontvangtechniek.
104.

Waarom hoogfrequente strcmen?

In het vorige hoofdstuk werden kringlopen behandeld, waarin
electrische energie zich hoofdzakelijk bevond in het electrische
veld tussen de platen van een condensator of in het magnetische
veld binnen de windingen van een zelfinductie.
De afgeleide formules zijn echter niet meer geldig wanneer deze
vormen van energie minder geconcentreerd voorkomen, zoals bijv,
het geval is bij een zelfinductie, die uit één grote winding bestaat,
of bij een condensator, bestaande uit twee kleine plaatjes op een
afstand van enige meters van elkaar. In dat geval is nl. de energie
over een groot stuk van de ruimte verdeeld en moeten we er rekening
mee houden, dat er tijd nodig is
om die energie in de ruimte op zijn
Fig.162
juiste waarde te brengen. (Zie het
hoofdstuk XVII van „Electriciteit”
van den schrijver).
Beschouwen we daartoe een grote
winding (fig. 162), waarvan de coëf
ficiënt van zelfinductie L Henry bedraagt, dan bedraagt de flux bij
gelijkstroom:

0 = L i Maxwell, (zie bldz. 60).
Bij wisselstroom zal echter de
flux niet meer in fase zijn met
de stroom, omdat het magnetisch
veld tijd nodig heeft om zich in de
ruimte uit te breiden (V = 300000 km/s), waardoor de flux bij
een sinusvormige stroom zijn maximumwaarde iets later bereikt
dan deze stroom. Bij lage frequentie is dit tijdsverschil onmeet
baar klein, maar bij hoge frequentie gaat het faseverschil tussen
i en 0 een belangrijke rol spelen.
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Stellen we de hoek tussen de vector van i en die van 0 gelijk a
(Fig. 163) dan geldt thans, wanneer i = imaxsin col:
^max = L ’max sin lf»t - o).

Volgens (77) bedraagt thans de spanning, die op deze winding
staat aangesloten:
E
•^max = ^hnax cos (c/j/ — a).

Het faseverschil tussen E en 0 blijft dus ] periode, doch dat
tussen E en i is thans minder (<p = 90 —a)
waardoor
het wattverbruik E i cos cp
Fig. 163
thans een zekere waarde bezit. Wanneer
we de verliesweerstand van de winding
gelijk nul stellen, bedraagt de verbruikte
energie:
W = E i cosrp = Ei sin a Watts,
I

0

(cos cp = sin (90 — cp) = sin a)

Deze energie wordt de ruimte ingezonden
en heet stralingsenergie.
(Een dergelijke redenering is te geven voor het electrische
gedeelte van de energie, omdat het electrische veld zich eveneens
met een snelheid van 300000 km in de ruimte voortplant).
Denken we de winding vervangen door een ,,gewone" zelfinductie met weerstand, die hetzelfde wattverbruik bij hetzelfde
faseverschil tengevolge zou hebben, dan zou de weerstand bedragen:
(t x r = E cos 9?):
E sin a &
i

Men noemt dit de stralingsweerstand van deze winding (Rs)- De
in t sec. uitgestraalde energie bedraagt
E i sin a X t = i2 R8 t.

Daar a zeer klein is, is sinus a ongeveer evenredig met a, welke
a weer ongeveer evenredig is met co (hoe hoger frequentie, hoe
groter a). Verder is i, bij constante E, nagenoeg omgekeerd evenE sin a
_.
o
redig met co. Daarom is Rs = ----- ;— ongeveer evenredig met co
i
en dus de uitgestraalde energie eveneens.
I-
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De uitgestraalde electromagnetische energie is dus ongeveer even
redig niet het kwadraat van de frequentie. Dit is
Fig.164
de reden waarom uitsluitend bij hoge frequentie
een noemenswaardige hoeveelheid energie kan
worden ,,uitgestraald”.
Volgens Abraham bedraagt de stralingsweerstand van een enkele rechte draad (fig. 164)
Rs = 7,1 co-19 v2l2 Q, waarbij l in cm is aan
gegeven. Het uitstralende vermogen van deze
X c.m.
antenne is dus tevens evenredig met l2. Met
behulp van deze formule is in onderstaande tabel
de uitgestraalde energie (i2 7?s) berekend voor
een antenne van 10 m bij een effectieve stroomsterkte van 10 Ampère en een verliesweerstand
van nul Ohm.

I

Golflengte
300000000
=-------------T

300000
30000
3000
300

m
m
m
m

Frequentie
in Hertz
v
1000
10000
100000
1000000

727?s

0,00000071
0,000071
0,0071
0,71

0,0000 71 Watts
0,0071
0,71
71,—

105. Ontvang-antenne.
In de ontvangantenne wordt door het uitgestraalde electromagnetische veld een EMK opgewekt. (In „Electriciteit” v. d. S. wordt
getracht enigermate een voorstelling van dit veld te geven.) Daar
de nauwkeurige berekening van een en ander voor het middelbaar
technisch onderwijs onuitvoerbaar is, zullen we ons met een qualitatieve beschouwing moeten behelpen.
In een antenne volgens fig. 164 is de opgewekte EMK ongeveer
evenredig met de hoogte; hoe hoger de atennne, hoe beter. Een
horizontaal stuk is voor normale omroepontvangst vrijwel over
bodig.
Elk stukje van de draad bezit zowel zelfinductie als een zekere
capaciteit ten opzichte van de aarde; hoe verder van de aarde
verwijderd, hoe minder capaciteit. Verder wordt in elk stukje
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draad een EMK e opgewekt door het uitgestraalde elektromag
netische veld van de zender. Het schema, dat bij benadering voor
de antenne in de plaats gezet kan worden, zal daarom ongeveer
met fig. 165 II overeenkomen.
Fig.165
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Uit dit schema volgt, dat de antenne een groot aantal resonantiefrequenties bezit, hetgeen de zaak buitengewoon ingewikkeld maakt.
Voor golflengten waarvoor 2 veel groter is dan l (zoals bij ge
wone omroepontvangst het geval is) mag de antenne bij benadering
worden vervangen door Fig. 165 III, d.w.z. een kringloop, waarin
een EMK E van de grootte orde van 0,01 Volt werkzaam is, een
zekere verliesweerstand Ra, een zelfinductie L, de resulterende
capaciteit Ca van de antenne benevens het ontvangtoestel. De
capaciteit Ca en de verliesweerstand Ra zijn afhankelijk van de
frequentie, La is meestal te verwaarlozen.

106. Storingen.
Behalve de verschillende hoogfrequente E.M.K. , die op het
zelfde ogenblik door een groot aantal zendstations in de antenne
worden geïnduceerd, treden nog andere H.F. spanningen op, die
aanleiding geven tot „storingen”.
De gevolgen van luchtstoringen, (doorgaans atmosferische ont
ladingen) kunnen praktisch niet worden verhinderd, wanneer deze
storingen dezelfde frequenties opwekken als het station, waarop
is „afgestemd”. Bij een „sterk” station is de invloed van deze
storingen vanzelfsprekend relatief geringer dan bij een zwak station.
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Daarom zijn zeer zwakke stations bijna nimmer storingsvrij te
ontvangen.
Een tweede bron van storingen is het lichtnet, dat als een grote
zendantenne werkt, wanneer motoren met commutator, diathermie
apparaten, enz. zijn ingeschakeld, althans wanneer die apparaten
niet ,,storingsvrij” zijn uitgevoerd. (Dit kan meestal tegen geringe
kosten.geschieden; zie bldz. 131 „Electriciteit” v. d. S.). De uit
gestraalde energie van het leidingnet is weliswaar gering, maar de
invloed op de antenne is groot, omdat dit net meestal slechts enkele
meters van de antenne is verwijderd. De invloed van deze laatste
storingen is gedeeltelijk op te'heffen, door het stuk van de antenne,
dat zich in,- en dicht bij, het huis bevindt, af te schermen, d.w.z.
te omgeven met een geleidend omhulsel, dat met de aarde moet
zijn verbonden.
Hierdoor wordt echter de capaciteit Ca en de verliesweerstand
Ra (fig. 165III) vergroot, hetgeen in sommige gevallen een bezwaar
kan zijn. Teneinde deze nadelen tot een minimum te beperken
heeft men afgeschermde antennekabel in de handel gebracht,
waarvan de capaciteit tegen aarde slechts enkele /yiF per meter
bedraagt; er bestaan nog andere methoden, waarop hier niet nader
kan worden ingegaan.

107.

Modulatie.

Hoewel het zendstation uitsluitend H.F. trillingen uitzendt,
moeten toch muziek en spraak door de luidspreker worden weer
gegeven, waarvoor laagfrequente stromen vereischt worden. Daar
om moet de H.F. stroom in de zendantenne door de laagfrequente
geluidstrillingen worden veranderd, gemoduleerd, zonder dat de
frequentie van de draaggolf procentueel noemenswaard wordt
veranderd. Zij de in de ontvangantenne opgewekte E.M.K.'.
E = •E'max sin cuZ

dan zien we, dat deze EMK door twee grootheden bepaald is, nl.
door Emax en door co. Een van beiden moet dus worden gemo
duleerd; verandering van Emax in het zendstation noemt men
amplitude modulatie, verandering van co =
heet frequentiemodulatie.
Amplitudemodulatie kan men zich schematisch voorstellen door
in de zendantenne een H.F. generator te denken met een con
stante EMK', E = Emax sin coZ, benevens een microfoon, overeen
komstig fig. 166 ƒ (Vergelijk bladz. 140 van ,,Electriciteit” v. d. S.).
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Spreekt men voor de microfoon dan verandert de verliesweerstand
van de antennekring, waardoor de amplitude van de antennestroom
voortdurend van grootte verandert. Zij deze in ,,onbesproken” ■
toestand Zraax (fig. 166 II), en wordt daarna het plaatje van de
microfoon getroffen door een sinusvormige geluidstrilling met een
frequentie v2 dan zal de H.F. amplitude sinusvormig veranderen
Fig 166

tJffl

n

®. W/MH

t

met de frequentie v2, waardoor Zmax periodiek verandert tussen
de waarden A en B. Het quotiënt:

A™ - B
-----

c

x 100 = 100------ %,

1max---------------------------------- Anax

noemt men de modulatiediepte. Voor omrcepontvangst wordt
uitsluitend deze wijze van modulatie toegepast.
Frequentieniodulatie. Men kan ook de 7max constant laten doch
de microfoon vervangen door een toestel, dat de frequentie vx
periodiek volgens de frequentie v2 beinvlcedt, waardoor 7max als
functie van de tijd het beeld van fig. 166 III zou vertonen. Hoewel
een dergelijke wijze van moduleren zekere voordelen bezit, wordt
het toestel voor normale ontvangst tot op heden te gecompliceerd.
Daarom wordt frequentiemodulatie alleen toegepast door sommige
grote stations, bijv, voor de verbinding van radio-Kootwijk met
Indië, waarmede in de laatste tijd bijzondere resultaten zijn ver
kregen. Wij zullen ons alleen met de eerste vorm van modulatie
bezig houden.
108. Amj>litudemodulatie.
De opgewekte EMK in de ontvangantenne als functie van t
vertoont een copie van fig. 166 II. Deze EMK is zeer gering, maar
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de verhouding tussen A en B, zowel als de waarde van
en r2
is gelijk gebleven, omdat alle frequenties zich met dezelfde snelheid
in de ruimte voortplanten.
Fig. 167
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In fig. 167 is de EMK in de antenne als functie van t grafisch
aangegeven.
Van tx tot t2 heeft men
^max = £max s>n «j/

Op het tijdstip t2 begint de modulatie met de lage frequentie
CO2
2ti

, waardoor de Emax thans sinusvormig met de tijd ver-

andert. Vanaf het tijdstip /4 is daarom gedurende zeer korte tijd:
^max = ^Omax

A ^in

(^)

Wanneer nu co2
dan liggen er zoveel perioden in het stuk
t3, dat men voor de EMK vanaf het tijdstip Z4 gedurende een
korte tijd mag zetten:
=
zie (ƒ)
E,'mom = £max sin
S^n
S^n a>2t’
■
= E,Omax s^n
Nu is volgens de goniometrie:
sin a sin = i cos (a. —
— | cos (a + fi)
waardoor (//) wordt:
+ 1 A COS ("1 — co2) t — % A cos (cox + w2) t =
■E
‘-'mom = £omax sin
_ ^Omax
F
— w2)P 4~ 1^4 sin (aq + co2 — 90) t.
sin cox/ 4- £A sin {90 —

p

Zij ten slotte de modulatiediepte />%, dus A =---- En, dan
100 0
wordt

p

Sin COi^ + i X — #omax sin {90 — (cox — w.'2)}
E
— ^Omax
F
■^mom —

2 X

q

^Omax

sin (&>! 4- co..2 — 90) t.

+
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De in de ontvangantenne opgewekte EMK (Fig. 167) kan dus
worden vervangen door drie in serie geschakelde EMKn, waarvan
de frequenties respectievelijk zijn vlt
4- v2 en v1 — v2 en de
maximale waarden:
-/>
ƒ>
r J7
en . r . 77
Omax

0max> 9QQ

11 900

()iuax

Is de draaggolf gemoduleerd met een samengestelde toon, dan
kan deze worden ontbonden in zijn verschillende „harmonischen”
en daarna voor elke toon de afzonderlijke frequenties worden
berekend.
Voorbeeld. In een ontvangantenne wordt door een station van
300 m golflengte een EMK geinduceerd van 8 milli-Volt, welke
gemoduleerd is door een samengestelde toon van 8000 Hertz met
een modulatiediepte van 20 % en een toon van 400 Hertz met een
modulatiediepte van 40 %.
Volgens het voorgaande kunnen we voor de berekening aannemen
dat in de antenne 6 hoogfrequente EMK werkzaam zijn, waarvan
in onderstaand staatje de effectieve waarden en de frequenties
zijn aangegeven.
■^cff
Frequentie
102 Hertz
8 mV
106 + 8000 ,,
0,8 ,,
10® — 8000 ,,
0,8 ,,
106 + 400 „
1,6 „
106 - 400 ,,
1,6 ,,

Fig 168
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Dat een gemoduleerde sinusspanning gelijkwaardig is met meer
dere frequentie’skan men zeer aardig demonstreren met behulp van
een resonantiefrequentiemeter voor het lichtnet. Wanneer de
frequentie van dit net 50 Hertz bedraagt, zal alleen het tongetje
50 vibreren (fig. 168 I).
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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Onderbreekt men de stroom rythmisch met behulp van een
schakelaar, bijv. 3 maal per seconde, dan vibreren tevens de tonge
tjes 47 en 53 met ongeveer de halve amplitude van dat van 50.
Het sluiten en verbreken van de schakelaar heeft nl. een ,,recht
hoekig” gemoduleerde spanning op de aansluit klemmen van de
frequentiemeter tengevolge, welke bij zeer ruwe benadering
overeenkomt met een sinusvormige modulatie met een modulatiediepte van 100 %.

109. Detectie.
Het doel van het ontvangtoestel is tenslotte het verkrijgen van
een geluidstrilling, waarvan de „vorm” gelijk is aan die van de
lijn, die de ,,toppen” van de geïnduceerde HF spanning in de
antenne (fig. 167) verbindt.
Het spreekt vanzelf dat het aansluiten van een luidspreker in
serie met de ontvangantenne geen resultaat zou kunnen geven,
omdat deze (zie fig. 62) geen hoogfrequente geluidstrillingen kan
leveren vanwege de te grote traagheid van het systeem voor deze
frequenties. Bovendien zijn hoogfrequente geluidstrillingen voor ons
onhoorbaar (fig. 44).
Daarom schakelt men in de keten een orgaan, dat er voor zorgt
dat door de luidspreker een stroom gaat van de frequentie en de
,,vorm” van die ,,toplijn”. Dit orgaan heet ,,detector”. In principe
kan als detector dienen elk apparaat met een kromlijnige stroomspanningskarakteristiek (sommige kristallen, diode, triode, enz.).

Fig.169
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Zij ab (fig. 169 II) de stroom-spanningskarakteristiek van de de
tector!) (fig. 1691) welke in serie is geschakeld met de luidspreker
LS op een afgestemde kring (op de ,,afstemming” komen we spoedig
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terug). De gemoduleerde H. F. spanning tussen p en q, voorgesteld
door de lijn e = f(t) zal dan de stroom I = f(t) tengevolge hebben,
wanneer de Z van de luidspreker klein is ten opzichte van de Z
van de detector. De gemiddelde stroom door de luidspreker zal
daardoor de vorm van de stippellijn in i = /(/) hebben, hetgeen
tenslotte het gewenste geluid bij benadering ten gevolge heeft.
In de eerste tijd van de radio-techniek’werd met behulp van een
,,koptelefoon” en een kristaldetector op een dergelijke wijze ont
vangen. Het geluid was zwak door de geringe beschikbare energie,
en de kwaliteit van de muziek was onvoldoende, omdat een telefoon
voor goede muziekweergave ongeschikt is (zie bldz. 22).
Thans wordt in de meeste gevallen de afgestemde H.F. spanning
pq eerst versterkt (H. F. versterking), daarna gedetecteerd, de
gedetecteerde L. F. spanning wordt weer versterkt (nadat de
HF hogere harmonischen er uit zijn gefilterd) en tenslotte op de
luidspreker aangesloten. De hoeveelheid L. F. energie, aan deze
laatste geleverd, is door deze versterking duizende malen zo groot
als de hoeveelheid energie, die door de antenne is opgevangen.
Hierop komen we later terug.

110. De afstemming. (L en C in serie).
In de eerste plaats zou men volgens fig. I een zelfinductie en
een condensator L en C kunnen aanbrengen, één van beide, of alle
twee, regelbaar, met het doel tussen p en q liefst uitsluitend de
H. F. spanning van het verlangde station te krijgen. Het vervangingsschema voor deze schakeling is in fig. 170 II aangegeven,
waarin E de EMK voorstelt, die door alle zenders in de antenne
wordt opgewekt.
(Terloops zij opgemerkt, dat
Fig.170
de laagste ,,eigen golflengte” van
Ca I
de antenne ongeveer 4 1 bedraagt.
Voor een antenne van 10 m lengte
La
is dus A ongeveer 40 m en vres =
300000000
Ra
= 7500000 Hertz,
40
waaruit volgt, dat de eigen fre
L
L
op
quentie van een normale ontC
C
vang-antenne 5 maal zo groot is
«q
is als die voor de kleinste golflengte, plm. 200 m, uit het gewone omroepgebied).
Fig. 170 II is een geval van eenvoudige serieschakeling van een

V1

F
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CCci
zelfinductie (La -f- L), een capaciteit ---------- , en een verliesC “F Ca
weerstand RL -f- Ra. De resonantiefrequentie van dit systeem
bedraagt dus
1
vres
* 2tc

(L + La)

cca
c + c“

bij welke frequentie de stroomsterkte een maximum bereikt, en
daardoor de spanning pq eveneens.
We kunnen dus door regeling van L en C alle gewenste resonantiefrequenties instellen. De „resonantiebreedte” van het systeem

wordt e bepaald door het quotiënt

+R

en dus rechtstreeks
L(l + L
beinvloed door de verliesweerstand Ra van de antenne, die in som
mige gevallen te hoog kan zijn, waardoor de afstamming te weinig
selectief kan worden. Verder behoort bij elke andere antenne een
andere stand van de condensator C voor dezelfde golflengte, waar
door het toestel niet van tevoren van een afstemschaal kan worden
voorzien. Om deze twee redenen, maar vooral om de eerste, wordt
deze wijze van afstemmen voor een ontvangtoestel zelden meer
toegepast.

111. De afstemming (L en C parallel).
Een betere wijze van afstemming is in fig. 171 (I) aangegeven
met het vervangingsschema in fig. 171 (II).
De nauwkeurige berekening van dit geval is zeer bewerkelijk
(o.a. stuit men op een 4e graads vergelijking). Wegens de belang
rijkheid van deze kring
Fig.171
zullen we de oplossing zo
Z
I
veel mogelijk zien te be
naderen, w aarbij we voor
lopig de
verliesweer
r1
stand Raa en Rcc verwaar
lozen.
Er zijn 3 resonantiec frequenties mogelijk. In
c
L
de eerste plaats kunnen
L en C met elkaar in
i
resonantie zijn, dus
—
2ti VLC'
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In dat geval is voor RL — 0 de impedantie tussen p en q oneindig
groot. Daardoor wordt i — 0 en dus de spanning tussen p en q
even groot als E. We zien dat voor dit geval de verliesweerstand
Ra van geen invloed zou zijn, omdat i — 0 is, hetgeen reeds wijst
op een grotere „selectiviteit ” dan die in fig. 170. (Op „selectivi
teit” komen we later terug.)
In de tweede plaats is een resonantiefrequentie v2 mogelijk, die
hoger ligt dan vr Hierdoor zij in herinnering gebracht (zie fig. 154)
dat de keten tussen p en q voor frequenties, die groter zijn dan v1
„capacitiej” is, en dus voor die frequenties vervangen kan worden
door een enkele condensator, waarvan de capaciteit kleiner is dan C.
De vervangingscapaciteit van deze laatste condensator in serie
met Ca geeft een waarde, die kleiner is dan Ca. Deze vervangings
capaciteit bezit met La een resonantiefrequentie, die voor omroepontvangst van minder belang is, omdat deze frequentie nog hoger
is dan de eigen frequentie van de antenne.
In de derde en voornaamste plaats is een resonantiefrequentie
v3 mogelijk die kleiner is dan iq. Voor een dergclijke frequentie is
de keten tussen p en q inductief en dus te vervangen door zelfinductie, die groter is dan L. Deze zelfinductie geeft met L(l en Cu
in serie de frequentie waar het om te doen is, hetgeen met behulp
van een vereenvoudigd reactantiediagram is te overzien. Dit
diagram zal eerst worden behandeld.
112. Reactantiediagram voor L en C in serie.
Zoals reeds in fig. 137 is geschied, kunnen we de grootte van

Fig.172

I

J

E

Lüj

AVjJ,

Inductief
3-

\

Lui

Lu)
res —l_pü)a

c

ÜJ

CüaC»___ .

z-t(w:
,üj C

1

b=

Capacitief
1
/
ü)C

>

r
1
Leo en —- voor verschillende frequenties grafisch bepalen en daarna
coC
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Leo------— construeren. Een beter overzicht krijgt men wanneer
coC
JO
de verschillende waarden grafisch als functie van a> worden uitgezet.
Voor het eenvoudigste geval (fig. 172 I) geeft lijn a in fig. 127 II
het La) en lijn b het —— bij de verschillende frequenties weer. De
coC
totale impedantie Z voor bijv, co = co„ vinden we door----- van
coaC
Lcoa af te trekken. Op deze manier ontstaat de lijn Z = /(co) . In het
resonantie punt cores is de z = 0. Voor co < cores is Z capacitief en
voor co > ^res
corcs inductief, zoals reeds eerder werd aangetoond.
Op een dergelijke manier kan de resulterende impedantie voor
andere schakelingen worden geconstrueerd, mits R = 0.
113. Reactantiediagram voor L en C parallel.
Voor L en C parallel geschakeld (fig. 173 I) hebben we:
e
e
(J- - coC
I=—
—e
~Z'
Leo
1/wC
Fig. 173
Lü)

Z

J—

Indui :tief

____ 3

_Lu

C

?

tores

CD

z

TZ wC-dr

Capa:itief
cu(\

JL
cdC

-Z

waaruit voor de totale impedantie volgt:
1
„11
Z = ------------ <en
—------ coC.
1
Z
Lü)
-------- coC
La)
1
We gaan nu eerst — = /(co) (lijn c) construeren uit de lijnen

(I)

-O

a

■

en b: coC — /(co).

151
Daarna berekenen we bij elke co de waarde van Z = ——

waardoor lijn d ontstaat (twee ,,takken”).
1
In cores
res is — — 0 en dus Z = co.

—
Z

Voor co < cores is Z positief (inductief) en voor co > corcs is
Z negatief (capacitief) (zie ook fig. 154).
De keten gedraagt zich voor een frequentie, die slechts weinig
kleiner is dan co
res, als een zelfinductie, die vele malen groter is
"resdan L.
Voor bijv. L = 0,0001 Henry en C = 400//.//F is
106
5
= 5.106 en v™. = — 106 Hertz.
"res : — _
V 10-4 X 400
2^1

Voor co — 4,9. 106 wordt volgens (I) de

z=

1
10"4 X 4,9 X 106

waaruit voor de

1
---------------------------------------- = 12500 Q,
— 4,9 X 106 X 400 X 10-12

van deze impedantie volgt:

,,L

12500
— ---------- = 0,0255 Henry,
4,9. 106

welke waarde 250! maal zo groot is als 0,0001 Henry).
Thans kunnen we het geval van fig. 171 nader beschouwen.
114. Afstemming: L en C parallel (vervolg).
De kring van fig. 171 bestaat uit een serieschakeling van de
impedantie tussen p en q, benevens La en Ca, hetgeen in fig. 174 I
nog eens is aangegeven.
Voor R en Ra gelijk nul, geeft lijn a (twee takken) in fig. 174 II
de impedantie Zr tussen p en q aan als functie van co. Verder geven
de lijnen b en c de waarden aan van Lao) en —, welke samen
wCa
een hogere resonantie frequentie hebben dan
Lijn d geeft de
impedantie Z2 aan van La en Ca in serie, waarna uit d en a de resul
terende impedantie kan worden gevonden, welke door een stippel
lijn is aangegeven. De drie resonantiefrequenties vlt v2env3uit (Hl)
komen thans automatisch voor den dag. Nu verhoudt zich (zie
fig. 174) de spanning tussen p en q tot E
IG X Ra als de impe
dantie ZT tot Ra. (Bij resonantie is E = IaRa terwijl Laco
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verwaarloosd mag worden). Het punt a>3 ligt dus gunstiger, naarmate co3 groter is, dus naarmate co3 dichter bij a)r is gelegen.
Hierop kunnen we invloed uitoefenen door Ca kleiner te maken,
["•2.174

£

M'

f

^3 ƒ

Ra?
fp

/

/

I

ry

C

L

II

a

Laa

—*^-b

ÜJ2
—o-C

CüCa

-h = /(«>))

lager komt te liggen en het
xoCa
/
punt co3 meer naar rechts valt. Men maakt de totale Ca kleiner
door een kleine condensator Cp van bijv. 25[a,[j,F in serie met de
antenne te schakelen volgens fig. 175. Daardoor wordt de resul
terende capaciteit van de antenne
CaCp
Cr =
Ca + Cp
welke waarde praktisch iets kleiner is dan Cp. Nu wordt a>3
praktisch gelijk aan
terwijl de spanning tussen /> en q vele malen
groter is dan E. (Het werken met
Fig.175
een reactantiediagram betekent wis
Ra
kundig de grafische oplossing van
een hogere-machts-vergelijking.)
De invloed van de verliesweerstand
La
zal thans qualitatief worden na
gegaan.
waardoor de lijn C:

4=CP

=4=ca
icp

115. De invloed van Ra en RL
(Fig. 175).
Wanneer R — 0, doch Ra aan
wezig wordt gedacht, kunnen we
de keten opvatten als een
volgens het voorgaande voor u) —

8

j
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serieschakeling van Ca, Ra, La Cp benevens een zelfinductie, die
vele malen groter is dan L van de afgestemde kring. Daardoor
Ra

,

.

Ra

wordt ^totaal vele malen kleiner dan de waarde —, en dus ook

I

I
I

dw. (Bldz. 116.) Hiermede is aangetoond dat door deze schakeling
de verliesweerstand van de antenne grotendeels wordt gecompen
seerd. In de keten LC blijft de verliesweerstand R ongeveer
dezelfde invloed uitoefenen als vroeger.
Door de kleine Cp, die in bijna elk omroep-ontvangtoestel is
aangebracht, behoudt zodoende de resonantiekromme van fig. 161
dezelfde vorm met of zonder antenne en is de resonantiefrequentie
eveneens vrijwel onafhankelijk van de aangesloten antenne.
In sommige toestellen kan Cp voor antennes van afwijkende
afmetingen worden nagesteld.
Voor een bandfilter tussen p en q geldt dezelfde redenering, het
geen voor een bandfilter zonder verliesweerstand met een reactantiediagram zou kunnen worden aangetoond. Dit wordt aan den
lezer overgelaten.
116. Bandbreedte.
Wanneer men de geluidsfrequenties van 50 — 8000 Hertz alle met
dezelfde sterkte wenst te ontvangen, behoort de LC keten of het
bandfilter volgens bldz. 145
Fig.177
een rechthoekige resonantiekromme te bezitten met
Ep-q
een „bandbreedte” van
16000 Hertz. Men kan dit
slechts gedeeltelijk bereiken,
omdat de „zijflanken” van
die kromme steeds een wei
nig
„schuin” lopen en
gaandeweg in een bijna
9 horizontale richting over9-8000 9 9+8000
gaan (fig. 177).
Zij voor het filter volgens fïg. 177 de spanning tussen p en q uit
de laatste figuren als functie van v aangegeven bij constante EMK
in de antenne, dan is de spanning tussen p en q voor een toon
van 8000 Hertz veel kleiner dan voor een toon van bijv.
3000 Hertz, welke spanningen zich ongeveer zullen verhouden als
ab : cd. Bovendien geeft de luidspreker de zeer hoge tonen ook
nog te zwak weer. Daar om zorgt men er in het omroepstation

R
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voor dat de hoge tonen dieper gemoduleerd worden dan bij een vol
maakt bandfilter en luidspreker nodig zou zijn, waardoor het „ver
lies aan hoge tonen” enigermate wordt gecompenseerd.
Wordt door een ander station met een frequentie van v — 8000
of v + 8000 een EMK in de antenne opgewekt van dezelfde grootte
als het vorige station, waarop is afgestemd, dan hoort men in de
luidspreker eveneens een toon van 8000 Hertz van dezelfde sterkte
als zoëven.
Geeft de storende zender echter een EMK die bijv. 100 maal zo
groot is, dan wordt de spanning a — b eveneens 100 maal zo groot,
want fig. 177 geeft de spanning /> — q als functie van co aan voor
een bepaalde spanning. Men hoort dan voortdurend een sterke
fluittoon met de verschilfrequentie van beide zenders. Daarom
behoort de frequentie van de „draaggolf” van twee naburige
stations minstens 16000 Hertz te verschillen.
Hieruit volgt dat er voor het omroepgebied op de lange golf
150
(2000—lOoO m, d.i. 150 — 300 kilo Hertz) plaats is voor—— =
16
plm. 10 stations van gelijke sterkte, en voor de korte golf (600 —
1000
200 m, d.i. 500—1500 k. Hertz) voor ------ = plm. 63 stations
16
1
van gelijke ontvangststerkte.
Helaas is het aantal omroepstations heden veel groter, dan de
zo even genoemde getallen, waardoor het bekende ,,gedrang in de
aether” ontstaat.
Bedraagt het verschil in frequentie tussen twee „naburige”
stations minder dan 16 k. Hertz, bijv. 5 k. Hertz, dan hoort men
voortdurend de bekende „fluittoon”, die in dit geval 5000 Hertz
bedraagt. Is het verschil groter, bijv. 10 k. Hertz, terwijl de luid
spreker bijv, hoogstens 7 k. Hertz kan geven, dan zal een toon van
3000 Hertz in het ene station een toon van 7 k. Hertz in het station,
waarop is afgestemd, geven; een toon van 5000 Hertz een toon
van 10 — 5 = 5 k. Hertz, enz. Men hoort dan een „vreemd geluid”,
want de toename in toonhoogte van de muziek van het storende
station veroorzaakt thans een afname van de toonhoogte in de
luidspreker. Van de muziek van het storende station herkent men
dan alleen het rythme, maar niet de melodie, zoals ieder wel eens
zal hebben opgemerkt. (Bijv. Kalundborg en Luxemburg).

Men tracht aan dit euvel tegemoet te komen door bandfilters
te gebruiken met een kleinere bandbreedte, bijv. 10000 of 12000
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Hertz, waardoor frequenties boven 5 of 6000 Hertz sterk verzwakt
of in het geheel niet worden weergegeven.
Een ,,te smal” bandfilter benadeelt daarom de qualiteit van het
geluid; de hoge tonen zijn te zwak of ontbreken, waardoor bijv,
de tonen van een viool hun eigenaardig timbre gaan missen, de
letter s bijna onhoorbaar wordt en in het algemeen de weergave
in muzikaal opzicht te kort schiet.

Ook behelpt men zich wel bij dergelijke storingen door een con
densator parallel op de klemmen van de luidspreker aan te sluiten.
De orde van grootte van die condensator berekent men zodanig
dat deze bij 8000 Hertz bijv, een tienmaal zo kleine impedantie
bezit als de luidspreker bij deze frequentie. Bij lagere frequenties
wordt de impedantie van de LS kleiner en van de condensator
groter, waardoor deze dan in hoofdzaak de hoge tonen ,,afsnijdt”.

Fig.178

670

675

680

685

690 kHz

In fig. 178 is het resultaat van een meting aan een modern
fabriekstoestel, waarin goede bandfilters waren toegepast, aangegeven.
Lijn I geeft het verloop van de spanning aan de klemmen van
de luidspreker weer, als het toestel is afgestemd op 690 k. Hertz,
terwijl op de antenne een spanning van constant 690 k. Hertz,
staat aangesloten benevens een spanning, waarvan de frequentie
veranderd wordt van 670 tot 690 k. Hertz. Lijn II geeft hetzelfde
weer voor het geval dat aan de luidspreker een condensator parallel
is geschakeld. In het eerste geval bedraagt de bandbreedte ongeveer
14 k. Hertz en in het 2e geval ongeveer 12 k. Hertz en worden dus
de hoge tonen boven 6000 Hertz praktisch niet weergegeven.

I

HOOFDSTUK VIII.
Radiolampen.

117. Emissie.
Bij een gloeiende geleider heeft een zeker percentage van de
vrije electronen aan de oppervlakte een zodanige snelheid dat zij,
ondanks de aantrekking van de protonen (zie blad. 22 van „Electriciteit”) het lichaam met een zekere snelheid kunnen verlaten. Men
zegt dat de gloeiende draad electronen emitteert (uitzendt).
(Sommige metalen doen hetzelfde reeds in kouden toestand, wan
neer zij getroffen worden door lichtstralen — foto electronen —
zink bijv, emitteert electronen als het getroffen wordt door ultra
violette stralen; natrium doet dit reeds bij gewoon licht.) Bevindt
het gloeiende lichaam zich in de lucht, dan zullen deze electronen
de omringende luchtmoleculen ioniseren. Dit kan men o.a. laten
zien door in de buurt van een geladen electrometer een vlammetje
te houden, waardoor de lading van dit instrument bijna onmiddellijk
verdwijnt.
Bevindt de gloeiende metaaldraad zich in een luchtledige ruimte
van een glazen ballonnetje, dan zullen
Fig.179
aanvankelijk enige van de snelste electro
nen de glaswand bereiken en deze ioni
seren. Verder zal de gloeidraad door het
verlies van electronen een positieve lading
krijgen (fig. 179), welke op de wegvlie
y .v,vy“
gende electronen een aantrekkende wer
king uitoefent. Tenslotte zullen de electro
nen, die juist de gloeidraad verlaten, in
de richting van de gloeidraad een afsto
tende kracht ondervinden door de electro
nen, welke reeds iets verder van de
gloeidraad verwijderd zijn. Vooral om de laatste reden zal men in
de onmiddellijke omgeving van de gloeidraad een hoeveelheid op
en neer dansende electronen verkrijgen, die daar de zogenaamde
„ruimtelading ” vormen. Door deze ruimtelading zal slechts een
gering percentage van de snelste electronen heen schieten.
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118. Twee-electrodenlamp of diode.
Omgeeft men de gloeidraad door een metalen omhulsel (fig. 180 I)
hetgeen men schematisch aangeeft volgens fig. 180 II, dan wijst
een volgens II ingeschakelde micro-Ampèremeter, als de draad
gloeit, een zeer zwakke stroom van bijv. 0,000001A aan, welke
door de draad loopt van de gloeidraad (kathode) naar het omhulsel
of plaat (anode). De snelste electronen, die de plaat treffen, geven
deze nl. een negatieve lading, welke door de draad een stroom van
negatieve electronen naar de positieve gloeidraad ten gevolge heeft.

I

Fig. 180
gras

Fig. 181

\+
i i.
E

(De bewegingsrichting van de electronen is tegengesteld aan
hetgeen men in de praktijk ,,de stroomrichting” noemt).
Geeft men de plaat, bijv, door inschakeling van een batterij
volgens fig. 181, een positieve spanning ten opzichte van de gloei
draad, dan neemt de plaatstroom toe, omdat vele van de buitenste
electronen van de ruimtelading thans door de plaat worden aan
getrokken.
Theoretisch kan worden bewezen (zie Barkhausen) dat deze
stroom, bij positieve spanning en constante ruimtelading, binnen
3/

zekere grenzen evenredig is met E '2 dus
1 = C£3A>.

Bij toename van I door vermeerdering van E zal echter, bij
constante temperatuur v. d. gloeidraad, de ruimtelading vermin
deren, waardoor tenslotte een toename van E geen toename van
de stroom meer tengevolge kan hebben.
Bij deze stroom (de verzadigingsstroom) bewegen zich alle door
de gloeidraad geëmitteerde electronen onmiddellijk naar de posi
tieve plaat De verzadigingsstroom hangt daarom bij . een bepaalde

1
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lamp alleen af van de temperatuur van de gloeidraad, omdat de
spanning E alleen de ruimtelading verwijdert doch niet in staat
is extra electronen uit de gloeidraad vrij te maken.
Het verloop van I als functie van E is in fig. 182 voor verschil
lende temperaturen van de gloeidraad aangegeven; hoe hoger de
temperatuur, hoe groter de verzadigingsstroom.
De formule I = cE2Iï
Fig.182
is dus slechts voor het
onderste gedeelte van
10 mA L
de grafiek bij benade3
ring geldig.
L
Maakt men de plaat
meer dan 1 a 2 Volt
negatief ten opzichte
van de gloeidraad, dan
wordt
de plaatstroom
-40V
ó
+ 40V
nul en zij blijft nul al
zou men deze negatieve spanning tot duizende Volts opvoeren,
De diode kan daarom voor twee doeleinden gebruikt worden.
le. Als gelijkrichter, omdat slechts in één richting stroom wordt
doorgelaten.
2e. Als detector op grond van de kromlijnige stroom-spanningskarakteristiek.
119. Snelheid der electronen, materiaal van de gloeidraad.
Zij de lading van het electron q Coulomb, dan zal het arbeidsvermogen van beweging daarvan toenemen met een bedrag E xq
Wattseconden, wanneer het in het luchtledige een potentiaal
verschil van E Volts doorloopt (zie bldz. 76 e. v.). Bedraagt de aanvangssnelheid nul en het gewicht m. gram; dan bedraagt het
arbeidsvermogen van beweging bij aankomst in het punt met de
hoogste potentiaal tevens

1
m
V2 kgm, (y in m/s), dus
~2 9,81 X 1000

1

9,81

mv2
waaruit: (I) V =
9,81 X 1000

2000— E m/s.
m

De waarde q en m heeft men op verschillende manieren kunnen
meten en daarvoor gevonden:
q — l,56510~19 Colomb en m = 8,8610-28 gram.
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Met behulp van deze waarden berekent men voor (I)
V = 594 a/E km/sec.
Daarom drukt men de snelheid van het electron wel in ,,Volts” uit.
Voor bijv. 4 Volts spanningsverschil tussen gloeidraad en plaat
(de plaat positief t.o. van de gloeidraat) bedraagt dus de snelheid,
waarmede het electron de plaat bereikt:
V = 594V4 = 1188 km/sec.!
Zij de afstand tussen plaat en gloeidraad 1 cm en de gemiddelde
snelheid 600 km/s, dan heeft het electron die weg afgelegd in de
1
tiid van -------------- sec.
60000000

Wanneer dus de spanning in fig. 182 periodiek verandert tussen
bijv. + 1 en 4-4 Volt dan zal de plaatstroom deze verandering
even gemakkelijk volgen bij één periode als bij één millioen perioden
per seconde. In de lamp ontstaat dus geen faseverschil tussen
spannings- en stroomverandering.
De gloeidraad van de lampen uit een ontvangtoestel bestaat
bijna steeds uit een wolframdraad, die met een buitengewoon dun
laagje thorium of barium oxyde is bedekt, welk laagje reeds een
krachtige emissie veroorzaakt als de draad nauwelijks donkerrood
gloeit. De emissie moet bij deze lampen steeds ver beneden de verzadigingsstroom blijven, daar het laagje anders beschadigt en de
lamp defect raakt.
Bij voeding van de gloeidraad door wisselstroom omgeeft men
meestal de wolframdraad door een
Fig .183
dun buisje van magnesiumoxyde.
Dit buisje is omgeven door een
dun nikkelen buisje, waarop het
dunne laagje barium oxcyde is
aangebracht. Door de wolfram
draad wordt een vrij sterke stroom
gestuurd, waardoor het buisje
zwak gloeit en zodoende aan zijn
oppervlakte electronen emitteert.
In schema’s wordt deze lamp volgens fig. 183 aangegeven.
De emissie neemt bij stijgende temperatuur zeer snel toe; 1 %
temperatuurtoename doet de verzadigingsstroom ongeveer 26 %
toenemen. Daarom moet men er streng voor waken dat de glceidraad
niet op een hogere spanning, dan de fabriek aangeeft, wordt aan
gesloten.

A

i
J

1G0
120. De „aanloopstroom”.
Daar de snelste electronen de gloeidraad met een snelheid van
1 a 2 Volt verlaten heeft men in fig. 180 II reeds een stroom van
de grootte-orde van 1 micro-Ampère, wanneer de plaatspanning
0 Volt bedraagt. Wil men de plaatstroom absoluut nul maken,
dan moet de plaat een negatieve spanning van 1 a 2 Volt ten op
zichte van de gloeidraad bezitten. (De plaatspanning wordt bij
„gelijkstroomvoeding” van de gloeidraad steeds gemeten ten op
zichte van het negatieve einde van de gloeidraad; bij toepassing
van het buisje van magnesiumoxyde is praktisch de plaatspanning
ten opzichte van ieder punt van het emitterende oppervlak even
groot).
In het gebied van — 2 tot 0 Volt plaatspanning verandert de
plaatstroom exponentieel met de plaatspanning.
Volgens Barkhausrn bedroeg in een medegedeeld geval de
plaatstroom bij 0 Volt 10~5 A, bij — 0,25 Volt 10-7 A, bij
— 0,5 Volt 10-8 A, terwijl deze bij — 2 Volt niet meer te meten
was. Daarom valt in fig. 182 het gedeelte van de grafiek van 0 tot
— 2 Volt bij de daar aangegeven schaal praktisch samen met de
ZT-as. Dit door Barkhausrn genoemde „aanloopstroomgebied”
komt later bij de roosterstroomdetectie ter sprake.
121. De triode.
Bij de triode heeft men tussen gloeidraad en plaat nog een derde,
koude, electrode (het rooster) aangebracht, welke de gloeidraad
meestal in de vorm van een spiraal omgeeft. In fig. 184 (I) is de

Fig. 184

I
.qfas

Ü

iwvvw

^Anode (plaat)
-—wRooster
jptj-RathodeCgloeidraad)

O

in

constructie in doorsnede in principe aangegeven in fig. 184 II de
wijze waarop men deze in schema’s tekent. In III is de aansluiting
van het lampvoetje aangegeven.
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Het rooster g (gitter) kan men, evenals de anode, op een wille
keurige spanning ten opzichte van de gloeidraad aansluiten
(fig- 185).
Is het rooster positief t.o. van de gloeidraad, dan zullen zich
van deze laatste zowel electronen naar
Fig 185
het rooster als naar de plaat begeven.
3a
Men spreekt in dit geval van de plaat31
stroom Ia en de roosterstroom Ig, welke
stromen te zamen de totale emissiestroom Ie bepalen. Is het rooster meer
E;
dan 1| a 2 Volt negatief, dan is steeds
/r = 0 en dus Ie = Ia.
Reeds vroeger (Fig. 102) is de kracht
lijnenfiguur voor een analoog geval ge
tekend. Deze lijnen geven de richting aan van de kracht, die
een positieve lading in elk punt daarvan zou ondervinden, en dus
de tegengestelde richting van de kracht, die het (negatieve) electron in elk punt van die krachtlijn ondervindt. Volgens deze
figuur heeft de kathode, vanwege het negatieve rooster, gedeelten
waar de electronen een kracht in de richting van de kathode,
ondervinden, welke gedeelten worden afgewisseld door stukken,
waar deze kracht in de richting van de anode werkt.
De totale emissiestroom bij een triode wordt volgens Barkhausen bij benadering geheel door het electrostatische veld in de
onmiddellijke omgeving van de gloeidraad bepaald, terwijl dit
veld weer geheel afhangt van de lading die de kathode overeen
komstig fig. 102 zou bezitten.
Nu bedraagt, in overeenstemming met (67), de lading van de
koude gloeidraad

1

- COk (Eg + E>Ea)

— Cgk

(I)

(Q.gk is de capaciteit tussen rooster en gloeidraad, Cak die tussen
plaat en gloeidraad, D de „Durchgriff”).
Bij afwezigheid van het rooster zou de lading bedragen

Q = Cak Ea-

(H)

De lading Q wordt dus door Ea in II op dezelfde wijze beinvloed
als door (Eg 4- DEa] in I.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

11
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Volgens (118) bedroeg de emissiestroom in een bepaald gebied
bij een diode /c = CE2^.
In overeenstemming hiermede bedraagt deze voor een triode:
Ie = A(E0 + DEa)^ = AEs^.

waarin A een zekere constante voorstelt.
(Esl heet volgens Barkhausen de Steuerspannung, stuurspanning).
Volgens deze formule kan men dus, wat de totale emissiestroom
betreft, rooster en plaat vervangen denken door één enkele anode
op de plaats van het rooster, met een spanning t.o. van de gloeidraad van (Eg 4- DEa) Volts.
Q

De „Durchgriff” D = —— wordt uitgedrukt in procenten.
Egk

Is deze bijv. 20 % en bedraagt Ea = 200 Volt, dan behoort bij
een roosterspanning van — 40 Volt de z.g. „stuurspanning”
20
Est — 40 4------ X 200 = OV. en dus de emissiestroom I. = 0.
100
e
In dat geval is dus een spanning van — 40 Volt op het rooster in
staat om de invloed van een spanning van 4- 200 Volt van de
plaat op de ruimtelading op te heffen.
Kararteristiekcn.
De emissiestroom hangt blijkens het voorgaande af van 3 factoren,
nl. van de temperatuur van de gloeidraad of, wat op hetzelfde
neerkomt, van de stroomsterkte door deze, verder van Eg en van
Ea. In totaal is er bij een triode dus sprake van vier veranderlijke
grootheden.
Fig.186

il
3 e ■ 3 a + 3g

Eg

Grafisch kunnen we de betrekking tussen twee van deze groot
heden aangeven voor het geval dat de beide overige constant zijn.
We kunnen dus bij een triode een 6-tal soorten van karakteristieken
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bepalen. Meestal gebruikt men de karakteristiek Ie = f(E0) en
Ia = f(Eg) constante anodespanning en constante gloeistroom.
In fig. 186 (I) is de manier aangegeven, waarop deze karakteris
tieken kunnen worden gemeten en in 186 II het resultaat van een
dergelijke meting voor een bepaalde triode en voor Eg^ 0 Volt.
Zoals de formule 16 = A (E(J 4- DEa^2 doet vermoeden hebben
deze lijnen alle praktisch dezelfde vorm. Voor een bepaalde Ea is
nl. DEa een constant getal. Noemen we dit getal B, dan wordt
Ie = A(E„ + Bfk
Voor B = 0 hebben we Ie
aangegeven (lijn I).

Is B = 3 Volt, dan is I voor

Fig. 187
3el

Z
/

welke lijn in fig. 187 is

E.2 = — 3 Volt gelijk nul.
I

Voor E = — IV. is
I = A(— 1 + 3)’/a = /123/s,

dus even groot als de I van lijn I
voor Eg = 2 Volt. Lijn II heeft
F
dus dezelfde vorm als lijn I,
maar is ten opzichte van deze
het bedrag DEa naar links ver
schoven .
-3 -2^-1 0
Nu voldoet slechts het onderO +1 +2 +3 +4 O
q
ste gedeelte van de lijnen uit fig.
186 II aan deze formule, terwijl het overige gedeelte van die lijnen
gaandeweg minder krom wordt, daarna de andere kant ombuigt
om ten slotte in een horizontale lijn over te gaan. Dezelfde beschou
wing kan evenwel voor iedere lijn worden gehouden, omdat wis
kundig de lijnen
y = xn en y = (x + a)7'
dezelfde vorm hebben doch alleen het stuk a ten opzichte van
elkaar verschoven zijn.

122. De roosterstroom.
Maakt men de spanning van het rooster positief, dus Eo^. 0
dan vloeit er ook een stroom Ig (zie fig. 1861) omdat het rooster
thans, evenals de plaat, electronen van de ruimtelading aantrekt.
De roosterstroom als functie van de roosterspanning vertoont het
eigenaardige verloop van fig. 188, hetwelk als volgt kan worden
verklaard.
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Aanvankelijk neemt de roosterstroom bij kleine positieve roosterspanning evenredig toe met Egl*. Daarna verloopt de grafiek van
a tot b horizontaal. Bij deze spanningen verlaten de electronen de
Fig.188

3q

3rooster

a
O

b

+

Eg

gloeidraad met zo’n grote snelheid, dat hunne banen ongeveer
loodlijnen vormen op het oppervlak van de gloeidraad. Een ge
deelte zal daardoor tegen het rooster botsen, maar de rest vliegt
tussen de roosterdraden door naar de plaat. Bij a is de totale
emissie reeds ongeveer gelijk aan de verzadigingsstroom, en daarom
blijft, bij toename van Eg de roosterstroom steeds hetzelfde gedeelte
van Ie. Bij b begint Eg de spanning Ea te naderen en ten slotte te
overheersen. Het electrische veld tussen plaat en rooster zal dan
van richting omkeren, waardoor een gedeelte van de electronennadat ze tussen de roosterdraden zijn doorgegaan, hun bewegings
richting omkeren, voordat zij de plaat hebben bereikt, en daarna
op het rooster zullen aanlanden. Daarom neemt thans voorbij b
de roosterstroom snel toe om tenslotte gelijk aan de verzadigingsFig.189
3

3e

3a

3q

-Eg

O

+ Eg

stroom te worden. De Ia kan men uit Ig en Ic bepalen door voor
ieder punt de roosterstroom van de totale Ic af te trekken. In fig.
188 is ten slotte het verloop van Ia, Ig en Ie voor een bepaald geval
grafisch aangegeven.
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123. Secondaire electronen.
Bij hoge positieve roosterspanning en tevens hoge positieve
plaatspanning kunnen de electronen, die tussen de roosterdraden
doorgaan, met zo’n grote snelheid tegen de plaat botsen, dat door
deze botsingen de koude plaat electronen gaat emitteren (secon
daire electronen), welke door het rooster kunnen worden aange
trokken. Daar het aantal secondaire electronen groter kan zijn
dan het aantal, dat tegen de plaat botst, kan het merkwaardige
geval optreden, dat de plaatstroom van richting omkeert en dat
tevens de totale emissiestroom groter wordt dan de verzadigingsstroom. Hierop komen we later terug.
Bij trioden in een ontvang-toestel wordt er meestal angstvallig
voor gewaakt, dat Ea niet positief wordt, omdat roosterstromen
aanleiding geven tot, later te bespreken, ongewenste verschijnselen.
124. Tetrode, penthode, hexode, enz.
In sommige lampen plaatst men tussen plaat en gloeidraad meer
dan één rooster. Een lamp met twee roosters heet tetrode, met
drie penthode, met vier hexode. Deze, roosters' worden voor ver
schillende doeleinden aangebracht. Bij de tetrode dient bijv, het
tweede rooster in sommige gevallen om de plaat statisch af te
schermen, in welk geval men spreekt van een schermroosterlamp.
Bij de penthode wordt dikwijls een van de roosters gebruikt om
secondaire electronen van de plaat onschadelijk te maken. Het
aantal mogelijke toepassingen is zeer groot. Hoewel de werking
van deze lampen van zeer ingewikkelde aard kan zijn, komt deze
in principe met die van de triode overeen. Enige van de voornaam
ste lampen zullen ter plaatse worden besproken.

125. De versterkingsfactor g = 1/D.
Gedurende de wereldoorlog ontwikkelde de radiotechniek zich
in de vijandelijke landen vrijwel onafhankelijk van elkaar. Ver
moedelijk om deze reden gebruikt men in de Duitse litteratuur
meestal de factor D, maar in de technische litteratuur van de
overige landen de versterkingsfactor g, hetgeen practisch op het
zelfde neerkomt. Bedraagt de D van de lamp bijv. 4 %, dan is
de versterkingsfactor g = 25.
Bij gebruik van g gaat de formule voor de stuurspanning Est =
Ett + DEa over in Est = Ea + E„lo.
Daar de totale emissiestroom geheel door Est wordt bepaald, kun
nen we volgens deze formule zeggen dat een verandering in rooster
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spanning van 1 Volt dezelfde invloed op de electronenstroom heeft
als een verandering in anodespanning van g Volt. Maakt men bijv,
voor g = 25 de roosterspanning 2 Volt minder, dan zou men de
plaatspanning 25 x 2 = 50 Volt groter moeten maken om dezelfde
Ie te krijgen. De roosterspanning heeft dus een 25 maal zo grote
invloed op de stroomsterkte als de plaatspanning, waardoor de
naam versterkingsfactor wordt verklaard.
In fig. 190 is een bundel karakteristieken voor het negatieve
roosterspanningsgebied
van
Fiq .190
een dergelijke triode gegeven.
Daar in dit gebied de roosterstroom nul is of in het niet valt
tegen de plaatstroom, isIa=Ic.
Alle karakteristieken hebben
voor dezelfde lamp dezelfde
vorm. Wanneer men dus één
karakteristiek opmeet, kan men
de overige met behulp van g
daaruit afleiden.
In de fig. 190 liggen de ka
+
0
9
"
rakteristieken voor 50 Volt
verschil in anode-spanning 2 Volt naar rechts of links verschoven.
Men bepaalt g met de schakeling van fig. 186 I door, bij een bepaalde
Ia, Eg enige Volts groter of kleiner te maken en door daarna Ea
te veranderen totdat Ia weer dezelfde waarde heeft.
Bepaalt men zo in fig. 190 bijv, de punten a en b, dan volgt
250 — 200
-------- = 25.
daaruit voor g:
2

In het algemeen is dus g =------ voor Ia = constant. Daar
Z1 Eg

g bij benadering gelijk is aan de verhouding van de capaciteiten
C gloeidraad-Anode en C gloeidraad-rooster is de versterkingsfactor een lampconstante, die bij elke bedrijfstoestand van de lamp
dezelfde waarde heeft.
De negatieve roosterspanning, die nodig is om de plaatstroom Ia
nul te maken, noemt men de roos ter ruim te. Deze is dus bij benade
ring gelijk aan Ea/g waaruit volgt: hoe hoger plaatspanning, hoe
grotere roosterruimte.

126. De steilheid S en de inwendige weerstand Rt.
Het quotiënt ^IalAE0 voor twee zeer dicht bij elkaar gelegen

I
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punten van dezelfde karakteristiek (fig. 191) noemt men de steil
heid S. Daar voor een zeer
kort stukje pq deze waarde ge
Fiq.191
lijk is aan tanga (zie fig. 191)
is de steilheid meetkundig ge
lijk aan de tangens, van de
hoek, die de raaklijn in het
beschouwde punt met de hori
zontale as maakt, mitsla en Ea
op dezelfde schaal zijn getekend.
De steilheid heeft dus niet
in
ieder punt van dezelfde
£
+
karakteristiek dezelfde waarde;
in het punt a is S = 0, in het
rechte deel van b tot c heeft S zijn grootste waarde. S wordt meestal
-. . rn A
uitgedrukt in milli-Ampere per Volt ---- .
V ’
4Ea
Het quotiënt
bij dezelfde roosterspanning voor twee
AIa
karakteristieken, die zeer dicht bij elkaar liggen, noemt men de

inwendige weerstand

Rt van de lamp, dus Rt- = —— voor

Eg = constant. Hoe dichter dus de karakteristieken bij elkaar
komen (onderaan) hoe groter Rt.
Voor Ia = 0 is dus Rt = co.
Ea
Men verwarre
niet met de z.g. gelijkstroomweerstand —
I.
•* a
150
van de lamp. Deze bedraagt bijv, in punt K: ----- = 15000 Q,
0,01
150 — 130
terwijl
in dat punt bedraagt —- ------- — X 1000 = 5000 Q.

Rt is slechts een rekengrootheid, waarvan het nut spoedig blijken
zal.
127. Betrekking tussen g, S en Ri (lampformule van Barkhausen).
Zij in fig. 192 Ela — E2a = AEa zeer klein, dan geldt voor een
willekeurig punt a van een karakteristiek:
ë

zlE„’

AE„

AIa

waaruit volgt: g = SR^ (lampformule van Barkhausen).

1G8
Daar g voor een bepaalde lamp een constante waarde heeft, zal
dus, wanneer men vanaf punt a langs
Fig. 192
de karakteristiek naar beneden gaat,
3a
de S in dezelfde verhouding afnemen
als de Rt toeneemt.
Heeft een lamp bijv, een versterkingsfactor g = 20 en is in een zeker
punt de steilheid 3 mA/V dan is voor
a,
dat punt de R^.
g
20
— =------- = 6660 Q.
S
0,003

+

O

De totale Ia die door een lamp mag
worden gestuurd, hangt o.a. af van de grootte van het emitterende
oppervlak; g is bepaald door de openingen tussen de roosterdraden
en door de afstand van het rooster tot de gloeidraad; S hangt van
beide factoren af en dus ook Rv Men kan daarom binnen zekere
grenzen trioden vervaardigen van elke willekeurige g en S, al naar
het doel waarvoor men deze gebruiken wil.
128. Arbeidskarakteristieken voor een indrictievrije weerstand in
de , ;plaatkrin°' ’.
De behandelde karakteristieken zijn slechts geldig voor het geval
dat er in de anodestroomkring geen weerstand of impedantie is
ingeschakeld, hetgeen in de praktijk nooit voorkomt. Plaatst men
een Ohmse weerstand (Ru) in de plaatkring (fig. 193 I) dan zal
bij toename van Ia het spanningsverlies in Rit de plaatspanning
Ea doen afnemen (Ea = E — IaRu). Daarom zal Ia thans bij
Fig. 193

.3a

n

3a

z°/

:
I

E

a

c

Eq +

dezelfde Ea kleiner zijn dan wanneer Ru niet aanwezig was. In ver
band hiermede noemt men de lijnen van fig. 190 wel statische
karakteristieken en ook wel de kortsluitkarakteristieken van de
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lamp en de lijnen, die Ia als functie van Eo aangeven bij aanwezig
heid van Ru, de arbeidskarakteristieken, welke uit de eerste kunnen
worden afgeleid.
Zij in fig. 193 II enige kortsluitkarakteristieken van een lamp
gegeven, dan zullen de arbeidskarakteristieken minder steil lopen,
maar in de punten a, b, c en d met de kortsluitkarakteristieken
voor dezelfde batterijspanning samenvallen. In a bijv, is Ia nul en
dus E„ = E. Voor punt ƒ> van de arbeidskarakteristiek door b is
verder Ilu x Ru = 150 — 100 = 50 Volt. (De arbeidskarakteris
tiek voor inductieve Ru zal later in (159) worden behandeld).
129. De triode als versterker (electronenrelais).
Wenscht men de wisselspanning Eff te versterken, dan laat men
deze in principe volgens fig. 194 I op het rooster, in serie met
een negatieve gelijkstroomspanning E2, werken.

F'9'19"

I

Plaatkring^E

1
IE
7^\

oosterkring

E2

r

+ï eE - i ]>! V

L

------------ ~
t

Zij de arbeidskarakteristiek voor R in fig. 194 II gegeven, dan
zal men er zoveel mogelijk voor zorgen dat E2 (het arbeidspunt)
in het midden van het rechte gedeelte van de karakteristiek valt
en dat E(/max hoogstens gelijk is aan E2. In dat geval heeft men geen
roosterstromen en is verder de verandering in Ia evenredig met de
verandering van de roosterspanning.
Is Eg = f(t) een sinusfunctie, dan is dat in geval de verandering
van Ia eveneens een sinusfunctie en tevens die van E2 = IaRu.
Men spreekt dan van lineaire versterking, waarnaar bij een ver
sterker steeds gestreefd wordt. Daar de roosterstroom practisch
nul is, wordt in de „roosterkring” vrijwel geen arbeid verbruikt
om in de plaatkring Ru een zekere wisselstroom energie tengevolge
te hebben. De wisselstroomenergie in Ru kan daarom vele malen
zo groot worden als die in de roosterkring, terwijl de verhouding
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tussen de verandering van Eg en die van de wisselstroomcomponente
van E3 bepaald wordt door g, Rt- en Ru, zoals we thans zullen nagaan.
130. Het veruangingsschema van de triode voor wisselstromen voor
het rechte deel van de karakteristiek en voor negatieve roosterspanning.
Zij in fig. 195 enige statische karakteristieken benevens een
arbeidskarakteristiek K voor een inductievrije anode weerstand
gegeven.

/ r

/
Fig.195

Z3a

... q-----

4p—p

i
0

Eg

+

I

De roosterspanning zij verder elk ogenblik — Er + Eo sin ojt.
Wanneer er geen uitwendige weerstand Ru was, zou Ia variëren tus
sen de grenzen p en r, terwijl dit thans geschiedt tussen de grenzen
p en q, omdat de anodespanning is afgenomen met het spanningsverlies in Ru: (AIa x Ru):
Eia ~ E^ = Jq x Ru = 2I0K„(I) (zie fig. 195).
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Verder is volgens (126):
77

__

77

77
L'2a

~Eia
=

dus
E 2a
qr = -

~

4«

~=

(zie I).

Volgens (126) is: pr = S x 2E0.
Daar pq = pr — qr, volgt hieruit:

2I0 = 2E0S -

Ri

ƒ„(ƒ?,. + Ru) = E„SR{ = Etf
I0 =

gE»

T

’

(g = SR()
g£geff

+ Ru’

waarin Ie[i de effectieve waarde van de wisselstroomcomponente
van Ia voorstelt en Eteff die van de wisselstroomcomponente van
de roosterspanning.
De effectieve waarde van de wisselstroomcomponente in de plaatkring is dus even groot als wanneer een wisselstroomgenerator met
een EMK = gEeü en een inwendige weerstand Rt stond aange
sloten op een uitwendige weerstand Rn.
Deze uitkomst geeft bij berekeningen een grote vereenvoudiging,
omdat we nu, wat de wisselstroom betreft, de triode in gedachten
kunnen vervangen door het schema van fig. 196.
Het vervangsschema voor de wisselstroomcomponenten is dus
geldig voor het rechte deel van de karakteristiek
Fig.196
en ook voor een zeer kort stukje van het kromme
gedeelte, dus bij zeer kleine amplitude van Eo,
omdat dan dit stukje bij benadering door een
R.
recht lijntje mag worden vervangen. In beide
gevallen worden alle frequenties in de roosterRu kring ,,on vervormd” in de plaatkring overge
bracht (lineaire versterking).
Het schema van fig. 196 is niet geldig voor
wisselspanningen op het rooster, wanneer deze overeenkomen met
een belangrijk stuk van het kromme gedeelte van de karakteristiek
(zie onder detectie).
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131. Spanningsversterking.
In sommige gevallen wenst men dat de wisselspanning tussen
gloeidraad en rooster een zo groot mogelijke wisselspanning tussen
de uiteinden van Ru tengevolge heeft. Men zegt dan dat de triode
wordt gebruikt voor spanningsversterking. Noemen we de effectieve
wisselspanning op het rooster Eg en die van Ru : Eu, dan is (zie
fig. 97)
= i(Rt + Ru) en Eu = i Ru.
Fig .197
De „spanningversterking” bedraagt dan:
£„
Eu

iRu
i(R
f
i(R< ++ 7?„)
Ru)

= gs-Rt

Ru
+ Ru

g
Deze is dus evenredig met het quotiënt

Ru
+ Ru
De waarde van deze breuk is voor verschillende waarden van
Ru in fig. 198 grafisch uitgezet, voor bijv. Ru = 2Ri is deze waarde:
2Ri
2

'2Ri + Ri

y

Fig.198

to-■
Ru '

Ru+ R, _
0,5 -■

Ro-Ó

1

423456789
4
5
7
9
8
2
3
6

-+-

10xR,

Deze breuk kan hoogstens de waarde één bereiken als Ru oneindig
groot is.
Een buitengewoon grote Ru is praktisch niet mogelijk, omdat
in rusttoestand reeds een bepaalde gelijkstroom door de lamp moet
worden gestuurd (zie fig. 195) teneinde in het rechte gedeelte van
de karakteristiek te werken, welke z.g. ruststroom een te hoge span
ning / x Ru zou vereisen.
Daarom maakt men Ru meestal ongeveer 3 maal zo groot als
in welk geval:
-^ë
E
32?y + Ri

= 0,75g.
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De „spanningsversterking” bedraagt in dit geval 0,75 g.
Een verdere toename van Ru zou volgens fig. 198 trouwens
weinig toename in spanningsversterking geven.
Toepassing. In fig. 198a zijn enige statische karakteristieken,
zoals deze door de fabriek worden verschaft, van een lamp (A 425)
voor spanningsversterking met inductievrije weerstand Rn (z.g.
weerstandsversterking) gegeven. Hoe groot wordt volgens het
bovenstaande globaal Ru, de ruststroom, de hoogst toelaatbare
effectieve wisselspanning op het
Fig.198a
rooster en de wisselspanning tus
sen de uiteinden van Ru, als de
spanning van de anode-batterij
200 Volt en de negatieve roosterspanning 3 Volt bedraagt.

-10-8 -6 -4 -2
Eg

Oplossing. Zoals uit de karakte
ristieken is na te gaan en boven
dien nog eens door de fabriek is
opgegeven, bedraagt de versterkingsfactor g = 25 en de maxi
male steilheid (in het rechte ge
deelte van de karakteristiek)
O +2 Volt
S = 1,2 mA/V.
Hieruit volgt voor de kleinste
25
20800 Q.
0,0012

We nemen voorlopig: Ru = 3 Rt bijv. 75000 Ohm. De arbeidskarakteristiek kunnen we daarna bij benadering als volgt be
redeneren :
Als de volle spanning alleen op Ru was aangesloten, zou de stroomsterkte bedragen:
200 V
------- P = 2,67 mA.
75000
Uit de figuur lezen we af, dat voor een stroom van 2,67 mA bij
0 Volt roosterspanning een anodespanning van ongeveer 130 Volt
zou worden vereist, bij welke stroom voor Ru bij 200 V. batterijspanning slechts 70 Volt zou overschieten. Deze spanning zou in Ru
70 V
een stroom van —£?=0,93 mA tengevolge hebben, welke stroom
overeen zou komen met de karakteristiek voor E(, = plm. 70 Volt.
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Dit zou weer voor 7?„ een spanning van 200 — 70 = 130 Volt
i

r

,

130

opleveren waaruit voor Ia thans ------- = 1,73 mA zou volgen.
75000
5
Deze stroom behoort bij de karakteristiek voor 110 Volt, waaruit
200 — 90
weer voor I' ------------ = 1,2 mA volgt. Deze vier stromen
75000
b
zijn door stippen op de verticale as aangegeven. Men kan zo voort
gaande Ia net zoveel benaderen als men wil. Uit de figuren zien we
dat deze bij 0 Volt negatieve roosterspanning ongeveer 1| mA zal
bedragen. Hieruit volgt dat de stippellijn de arbeidskarakteristiek
voor Ru = 75000 Ohm en E = 200 Volt bij benadering aangeeft.
Bij Eg = — 3 Volt stelt zich thans een „ruststroom” in van onge
veer 0,8 mA (zie fig.).
De amplitude van de roosterwisselspanning mag hoogstens
3
3 Volt bedragen, dus Egeü mag hoogstens —= =2,1 Volt zijn,

V'2

in welk geval de roosterspanning varieert tussen de grenzen 0 en
— 6 Volt. De stroomverandering voor dit geval zou op de statische
karakteristiek overeen komen met de punten a en b. Voor die
punten is de gemiddelde steilheid ongeveer 0,5 mA/Volt, waaruit
voor de
van de lamp volgt
25
------- = 50000 Q.
0,005

De aanname van Ru = 75000 Ohm was dus onjuist! Dit komt
omdat we voor
de kleinste waarde hadden aangenomen, hetgeen
voor zeer kleine Ia ontoelaatbaar is. Dit voorbeeld demonsteert,
dat men met de toepassing van statische karakteristieken zeer
voorzichtig moet zijn. Het vraagstuk is met behulp van fig. 198
niet nauwkeurig op te lossen; men zou daartoe de karakteristieken
in het gebied van 0 tot 1 mA zelf moeten opmeten en dan Ia op
bijv. 6 maal zo grote schaal moeten tekenen.
Proberen we eens een Ia van | mA bij 0 Volt roosterspanning,
dan behoort daarbij een Ea van ongeveer 50 Volt. Voor dit geval
200 — 50
zou Ru bedragen ------------ = 300000 Q.
u
b
0,0005
De gemiddelde steilheid bij | mA schatten we uit de fig. op
ongeveer 0,2 mA/Volt, waaruit voor R{ zou volgen
25
--------- = 125000 Q.
0,0002
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Thans is dus Ru ongeveer driemaal zo groot als R De spant
,
Ru
300000
ningsversterking bedraagt nu g——= 25 49-QQQ = 17,6.

De effectieve waarde van de wisselspanning tussen de uiteinden
van Ru bedraagt thans :17,6 x 2,1 = 37 Volt.
132. Ru niet inductievrij.
Wordt Ru gevormd door een smoorspoel of door een LC keten,
dan wordt de nauwkeurige berekening van Ia zeer lastig. Men kan
echter aantonen dat het vervangingsschema van fig. 196 steeds
geldig blijft, mits men werkt in het rechte gedeelte van de karak
teristiek.
Voor Ru zet men in het vervangingsschema de gegeven impe
dantie (Z„) in de plaats, terwijl de (inductievrije) inwendige weer
stand Rt van de lamp dezelfde blijft. Wanneer bijv. Zu inductief
is zal de vector van I ten opzichte van Eu = I Zu een hoek rp naijlen
(fig. 199). Verder is I R{ in fase met 7, uit welke beide spanningen
gE0 in grootte en fase kan worden geconstrueerd. De spanningsE
Fig 199
versterking —E«
is dan uit de fig.
af te leiden. In de
3R>
q Eq
meeste gevallen
kan men prak
3
tisch volstaan
met de globale
berekening van EufE0 door voor Z een „Ohmse” weerstand van
dezelfde grootte in de plaats te denken. Dit komt in fig. 199
daarop neer, dat we gEc gelijk stellen aan I Rt 4- En. Wanneer
Zu bijv, een luidspreker is zal een afwijking van de ,,exacte” uit
komst van 25 % praktisch van geen belang zijn, omdat we toch
niet kunnen horen of het geluid 25 % sterker of zwakker is.
133. Ru voor maximale wisselstromenenergie.
Van de eindlamp in het ontvangtoestel wordt o.a. verlangd, dat
deze bij een bepaalde wisselspanning op het
Fig 200
rooster zoveel mogelijk „onvervormde” ener
gie aan de luidspreker afstaat. Denken we
voorlopig de luidspreker vervangen door een
weerstand Ru, dan kunnen we de grootte van
Ru voor dit geval als volgt bepalen (fig. 200)

r
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I =
gE°
I = R< + Ru
De aan Ru afgestane wisselstroomenergie bedraagt:
I2RU =

(Rt + Ru)

2 X Ru.
x

Ru

Deze energie is een maximum als -------- ------ zo groot moge
(Ri + Ru)2
lijk is. Teneinde dit na te gaan bepalen we grafisch de waarde van
deze breuk voor constante Rt bij verschillende Ru (fig. 201), door
Ru

voor een aantal verschillende waarden van Ru de grootte
(Rt + Ru)2
te bereken.
Fig. 201
Ru

Q25

CR +Ru?2 0,20

0,10

1

°0 Ru-QSRi

1R,

2R,

3R,

4R,

De grafiek vertoont een maximum van Ru = Rit hetgeen ook
door een eenvoudige differentiatie kan worden aangetoond.
Van meer belang is echter te weten tussen welke grenzen Ru
mag variëren, omdat de impedantie van een luidspreker bij 8000
Hertz tien tot tachtig maal zo groot kan zijn als bij 50 Herz. (zie
fig. 63). Gelukkig is het maximum van Fig. 201 niet zo heel erg
kritisch en is het oor erg ,,welwillend.” We zien uit de fig. dat Ru
in geen geval veel kleiner mag worden dan |Rf, en dat Ru = 4Rtnog een behoorlijke hoeveelheid energie geeft (64 % van de maxi
male energie als Ru = RJ. Voor maximale energie moet men er
dus bij een triode voor zorgen, dat de impedantie van de luidspreker
bij 50 Hertz nooit lager wordt dan £Rit Hoe dit geschiedt zal later
ter plaatse worden behandeld.
134. Meerdere versterkertrappen in serie.
Men kan de versterkte spanning Ru van bldz. 176 weer op het roos
ter van een volgende triode laten werken en deze spanning zodoende
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opnieuw versterken, enz. Daardoor zijn enorme versterkingen te
bereiken. Wanneer men bijv. 3 trioden in serie schakelt, die elk
een spanningsversterking 20 zouden geven, zou de wisselspanning
aan de Ru van de derde triode reeds 20 X 20 x 20 = 8000 maal
zo groot zijn als de wisselspanning op het rooster van de eerste.
Natuurlijk kunnen de uiteinden van Ru niet zonder meer op het
rooster van de volgende lamp worden aangesloten, omdat op dit
rooster anders een grote, positieve, spanning zou komen.
De verschillende versterkertrappen kunnen in principe op meer
dere manieren met elkaar worden gekoppeld.
De meest volmaakte koppeling heeft men volgens fig. 202, welk
wijze onder de naam gelijkstroomversterking bekend is.
Fig 202

Ru3

’’ B? +

Wanneer de punten a of b een spanning hebben van bijv. 4- 150
Volt ten opzichte van de gloeidraad, moeten de batterijen B2 en B3,
teneinde de roosters g2 en g3 weer negatief te maken, elk een ENK
hebben van 150 Volt plus de voor g2 en g3 vereiste negatieve roosterspanning. Bij deze schakeling worden de allerlaagste frequenties
nog volmaakt versterkt. De schakeling verlangt echter 3 batterijen
van de volle spanning. Daar omroepontvangst geen lagere frequen
ties verlangt dan v = 50 wordt dit schema slechts voor zeer bij
zondere doeleinden toegepast.
Fig.203

.p+
De twee wijzen van koppeling, die het meest voorkomen, zijn
in fig. 203 aangegeven.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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De Ru van lamp I wordt gevormd door de primaire wikkeling
van een transformator, waarvan de secondaire wikkeling, via enige
elementen voor de negatieve roosterspanning, met gloeidraad en
rooster van lamp II zijn verbonden. Men spreekt in dit geval van
transformatorversterking (inductieve koppeling).
De inductievrije Ru van lamp II is via een condensator met
het rooster van lamp III verbonden. Verder is de gloeidraad van
III via enige elementen en een inductievrije weerstand R{/ eveneens
met g3 verbonden. Deze manier noemt men weerstandsversterking.
Beide wijzen van koppelen worden bij ontvangtoestellen toege
past. Zij hebben als voordeel met elkaar gemeen, dat slechts één
gemeenschappelijke anodebatterij wordt vereist, en als nadeel, dat
alle frequenties niet in dezelfde mate worden versterkt. Beide
manieren van koppeling zullen we bij de behandeling van het
ontvangtoestel meer uitvoerig behandelen.

HOOFDSTUK IX.

Het radio-ontvangtoestel.
135. H. F. versterking met behulp van een triode (verouderd).
We zullen thans de werking van de verschillende onderdelen
in een ontvangtoestel in beginsel nagaan in de volgorde: H. F. ver
sterking, detectie, L. F. versterking en eindversterking, waarbij
we voorlopig veronderstellen, dat het toestel voor batterij voeding
is ingericht.
Teneinde het rooster de benodigde negatieve spanning te kunnen
geven wordt de antennekring
Fig 204
via een condensator C met de
aarde verbonden, welke con
c densator zo groot is (bijv.
-o
0,1/óF) dat deze voor de H. F.
stromen een kortsluiting be
tekent. Tussen a en b werkt een
gemoduleerde H. F. spanning
d van de grootte orde van enige
-o
millivolt en van de frequenties
v ± 8000 van het station, waarop deze kring is afgestemd (zie
hoofdstuk VII)
Deze le afgestemde kring kan ook uit een bandfilter bestaan.
Hoewel de lamp in principe alle frequenties met hetzelfde gemak
versterkt, ontstaan thans allerlei moeilijkheden. In de eerste plaats
kan voor Ru geen gewone weerstand worden gebruikt. De niet te
vermijden capaciteit tussen de verbindingsdraden en de aan
sluitingen van deze weerstand, benevens de nog te behandelen
gloeidraad-roostercapaciteit van de volgende lamp, betekent voor
de H. F. spanningen nl. een impedantie, die parallel met deze weer
stand is geschakeld, waardoor de Ru bij hoge frequenties te klein
wordt in verhouding tot de Rt van de triode. Daardoor zou de
versterking te gering worden.
Verder is het gewenst, dat Ru voor storende hoge frequenties,
die door kring I nog niet geheel waren ,,weggefilterd”, een lage
impedantie bezit, waardoor de invloed van deze frequenties in Ru
opnieuw kan worden bestreden. Daarom gebruikt men voor Ru

I
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een afgestemde kring of een bandfilter, dat op dezelfde frequentie
als kring I wordt afgestemd (2 knops afstemming), waardoor de
selectiviteit van het toestel wordt verhoogd.
Tegenwoordig kan men met geringe kosten spoelen en conden
satoren van kring I en II zo nauwkeurig aan elkaar gelijk maken,
dat beide draai-condensatoren door één as kunnen worden bediend
(éénknopsafstemming).

136. Pseudo-demping.
Kring II gedraagt zich bij afstemming (resonantie) ongeveer als
een inductievrije weerstand van de grootte ---- (zie onder wissel

de V

stroomtheorie). Voor de spoel uit het voorbeeld van bladz. 124
,
.
R
1
bedroeg bijv. — =------- .
& J
L
18800
Voor c = 300ju/li F bedraagt dan de impedantie van deze kring
bij afstemming:

L
1012
= 177000 Q.
~RC ~ 18800 x 300
Volgens het voorgaande zou met het oog op maximale spanningsversterking de Rt van de triode ongeveer driemaal zo klein moeten
zijn, dus ongeveer 60000 ÏZ
Deze Ri vermindert echter de selectiviteit van kring II voor
storende frequenties ten zeerste. Beschouwen we nl. (fig. 205 I) het

Fiq. 205

I

)taal

H
q

C

R.
__ L
Vr
vervangingsschema van de lamp voor wisselstroom, dan is Rt vooralle
frequenties praktisch constant, terwijl de Z van Ru (kring II) voor
verschillende frequenties het verloop van de bekende resonantiekromme vertoont. Nemen we in het afstemgebied aan, dat Z
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bij benadering inductievrij is, dan geeft Fig. 205 II de totale Z als
functie van v voor kleine
en fig. 205 III hetzelfde voor grotere
Rt. Zij verder bij een frequentie vT de impedantie van kring II
ZQ en bij de frequentie rx gelijk aan 0,1 ZQ dan bedraagt de
spanning tussen c en d bij
Hertz bij benadering
Z
0,1 Z
Volt en bij vT Hertz E2 = gEg---------- Volt.
Ei = gE0
0,1 Z 4- Ri
Z 4- Ri
Met het oog op de selectiviteit is het gewenst dat E2 en Er zich
eveneens verhouden als q : f> (zie fig.), dus als 10 : 1.
Deze verhouding bedraagt hier echter
Z
gEa
0,1 Z + Rt
z + Ri
£2
0,1 (Z + RJ
0,1 z
Ei
&Ea
0,1 Z + Ri
Voor Z is 3Ri wordt deze verhouding:
0,3 4- 1 _ 1,3
= 3i.
0,3 H- 0,1 ~ (M

De storende frequentie
sterkt als vr.
I

z

f\

wordt dan bijna 3 maal zo veel verFig.206

K

Ec-d

t

\p=0325q

I \p=o,iq
t

q

\

P

t
Ir
V,
Als fig. 206 I voor dit geval de Z van kring II bij verschillende
frequenties voorstelt, geeft fig. 206 II het verloop aan van de span
ning tussen c en d bij constante roosterspanning en veranderlijke
frequentie. Door de invloed van de kleine Rt is kring II minder
selectief geworden. Men noemt dit de pseudo demping van Rv
Maken we Z = O,22?i dan wordt de verhouding
0,02 + 1
1,02
—=
= 8,5,
8>5’
— ----—— = -----0,02 4- 0,1
0,12
T

waardoor de storende frequentie praktisch weinig meer zou word
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versterkt dan de overige frequenties. Met het oog op de selectiviteit
zou het dus, in tegenstelling met (131), gewenst zijn dat bij
H. F. versterking de
van de triode ongeveer 5Z bedraagt, dus
voor dit geval ongeveer 106^2. De spanningsversterking zou dan,
voor g = 200, de waarde
Z
—==^3,2
33,2 bedragen.
bedragen.
200 —-----•>Z —Z

Bij hoogfrequentversterking met afgestemde kring is dus een
lamp gewenst met zeer grote Rt en tevens een zeer grote versterkingsfactor. Aan deze eisen kan de triode niet voldoen.

137. De plaat-roostercapaciteit.
Plaat en rooster hebben ten opzichte van elkaar een zekere
capaciteit welke in fig. 207 als CY
Fig.207
schematisch is aangegeven. Bij dezeCx
is tevens inbegrepen de capaciteit tus
C^r-sen de aansluitdraden van plaat en
Zo
rooster.
C2:
Eveneens is tussen rooster en gloeidraad een capaciteit C2 aanwezig. Hoe
x
wel Cx bij een triode slechts 3 tot
10/z/zF bedraagt, is de invloed daarvan op het rooster betrekkelijk
groot, omdat de wisselspanning (i x Zu), waarop C\ a. h. w. staat
aangesloten, vrij groot is. Bedraagt deze spanning op het rooster
bijv. E Volt, dan is de spanning tussen de uiteinden van Cx bij 20voudige spanningsversterking ongeveer 20E Volt. De invloed van
die spanning op de werking van de lamp hangt nu geheel af van
de fase van deze spanning ten opzichte van die van de roosterspanning. In fig. 207 bijv, is Zu inductief voor frequenties die iets
lager liggen dan vrcs, capacitief voor v > vres en inductievrij voor
v = ’res (zie fig- f54).

Wanneer Zu inductievrij is, zal bij afname van de negatieve
roosterspanning de plaatstroom toenemen, waardoor Ea kleiner
wordt, en dus eveneens de spanning tussen de uiteinden van Cv
Dit veroorzaakt in de leiding naar het rooster een laadstroom, die
ongeveer even groot is als wanneer, bij twintigvoudige spannings
versterking, een capaciteit van ongeveer 20Cy parallel aan C2
zou zijn geschakeld in plaats van C\ tussen plaat en rooster.
Voor
zou in dit geval C2 als het ware met 20 x 5 =
lOO^F worden vermeerderd.

1S3
Deze terugwerking van de wisselspanning in de plaatkring op
de roosterketen noemt men terugkoppeling.
Voor een inductievrije plaatkring heeft de terugkoppeling door
de plaat-rooster-capaciteit dus een schijnbare vergroting van de
rooster-gloeidraad capaciteit ten gevolge.

138. Invloed van de plaat-roostercapaciteit bij capacitieve Zu.
Wanneer Zu capacitief is, heeft dit niet alleen tengevolge dat C2
schijnbaar weer vergroot wordt, maar tevens is het net alsof een
extra verliesweerstand tussen gloeidraad en rooster is ontstaan.
Dit laatste nu is zeer ongewenst, want het vermindert de qualiteit
van de roosterkring.
We kunnen het verschijnsel als volgt nagaan:
Fig. 208

*5
Z

gEq'

m

e2

Ea

Zij (fig. 208 II) I de vector van de wisselstroomcomponente
van I(ti dan ijlt deze bij capacitieve Zu een hoek 9^ vóór ten opzichte
van de vector van Ea. In het vervangingsschema is verder ƒƒ?,.
in fase met I, waaruit verder de vector gEfJ kan worden geconstru
eerd. In fig. 208 III is de vector E(/, welke g maal kleiner en in fase
is met gE0, opnieuw getekend benevens de vector Ea, die een hoek
(f)2 naijlt ten opzichte van Eg. Voor Ea kunnen we de twee in serie
geschakelde spanningen Ex en E2 in de plaats zetten en daarna
de invloed van elk afzonderlijk nagaan.
Ev is in fase met Eg, hetgeen hierop neerkomt, dat op hetzelfde
ogenblik de overeenkomstige richting van beide spanningen door
de gestippelde pijlen wordt aangegeven in fig. 208 I.
De wisselstroom door C1 heeft dus in de kring Zu — Q — Za
een vergroting van de reeds door C2 veroorzaakte laadstroom tenge
volge, hetgeen weer, evenals in de vorige paragraaf, een schijnbare
vergroting van C2 betekent. Beide laadstromen zijn Wattloos, want
hun vector ijlt een kwart periode voor ten opzichte van de vector
van Eg.
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De spanning E2 veroorzaakt in dezelfde kring een extra stroom,
die een kwart periode voorijlt ten opzichte van E2 en dus in fase
is met Eg. Een stroom in fase met Eg is echter aequivalent met een
extra verliesweerstand parallel aan C2. Hierdoor wordt de qualiteit
van de kring Za verminderd.

139. Invloed van de plaat-roostercapaciteit bij inductieve Zu.
Op dezelfde manier als in fig. 208 II zijn thans de vectoren voor
het vervangingsschcma in fig. 209 I
Fig. 209
voor een inductieve plaatkring ge
tekend. (I ijlt een hoek
na ten
I
opzichte van Ea).
4>i
Hieruit volgt weer het faseverschil
tussen Ea en Eg, hetgeen in fig. 209II
...Ea
E;
is voorgesteld, waarna Ea weer in
zijn componenten Er en E2 is ont
1ÏV
Hi
Ei
bonden. Er heeft weer, evenals in
Eq
de beide vorige paragrafen, de schijn
bare vergroting van de gloeidraad-roostercapaciteit tengevolge.
Met E2 is het thans een zeer bijzonder geval. De fase van E2 in
fig. 209 is thans nl. tegengesteld gericht aan die van E2 in fig.
208, en dus de daardoor veroorzaakte extra stroom eveneens. Deze
stroom is dus in tegengestelde fase met Eg, dus aequivalent met
een vermindering van de verliesweerstand. Daarom zegt men wel
eens, dat deze stroom schijnbaar een negatieve verliesweerstand,
parallel met C2, ten gevolge heeft. Dit zou dus een verbetering van
de kring Za betekenen. Een negatieve weerstand, d. w. z. een weer
stand, waar in de stroom tegengesteld aan de daarop aangeslote
spanning loopt, is echter aequivalent met een generator, waarin
een zekere EMK werkt. Bij grote spanningsversterking kan deze
EMK zelfs nog groter worden dan Eo, in welk geval bij het ver
dwijnen van Eg de wisselstroom I toch blijft bestaan. We zeggen
dan dat de lamp genereert, hetgeen bij een ontvangtoestel niet mag
voorkomen. Een genererend ontvangtoestel kan n.1. werken als
zender (mexicaansche hond). Hierop komen we later terug.

140. De tetrode als schermroosterlamp.
De triode wordt voor HF versterking zelden meer gebruikt van
wege de genoemde bezwaren, t.w. de te kleine Rit te kleine g en
de te grote terugkoppeling van de plaatwisselspanning op het rooster
door middel van de plaat-rooster-capaciteit.
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Alle drie genoemde bezwaren worden aanzienlijk verminderd
door toepassing van een z.g. schermrooster tussen het ,,stuur
rooster” en de plaat aan te brengen. Daardoor worden nl. g en
vergroot en de plaat-rooster-capaciteit nagenoeg tot nul geredu
ceerd, zoals we in de volgende paragraaf zullen aantonen.
Fig. 210
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In fig. 210 is de constructie van een dergelijke lamp schematisch
aangegeven. Het stuurrooster is geheel afgeschermd door een z.g.
schermrooster met betrekkelijk fijne mazen, waardoor de capaci
teit tussen plaat en stuurrooster buitengewoon gering wordt. Verder
wordt de plaat aan de top van de lamp aangesloten, waardoor de
aansluitingen van stuurrooster en plaat zover mogelijk van elkaar
komen te liggen. Zodoende wordt ten slotte de plaat-roostercapaciteit teruggebracht tot een waarde van de orde van grootte
van O.Ol/z^F. In fig. 210 II is aangegeven hoe men de lamp in een
schema tekent. Het schermrooster staat op een constante spanning
aangesloten, die ongeveer de helft van de anodespanning pleegt te
bedragen.

141. De werking van de schermroosterlamp.
Daar de capaciteit tussen anode en gloeidraad thans vele malen
kleiner is dan bij de triode, is de invloed van de anodespanning
op de anodestroom zeer verminderd (D is veel kleiner) en dus g
belangrijk toegenomen. Men geeft daarom, teneinde een voldoende
„Steuerspannung ” ter verkrijging van een plaatstroom in het rechte
deel van de karakteristiek mogelijk te maken, het schermrooster
een constante positieve spanning t.o. van de gloeidraad, van 50
a 100 Volt.
De electronen vliegen dan gedeeltelijk door het schermrooster
naar de plaat en gedeeltelijk tegen het schermrooster. Er ontstaat
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dus een plaatst room en een schermroosterstroom, welke stromen
beinvloed worden door de spanning op het stuurrooster. Omdat
verder secondaire electronen (ziebldz. 166) de werking van de lamp
zouden hinderen door de extra optredende plaatstromen, moet de
spanning van de plaat steeds minstens plm. 30 Volt hoger zijn dan
die van het schermrooster.
Men kan zodoende lampen maken met een grote versterkingsfactor en een hoge R(.
In fig. 211 zijn enige karakteristieken van een schermroosterlamp (B 442) gegeven. R{ bedraagt voor deze lamp ongeveer
350
— = 400000 Q.
0,9
De nauwkeurige berekening van de spanningsversterking wordt
thans lastiger, omdat het vervanFig.211
gingsschema hier niet zonder meer
Gim.Amag worden toegepast.
Voor het geval dat R{Ru
Ö’
mogen we echter bij benadering voor
de arbeidskarakteristiek de statische
o
karakteristiek in de plaats zetten.
Passen we dit toe voor de afgestemde
kring van (136) (hetgeen voor deze
lamp slechts bij ruwe benadering
mag) dan geeft een spanning van
1 Volt eff op het stuurrooster een
4
verandering in de anodestroom van
—-— --------------- 0,9 mA eff en dus tussen de einden
E
-2 O
0 +2V
+2V van de afgestemde kring een span-

rr
—r~

ning van 0,0009 x 177000 = 179,3
Volt. Algemeen is dus voor dit geval de spanningversterking S x RuDe spanningsversterking zou hier bij ruwe benadering 179 bedra
gen, terwijl g = 350.
Voor 200 Volt anodespanning en 100 Volt schermroosterspanning
mag de plaat geen lagere gelijkstroomspanning krijgen dan ongeveer
130 Volt. De effectieve spanning in de anodekring mag dus hoogstens
200 — 130
bedragen ongeveer
= 25 Volteen die op het rooster

2V2

,
25
hoogstens ongeveer —— = 0,14 Volt.
1 / <7

In dat geval zullen n.1. de secondaire electronen, die de plaat ver-
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laten (volgens Barkhausen) met een ,,snelheid” van hoogstens
15 „Volt”, niet het schermrooster bereiken, omdat daarvoor een
„snelheid” van minstens 30 Volt nodig zou zijn. De secondaire
electronen keren dus weer tot de plaat terug, waardoor geen ab
normale veranderingen in de plaatstroom ontstaan, welke veran
deringen anders hetzelfde effect zouden hebben als een plotselinge
verlaging van de Rt van de lamp. Bij te grote wisselspanning op
het rooster gaat de lamp dus onregelmatig werken. Daar de span
ning op het rooster in de antennewerking slechts gering is, behoeft
men hiervoor in normale gevallen geen vrees te hebben.
In de laatste tijd heeft men de schermroosterlamp nog verbeterd
door het aanbrengen van een derde z.g. vangrooster tussen plaat
en schermrooster (penthode).
142.

De H. F. penthode.

Het rooster, dat tussen schermrooster en plaat is geplaatst, is
betrekkelijk wijdmazig, waardoor de electronen op hun weg van
het schermrooster naar de plaat slechts weinig worden gehinderd.
Dit derde rooster is in de lamp rechtstreeks verbonden met de
gloeidraad (fig. 212).
Daardoor heeft dit rooster steeds een veel lagere potentiaal dan
de plaat. Al zou thans de
Fig.212
plaatspanning dalen tot
«p bijv, i 75 Volt, dan zou
loV
den de secondaire elec
pl+iooV.
tronen nog, voordat zij
dit derde roester zouden
bereiken, omkeren en
weer door de plaat wor
den aangetrokken. Bij
deze lamp kan men dus een grotere wisselspanning in de anodekring
verkrijgen, zonder dat Rt een te grote verandering ondergaat.
In fig. 213 zijn enige karakteristieken van een dergelijke lamp
(E 446) gegeven. Bij 100 Volt schermroosterspanning mag de plaat
spanning thans zelfs dalen tot 75 Volt!
De versterkingsfactor van deze lamp heeft de enorme waarde
van 5000 en de R{ bedraagt 2 106 Q.
Voor de afgestemde kring uit het laatste voorbeeld mag men
thans zeker de arbeidskarakteristiek vervangen door de statische
karakteristiek.

ï

r y_ _v

X

<!■
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Bij een norm, steilheid van 2J mA/Volt zou de spanning in de
anodekring, voor 1 Volt roosterFig. 213
spanning, bedragen: 0,0025 x 177000
-------- tOirrrA
= 440 Volt. De spanningsversterE 446
! JJ
gJsoOO
king bedraagt in dit geval 440, ter
S-B,5ipAA|
wijl Ru <<C Rit waardoor de pseudodemping tot een minimum is beperkt
h
en de selectiviteit zo groot mogelijk
is geworden. De spanningsversterking is dus bij benadering: S X Ru.
4
De grootste H. F. spanning in de
plaatkring zou voor 200 V. plaatspanning mogen bedragen
200 — 75
---- —— = 44 Vollt effectief.
2V2
-6 -5 -4 -3 -2 -1 O +1V. Zoveel is in de meeste gevallen niet
nodig. Het grootste voordeel van
de H. F. penthode is gelegen in de grote Rt en de grote g.

— 4

143. Detectie.
De laagfrequente modulatie van de thans versterkte H. F. span
ning tussen 'p en q (fig. 212) kan thans door aansluiting van een
detector tussen deze punten (zie fig. 169) van de H. F. spanning
worden gescheiden. Men had dit ook wel direct aan de antennekring kunnen doen, maar het geeft, nader op te noemen, voordelen,
om eerst de H. F. spanning te versterken alvorens men gaat
,,detecteren”,
Zoals reeds op bldz. 146 voorlopig is medegedeeld, kan in principe
elk orgaan, waarvan de stroom als functie van de spanning grafisch
door een kromme of een geknikte lijn wordt voorgesteld, dienen
als detector. Deze detector werkt door zijn kromlijnige karakteris
tiek (zie fig. 169) als een soort van gelijkrichter, omdat een spanningstoename in de ene richting een grotere stroomverandering
ten gevolge heeft als een even grote spanningstoename in de tegen
gestelde richting. Alvorens hierop nader in te gaan, zullen eerst
enige algemene regels, ontleend aan „Barkhausen”, worden aan
gegeven.
Zij in fig. 214 (I): E een generator, waarin een gemodulerde EMK
wordt opgewekt, D het orgaan met de kromlijnige stroom-spanningskarakteristiek en Z een of andere impedantie.
Nemen we verder aan dat ƒ = /(/) in deze keten door fig. 214 II
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wordt voorgesteld, dan mogen we deze stroom voorlopig opvatten
als een superpositie van drie
Fig. 214
afzonderlijke stromen vol
gens fig. 214 III, IV en V.
—EKH
1
D
$
De gelijkstroom V en de
z
laagfrequente wisselstroom
I
IV hebben hun ontstaan te
J
danken aan de werking van
Z); de stroom III is afkom
3
stig van E. Volgens Barkhausen mag men nu voor
de berekening van deze stro
t
men handelen alsof in E een
EMK volgens III werkt,
3
waarvoor D en Z de belastingsweerstanden zijn en
alsof tegelijkertijd in D een
3
IZ
EMK volgens IV en V werk
t
zaam is, waarvoor Z en E
2Z
de
belast ingsweerstanden
3
zijn. Deze regel, waarvan
t
het algemene bewijs ons te
ver zou voeren, geeft veel gemak bij de algemene beoordeling van
een dergelijke kringloop.
Bezit bijv. Z een zeer hoge impedantie voor III en wenst men IV
in Z zo sterk mogelijk te hebben, dan volgt uit bovengenoemde
regel, dat we Z moeten overbruggen door een condensator C, die
voor III een lage impedantie, doch voor IV een hoge impedantie
bezit (fig. 215).

E

Fig 215
03---D F"
S

Fig.216

-iFo-

1

C=k z
j

E

c dXW

Z

Bezit E verder een hoge impedantie voor IV, dan moet E over
brugd worden door een smoorspoel S, die voor IV een lage, doch
voor II een hoge impedantie bezit (fig. 215).
Het komt in schema’s ook wel voor dat Z en D parallel geschakeld
zijn (fig. 216).

I
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In dat geval volgt uit bovengenoemde regel dat een condensator
C moet worden aangebracht, welke voor III een kleine, doch voor
IV een hoge impedantie bezit.

144. Kwadratische plaatstroomdelectie.
Het ligt thans voor de hand om het kromlijnige gedeelte van de
Eg — Ia karakteristiek van een triode te gebruiken voor detectie,
dooreen q uit fig. 212 op het rooster daarvan aan te sluiten (fig. 217).

V

Fig 217
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Voor punt q mogen we de ,,aarde” (qx) gebruiken, omdat de weer
stand van de batterij voor wisselstroom in het niet valt tegen die
van de afgestemde kring. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de
batterij door een condensator worden overbrugd.
Ter vereenvoudiging wordt voorlopig verondersteld dat
van de detectorlamp, waardoor bij benadering de statische karak
teristiek van deze lamp (fig. 217 II) in de plaats van de arbeidskarakteristiek mag worden genomen. Door middel van een kleine
roosterbatterij B wordt aan het rooster een negatieve spanning
Er (fig. 217 II) t.o. van de gloeidraad medegedeeld (het z.g. werk
punt). De batterij B zou voor de spanning ƒ> en qx een kortsluiting
betekenen. Daarom wordt een weerstand Rr voorgeschakeld, minder
juist wel de rooster-lekweerstand geheten, waarvan we de grootte
straks zullen nagaan.
Verder is de condensator C nodig om de hoge gelijkspanning
van p niet op het rooster van D te laten werken. De grootte van
deze condensator zal eveneens worden nagegaan.
Nu mag bij een triode een vrij groot stuk van het kromlijnige
gedeelte van de karakteristiek II door een parabool worden ver
vangen. (Vergelijk (37) Oordetectie, waarin een analoog geval
wordt behandeld.) De vergelijking van dit stuk wordt dan bij

191

benadering Ia = C (E2 — E{)}2, waarin C een constante voorstelt.
Werkt nu tussen een p en q een H. F. spanning van een maximale
waarde EQ en een frequentie iq, welke spanning gemoduleerd is
met een lage frequentie v2 bij een modulatiediepte van p %, dan
is deze wisselspanning volgens Bldz. 145 te vervangen door drie
spanningen, waarvan de frequenties respectievelijk zijn 1^,
4en iq — v2 en de maximale waarden:

pq,---p E
K q cn
E
en p
0 200 0
200
■^0’

Zien we van het faseverschil tussen deze spanningen af, hetgeen
in dit geval geoorloofd is (waarom, zal spoedig blijken), dan mogen
we voor de roosterspanning op ieder moment schrijven:

Fyinoin = E1 — Eq sin cd^

P

p

— Eq sin (cox 4- co2)Z - — Eo sin (cox -co.•2)/.

De stroom door R2 bedraagt nu ieder moment:

)2 =

P
P £osin (cd1—cd.
C{E,2 —• Er + Eo sin coj/4- ----- EFnosin
sin (cDi~\-üj
(c/j14-coQ2)t-\
)/4
•2)02
200 0
V 1
2/
200
(E2 — Er = E3 zie fig. 217 II).
Daar (a 4- b 4- c 4- d)2 = a2 4- b2 4- c2 4- d2 4- -^b 4- 2c?c 44- 2ad 4- 2bc 4- 2bd 4- 2ccZ, wordt ten slotte:
2

Ia = C{E32 4- Eq2 sin2 co^ +

+ (iö£ƒ>

2

p

sin2 (cox 4"

'2)^ +

p
sin2 (cjD1—cjD2)t + 2E3E0sincD1t + 2E3 — Eosin (co1+ü>2)t} +

4- 2Eo
-r
3----2()0 Eqo sin (co,
\ 1 — co.<2)t

2E02

— Eo
.200 0

+ 2E‘02 77-7 sin coj/ sin (wx 4- cd•.2)/ -r
200
2

sin cd^ sin (cox — co.2 >‘+(sö£”) sin (cox +<^2)^ s^n (Mi~O)■s)}.
.

Volgens de goniometrie is:
sin2 a = | — | cos 2a en sin a sin ft = | cos (a — /?)

met behulp waarvan we, op dezelfde manier als op bldz. 29 is uit
gevoerd, een staatje kunnen maken van de frequenties en de
maximale waarden van de diverse stromen, waaruit men de samen
gestelde stroom in R2 kan denken te zijn opgebouwd (co = 2m>).
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Men vindt zodoende:

Frequentie
0

Anax

C(E32 + i*o2 + enz-)

2;q

Gelijkstroom

|CE02
2

2(’’i + ”2)

cGW

2

2^

’’2)
V

2CE2Eq

P zr
2CE*3 — E.0
200
*1 — ’’2

Hoog
frequent

2CE33 —E,0
3 200

P
CE002——
0 200
2i’i — v2

CE*-!0 200
2

2r1

E,
°200/

V2

CE*-^200

V2

CE*^0 200

2v2

|CE02

Laagfrequent

\200/

De gelijkstroomcomponente is voor ons van weinig belang. Verder
zijn alle frequenties, waar
in voorkomt, hoge frequenties, die
thans niet meer mogen worden versterkt en dus moeten worden
,, wegge zeefd”. De enige lage frequenties zijn v2 en 2v2. De frequentie
v2 moet verder worden versterkt en ten slotte ,,in de luidspreker”
terecht komen, terwijl 2v2 een ongewenste octaaf is van v.
In de eerste plaats zien we dat de maximale waarde van de lage
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frequentie v2 gelijk is aan

p

E02, dus evenredig is met de modu-

latiediepte p en met E02. Dit is een van de redenen, waarom men
meestal eerst H. F. versterking toepast alvorens te detecteren.
(Een bijv. 6 maal zo grote H. F. spanning Eo geeft bij kwadra
tische detectie een 36 maal zo grote laagfrequentie Ia door R2, bij
dezelfde modulatiediepte). De verhouding tussen de maximale

•

waarde van v2 en de ongewenste 2v2 bedraagt -

ƒ>
CE2-E0 100

M2
Kr,o2 /\100/

800

T

Bij een maximale modulatiediepte van 100 % (p = 100) is de
amplitude van de storende octaaf 8 maal zo klein als die van v.
Deze storing is meestal niet opvallend temeer omdat de modulatie
diepte doorgaans geringer is.
Zoals uit bovenstaand voorbeeld, gekozen voor het meest een
voudige geval (één sinusvormige constante toon r2, kwadratische
grafiek en R2 C Rf) is te zien, is de exacte berekening van de
detectie vrij bewerkelijk; voor een willekeurig, algemeen geval
zelfs buitengewoon lastig. Daarom moeten we er ons mee tevreden
stellen om de orde van grootte van de voornaamste waarden globaal
te berekenen, terwijl een eventuele meting aan kan geven in hoe
ver de berekening juist is.
Het faseverschil van de verschillende frequenties ten opzichte
van elkaar hebben wij buiten beschouwing gelaten. Dit is ten eerste
geoorloofd, omdat de hoge frequenties toch moeten worden ,,weg
gezeefd”. Verder kan het oor het faseverschil tussen verschillende
geluidsfrequenties niet waarnemen, zodat we ook voor de lage
frequenties doorgaans op het faseverschil geen acht behoeven
te slaan.

145. De grootte van de roostercondensator en weerstand Rt bij
plaatdetectie.
We zullen deze waarde voor een bepaald geval nagaan en daartoe
uit fig. 217 het gedeelte overnemen, dat voor de wisselstromen
van belang is (fig. 218).
De gloeidraad-roostercapaciteit is gestippeld aangegeven. Deze
is voor de lage frequenties van de orde van grootte van 10/j,p,F
doch kan* voor hogere frequenties schijnbaar veel groter zijn door
de invloed van de plaat-rooster capaciteit (par. 138).
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

i3
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Laten we voorlopig 2^ buiten beschouwinng, dan verdeelt de span
ning tussen en q zich over de capaciteiten
en C2 in omgekeerde
verhouding van hun grootte. In het belang van een zo groot mogeFig.218

ï—fC,
- X

-r+

Ri J= f
:C
2
■

1'
r2
<s

I

a
lijke spanning op het rooster van C2 zou daarom Cj_ groot moeten
zijn t. o. van C2. Men gaat hierin echter niet verder dan strikt
noodzakelijk is.
Nemen we voorlopig voor CT 100/j/iF, dan bedraagt de impedan1012
tie van CT voor 1», = 106 Herz: ------------ — 159012. terwijl on1
2tt106100
geveer 70 a 90 % van de spanning tussen p en q op het rooster
komt.
De weerstand Rx vergroot de verliesweerstand van de afgestemde
kring tussen p en q. Daarom zou Rr zo groot mogelijk moeten zijn.
Voor de gelijkspanning van de roosterbatterij is dit geen bezwaar,
omdat door 7^ geen gelijkstroom gaat (negatieve roosterspanning
zie fig. 217 II) en dus in Rr geen gelijkstroomspanningsverlies
optreedt.
Een zeer grote Rr geeft echter bezwaren o.a. in verband met
sommige storingen. Daarom wordt R1 eveneens niet groter genomen
dan nodig is. In een vroeger gekozen voorbeeld had de kring
tussen p en q een impedantie van ongeveer 170000 12. Men
maakt nu eenvoudig Rx 5 a 10 maal zo groot als deze impedantie,
dus 1 a 2 M 12 waardoor de kwaliteit van de afgestemde kring
niet ernstig wordt benadeeld.
Volgens de tabel op bladz. 192 zouden we thans tussen / en s,
behalve de laagfrequente spanning van v2 Hertz, een hele verza
meling H. F. spanningen krijgen, welke bij verdere versterking,
de werking van het ontvangtoestel geheel in de war zouden kunnen
sturen. Daarom worden deze spanningen door inschakeling van een
z.g. H. F. filter onschadelijk gemaakt.
146. Het H. F. Filter.
Dikwijls gebruikt men hiervoor 2 kleine condensatoren
en C2
en een z.g. H. F. Smoorspoel S (fig. 219) waarvan we de grootte
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voor een 7?2 van ongeveer 300000 Q en een
van 100000/?
zullen berekenen. Het filter
Fig. 219
moet zodanig zijn samenge
s
steld, dat het de H. F. span
Tr ning tussen r en s tot een
R2 minimum reduceert, maar de
c,
C2
laagfrequentie spanningen
x
Is (50—7000 Hertz) zo min moge
lijk hindert. De tabel van bladz. 192 kan in dit geval niet zonder
meer worden toegepast, omdat thans niet meer Ru
Rit doch
integendeel Rn = 3 Rt.
Uit de tabel volgt echter dat de laagste frequentie van de H. F.
spanning iq — v2 = co v± bedraagt, waarvoor we bij benadering
de frequentie iq kunnen nemen. Is het filter voor deze frequentie
voldoende, dan is het dit voor de hogere frequenties zeker. Daar
de lamp voor de frequentie v, als een gewone versterker werkt,
mogen we voor het bepalen van de grootte-orde van het filter bij
benadering het vervangingsschema gebruiken (fig. 220) (Rt en
gEa gelden in dit schema niet voor de laagfrequente, gedetecteerde,
spanningen).
Nemen we voor S een handelsspoeltje van bijv. 0,1 Henry, waar
van R in het niet
Fig 220
valt tegen 300000
dan heeft dit spoel
2
1
tje voor 7000 Hertz
.5
R, 1o!n_
R.
een impedantie van
2tt7000 X 0,1 =
a
4400
£>.
10
S
S
Maken we de im
2
b
pedantie van C2
voor
deze frequen
R2 3.10k C=r= C=f=
r2
tie even groot als
T
C
R2, dan is de stroom
100
met een frequentie van 7000 Hertz door 7?2 —— == 70 % van de

V2

stroom door S (denk aan het faseverschil van 90°). We hebben dan:
1012

7000 Cr

= 300000 of C2 =

Wanneer we voor C1 en C2 elk 100
nemen, dan zal het
verlies in hoge tonen voor het gehoor niet opvallend zijn.
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Thans kunnen we nagaan, welk gedeelte er van de H. F. spanning
tussen de uiteinden van R2 overblijft. We nemen daarvoor de
laagst voorkomende frequentie (plm. 150000 Hertz) omdat de uit
komst voor de hogere frequenties gunstiger wordt.
De berekening van de hoge frequenties geschiedt anders dan men
op grond van het voorgaande zou verwachten. Met het oog op
genereerneigingen is het n.1. ongewenst dat een grote zelf inductie
in de plaatkring wordt opgenomen. Daarom zorgt men er voor dat
de resonantie frequentie van de spoel S (vergelijk Bldz. 138) lager
ligt dan de laagst voorkomende omroepfrequentie. Stel dat voor
deze spoel 2 = 3000 m, dus v= 100000 Hertz, dan volgt daaruit
dat de eigen capaciteit van deze H. F. smoorspoel moet bedragen
1012
—^=, C =---- —
= 25^iF.
, C =
: C =
’’r =
47t210100,l
2tcVLC
4nVL

Voor de frequenties, die veel hoger zijn dan 100000 Hertz, ge
draagt deze spoel zich dan in hoofdzaak als een condensator van
ZSfjLpF (zie Bladz. 129 e. v.),
De impedantie van Cr bedraagt voor 150000 Hertz:
1012
= 108000 Q,
2n 150000 X 100
terwijl de 7?,- van de lamp 300000 £? bedroeg. Bij benadering
krijgen we dus tussen de uiteinden van CT ongeveer het Tste
gedeelte van de H. F. spanning g X Eg.
Daar S thans werkt als een condensator van 25;z/zF, krijgen we
tussen b en c het vijfde gedeelte van spanning tussen a en b (fig. 220)
omdat de impedantie van C2 viermaal zo klein is als die van ab.
1
1
We krijgen dus ten slotte tussen b en c het - ----- — = ——ste
Jö
5 x 30
150
gedeelte van de H. F. spanning gEg. We zien hieruit dat de eigen
capaciteit van de H. F. smoorspoel zo klein mogelijk moet zijn,
en dat de eigen frequentie daarom beneden de gebruikelijke om
roepfrequenties behoort te liggen.

Het -ï—ste gedeelte van de H. F. spanning kan in sommige
150
gevallen nog te veel zijn, in welk geval
en C2 moeten worden
vergroot, of anders in de volgende versterkertrap weer een H. F.
filter moet worden toegepast.
Een goede H. F. smoorspoel heeft een zéér geringe eigen capaciteit
hoogstens Z^F, Cloisonwikkeling (wikkeling met 8 a 10
tussenschotjes).

F
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Door verwisselen van C kan aan het toestel in korte tijd worden
bepaald, hoe ver men met het filter gaan kan, zonder de hoge
tonen te veel te benadelen. Een exacte berekening is zeer moeilijk
en vereist bovendien veel meer tijd.
Bovenstaande wijze van detectie wordt niet veel toegepast,
omdat men uit de lamp „meer'kan halen” door toepassing van
z.g. roosterstroomdetectie.

147. Roosterstroomdetectie. (Het Audion van de Forest).
Deze wijze van detectie, welke nog in de meeste omroepontvangtoestellen wordt toegepast, is tamelijk ingewikkeld. Daarom zullen
we dit enigszins uitvoerig beschouwen aan de hand van Ollendorf’s boek „Die Grundlagen der Hochfrequenztechnik”.
(Dit werk is in zijn geheel slechts te volgen door hen, die minstens
het wiskundeonderwijs van een technische hogeschool hebben ge
noten). Zoals de naam reeds aanduidt wordt hier gewerkt met het
kromlijnige verloop van de roosterstroom als functie van de rooster
spanning, en wel in het z.g. aanloopstroomgebied (vergel. Bldz. 160),
dus bij kleine negatieve roosterspanning. Daar deze roosterstroom
in dit gebied bijna niet wordt beinvloed door de anodespanning
mogen we de werking in de roosterketen afzonderlijk beschouwen.

Fig. 221
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De gemoduleerde H. F. spanning tussen ƒ> en q wordt volgens
fig. 221 op het rooster van de triode aangesloten. Dit schema heeft
veel overeenkomst met dat van fig. 217. Er is echter een groot
verschil. Terwijl bij de plaatdetectie in fig. 217 II aan het rooster
een negatieve spanning Er wordt medegedeeld, staat de weerstand
R in fig. 221 op een spanning van nul tot 2 a 4 Volt positief t.o. van
de gloeidraad aangesloten. Wanneer R groot genoeg is, bijv. 1 of
2 Meg. Ohm, zal zich door de optredende roosterstromen een kleine
negatieve roosterspanning instellen, hoewel het andere einde van R
positief is t.o. van de gloeidraad. Dit zullen we eerst onderzoeken.
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In fig. 221 II is daartoe voor een bepaalde triode de roosterstroom als functie van de roosterspanning in het aanloopstroomgebied aangenomen (1^ A = 0,000001 X).
Zoals reeds eerder is medegedeeld, komt deze stroom, ondanks
het negatieve rooster, tot stand door het zeer kleine percentage
negatieve electronen, dat de gloeidraad met een abnormaal grote
snelheid verlaat en tegen het rooster aanbotst. Deze electronen
gaan verder door R (C laat geen gelijkstroom door) naar de gloei
draad en dan weer opnieuw naar het rooster. , ,De" stroom loopt
dus door R naar het rooster toe en ondervindt in R een spanningsverlies, waardoor het mogelijk is, dat het punt S toch negatief
wordt t. o. van de gloeidraad.
Nemen we voor R bijv. 2 M Q en veronderstellen we dat het
andere einde van R een spanning heeft van 4- 2 Volt t.o. van de
— kant van de gloeidraad, dan geeft de getrokken rechte lijn in
fig. 221 II de stroom door R aan als functie van de spanning, die
het punt S van R (dus ook het rooster) heeft t.o. van de minkant
van de gloeidraad. (Is nl. S + 2 Volt t.o. van de gloeidraad,
dan is de stroom door R nul; heeft S dezelfde potentiaal als deze,
dus 2 Volt lager dan het andere einde van R, dan is de stroom door
2
R — 2Ïq6 = lj“A). Daar de stroom door R even groot moet zijn

als de roosterstroom, geeft het snijpunt u de roosterstroom aan,
die zich voor dit geval automatisch zal instellen. De instelling
van dit z.g. werkpunt heeft men in de hand door een juiste
keuze van R en van de kleine positieve spanning.
2 V
In de eerste plaats is R =
= 2M Q = cot a. Bij een
drie maal zo kleine R bijv, behoort de in de fig. getekende stippel
lijn, welke het punt v zou geven. Brengt men verder de positieve
spanning op bijv. 1 Volt, dan geven de snijpunten van de streepstiplijn, evenwijdig getrokken aan de twee laatstgenoemde lijnen,
met de kromme lijn de stromen aan, die zich bij 1 Volt positief
bij 2 mega Q en 2/3 MQ zullen instellen.
Wanneer nu een zekere wisselspanning E tussen p en q werkzaam
is (fig. 222 I) hebben we het geval van fig. 216 (parallelschakeling
van detector en belastingsweerstand R). De impedantie van de
roostercondensator C is voor de H. F. stromen klein ten opzichte
van die van R en de detector, zodat men bij benadering kan zeggen,
dat tussen r en q dezelfde H. F. spanning werkzaam is als tussen
P en q. Deze H. F. spanning veroorzaakt in R een wisselstroom,
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die we voorlopig buiten beschouwing laten en verder een perio
dieke verandering van de roosterstroom Io. Door de kromlijnige
karakteristiek is de toename van Io in de ene helft van een periode
groter dan de afname in de volgende helft, waardoor de gemiddelde
roosterstroom zal toenemen. Deze toename van de gemiddelde
roosterstroom wordt door de condensator, die alleen een wissel
stroom (i gemiddeld = 0) doorlaat, geblokkeerd en zal daarom zijn
weg door R moeten vinden. (Volgens bladz. 189 is D voor deze
toename op te vatten als generator.)
Fig.222

I

D

C

o-

1

H
3a

R
q

o

Eg

De gemiddelde stroomsterkte door R wordt nu groter en wel des
te meer, naarmate de H. F. spanning tussen ƒ> en q groter wordt.
Een grotere gemiddelde stroom door R geeft daarin echter een
groter gemiddeld spanningsFig.223
verlies, waardoor de gemid
delde negatieve roosterspan
<A/Jrp>
ning groter wordt en dus
07
/o
het werkpunt des temeer in
/
"
O7y
V
fig. 222 II naar links ver
schuift, bijv, van U naar V,
naarmate de effectieve span
ning tussen p en q grotere
Eo=Q2V.,
waarde aanneemt.
De rechte lijn, die het
verband aangeeft tussen de
stroom door R en de rooster
spanning, geeft nl. tevens
-0,5V
aan de gemiddelde stroom
door R als functie van de gemiddelde roosterspanning, omdat I
in R evenredig is met Eg. In V moet daarom de gemiddelde roosterstroom even groot zijn als de gemiddelde stroom door R.

^J/
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De gemiddelde roosterstroom als functie van de gemiddelde rooster
spanning zouden wé uit de karakteristiek grafisch kunnen bepalen
voor een constante wisselspanning van bijv. 0,2 Volt gesuperponeerd op een constante roosterspanning van 0 V, — 0,1 V, — 0, 2 V,
0,3 V, enz. In fig. 223 is dit aangegeven voor één punt — 0,5
Volt plus een wisselspanning waarvan Eo = 0,2 Volt.
Trekken we een horizontale lijn zodanig, dat de gearceerde opper
vlakken ter weerszijden daarvan even groot zijn, dan geeft q voor
dit éne geval de gemiddelde roosterstroom aan.
Zo voortgaande zou men punt voor punt de lijn EQ = 0,2 V
kunnen construeren, welke dus de gemiddelde roosterstroom aan

Fig.224
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geeft, behorende bij een constante sinusspanning van 0,2 Volt
max, gesuperponeerd op de verschillende constante waarden van
de negatieve roosterspanning. Hetzelfde zou men kunnen doen
voor 0,1 Vmax, 0,3Fmax, enz.
Dit is zeer tijdrovend; het opmeten van deze karakteristieken
kan echter in korten tijd volgens fig. 224 geschieden.
A1 is een draaispoel-micro-Amperemeter, welke (zie Bldz. 83)
de gemiddelde roosterstroom aanwijst, /j staat aangesloten op een
kleine transformator; de ingestelde wisselspanning wordt afgelezen op Vlt waarvoor we de nog te behandelen lampvoltmeter
gebruiken. (Het is voor deze meting van geen belang hoe groot
de frequentie wordt genomen.)
De gelijkspanning V2 wordt ingesteld door regeling van r2, welke
bijv, op enige accu’s of elementen staat aangesloten. Men houdt
nu V\ op een constante waarde en leest daarna A± af bij verschil
lende waarden van V2; r1 en r2 worden zo klein genomen dat het
spanningsverlies daarin van geen betekenis is (bijv. 100 a 1000 Ohm)
Het resultaat van een dergelijke meting is in fig. 225 aangegeven
voor een triode voor weerstandsversterking.
Tegelijk is Ia gemeten voor een Ru = 106 Ohm en een batterijspanning van 200 Volt. Tekent men thans de rechte lijn
voor een weerstand R van bijv. 2 Meg. Ohm (zie fig. 222)
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aangesloten op een spanning van 4- 1 Volt dan geven de punten
a tot / aan de gemiddelde roosterspanning, die zich instelt bij
een H. F. spanning tussen ƒ> en q in deze figuur van resp.
0, — 0,2 — 0,4 enz. Volt effectief.
Thans komt het voordeel van deze schakeling aan het licht. Met
de punten a, b, c, enz. corresponderen nl. de punten alt blt cT enz.
van de anodestroom. Wanneer de H. F. roosterspanning bijv, met
een modulatiefrequentie van v = 4000 Hertz verandert tussen de
grenzen 0,2 V. en 0,4 Volt, verandert de gemiddelde roosterspan
ning 4000 maal per sec. tussen de grenzen — 0,57 Volt en — 0,82
Volt (b en c).
De gemiddelde anodestroom verandert daardoor tussen de gren
zen 116,5 /.iA en 111,5 ^A (b± en cj hetgeen tussen de uiteinden
Fig.225
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van Ru een laagfrequente spanningsverandering (4000 Hertz)
geeft van 5 x 10~6 x 106 = 5 Volt, welke dus 20 x zo groot is als
de laagfrequente spanningsverandering op het rooster. De triode
werkt dus in audion-schakeling als een (roosterstroom) detector
plus een laag frequent spanningsversterker. Vooral voor kleine
H. F. spanningen is het verschil met plaatdetectie zo groot, dat
men één „versterkertrap” uitspaart.
Resumerend heeft men dus bij roosterstroomdetectie bij een
toename van de H. F. spanning achtereenvolgens: een toename
van de gemiddelde roosterstroom, een toename van de gemiddelde
spanning tussen de uiteinden van de R2, een toename van de
gemiddelde (negatieve) roosterspanning en daardoor, in tegenstel
ling met plaatdetectie, een afname van de gemiddelde plaatstroom.
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Ten slotte is in fig. 226 de roosterstroom en de stroom door Rlt
i.Sm.A.
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als functie van de tijd bij benadering
aangegeven, wanneer de H. F. spanning
vanaf nul eerst toeneemt en daarna weer
afneemt.
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148. De grootte van R, C en het H. F.
filter (fig. 227).
Opdat van de H. F. spanning tussen ƒ> en q een zo groot mogelijk
gedeelte op het rooster terecht kome, zou de impedantie van C
klein moeten zijn ten opzichte van de impedantie van de parallel
schakeling van R met de rooster-gloeidraadcapiciteit Cr en de
weerstand
in de lamp tussen rooster en gloeidraad, van welke
Fig.227
DZ^\
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q
combinatie de impedantie een grootte orde van 1 a 200000 Ohm
bezit. Nemen we voor C StyipF dan bedraagt de impedantie
daarvan in het ongunstigste geval (2000 m) ongeveer 21000 Ohm,
hetgeen voldoende kan worden geacht.
Met het oog op het verlies in hoge tonen moet C echter zo klein
mogelijk zijn. Volgens bladz. 189 kunnen we de lamp voor deze
laagfrequenties immers opvatten als een generator. Voor deze
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frequenties zou de spoel L een volkomen kortsluiting betekenen.
Bij 7000 Hertz behoort C daarom een impedantie te bezitten die
minstens even groot is als R. Voor R = 2MQ geeft dit

2 x 106 =

1012
2tc7000 x C

C =

F,

Met C = 50/li/liF is het verlies in hoge tonen niet te groot, terwijl
C voor de H. F. stromen groot genoeg is. (Weinige jaren geleden
werd voor C nog vrij algemeen 25Q[j,[iF genomen. Vervanging door
een kleinere capaciteit gaf in vele gevallen een aanmerkelijke ver
betering van de kwaliteit der hoge tonen.)
De grootte van R benevens de instelling van het werkpunt door
positieve spanning kan uit fig. 225 worden afgeleid. Enerzijds is
door het optreden van roosterstromen de schijnbare Rt tussen
rooster en gloeidraad geringer als bij plaatdetectie, waarbij geen
4Ef,
roosterstromen aanwezig zijn. Deze schijnbare Rt = —ƒ bedraagt
^0
0,24
cxd4S0000 Q en in
bijv, in punt b (fig. 228) gemiddeld 0,04
°’510
a gemiddeld
= 40000 Q.
Een schijnbare Ohmse weerstand van 40000 Ohm parallel op
een afgestemde kring van 100 a 200000 Ohm
Fig 228
vermindert de resonnantiebreedte niet onbe
--/bqtpA;
langrijk. Uit een oogpunt van selectiviteit
is daarom roosterstroomdetectie minder
gunstig dan plaatstroomdetectie. Daarom
aJn-% '
zou men de lijn voor R in fig. 225 liefst zo
laag en zo horizontaal mogelijk willen laten
L
lopen, waaruit de grootte van R, benevens
van de voorspanning kan worden afgeleid.
4—- ---Men zou dan vinden een R van vele M Q en
O£ o‘6A
-0.75
een
hoge positieve voorspanning. Met het
0,2 4 V. o E+O-sV
oog op sommige storingen neemt men R
echter niet groter dan 1 a 2 Mega Q. Voor deze lamp blijkt voor
2 M. Q een voorspanning van nul Volt het gunstigst te zijn (de
gestippelde lijn). (Dit is bij elke lamp verschillend). Het instellen
van deze voorspanning kan bij een toestel met accu-voeding van
de gloeidraden geschieden door aftakking van een weerstand r
van bijv. 50 Q zoals in fig. 227 is aangegeven.
Het H. F. filter kan op een dergelijke manier als voor plaatdetectie globaal worden berekend; het hangt zowel van Ri als van

H

13
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Ru af. In geval van weerstandsversterking neemt men in plaats
van de H. F. smoorspoel ook wel een inductievrije weerstand.
Vraagstuk. In bijgaand schema (fig. 229 I) (gedeelte van een
ontvangtoestel) heeft de detectorlamp een versterkingsfactor g=25
en een inwendige weerstand R = 3500012. Van deze lamp zijn
verder enige roosterstroomkarakteristieken gegeven (fig.229II),
terwijl verondersteld wordt, dat tussen a en b een H. F. spanning
van 106 Hertz met een maximale waarde van 0,4 Volt werkt, welke
spanning 25 % diep is gemoduleerd met een frequentie van 5000
Hertz. Gevraagd:
a. de coëfficiënt van zelfinductie van L als de eigen capaciteit
van de spoel 25ju/z F. bedraagt.
b. Bepaal grafisch de veranderingen in de gemiddelde roosterstroom en roosterspanning.
c. Hoe groot wordt bij benadering de effectieve spanning van
de 5000 Hertz tussen p en q.
d. Hoe groot wordt bij benadering gemiddeld de effectieve span
ning van 106 Hertz tussen p en q. (Eigen capacietit H. F.
smoorspoel = 10/z/4 F.).
e. Hoe groot worden deze beide spanningen tussen rooster en
gloeidraad van de eerste laagfrequentlamp.
/• Geef een afleiding van de bij c gebruikte berekening.
g- Geef een afleiding van de constructie uit b.
Eindexamen 1931 M. T. S. Groningen.
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149. Terugkoppeling.
Men kan tussen p en q (fig. 230) een klein z.g. terugkoppel-spoeltje
T. K. in serie met een regelbare condensator C van bijv. 250^ F.
aansluiten. Vanwege de H. F. wisselspanningen tussen p en q
zullen dan door T. K. H. F. wisselstromen lopen met de ver
schillende, op Bldz. 192 aangegeven, frequenties, van welke
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stromen de sterkte binnen zekere grenzen, geregeld kan worden door
de condensator C. De stromen met dezelfde frequentie als die van
de zender, waarop is afgestemd, zullen in de spoel S een EMK opwek
ken, waarvan de grootte afhangt van de afstand van TK tot S en
van de stroomsterkte door TK. (Voor de overige frequenties is de
inpredantie tussen a en b te verwaarlozen.) Deze EMK zal, bij
goede aansluiting van TK, de H. F. spanning tussen a en b verhogen,
waardoor de nadelige invloed van de rooster-gloeidraadweerstand
Fig.230
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gedeeltelijk wordt gecompenseerd (ontdemping). Bij te sterke
terugkoppeling gaat de lamp genereren met de frequentie van de
trillingskring S, waardoor tussen a en b, ook bij afgeschakelde
antenne, een H. F. spanning ontstaat. De detectorlamp werkt dan
als zendlamp. Op het ogenblik, dat de lamp aan het generen slaat,
hoort men meestal, bij uitgeschakelde antenne, een knak in de luid
spreker, doordat de vrij plotseling optredende H. F. spanning
tussen a en b volgens fig. 226 onmiddellijk een verlaging van de
gemiddelde anodestroom ten gevolge heeft. Komt van deze H. F.
spanning een klein gedeelte in de antennekring terecht, dan straalt
de antenne H. F. energie uit, waarmede men de ,,buren” geducht
kan hinderen (Mexicaanse hond). Wanneer de eerste H. F. lamp
een schermroosterlamp is, bestaat daarvoor echter, bij goede
afscherming (waarover later), weinig gevaar, omdat (zie fig. 210)
de plaat van deze lamp ten opzichte van de antennekring door het
schermrooster, dat met de aarde over een grote condensator in
verbinding staat, is afgeschermd.
In „den ouden tijd” placht men de verschillende stations gene
rerend op te zoeken. Door verandering van C veranderde men nl.
de eigen frequentie van de spanning tussen a en b, waardoor, zoodra
men in de buurt van de draaggolf van een of ander station kwam,
beide frequenties, werkende op het rooster van de detectorlamp,
de bekende giltoon in de luidspreker deden ontstaan. Deze toon,
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waarvan de frequentie weer gelijk is aan v-l — v2 verdwijnt zodra
’’i = ’’2» waarna men de terugkoppeling door terugdraaien van C
weer verminderde. Deze manier van afstemmen is thans, door de
verbetering van de lampen, overbodig geworden.
Staat het toestel, bij juiste afstemming, door te sterke terug
koppeling ,,op het randje van genereren”, dan zullen de frequenties,
waarin de kring S het sterkst genereert, het meest worden versterkt.
Daarom zullen bij te sterke terugkoppeling de hoge tonen minder
worden versterkt, dan de lage, waardoor men een te kort aan hoge
tonen in de luidspreker zal waarnemen. Dit is een van de redenen,
waarom terugkoppeling bij roosterstroom-detectie slechts binnen
zekere grenzen mag worden toegepast.
150. Detectie met de „binode”.
Zowel bij plaatdetectie als bij roosterstroomdetectie is de plaatspanning ,,verontreinigd” door H. F. spanningen, welke niet verder
mogen worden versterkt, omdat anders op het rooster van de eindlamp grote H. F. spanningen kunnen komen, hetgeen ontoelaat
baar is. Daarom werden deze spanningen in de vorige paragrafen
door een H. F. filter ,,weggezeefd”. Verder kan bij roosterstroom
detectie, bijv, bij lage anodespanning en transformatorversterking
(zie par. 153) slechts een geringe H. F. spanning op het rooster
worden toegelaten, omdat anders de kromming van de Ia—Eg
karakteristiek aanleiding geeft tot z.g. plaatdetectie.
Deze werkt tegengesteld aan de anodestroomdetectie, waardoor
een ernstige ,,vervorming” van het geluid kan ontstaan.
Daar het audion opgevat kan worden als bestaande uit een diode
(roostergloeidraad) als detector, gekoppeld met een triode (roosteranode) als L. F. versterker, vervult in deze lamp het rooster tege
lijkertijd twee functies, nl. als anode van de diode en als rooster
van de triode. Zoals reeds eerder is opgemerkt is het in de techniek
in het algemeen beter om voor iedere afzonderlijke functie een apart
orgaan te gebruiken. Daarom heeft men in de laatste tijd een diode
en een triode a. h. w. in één lamp ondergebracht, waaraan men de
naam ,,binode” heeft gegeven. Deze lamp bezit de voordelen van
roosterstroom-detectie, zonder de hierboven genoemde nadelen.
Om de gloeidraad is een klein ringetje aangebracht, dat de anode
vormt van de diode, benevens het rooster en de plaat. Ook heeft
men binoden met 2 roosters, een normaal rooster en een schermrooster, welke lampen een grotere versterkingsfactor en een groter
vermogen bezitten.

207

Hiervoor bestaan verschillende schakelingen-mogelijkheden.
Het beginsel van één van de eenvoudigste schakelingen is in fig.
231 aangegeven.
De afgestamde kring II is inductief met de plaatkring van
de le H. F. lamp verbonden, waardoor geen gelijkstroomspanning
van deze lamp op het ringetje, schematisch door r aangegeven,
kan komen. In de kringloop a, b, c, r, ontstaat weer een gelijkstroom
van zeer kleine waarde, waarvan de grootte volgens fig. 221 II
kan worden bepaald. Verder wijkt de schakeling van dit gedeelte
Fig. 231
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van deze figuur af, omdat Rx niet tussen c en a is geschakeld. Toch
komt de werking op hetzelfde neer. Een vergroting van de H. F.
spanning tussen a en b verhoogt weer de gemiddelde stroom
in de keten a, b, c, gloeidraad, r, a
laat deze verhoging niet door),
waardoor het gemiddelde spanningsverlies in RY toeneemt en c meer
negatief wordt ten opzichte van b (c is met de aarde verbonden).
De periodieke verandering van de H. F. spanning a — b geeft
het punt b een laagfrequente spanningsverandering ten opzichte
van c, waardoor bY eveneens dezelfde L. F. spanningsverandering
heeft ten opzichte van de gloeidraad. (C2 heeft een betrekkelijk
grote capaciteit, bijv. öOOO^/z F. (Vatten wij overeenkomstig Bldz.
189 de ruimte tussen r en de gloeidraad op als generator voor de
gedetecteerde L. F. spanning dan komen we tot dezelfde conclusie).
Aan bx wordt een negatieve spanning via R2 medegedeeld, waardoor
geen roosterstromen ontstaan als de L. F. amplitude binnen nor
male grenzen blijft.
De H. F. spanning, die door deze schakeling op b1 ontstaat, is
thans zo gering, dat in de keten
soms geen H. F. filter nodig
is. Dit kunnen we als volgt inzien:
Cj dient om de H. F. spanningen door te laten; de fabriek schrijft
voor C± ongeveer 200/z/z F. voor. Verder is de capaciteit tussen
gloeidraad en r (tot een minimum beperkt) ongeveer 2/z/z F., welke
waarde we met inbegrip van de aansluitdraden op ongeveer
lO/^u F. kunnen stellen.
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De H. F. spanning a — b zal zich nu over de capaciteiten: gloeidraad, r en
in omgekeerde verhouding van hun grootte ver
delen, waardoor zich voor bovengenoemd geval ongeveer het
1/21 gedeelte van deze spanning tussen b en c zal instellen. Het punt
blt dus het rooster, krijgt dus door deze typische schakeling een
21 maal zo klein gedeelte van de H. F. spanning als bij roosterstroomdetectie met een triode het geval zou zijn.
Bij de binode E 444 voor wisselstroomvoeding van Philips
(diode-triode) kan bijv, bij 200 Volt anodespanning en Ru = 0,1
mega-Ohm bij 60-voudige L. F. spannings-versterking een maxi
male L. F. spanning tussen de uiteinden van Ru van 30 Volt worden
verkregen. Daardoor is geen verdere L. F. versterking nodig, omdat
die spanning voldoende is voor een grote eindlamp (zie onder eindversterking). Deze spanning kan o.a. worden verkregen door een
H. F. spanning van ongeveer 2,7 Volt, welke 30 % diep is gemodu
leerd. Het 21ste gedeelte geeft volgens het
Fig. 232
2,7
bovenstaande ongeveer — x 60 = oo 7| Volt
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H. F. spanning in Ru, welke waarde dus 4 maal
zo klein is als 30 Volt L.F.
Voor deze lampen zij verder verwezen naar
publicaties van ,,Philips” in Radio-Nieuws,
Radio Express, enz.
In fig. 232 is aangegeven hoe deze laatste
lamp in stroomschema’s wordt getekend.

151. L. F. versterking, a. Weerstandsversterking.
Wanneer de L. F. spanning tussen de uiteinden van de Ru van
de detectorlamp (fig. 223 I) nog niet voldoende is om de roosterruimte van een eindlamp „vol” te krijgen, wordt deze spanning
in een volgende lamp versterkt.
Hiervoor kan men (zie par. 134) weerstands-versterking of
transformatieversterking toepassen.
Beschouwen we de detectorlamp alleen met het oog op de L. F.
stromen en laten we een eventueel H. F. filter buiten beschouwing,
dan kan het vervangsschema van deze weerstandskoppeling voor
de wisselstromen door fig. 233 II worden aangegeven, waarin C2
de gloeidraad-roostercapaciteit voorstelt van de L. F. versterkerlamp L.
Daar de grootte van Ru reeds is behandeld in par. 131 moet
thans nog die van CT en Ry worden nagegaan.

209

Cx neemt men weer zo groot mogelijk, maar niet groter dan
strikt nodig is. Daar de combinatie Cx — Rg parallel is geschakeld
aan Ru, wordt de vervangsweerstand tussen a en b kleiner dan Ru,
waaruit zou volgen dat Rg zo groot mogelijk moet zijn. Een zeer

Fig. 233
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grote Rg is echter evenmin gewenst (overgangsverschijnselen)
waarbij komt dat tamelijk grote afwijkingen van de grootte van
Ru (zie par. 131) geen grote afwijkingen in spanningsversterking
geven.
Is R„ bijv. 37?t- dan bedraagt de spanning tussen a en b 75 %
van gEg en is Ru = 1,5
dan bedraagt deze spanning 60 %.
Een vermindering van Ru met 50 % verlaagt dus de spanning
15
tussen a en b slechts ----- = 20 %.
0,75
7
Men maakt daarom meestal R,o van dezelfde orde van grootte
als Ru en Ru ongeveer 3 R
Is bijv. Ru = 106 Q dan wordt Rg 1 a 2 x 106P.
Hieruit kan thans de grootte van Cx worden bepaald. De impe
dantie van Cr hangt af van de te versterken geluidsfrequentie;
hoe lager frequentie hoe hoger impedantie. Cx moet dus worden
berekend voor de laagste frequentie, dus voor 50 Hertz.

Maken we —1— = 106 P voor deze frequentie,
dan bedraagt de
coCx
spanning tussen de uiteinden van Rg, als deze eveneens 106£? is
100
~Z % van die tussen a en b. (De spanningen
ongeveer —= —
= 70

V2

ap en bp hebben een faseverschil van 90° en zijn voor dit geval
even groot.) Het ,,verlies in lage tonen” bedraagt voor dit geval
30 %, hetgeen door het oor niet wordt opgemerkt.
1012
We vinden clan voor Cr: ----------- = 106
2tc 50 Cr

Cx = 3200^/0 F.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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Meestal neemt men hiervoor in een dergelijk geval 5000/4/4 F.
Voor de hogere tonen valt dan de impedantie van C\ in het niet
tegen die van de weerstand Rg. (Deze weerstand noemt men wel,
minder juist, de roosterlekweerstand). Bij zeer hoge tonen gaat
de gloeidraad-roostercapaciteit een rol spelen, omdat deze door
de terugwerking via de plaatroostercapaciteit een schijnbare ver
groting overgaat. Voor 7000 Hertz is het „hoge tonenverlies”
echter gering. We kunnen dus zeggen dat bij weerstandsversterking
alle voorkomende geluidsfrequenties praktisch in dezelfde mate
worden versterkt en dat dus de geluidskwaliteit bij weerstands
versterking uitstekend kan zijn. Daarom vindt deze wijze van
L. F. versterking steeds meer toepassing.
152. L. F. versterking, b. transformatorversterking.
Bij transformatorversterking worden beide lampen volgens
fig. 203 I gekoppeld door een z.g. laagfrequenttransfonnator,
waarvan de werking eerst moet worden nagegaan (zie bldz. 119
van „Electriciteit” van den Schr.).
Voorlopig wordt verondersteld dat de ,,Ohmse” weerstand van
de primaire wikkeling («! win
Fig. 234
dingen) te verwaarlozen valt
Ei
ten opzichte van zijn impe
•o
dantie Leo (Fig. 234) en dat
van de aangesloten spanning
ic
n2
E± zowel de maximale waarde
n,
als
de frequentie constant
E.v.Z» E."E2f£
n2
blijven.
Wanneer de uiteinden van
n2 niet door een weerstand zijn verbonden, is nY een gewone smoorspoel, waardoor in dat geval een kleine stroom gaat van de grootte:
i0 —

£1
Loj

van welke z.g. nullaststroom de vector | periode na ijlt ten op
zichte van
en | periode vóór ten opzichte van de in deze spoel
opgewekte EMK van zelfinductie . (Zie het hoofdstuk over wisselstroomtheorie).
Daar

L =

0,4tc n2[j.q

10~8 Henry, co = 2jiv en Er = EMK van Z.
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hebben we
£1 =

0,4ti n-f/xq

1

10-8 2avi.

(I)

Verder is
^max = i0 V2 en <Pmax

0,4jr ni0 V2pq

~T~

(Bldz. 60).

Dit gesubstitueerd in I geeft:

£1 =

I
I

2ti

V2

^max n1v 10~8 = 4,44 0,maxMlv^“8 Volts.

Deze eenvoudige formule is het uitgangspunt voor de berekening
van een sterkstroomtransformator en voor een smoorspoel.
Daar bij constante Ex en v het product
volkomen is be
paald, kan men bij bepaalde <7>raax de
berekenen. Men kan zo
doende een transformator maken met grote 0mqv =
Q
(grote ijzerdoorsnede) en weinig windingen, of met kleine ijzerdoorsnede en veel windingen, enz.
Verder volgt uit deze formule dat de EMK v. '/ evenredig is
met 0max (bij constante n en Ex).
Wanneer alle krachtlijnen alleen door het ijzer gaan, is de (2niax
binnen n2 dezelfde als in n1.
De opgewekte EMK van wederzijdse Inductie in n2 bedraagt dan

E2 = 4,44 0max„2plO-8 Volt
nl

I

waaruit weer volgt Et : E.» = n1 : n2, dus E1 = E2—.
n2
Worden de uiteinden van n2 door een of andere impedantie met
elkaar verbonden, dan zal door deze kringloop tengevolge van E2
een stroom i2 lopen. Het veld, dat nu in de ijzeren kern tot stand
komt, is thans te danken aan de gezamenlijke werking van de
Ampèrewindingen i1n2 en i2n2, en wel bedraagt ieder moment
het totale aantal Ampèrewindingen:

i, op dat moment X
B

i

i 4 °P ^at moment X n2.

Wanneer i\ en i2 sinusstromen zijn, kan men het aantal Ampère
windingen van de primaire, en ook van de secondaire wikkeling,
door een vector voorstellen, en het totale aantal Ampèrewindingen
eveneens door een vector, welke op de bekende manier uit de
vectoren voor ilnl en i2n2 kan worden geconstrueerd.
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Daar
als constant wordt aangenomen, is de EMK v Z dit
eveneens en dus ook 0max. Als jli constant is, bedraagt:
0,4 7tn^max pq
(p
sin a>t = Anxim^ sin a>t).
'mom = 0
*max sin a)t =
l

Hieruit volgt dat bij secondaire belasting van de transformator
de vector van het totale aantal Ampèrewindingen dezelfde is als
bij nullast, dus steeds i0 x nY.

Fig. 234 a
K
E,

E,

f;

^2

FL?n2,

Ft2—
n2V

Wanneer dus n2i2 de vector van het secondaire aantal AJ¥1
voorstelt (fig. 234a I), dan moeten volgens het voorgaande n2i2
en n1i1 als resultante de vector
opleveren. Deelt men deze drie
vectoren door nlf dan volgt daaruit de constructie voor de betrek
king tussen
i0

i2

cpi en cp2 (fig. 234a II).

Men kan bij benadering zeggen dat

= cp2 en dat

'*'2

•

: i2 = n2 : nlf wanneer i0

of

. nl

= ï2 —

h-

In dat geval is het faseverschil tussen stroom en spanning
primair en secondair aan elkaar gelijk. Zij verder de op n2 aange
sloten impedantie z2 dan is:
•

ï2

2

.

= — en dus
Z2

^"2

= i2 — =

E2 ^2

z-(S)

^2 ^1

2

'2'

omdat E2 = Er —.
ni

We kunnen dus voor dit geval de transformator bij benadering

vervangen denken door een impedantie Z2

0'
'2'
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Bestaat deze impedantie bijv, uit een serie schakelingen van
L2 en r2 > dan mogen we, omdat ongeveer gelijk is aan rp2, daarvoor
primair bij benadering in de plaats zetten een serieschakeling van

2 en r* (S)

i2

2

• 2'

waaraan parallel geschakeld staat de L± van de primaire wikkeling
van de transformator.
Fig.235
ao-

a

sl

r2

b°—

Z
<=* —

b<>
Voor fig. 235 I mogen we dus bij benadering het „vervangsschema" fig. 235 II in de plaats denken.
Zoals reeds gezegd is geldt dit voor het geval dat de flux door
en n2 dezelfde is, als i0
ir en wanneer de ,,Ohmse” weerstand
van Wj en n2 verwaarloosd mogen worden.

153. Transformatorversterking (vervolg).
In werkelijkheid bestaat er een gering verschil tussen de flux
door de primaire en die door de secondaire wikkeling. Dit verschil,
dat bij een transformator met ijzeren kern meestal gering is, kan
bij het radio-toestel ongewenste gevolgen hebben en moet daarom
nader worden beschouwd.

u

IS'

Fig. 236

I

Z
0,0 201

-----------

u,ujii2
o,Q3 n2

a *2

v YW/vJlH
Sl
0 c

Z

Qsenfl/

\--o,97n
. —- 0,97n22

Z

Schematisch kan men zich volgens fig. 236 I voorstellen dat een
klein percentage van de flux in nlt ,,door de lucht" gaat en dat dit
eveneens met een klein gedeelte van de flux in n2 het geval is.
De krachtlijnen van dit percentage (a, b, c, d) noemt men in de
sterkstroomtechniek leklijnen en hun magnetisch veld het lekveld.
De gemeenschappelijke flux van Wj en n2 is dus minder dan die
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van elke wikkeling afzonderlijk, hetgeen volgens par. 53 hierop
neerkomt dat de coëfficiënt van wederzijdse inductie

M

Vl±l2.

Zij het lek veld van de primaire wikkeling bijv. 2 % van de flux
dan is het voor de opgewekte EMK van inductie in die wikke
ling hetzelfde, alsof deze bestond uit twee in serie geschakelde
wikkelingen, nl. één wikkeling bevattende 98 % van het aantal
windingen •n1 en een wikkeling van 0,02?zL windingen, met door
elk de flux
In de sterkstroomtechniek zegt men dan dat 98 %
van n1 ,,gekoppeld" is met n2 en 2 % niet. Op dezelfde manier is
bijv. 97 % van n2 ,,gekoppeld" met n1 en 3 % niet. Volgens deze
redenering kan men dan deze transformator volgens fig. 236 II
vervangen denken door een ,,ideale" transformator met 0,98n1
en 0,97 n2 windingen zonder lekveld, benevens een aan elke wikke
ling voorgeschakelde zelfinductie van resp. 0,02«j en 0,03«2 win‘
dingen, waardoor dezelfde flux (I\ gaat, welke laatste windingen
niet met andere windingen magnetisch ,,gekoppeld" zijn. Voor de
,,ideale" transformator mogen we bij benadering het vervangingsschema van fig. 235 II tekenen en dus voor de laatst besproken
transformator dat van fig. 237.
In het radiotoestel zijn de omstandigheden veel ingewikkelder,
omdat dan van de span
Fig.237
ning Fj zowel de grootte
La
als de frequentie voort
durend verandert. Voor
1
constante frequentie
z(^)2 één
E,
L,
mogen we echter het verJ
vangingsschema van fig.
237 bij benadering gebruiken.
Verder gaat bij een L. F. transformator in een ontvangtoestel
door de primaire wikkeling nog de gelijkstroom Ia (zie fig. 238),
Fiq 238
terwijl de secondaire wikke
ling alleen belast is door de
gloeidraad-roostercapaciteit
van de triode, welke parallel is
geschakeld met de eigen capa
citeit van de secondaire wikke
ling. Zien we van de invloed
van de gelijkstroom Ia voor
lopig af, dan kan het vervangsschema voor de wisselstromen in

W

—w-
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deze schakeling voor een roosterspanning l0 van constante frequentie
volgens fig. 239 worden aangegeven.
Fig 239
Lb(^

La

R.

W

-w-

7

iLi
De impedantie van C (C = Lrooster.g]oej<^raaj -I- Cvan wikkeling ^2)
moet volgens het voorgaande in dit schema worden vermenig2

vuldigd met

hetgeen zou geven
1
coC

er

1
2

Daarom moet men in fig. 239 de C vermenigvuldigen met

©■

154. De constructie van de L. F. transformator.
Deze biedt eigenaardige moeilijkheden omdat minstens een
frequent iebereik van 50 — 7000 Hertz in dezelfde mate behoort te
worden versterkt.
In de eerste plaats zij opgemerkt dat in fig. 239 twee resonantiefrequenties mogelijk zijn, nl. die van de keten Lb — C — Llf en
verder die van L(l bij een zekere frequentie, waarvoor de keten
Lb — C — Lx capacitief is (vergel. bijv. par. 146). Daar Lx vele
malen groter is dan
Fig.240
Lb ligt eerstgenoemde
Ea-b
;\
frequentie betrekkelijk
;\
laag. Laatstgenoemde
! \
frequentie ligt veel
; \
hoger, waardoor de im;
\
perdantie van LjO) voor
\
die frequentie buiten
-i--------- —
beschouwing kan blijs
ven. Daarom kan men
bij benadering voor die frequentie zeggen, dat men serieresonantie
2

heeft van La, Lb

waardoor de spanning tussen a
2'
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en b vele malen groter zou zijn dan gEg. De spanning a — b als
functie van v bij constante gEg zou daardoor ongeveer het ver
loop van fig. 240 vertonen, waardoor de hoge tonen naar ver
houding te veel versterkt zouden worden. Daarom behoort het
punt
boven de 7000 te liggen, hetgeen mogelijk is door de eigen
capaciteit van de secondaire wikkeling zo gering mogelijk te houden,
hetgeen in de eerste plaats kan geschieden door secondair niet meer
windingen te nemen dan strikt noodzakelijk is. Dit is een van de
redenen, waarom in de praktijk een L. F. transformator meestal
niet voor een grotere wikkelingsverhouding dan 1 op 3 wordt
gemaakt, dus
: n2 = 1 : 3.
Teneinde het oplopen van de secondaire spanning in de buurt
van iq nog verder tegen te gaan, maakt men de Ohmse weerstand
van de secondaire winding zeer groot, bijv. 60000 Ohm, waarvoor
men meestal weerstandsdraad gebruikt.
Thans moet de primaire wikkeling worden beschouwd. Bij zeer
lage frequentie is de impedantie van L± veel geringer dan bij hoge
frequentie. Wil men dus voor de lage tonen een even grote spanningsversterking hebben als voor de hoge, dan moet dus reeds voor
50 Hertz L^cd 2 a 3 maal zo groot zijn als de
van de lamp. Aan
deze eis is niet gemakkelijk te voldoen omdat de
van de lamp
reeds vrij hoog is. Daarom neemt men bij transformatorversterking
een triode met kleinere
dan bij weerstandsversterking, wat tevens
een kleinere g tengevolge heeft.
Voor de A 415 bijv, is g = 15 en S = 1| mA/Volt en dus
15
Ri = --------- = 10000 Q.
0,0015

Wenst men dus dat voor 50 Hertz de impedantie
van de
primaire wikkeling bijv. 10000 Ohm bedraagt, dan volgt hieruit:
314 Lr = 10000
Lr = 31,8 Henry.

Dit is een hoge zelfinductie, die bij een kleine doorsnede van de
ijzeren kern een zeer groot aantal windingen verlangt, welk aantal
volgens par. 160 bij een aangenomen Bmax kan worden berekend.
Daar
dus reeds groot is, mag met het oog op een kleine eigen
capaciteit van de secondaire wikkeling, n2 niet zo heel veel groter
zijn.
Dit is de tweede reden, waarom de verhouding n1 : n2 meestal
niet groter dan 1 op 3 kan worden genomen. De secondaire
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spanning als functie van frequentie vertoont bij een goede L. F.
transformator ongeveer het verloop van fig. 241. De „piek” is door
de hoge weerstand van n2 vrijwel „weggewerkt”, waardoor een vrij
gelijkmatige spanningsversterking wordt verkregen. De lage tonen
worden echter minder versterkt dan bij weerstandsversterking.
Fig. 241
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Daarom geeft weerstandsversterking over het algemeen een betere
geluidskwaliteit dan transformatorversterking, hoewel het verschil
bij een goede transformator niet opvallend is en door vele mensen
zelfs niet wordt opgemerkt.
Er is nog een tweede reden, waarom transformatorversterking
geen even goede geluidskwaliteit kan geven als weerstandsver
sterking. Deze ligt in de eigenaardige invloed van de gelijkstroommagnetisatie van de ijzeren kern opgesloten.
155. Invloed van het ijzer, (hysteresis).
In fig. 242 is B als functie van Ia voor week ijzer gegeven. Daar
H = 0,4tc nri heeft men bij de L. F. transformator met zijn groot
aantal windingen reeds bij een geringe gelijkstroom Iu door de
primaire wikkeling (zie fig. 238)
Fig.242
een vrij grote B in het ijzer. Zij
in fig. 242 voor deze transforma
B
tor B als functie van Ia gegeven,
dan zal een verandering van Ia
tussen de grenzen a en b een veel
kleinere verandering van B ten
gevolge hebben dan een even
grote verandering van Ia tussen
a t
3a
de grenzen c en d. Daarom be
hoort de transformator zodanig
te zijn geconstrueerd dat de ruststroom
behoort bij het steile
gedeelte van de B. H. kromme.

II
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Wanneer nu
sinusvormig verandert tussen de grenzen c en d
behoort volgens fig. 242 de B te te veranderen tussen de grenzen
p en q. Dit is echter niet het geval!
Fig. 243
Er treedt nl. een merkwaardig ver
B
schijnsel
op, dat in fig. 243 globaal
sqnader is aangeduid.
v —
Verandert Ia nl. sinusvormig tussen
w —
de grenzen a en b, dan doorloopt B
r<
een kromme lijn, die ongeveer de vorm
van een ellips vertoont. B verandert
i
P
dus niet tussen de grenzen p en q, maar
tussen de grenzen r en s. Wordt de
3a
amplitude van Ia kleiner, doordat Ia
tussen de grenzen c en d verandert dan gaat deze ellips meer
horizontaal liggen, waardoor B thans verandert tussen de grenzen
V en W. (Bij zeer kleine verandering van Ia wordt de ellips zelfs
een bijna horizontaal lijntje).
Dat wil dus zeggen dat een zwakke wisselstroom in de primaire
wikkeling naar verhouding een geringere fluxverandering ten
gevolge heeft als een sterkere.
Kleine veranderingen door hogere harmonischen komen dus
minder goed door. Deze z.g. amplitude-afhankelijkheid vermindert
eveneens de kwaliteit van het geluid.
Om de slechte invloed van dergelijke verschijnselen zo gering
mogelijk te maken worden de plaatjes van de kern gemaakt van
een ijzer-nikkellegering (nikkeloy, permalloy, enz.) en zorgt men
voor een zo gering mogelijk gelijkstroommagnetisatie.
In fig. 244 is als resultaat van een meting aan een moderne
L. F. transformator, waarvan nY : n2 = 1 : 3 aangegeven de span
ning tussen de uiteinden van de secondaire wikkeling als functie
van de gelijkstroom door n1 voor een constante spanning in de
2
primaire wikkeling van 2 Volt en daarna voor — Volt (bij een

W*

é

ov

2
frequentie van 50 Hertz). Bij de spanning van — Volt meet men

bij toename van de gehjkstroom door de primaire wikkeling een
grotere procentuele spanningsdaling van E2 dan bij een wissel
spanning van 2 Volt. Het schema voor een dergelijke meting is in fig.
geven. E± en E2 zijn lampvoltmeters, de combinatie C en S zorgt
er voor (hoe?) dat er bijna geen wisselstroom door het draaispoelinstrument A gaat.
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Men past wel schakelingen toe waarbij de gelijkstroom van de
triode niet door de transformator gaat (z.g. stroomloze schakeling).
Fig.244
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In een dergelijk geval kan men meestal beter weerstandsversterking gebruiken.

156. Eindversterking.
Wanneer de L. F. spanningen een voldoende grootte hebben
bereikt, kunnen deze op het rooster van de eindlamp, en deze laatste
weer op de luidspreker, worden aangesloten.
Hiermede zijn we genaderd tot het zwaarste probleem: de om
zetting van electrische energie in geluidsenergie. (Zie Hoofdstuk III)
Volgens (13) is de hoeveelheid geluidsenergie per cm2 evenredig
met het kwadraat van de geluidsdruk p, dus
(1)
geluidsenergie per cm 2 = c/>2,
in welke formule niet de frequentie van het geluid voorkomt.
Daar de werking van de microfoon berust op verandering in
druk op het koolplaatje (zie bladz. 141 van „Electriciteit”) is ten
slotte de vorm van de modulatie een copie van deze drukveran
deringen. Dit is dus eveneens het geval met de L. F. spanning die
op het rooster van de eindlamp werkt.
Werkt op het rooster van de eindlamp een spanning van 1 Volt
100 Hertz, of een spanning van 1 Volt 5000 Hertz, dan was in beide
gevallen de geluidsdruk dezelfde en behoort dus volgens I de door
de luidspreker uitgestraalde geluidsenergie eveneens dezelfde te
zijn. Voor goede geluidsweergave moet daarom in de eerste plaats
worden verlangd, dat de door de luidspreker uitgestraalde geluids
energie, bij constante spanning op het rooster van de eindlamp,
onafhankelijk is van de frequentie van deze spanning. Aan deze
voorwaarde is vanzelfsprekend zeer moeilijk te voldoen.
Volgens fig. 62 is bij een goede luidspreker de opgenomen electri-
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sche energie bij constante geluidsdruk voor alle frequenties ongeveer
dezelfde. (Voor de energie wordt hier steeds het product EI ge
nomen en de invloed van cos 9? verwaarloosd.)
Volgens par. 133 bedraagt de door de luidspreker opgenomen
energie

2
g2Eg'

'

+ Ru}*

Deze behoort dus voor een ideale luidspreker, bij constante Eut
voor alle frequenties constant te zijn. Dit laatste is slechts mogelijk
wanneer Rn, dus de impedantie van de luidspreker bij alle frequen
ties constant is.
Omdat Z echter zeer sterk met de frequentie toeneemt, moet
een compromis worden gezocht. Bij de triode maakt men daartoe
Z van de orde van grootte van de Ri van de lamp. Volgens fig. 201
is dan een verandering van Z van 1 op 16 nog niet van grote invloed
op de kwaliteit van het geluid.
We zullen de eindversterking met een triode eerst van dit gezichtspunt uit beschouwen.
157. Eindversterking met een triode, aanpassing.
Nemen we bijv, een eindlamp van het kleinste type, waarvan in
fig. 245 enige statische karakte
Fig. 245
ristieken zijn gegeven.
-4Ocn.A
De Rt van deze lamp bedraagt
I B H09
T7
----- g- -Q A
ongeveer
Ja
S-1,8mA/v
9
3G
£
5000 Q.
0,0018
S
—oJ
Volgens fig. 201 mag Ru in geen
geval kleiner zijn, dan | Rit dus
1250 Ohm, en bij hogere frequen
ties oplopen tot ruim 47?i (20000
4G
Ohm) in welk geval alle geluidsfrequenties volgens het gehoor
nog voldoende tot hun recht
-40 -30 -20c-10
0 +10 V. komen.
t-c
Dikwijls komt het voor, dat de
impedantie van een luidspreker een geheel andere waarde bezit.
Nemen we eens een electrodyn. luidspreker waarvan het spoeltje
bij 50 Hertz een impedantie van 20 Q bezit, welke bij 7000 Hertz

\ii'T 20
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stijgt tot 500 Ohm, dan zou directe opneming van dit spoeltje in
de anodekring een zeer zwak geluid tengevolge hebben. (Waarom?).
Door middel van een z.g. eindtransformator kunnen we nu de
impedantie van dit spoeltje ,,aanpassen” aan de R{ van de eind
lamp. Volgens fig. 235 kunnen we nl. deze transformator ten ruwste
vervangen denken door de daarop secondair aangesloten impedantie,
vermenigvuldigd met het kwadraat van de wikkelingsverhouding:

pü2

’ waaraan parallel geschakeld staat de zelf inductie van de

primaire wikkeling.
Maken we bij 50 Hertz de L van de primaire wikkeling bijv.
2500 Ohm en die van de L. S. in het vervangingsschema van die
transformator (fig. 246 II) eveneens 2500 Ohm, dan bedraagt de
2500
Ru voor de lamp
1250 P.
2~
Fig. 246

ƒ ni \

H

2

We hebben dan 2500 = 20 —
\n2J

waaruit volgt

25Ö0
20
We moeten dan een transformator nemen met een wikkelings
verhouding
: n2 = 11 : 1 in welk geval de totale Ru van de lamp
bij 50 Hertz 1250 Ohm bedraagt. Bij 7000 Hertz heeft de L van de
transformator geen invloed (waarom?) en bedraagt dus de
Zu = ll2 x 500 Q = eo 60000 Q.

Hoewel dit meer is dan 20000 Ohm, moet men daarmede voor
een bepaalde luidspreker genoegen nemen. Bij een constante roosterspanning, bijv. 5 Volt, bedraagt thans de aan de luidspreker
geleverde wisselstroomenergie
2
9X5
TT
1
X 1250 = 0,0324 Watt.
a) bij 50
Hertz —.
'
J
2\5000 + 1250.
(Door luidspreker en L van de primaire wikkeling gaat voor deze
frequentie in fig. 246 II de helft van de hoofdstroom);
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b) bij de frequentie, waarvan Zu = 5000 f2 (Z^ verwaarlozen)
ongeveer:
/ 9x5\ 2
X 5000 = 0,102 Watt;
\10000/
c) bij 7000 Hertz:

/ 9x5 \2

(è5Ööö) X 60000 = °-°29 Watt'
Dit is uit een oogpunt van kwaliteit tamelijk bevredigend. De
laagste en de hoogste tonen zijn nl. in dit voorbeeld voor een ideale
luidspreker ongeveer 3 maal zo zwak als die voor het geval b, welk
verschil voor het gehoor gering is.
Loopt de gevoeligheid van de luidspreker voor verschillende
frequenties sterk uiteen, dan wordt de zaak minder eenvoudig; ook
wordt het lastiger als dan tevens de impedantie nog sterker ver
andert (zie fig. 60 waar deze bij 7000 Hertz ongeveer 80 maal zo
groot is als bij 50 Hertz.).
In dergelijke gevallen moet men genoegen nemen met een merk
baar tekort in de lage of in de hoge tonen, al naardat de wikkelingsverhouding van de transformator zodanig is gekozen, dat de Z
van de luidspreker bij hoge of bij lage frequenties is aangepast.
Door een globale berekening, gecombineerd met een proberen van
enige wikkelingsverhoudingen in de buurt van de berekende, kan
men het beste tot een aannemelijk resultaat komen.
Nog beter is het wanneer men in een dergelijk geval twee luid
sprekers neemt, waarvan de ene voor de lage, en de andere voor
de hoge tonen is aangepast. Hiervoor kunnen op de secondaire
wikkeling enige aftakkingen worden aangebracht, welke echter
niet al te veel uiteen mogen lopen. Het bestek van dit werkje laat
niet toe hierop nader in te gaan.
158. Maximale onvervormde energie.
Bij de als voorbeeld gekozen lamp geeft de fabriek aan dat de
maximale ruststroom bij 200 Volt anodespanning 12 mA mag
bedragen. De bij deze waarde behorende energie van 200 X 0,012 =
2,4 Watt wordt nl. in de lamp in warmte omgezet door de botsing
van de electronen tegen de plaat.
Omdat de genoemde energie dus aan de plaat in de vorm van
warmte wordt afgestaan, zal deze vrij sterk in temperatuur stijgen.
De plaat mag echter niet te heet worden, omdat daardoor de eindlamp defect kan raken.
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Spreekt men van een eindlamp van 6 Watt, 10 Watt, 25 Watt,
enz., dan wordt daarom onder deze waarden verstaan het maximale
gelijkstroomvermogen, dat aan die lamp in rusttoestand mag worden
toegevoerd.
De maximaal te leveren wisselstroom-energie hangt van geheel
andere factoren af.
In de eerste plaats mogen in normale ontvangtoestellen geen
positieve roosterspanningen worden toegepast. Wordt de amplitude
van de wisselspanning op het rooster nl. zo groot, dat de rooster
spanning een kort ogenblik positief wordt, dan ontstaat op dat
ogenblik een zwakke roosterstroom I(J in de in fig. 247 I en II aan
gegeven richting.
In fig. 247 I (weerstandsversterking) veroorzaakt deze zwakke
roosterstroom in R een vrij groot spanningsverlies, waardoor de
toename van de positieve roosterspanning grotendeels wordt ge-

HhE-trR

-I
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compenseerd. Daardoor heeft een toename van E in het positieve
roosterspannings gebied een veel geringere toename van de
roosterspanning, en dus van I(a. tengevolge waarvan een zeer
ernstige vervorming van het geluid optreedt. Bij transformatorversterking (fig. 247 II) heeft men een dergelijk verschijnsel. De
plotseling optredende Ig veroorzaakt daar nl. eveneens een groote
zlZ
spanningsdaling —van het rooster door de grote
zelfinductie van de secondaire wikkeling. In beide gevallen heeft
men dus een ernstige vervorming van het geluid. Dit is de reden,
waarom evenmin bij eindlampen als bij L. F. en H. F. versterkerlampen positieve roosterspanningen op mogen treden (tenzij
er bijzondere maatregelen worden genomen, waarop niet nader
wordt ingegaan).
Wanneer de Ohmse weerstand van
in fig. 246 wordt verwaar
loosd, moet volgens fig. 245 voor 12 mA bij 200 Volt anodespanning
met behulp van de roosterbatterij een negatieve roosterspanning
van — 12 Volt worden ingesteld.

I
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De maximale amplitude van de wisselstroomspanning op het
rooster is hierdoor bepaald en bedraagt volgens laatstgenoemde
figuren schijnbaar 12 Volt.
Dit is echter met toelaatbaar bij kleine Ru, omdat het onderste
gedeelte van de karakteristiek te sterk gekromd is, waardoor ver
vorming ontstaat, welke vervorming neerkomt op een groot aantal
hoge bijtonen, die niet in het oorspronkelijke geluid aanwezig
waren. Hoewel nu een vrij groot tekort in hoge of lage tonen nauwe
lijks wordt gemerkt, is het oor tamelijk gevoelig voor de extra
tonen, die door laatstgenoemde vervorming worden veroorzaakt.
Daarom mag het gebruikte deel van de karakteristiek slechts
weinig van een rechte lijn afwijken.

159. De arbeidskarakteristiek van de triode bij inductieve Ru.
Wanneer Ru inductief is, hetgeen bij een luidspreker steeds het
geval is, ijlt de vector van Ia een hoek cp na ten opzichte van die
voor Ea. De vectoren voor gEg, Ia en Ea kan men dan op de be
kende manier construeren, het
geen in fig. 248 nog eens is uitge
e n 2^® &
voerd.
De vector van Ia ijlt een hoek (p±
na t. o. van gEg en dus ook t. o.
van Eg, welke laatste vector in
V?
2
<■----- l_----------____ i__________ fase is met gEg.
£r bestaat dus in dit geval een
faseverschil tussen roosterspanning en anodestroom, waaruit de
arbeidskarakteristiek als volgt kan worden geconstrueerd (fig. 249):
Wanneer Zo in Eg — f(t) en in Ia = f(t) samenvallende tijdstip
pen zijn, dan is a op dat ogenblik een punt van de arbeidskarakteris
tiek. Op het ogenblik tY is b een punt van deze karakteristiek,
t3 geeft punt c, enz. Het blijkt dat de arbeidskarakteristiek in dat
geval een ellips wordt, welke raakt aan de zijden van de rechthoek
A, B, C, D.
Bij faseverschil tussen Ia en Eg wordt dus de arbeidskarakteris
tiek voor het rechte gedeelte van de Ia — Eg kromme voor een
sinusvormige roosterspanning een ellips, zoals in fig. 249a is sangegeven. Deze ellips vervangt men in de meeste berekeningen door
de diagonaal A — B.
Wanneer Er de beschikbare spanning is, gaat deze lijn niet door
het punt P hetgeen bij weerstandsversterking (zie fig. 198a) wel het
geval zou zijn. Dit is van belang als men zoveel mogelijk wissel-
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stroom energie uit de lamp wil halen. Wanneer de lamp bijv, een
ruststroom heeft van 50 mA en een Rt van 2000 Ohm, dan zou
Fig. 249
B

A

Fig.249a
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een gelijkstroomweerstand van 2000 Ohm van een luidspreker
een spanningsverlies van 100 Volt veroorzaken. Men kan echter een
transformator met een wikkelingsverhouding 1 : 1 volgens fig. 250
inschakelen, waarvan de primaire wikkeling een te verwaarlozen
Ohmse weerstand bezit.
Zodoende kan men dan een ruststroom van 50 mA bij de volle
anodespanning instellen, waardoor men van de grootste steilheid
Fiq.251

Fig. 250

2000_n_

I

Wï

en de kleinste
van de lamp kan profiteren. De arbeidskarakteristiek zou in dat geval voor een inductievrije weerstand bij be
nadering de diagonaal AB van fig. 249 geven, terwijl men anders
een veel lager gelegen lijn zou krijgen, die in het punt P van fig249# zijn oorsprong zou hebben.
15
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
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Wanneer de luidspreker toevallig is ,.aangepast” aan de
van de lamp, sluit men deze ook wel volgens fig. 251 aan.
De smoorspoel S komt in werking overeen met een transfor
mator met een wikkelingsverhouding 1 — 1 (zie fig. 235). De
condensator C wordt zo groot genomen dat zijn impedantie bij
50 Hertz reeds klein is ten opzichte van die van de L. S. (bijv.
4w F.). De ruststroom gaat in dit geval niet door de luidspreker,
terwijl deze stroom in de geringe Ohmse weerstand van de smoor
spoel slechts een gering spanningsverlies veroorzaakt.
Volgens meer nauwkeurige beschouwingen, welke o.a. uitgaan
van een bundel Ea — Ia karakteristieken J) bedraagt het maxi
male wisselstroom vermogen, dat een triode kan leveren bij de hoogst
toelaatbare vervorming ongeveer 20 a 25 % van de opgenomen
gelijkstroomenergie, voor het geval dat Ru = 21^.
160. Globale berekening van de eindtransfonnator.
We zullen deze nagaan voor de eindlamp uit het voorbeeld van
par. 156 (Ia = 12 mA, Rt = 5000 Ohm) en daartoe uitgaan van
de in dit voorbeeld aangenomen impedantie van de primaire wik
keling van 2500 Ohm bij 50 Hertz en verder in het oog houden
dat de gelijkstroommagnetisatie zo gering mogelijk moet zijn.
Nemen we voor het ijzer de magnetisatiekromme van fig. 78 en
een lage Bmax van bijv. 5000, dan wordt B voor de ruststroom van
12 mA ongeveer de helft, dus 2500, waaruit volgens de grafiek voor
2500
H de waarde 0,6 volgt, waaruit: /ó = ------- = 4000.
0,6
We kunnen de volgende formules gebruiken:

(I)

ni = 0,8 Hl,

(II)

L =

(bladz. 54)

0,4 ren2 m

1

io-8

Henry (bladz. 60).

25oo
z
L van de primaire wikkeling bedraagt — =
2ti50
CO

oo 8H.

Uit I volgt:
n X 0,012 = 0,8 X 0,6Z

l = 0,025n.
’) Zie „Barkhausen” en „Radionieuws” van Juli 1933, ,,Vervorming en
afgegeven energie van eindlampen” door Ir. Heins van de Ven.
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Uit II volgt:
0,4ti n2 4000</

8

8

z
n2q

(III)

= 160000.

Vullen we voor l de waarde 0,025n in, dan wordt III:
n 2q
(IV)

= 160000,

qn = 4000.

Dit in (III) geeft: (V):

l

= 40, en uit IV en

V volgt: ql = 100 (VI).
Thans moeten we zekere verhoudingen aan
nemen, hetgeen in fig. 252 is gedaan.
Daar q = d2 en l = 10^, wordt V:

Fig. 252

—n
2d

w

10 d? = 100
d = "V/lO = 2,1 cm en q = 4,4 cm2.
.

r

Dit in (IV) geeft n =

4000

= 900 windingen.

Nemen we hiervoor draad van 0,15 mm, dan krijgen we, als de
dikte met isolatie 0,4 m.m; bedraagt, voor de primaire wikkeling
ongeveer 10 lagen van 90 windingen, welke een weerstand blijken
te hebben van ongeveer 80 Ohm. De secondaire wikkeling bestaat
900
voor het gekozen voorbeeld uit —- = 82 windingen, waarvoor

ongeveer een draadlengte van 9 meter wordt vereist. De weerstand
van deze wikkeling moet klein zijn ten opzichte van de 20 Ohm
van het luidsprekerspoeltje, bijv. R = 2 Ohm. Hieruit volgt een
draaddikte van 0,3 mm. Zij de dikte met isolatie 0,7 mm, dan bevat
de secondaire wikkeling ongeveer twee lagen.
In fig. 253 is de transformator op schaal getekend. Thans blijkt
dat de afmetingen van het venster (42 x 21) kleiner kunnen zijn.
Door proberen kunnen met behulp van IV, V en VI ten slotte
de meest geschikte afmetingen worden gevonden.
Hoewel deze berekening tamelijk oppervlakkig is, kan men
toch zien, dat een geringe gelijkstroommagnetisatie een kleine
n en daarom een vrij zware ijzeren kern tengevolge heeft

|
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en dat dientengevolge de afmetingen van een goede eindtrans
formator niet te klein mogen zijn. Daar de verhoudingen hier
Fig .253

21

1,4

nj 1
n2

21

gunstiger zijn dan bij de L. F. transformator (par. 154) voor spanningsversterking (groote L) kan met een eindtransformator een
goede geluidskwaliteit worden verkregen.
161. Eindversterking met een penthode.
Bij de H. F. penthode (zie aldaar) mag voor Ru
R( voor de
arbeidskarakteristiek bij benadering de statische Ea — Ia karakte
ristiek worden gebruikt.
Wanneer op een dergelijke penthode een luidspreker was aan
gesloten zou een roosterspanning van 1 Volt bij elke frequentie
dezelfde stroomverandering in de luidspreker tengevolge hebben.
Daar Ru toeneemt met v, zou de opgenomen wisselstroomenergie
(I2/?„) bij constante Eg met de frequentie toenemen, waardoor de
hoge tonen in verhouding te sterk zouden worden.
Het is dus in geen geval gewenst, dat bij een z.g. eindpenthode
Ru <C Rit tenzij de luidspreker de lage tonen in verhouding sterker
zou geven dan de hoge.

229

De juiste grootte van Ru kan niet uit 7?,- worden afgeleid, omdat
het vervangingsschema voor de triode niet mag worden gebruikt
voor de penthode. Dit komt omdat Ia, door de invloed van het
tweede rooster, binnen wijde grenzen zeer weinig wordt beinvloed
door Ea.
We zullen eerst nagaan bij welke waarde van Ru de meeste
wisselstroomenergie door de penthode kan worden geleverd.
Fig.254

7 *

*9

CJamin

/,aniax en Azmiii
Wanneer Ia verandert tussen de grenzen 7
/amiu (fig.
254 II), zal de Ea veranderen tussen de grenzen Eamin en E
E,amax.
Voor het geval dat Ru bijv, een „Ohmse" weerstand is zal Ea een
minimum zijn op het ogenblik dat Ia een maximum is. Bij een grote
Ia behoort immers een groot spanningsverlies tussen a en b en dus
een kleine Ea. (Voor dit geval mag bij benadering de transformator
ZwiV
worden vervangen door de weerstand Ru x
j tussen de punten
a en b.)
Zij de ruststroom Io en de batterijspanning Eo, dan is elk ogen
blik: I = Io -|- Im sin a)t en Ea = Eo — Em sin co/.
De aan de lamp in de tijd At geleverde energie bedraagt dan:

(I) EaIAt = EqIqAI — £mZ0sinco/ X At 44- EqIm sin co/ x At — EmIm sin co2/ X At.
Voor één periode is de waarde van de 2e en de 3e term gelijk nul,
waarvan men zich kan overtuigen door deze grafisch voor te stellen.
De per sec. aan de lamp geleverde energie bedraagt daarom:
w = E0I0 -

I

E

Watts (zie Bldz. 81).

V2 v2

Daar IQEQ de door de batterij geleverde energie voorstelt, moet

I
E
in —
—™
7= v
X —7=
— T

V2

|

V'2

F
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gelijk aan de aan Ru geleverde wisselstroom energie zijn. De groot
ste waarde, die /eff kan hebben, bedraagt ~^=.

V'2
De grootste waarde van Ee{i = -

V2'

(Bij een ideale penthode zou voor Eo = Ode waarde 2 Io mogelijk
zijn, omdat deze stroom wordt veroorzaakt door het tweede rooster,
dat op een constante spanning van | a -J Eo staat aangesloten).
De maximale wisselstroomenergie bedraagt dus theoretisch bij
de penthode:
Eo

^0

dus de helft van de gelijkstroomenergie. Dit is tweemaal zoveel
als bij de triode het geval is (zie bladz. 226), hetgeen zijn oorzaak
vindt in de omstandigheid, dat de spanning Ea bij de triode steeds
een vrij groot gedeelte van Eo moet blijven.
E
E
De grootte van Ru bedraagt voor dit geval—— = —- = Ro, d. i.
-*eff

'o

de z.g. gelijkstroomweerstand van de lamp.
Is de lamp bijv, ingesteld op 20 mA bij 300 Volt, dan is de Ru
,
. ,
300 V.
voor het grootste wisselstroomvermogen
— = 15000 Ohm.

Deze Ru is dus bepaald door het gelijkstroomvermogen, waarop
de lamp is ingesteld, en niet door Rt.
Deze Ru is toevallig ook de gunstigste waarde voor de kleinst
mogelijke vervorming. Hiervoor zij verwezen naar de litteratuur,
genoemd in de voetnoot van bladz. 226. Met het oog op de ver
vorming mag Ru niet kleiner worden dan ongeveer 1/7 van deze
Eo
waarde en niet groter dan 3| a 4 keer het genoemde bedrag —

2°

Hierdoor is de wikkelingsverhouding — van de eindtransformator
n2

ongeveer bepaald. Voor bovengenoemde penthode zou Ru dus
ongeveer mogen variëren tussen de grenzen 2000 en 50000 Ohm.
De luidspreker van fig. 63 (6000—160000 Ohm) zou in dit

«222 = 1,73
geval met een wikkelingsverhouding van 1 op 1,7
2000
het beste op deze penthode zijn ,,aangepast”.
Hoewel het nuttig effect van een penthode in werkelijkheid

F
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minder groot is, dan hierboven is aangegeven, kan men toch uit
de penthode meer energie bij een kleinere roosterspanning halen
dan uit een triode van hetzelfde gelijkstroomvermogen. Om deze
reden wordt de penthode in de meeste fabriekstoestellen voor
omroepontvangst als eindlamp toegepast.

162. Balansversterking.
Voor betere eindversterking en voor groter vermogen (radiocentrales, versterkers voor bioscoop en ,,dancings”, enz.) gebruikt
men als eindlamp vaak twee gelijke trioden in de z.g. balans
schakeling (push-pull schakeling). Door deze typische schakeling kan
men elke triode meer onvervormde energie laten leveren, doordat
de kromming in het onderste gedeelte van de Eo — Ia karakteristiek
van de éne triode grotendeels onschadelijk wordt gemaakt door
de andere, en omgekeerd.

F-q.255
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Beide trioden behoren zo veel mogelijk dezelfde Eg — Ia karak
teristiek te hebben en dezelfde Rt. De secondaire wikkeling van
de L. F. transformator A, welke voor dit doel speciaal wordt ont
worpen, is in het midden onderbroken, waardoor men volgens
fig. 255 I de negatieve roosterspanning van elke eindlamp afzonder
lijk zodanig kan instellen, dat de ruststroom I even groot is als
.

Wordt in de secondaire wikkeling van A een EMK opgewekt,
bijv, volgens de pijlrichting, dan wordt op dat ogenblik het rooster
van de bovenste eindlamp bijv. 1 Volt meer positief, en dat van
de onderste lamp 1 Volt meer negatief.
Daardoor zal InU1 toenemen
en In af nemen, waardoor het aantal
2
XW van de eindtransformator B verandert met een bedrag
n1{AIa + AIa ). De lampen zijn dus, wat de wisselstroomcompo12
nente in B betreft, a. h. w. in serie geschakeld. Betreffende het
gelijkstroomverbruik I = Ia^ + Ia* staan zij echter parallel. Het
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vervangingsschema voor de wisselstromen wordt daarom door
fig. 255 II aangegeven. Door de gestippelde verbinding, in dit
geval de
van de anodebatterij, gaat geen wisselstroom voor
het geval dat AIa^ = AIO* en wanneer verder de Ri van elke lamp
even groot is.
In de transformator B treedt thans geen gelijkstroommagnetisatie
op, omdat de magnetische werking van nIa wordt opgeheven door
die van
Dit is één van de bijkomstige voordeelen van balans
versterking.
Zij verder in fig. 256 de arbeidskarakteristiek van beide lampen
voor een bepaalde Ru gegeven, en 70 de ruststroom, waarop elke
lamp is ingesteld. Bij de in deze
Fig.256
fig. aangenomen roosterwissel3
spanning zou lijn I de stroom door
Ru als functie van de tijd in de
ene lamp voorstellen, in welk
geval men een aanzienlijke ver
vorming van het geluid zou waar
nemen. De stippellijn II geeft de
stroomverandering in de andere
lamp op hetzelfde ogenblik aan.
Daar een stroomtoename in de
éne lamp het magnetische veld
t
van B in fig. 256 op dezelfde
manier beinvloedt als een stroomafname in de andere lamp, geeft
tenslotte lijn III de stroom in de primaire wikkeling aan, die de
zelfde fluxverandering zou geven als de beide afzonderlijke stromen.
We zien hieruit, dat beide lampen eikaars fouten grotendeels op
heffen en dat thans de volle „roosterruimte ” mag worden gebruikt,
zodat elke triode meer onvervormde energie kan leveren dan wan
neer elk afzonderlijk als eindlamp dienst zou doen.
Verder is de verandering van I (fig. 255) veel geringer dan bij één
enkele lamp (ga dit na). Dit is van oordeel bij wisselstroomvoeding,
waarop we spoedig terugkomen.
163. A jscherming.
Het principe schema van het thans besproken 4-lampstoestel
voor batterij voeding is in fig. 257 nog eens in zijn geheel aangegeven.
Voor de H. F. lamp kan men zich desgewenst een H. F. penthode
in de plaats denken, voor de detectorlamp een binode en voor de
L. F. transformator T een weerstandskoppeling.
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Het minimum aantal lampen, waaruit een omroep-toestel kan
bestaan, bedraagt één. (Eénlampstoestel). Daarvoor behoeft men
slechts de antenne in principe aan te sluiten bij p en de luidspreker
tussen r en s en alles links van p en rechts van r weg te denken.
Het vermogen van dit laatste toestel is natuurlijk gering, terwijl
V
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alleen sterke stations een voldoende H. F. spanning op het rooster
van de lamp D zouden geven.
De volgende principe schema’s kunnen verder uit fig. 257 worden
afgeleid:
Een twee-lamps toestel H-D of D-L; een drielampstoestel H-D-L,
of D-L-E en een vierlampstoestel H-H-D-E. Al deze combinaties
komen voor. Op de vóór- en nadelen daarvan wordt hier niet
nader ingegaan.
De „tere punten” zijn de roosters met hunne aansluitdraden.
Een geringe stoorspanning op het rooster van lamp D bijv, zou
vele malen versterkt op het rooster van E terechtkomen en zo
doende de kwaliteit van het geluid kunnen benadelen. Deze „stoor
spanning” kan reeds ontstaan door een leiding van het lichtnet,
die op enige meters afstand van het toestel is verwijderd. Daarom
moeten alle roosterdraden zo kort mogelijk worden gemaakt, en,
zo nodig, worden afgeschermd, welke afscherming met de aarde
moet worden verbonden.
Een gevaarlijk punt vormen verder de afgestemde kringen. De
spoel van kring II veroorzaakt een vrij sterk electromagnetische
H. F. wisselveld. Een klein gedeelte van de energie van dit veld is
reeds voldoende om kring I, die op dezelfde frequentie is afge
stemd, zodanig in trilling te brengen, dat het toestel genereert.
(Terugkoppeling). Daarom worden beide spoelen omgeven door een
roodkoperen bus, welke met de aarde is verbonden en de spoelen
niet te dicht mag omsluiten. Het gedeelte van de flux van de
{
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H. F. spoel (zie fig. 258) dat de wanden van de bus snijdt, ver
oorzaakt in het koper H. F.wisselstromen, welke een magnetisch
wisselveld veroorzaken, dat de flux
Fig. 258
tegenwerkt. (Vergelijk het transformatordiagram van fig. 234«). Hoe
kleiner de weerstand is, die deze
stromen in het metaal van de bus
ondervinden, hoe beter de afscherming.
Het i2r van deze stromen wordt geleverd
koper
door de energie van het veld van de
H. F. spoel, waardoor de verliesweerstand van deze spoel schij nbaar vergroot
wordt. Daarom mag de bus de spoel
niet te dicht omsluiten, opdat slechts
een klein gedeelte van de totale flux
het koper zal ,,snij den”. Verder is het
gewenst, dat de bus geen onnodige gaatjes of spleten bevat. Voor
een electrostatische afscherming zou dat niet zo erg wezen, zoals
reeds blijkt uit de geringe plaat-roostercapaciteit van een schermroosterlamp.
Bij een H. F. electromagn. veld gaat een vaak niet te verwaar
lozen deel van de energie door een nauwe spleet buiten de afscher
ming. (Randstraling van Fouccaultstromen).
Verder wordt een goede afscherming en een zo gering moge
lijke terugkoppeling in de hand gewerkt door een juiste plaatsing
van de verschillende onderdelen in het toestel. Een grote ervaring
is nodig om met zo min mogelijk materiaal een goed resultaat te
verkrijgen. Behalve de bestudering van de litteratuur zij hiervoor
de beschouwing van een modern fabriekstoestel aangeraden.
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164. Wisselstroomvoeding.
Bij aanwezigheid van een wisselstroomnet kan het ontvang
toestel geheel voor wisselstroomvoeding worden ingericht. De gelijk
stroom voor de anodespanning en de negatieve roosterspanning
wordt verkregen met behulp van een gelijkrichter met een filter,
welke combinatie men meestal het plaatstroomapparaat (P. S. A.)
noemt.
In het eenvoudigste P.S.A. gebruikt men voor gelijkrichter een
diode (fig. 259). Het ontvangtoestel is in dit schema voorlopig
voorgesteld door een weerstand R.
Wanneer de keten bij R verbroken is, krijgen we tussen c en d
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een gelijkspanning, die ongeveer \/2 maal zo groot is als de
effectieve waarde van E2. De diode laat nl. alleen in de pijlrichting
,,de stroom’" door, waardoor C± en C2 tot de maximale waarde
van E2 in de pijlrich
Fig.259
ting zullen worden ge
laden. Wordt E2 daar
na geringer, dan kun
L
net:
a
nen de condensatoren
—> |e
Ez2
zich niet ontladen,
c.
omdat in tegengestelde
richting geen stroom
door de lamp kan lopen.
Wordt thans R ingeschakeld, dan zullen de condensatoren zich
over R ontladen gedurende de ogenblikken, dat E2 kleiner is dan
de maximale waarde.
Wanneer we de
van de diode verwaarlozen, wordt de spanning
tussen a en b als functie van t voorgesteld door de getrokken lijn
in fig. 260.

3®

ll__

Fig. 260
Ea-b

i ____ L_j
0,01 sec.

0,01 sec.

Van tY tot t2 zal C zich over L en R ontladen. Nemen we bijv,
aan dat i = 50 mA en dat de tijd tY — t2 = 0,013 sec. bedraagt,
dan zal de spanning voor CY = 4/j, F. in die tijd dalen met een
bedrag
0,050 X 0,013

4 10"6

Volt = 160 Volt (zie bldz. 99)

welke daling globaal door de getrokken lijn in fig. 261 wordt voor
gesteld .

Fig. 261
Ea-b

A

-

1270^2 Volt

I

1Aosec.

__

T______________

'300 Volt
j________

80 V.

Zij E2 270 Volt, dan kunnen we de spanning tussen a en b bij ruwe
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benadering vervangen door een gelijkspanning van 270 V2 — 80
80
= 300 Volt en een sinusspanning van —— = 57 Volteff.
■\/2

(De gelijkspanning zal door de
van de diode in werkelijkheid
geringer zijn.)
De „rimpelspanning” van 57 Volt moet door L en C2 tot
een minimum worden beperkt. Nemen we voor L een smoorspoel
van bijv. 60 Henry (La> = 60 X 2tc50 = 18840 D) en
/ 1
106
C2 = S/.i F I——- = ----------- = 400 Q
314 X 8
\a>C2

dan wordt de rimpelspanning tussen c en d ongeveer
400
-------- X 57 Volt = cv> 1,2 Volt (I).
18840
Dit is toelaatbaar voor de anodespanning van de eindlamp,
waarop we spoedig terug zullen komen.
165. Dubbelzijdige gelijkrichting.
In fig. 259 doorloopt de gelijkstroom van 50 mA de secondaire
wikkeling van de net-transformator en bedraagt de frequentie van
de rimpelspanning, evenals de frequentie van het net, 50 Hertz.
Bij toepassing van een gelijkrichtlamp voor dubbele gelijkrichting
(twee dioden in één lamp ondergebracht) wordt de zaak aan
merkelijk verbeterd.

$

Fig. 262
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In fig. 262 zijn beide dioden afzonderlijk getekend en verder
dezelfde waarden als in het laatste voorbeeld aangenomen. De
transformator bevat thans secondair twee wikkelingen voor 270
Volt. Voor een EMK in deze wikkeling volgens de getekende pijlrichting gaat de stroom alleen door de bovenste diode, voor een
tegengestelde EMK alleen door de onderste. De spanning tussen
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a en b wordt daarom thans door de getrokken lijn in fig. 263 aan
gegeven.

Fig. 263
^a- b

o,oi sec. .

O
0,01

0,02

Schatten we de tijd

0,03

0,0 M

t

0,05 sec

op 0,008 sec. dan daalt deze spanning thans

0,050 X 0,008
= 100 Volt.
4 10-° ~
Tussen a en b staat dus nu een gelijkspanning van ongeveer
50
380 — 50 = 330 Volt en een rimpelspanning van —= —
36 Volt,

100 Hertz. Het filter werkt thans 4 maal zo sterk, omdat Leo twee

maal zo groot en —tweemaal zo klein is geworden als bij 50
a)C
Hertz. Daarom wordt nu de rimpelspanning tussen c en d (zie I)
1,2
36
— X — = 0,19 Volt.
4
57

Deze is dus ongeveer 6 maal zo klein geworden als bij enkelzijdige
gelijkrichting.
Verder heffen de magnetiserende werking van de gelijkstromen
door beide wikkelingshelften van de nettransformator elkander op
(waarom?), waardoor in de ijzeren kern daarvan geen gelijkstroommagnetisatie ontstaat.
Ter verkrijging van de negatieve roosterspanning schakelt men
fig. 262 in principe een weerstand r in serie met het radiotoestel; e is
meestal met de aarde verbonden en c via Ru met de diverse anoden.
Door het spanningsverlies in r is punt d het bedrag i x r Volt
negatief en opzichte van punt e.
Heeft men voor de eindlamp bijv. 30 Volt negatieve rooster
spanning nodig, dan moet r voor het gekozen voorbeeld bedragen
30
------= 6000 Ohm.
0,05
Voor de anode van de eindlamp zou 330 — 30 = 300 Volt over
blijven, welk bedrag nog verminderd moet worden met het gelijk-

i
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stroomspanningsverlies in de smoorspoel en dat in de gelijkrichtlamp. In de met kruisjes aangegeven punten moet een kleine smeltveiligheid worden aangebracht, waarvoor men dikwijls een paar
kleine gloeilampjes van 4 Volt neemt, bijv, uit een fietslantaarn.
Wanneer nl. een condensator doorslaat, zou de gelijkrichtlamp
vernield worden (waarom?); voordat dit gebeurt zullen thans de
gloeidraden van de kleine lampjes doorsmelten. Van r kunnen
meerdere roosterspanningen worden afgetakt, waarop we spoedig
terugkomen..
Opmerking. Tussen a en b en tussen b en c plaatst men gewoonlijk
nog een kleine condensator van 5000/z^ F. (z.g. ratelcondensatoren).
Vermoedelijk door ionisatie van de transformatorwikkeling kan
n.1. bij afstemming op een station ,,brommen” ontstaan, hetwelk
door beide ratelcondensatoren wordt voorkomen. Het verschijnsel
is te ingewikkeld om er nader op in te gaan.
166. De smoorspoel.
In de smoorspoel van 60 Henry zal de 50 mA door het zeer grote
aantal windingen een sterk magnetisch veld veroorzaken, waar
door // sterk zal afnemen en dus L eveneens. Daarom behoort bij
een handelsspoel te worden opgegeven voor welke gelijkstroom de
aangegeven waarde van L nog geldig is. Teneinde Bmax te beperken
wordt vaak een kleine luchtspleet in het ijzer toegepast (fig. 2641).

I

Fig. 264

H

B

in

U.n

i2.n

Berekent men met behulp van de BH kromme het aantal A. W.,
dat bij een bepaalde B nodig is voor het ijzer (a — b) en eveneens
het aantal, dat nodig is voor de luchtspleet <5: (b — c), dan zijn voor
deze Br in totaal ab -f- bc = ad A. W. nodig. Doen we dit voor
verschillende waarden van B, dan stelt lijn I voor de B als functie
van i als er geen luchtspleet zou zijn en lijn III hetzelfde bij aan-
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wezigheid van de luchtspleet. Uit de figuur zien we dat een veran
dering van de stroom tussen de grenzen
en i2 bij aanwezigheid
van een luchtspleet een grotere verandering van Blt en dus een
grotere L, tengevolge heeft dan zonder luchtspleet. De luchtspleet
vergroot dus de L in het verzadigingsgebied. De afmetingen en het
aantal windingen van de smoorspoel kan globaal volgens par. 160
worden berekend.
Men kan de impedantie van de smoorspoel S bij gelijktijdige
doorgang van gelijkstroom in
Fig.265
principe meten volgens fig.
p b
265. Batterij en milliampère|
meter A zijn weer door een
s condensator overbrugd; R is
I
5'
een inductievrije weerstand.
Met een lampvoltmeter meet men de spanning tussen a en b (£x)
en die tussen b en c (E2).
E
De impedantie bij de netfrequentie bedraagt dan Z = —- RQ
Ex
Z
waaruit L = — kan worden berekend.

11

co

167. Verdere afvlakking.
De rimpel van 0,2 Volt uit het voorbeeld van par. 165 veroor
zaakt in de plaatstroom van de eindlamp een zeer geringe variantie,
welke meestal een bijna onhoorbare bromtoon van 100 Hertz in
de luidspreker tengevolge heeft. Wanneer deze gelijkspanning
echter zonder meer op de plaat van de H. F. lamp van fig. 257 zou
worden aangesloten, zou op punt p en dus
Fig 266
ook op het rooster van de detectorlamp een
spanning van 0,2 Volt 100 Hertz werken.
□a
&
Wanneer D in deze figuur een spanningsversterking 25 heeft en L eveneens, dan zou
deze spanning op het rooster van de eind
a
lamp een spanning van 25 x 25 x 0,2 =
130 Volt 100 Hertz tengevolge hebben, waar
Ra
door een verschrikkelijke bromtoon in de
luidspreker zou ontstaan. De gelijkspanning
PS.aT+
van de eerste drie lampen moet dus nog
verder worden ,,afgevlakt”. Dit doet men meestal voor elke lamp
afzonderlijk volgens fig. 266. (Ontkoppeling).
Stel dat het lampje uit fig. 266 150 Volt nodig heeft en dat de

-O
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spanning van het P.S.A. 250 Volt bedraagt, dan mag in de weer
stand Ra 100 Volt worden vernietigd. Hoe kleiner nu het bedrag
van de benodigde ruststroom voor dit lampje moet zijn, hoe beter.
Voor bijv. Ia = 0,5 mA zou Ra mogen bedragen
100 V
-------- - = 200000 Ohm.
0,5 mA

Maakt men C 2//F. dan bedraagt de impedantie van C voor
100 Hertz
106
- = 800 XZ
2ti 100 x 2
, ,
,
,
800
en wordt dus de rimpelspanniner a en b:
X 0,2 = 0,0008 V.
ö
200000
Deze zou voor het gekozen voorbeeld op het rooster van de eind
lamp een „bromspanning" van 625 x 0,0008 Volt = 0,5000 Volt
veroorzaken. Mocht dit te veel zijn (dit hangt van de eindlamp
af en ook van de gevoeligheid van de luidspreker voor lage tonen),
dan moet bijv. Ra in tweeën worden verdeeld en nog een tweede
condensator (zie fig. 131«) worden gebruikt.
Hoe geringer de ruststroom van de lamp in fig. 266, des te groter
kan Ra worden genomen en des te gemakkelijker is het om de rimpelspanning met de combinatie Ra — C ,,weg te werken".
168. Wisselstroomvoeding van de gloeidraden.
Daar Ia sterk afhankelijk is van de temperatuur, mag de gloeidraad bij voeding met wisselstroom slechts zeer geringe temperatuurvariaties ondervinden en wel des te minder, naarmate de lamp
verder „van de eindlamp af
Fig.
267
slaat". Daarom mag meestal
I
I
alleen de gloeidraad van de
eindlamp direct niet wissel
I
I
stroom worden gevoed. In
dat geval mag echter het
rooster
niet met het einde a
ï—a
-- r
inmv
van de gloeidraad verbon
den zijn (Fig. 267 I). Voor
•*7W
een stroom in de éne rich
/WA
ting zou a nl. de plus — en
l net 1
voor een stroom in de tegen
gestelde richting de min van de gloeidraad zijn. Voor een „gloeispanning” van 4 Volt zou dus het rooster ten opzichte van de min

i
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van de gloeidraad een wisselspanning van 4 Volt ondervinden,
waardoor weer een bromtoon zou ontstaan. Daarom verbindt men
het rooster met een punt dat steeds hetzelfde potentiaal heeft als
het middelpunt van de gloeidraad, waardoor de gemiddelde span
ning van het rooster ten opzichte van de gloeidraad nul wordt. Men
doet dit door de 4-Volts wikkeling van de transformator in het
midden af te takken en het rooster aan dit aftakpunt aan te sluiten
(fig. 267 II) of door het rooster volgens de stippellijn met het middel
punt van een weerstand r te verbinden.
Bij de overige lampen is de gloeidraad omgeven door een buisje
van keramisch materiaal, bijv, magnesiumoxyde, waarvan de
warmtecapaciteit zo groot is, dat geen noemenswaardige tempera
tuursveranderingen bij wisselstroom door de gloeidraad optreden.
Daar het emitterende oppervlak ten opzichte van de gloeidraad
geisoleerd is, kan men thans elk lampje volgens fig. 268 I voor zijn
eigen negatieve roosterspanning laten zorgen.
I

4n

Fig. 268
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De anodestroom Ia moet daartoe de weerstand R2 doorlopen,
waardoor het rooster een bedrag Ia x R2 Volt negatief wordt ten
opzichte van het emitterende oppervlak. R2 wordt daarom be
rekend uit de ruststroom Ia en de negatieve roosterspanning Ey:
. _^L
R.
2
Ia

De wisselstroomcomponente van Ia zou tussen de uiteinden van
R2 een wisselspanning veroorzaken, die de wisselspanning op het
rooster zou tegenwerken. (Ga dit na). Daarom wordt R2 overbrugd
door een condensator C.
Uit het vervangingsschema (fig. 266 II) blijkt, dat de impedantie
van C klein moeten zijn t.o. van R2, hetgeen voor de lage tonen
een zeer grote condensator vereist. Bij de hogere frequenties wordt
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.
16
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1
—— steeds kleiner, waardoor de verhoudingen gunstiger zouden
(oC
worden. Voor het behoud van de zeer lage tonen en het wegwerken
van de rimpelspanning wordt daarom met behulp van C en 7?3 een
extra filter gemaakt.
In fig. 269 is tenslotte een principeschema voor een eenvoudig
V

Fig.269
T.K

is

•a

p

hl=T=NR
TT.

x-.T U1L—

? ^net ?
WMW_

-H
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O

II

r

^b
2

—pA'W'Vv

drielampswisselstroomtoestel (H. F. penthode, roosterstroom, de
tector, met terugkoppeling, indirect verhitte eindpenthode) aange
geven, waarvan de werking thans kan worden nagegaan.

169. Een drielamps „wisselstroom * toestel.
Behalve het schema van fig. 269 zijn vanzelfsprekend een groot
aantal andere schema's en constructies mogelijk. In fig. 269 is
aangenomen, dat de H. F. lamp en de eindlamp elk voor hun eigen
negatieve roosterspanning zorgen met behulp van de weerstanden
ra resp. rb.
Het P.S.A. bezit een indirect verhitte gelijkrichtlamp voor
dubbelzijdige gelijkrichting.
De indirecte verhitting van de gelijkrichtlamp bezit het volgende
voordeel.
Wanneer men het toestel inschakelt duurt het | a 1 minuut vóór
dat het buisje, dat de gloeidraden van de drie lampen omgeeft,
een voldoende temperatuur bezit om aan zijn oppervlakte electronen te emitteren. Daardoor levert het P.S.A. gedurende de eerste
10 a 20 seconden geen stroom, waardoor de spanningen (§ 164)
veel hoger wordt dan de normale bedrijfsspanning. Daardoor wordt
het gevaar van doorslag van de condensatoren groter waardoor
duurdere condensatoren voor een hogere bedrijfsspanning dan de
normale moeten worden genomen. Bij indirecte verhitting zal de
emissie bij de gelijkrichtlamp niet eerder optreden dan bij de overige
lampen, waardoor de spanning onder normale omstandigheden bij
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inschakeling van het toestel niet hoger wordt dan in bedrijfstoestand.
De spanning voor het schermrooster van de H. F. penthode wordt
verkregen door twee weerstanden, rx en r2 ,in serie te schakelen
tussen de plus en de aarde en door het aftakpunt p met het scherm
rooster te verbinden. Men kiest en r2 zodanig, dat een kleine ver
andering van de stroom i8 van weinig invloed is op de spanning
van p ten opzichte van de ,,aarde”.
In dit schema wordt de anodestroom aan de H. F. penthode toege
voerd door de H. F. smoorspoel S. Voor de H. F. stromen gedraagt
deze zich (zie par. 146) als een kleine condensator, die, in serie met
cx, parallel staat aan de condensator van de tweede afgestemde
kring. Daar Cx ongeveer
F. wordt genomen, zal een kleine
rimpelspanning van punt q een zeer werkzaam filter ondervinden
in Cr en L (L betekent voor 100 Hertz praktisch een kortsluiting
waardoor in r praktisch geen rimpelspanning overblijft, die door
de detectorlamp zou kunnen worden versterkt.)
De schakelaars Sx en S2 sluiten een gedeelte van de H. F. spoelen
kort wanneer men korte-golfstations (200 — 600 m) wenst te ont
vangen. Wanneer de capaciteit van de draaicondensator bijv, regel
baar is tussen de grenzen 50/j/i F. (nulcapaciteit) en 500 /i/i F., kan
de grootte van L voor het bereik A = 190 — 600 m en voor dat van
900 — 2000 m golflengte worden berekend, wanneer de eigen capa
citeit van de spoelen bekend is (zie onder wisselstroomtheorie).
Met behulp van het voorgaande kan thans de grootte van alle
weerstanden en condensatoren bij benadering worden berekend,
wanneer de karakteristieken van de lampen uit fig. 269 gegeven
zijn.
De schakelaars Sx en S2 worden meestal door 1 knop bediend.
Met de condensatoren Ca en Cb is dit eveneens mogelijk, wanneer
zowel deze, als de H. F. spoelen, volkomen aan elkaar gelijk zijn.
Daar dit praktisch slechts is te benaderen, wordt bij z.g. eenknopsbediening meestal aan Ca en Cb een zeer klein condensatortje (een
zg. trimmer) van enige
F. parallel geschakeld, waarmede kleine
verschillen kunnen worden bijgeregeld.

170. Sterkteregeling (met differentiaal condensator).
De sterkte van het geluid wordt bij een ontvangtoestel meestal
in het H. F. gedeelte geregeld. Het kan nl. voorkomen dat een
sterk station de detectorlamp overbelast, in welk geval een rege
ling in het L. F. gedeelte van het toestel geen zin zou hebben.
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Voor deze regeling zou men in de eerste plaats de condensator CY (fig. 270) regelbaar kunnen maken.
Dit heeft echter het nadeel dat de afstemming bij
Fig. 270
verandering
van
verandert, waardoor C2 voor het
V
zelfde station telkens een weinig moet worden ver
O
steld, als de ontvangsterkte wordt veranderd.
Aan dit bezwaar wordt tegemoet gekomen door toe
passing van een z.g. differentiaal condensator Cd, welke
o.a. volgens fig. 271 (I)kan worden aangebraóht.
Deze condensator bevat twee stel vaste en één stel
draaibare platen. Zij in een bepaalde stand (zie fig. 271 I) de
capaciteit tussen het ene stel platen C 3 en tussen het andere C4,
dan zal bij draaiing naar rechts C3 groter en Ct4 kleiner worden.
Fig. 271 (II) geeft het
Fig. 271
vervangingsschema
aan.
H
,a
De spanningen tussen ab
en bc zullen zich verhou
den als C4 tot C3 voor
het geval dat de impe
dantie van de afgestemde
2
kring LC2 veel groter is
dan C4.
De spanning tussen b en c is door deze spanningsdeling binnen
bepaalde grenzen regelbaar, welke afhangen van de nulcapaciteit
van de diff. condens.
Verder zal, wanneer CY klein is, de afstamming van LC2 niet door
C3 — C4 worden beinvloed.
(De nauwkeurige berekening van deze schakeling, waarvan
meerdere variaties voorkomen, is zeer bewerkelijk).
Bij zeer sterke stations kan het voorkomen, dat C3 niet klein
genoeg kan worden gemaakt (nulcapaciteit van een draaicondensator). Over het algemeen voldoet deze schakeling echter goed.

EE

‘O

171. Sterkieregeling met de le H. F. lamp, selectode, varitetrode
varipenthode (staartlampen).
Men kan ook de sterkte van het ontvangen signaal op verschil
lende wijzen regelen met behulp van de le .H F. lamp. In de eerste
plaats kan dit geschieden door regeling van de gloeistroom. Deze
regeling, die voor enige jaren vrij veel werd toegepast, is thans
algemeen verlaten. Bij indirecte verhitting van de gloeidraad werkt
de regeling te traag, vanwege de grotere warmte-capaciteit van het
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buisje, dat de gloeidraad omgeeft. Ook is deze regeling niet soepel,
omdat een zeer geringe verandering in gloeistroom reeds een grote
verandering in emissie geeft.
Bij toestellen met netvoeding regelt men meestal de negatieve
roosterspanning van de H. F. lamp, waardoor de steilheid van de
arbeidskarakteristiek wordt beinvloed (fig. 272).
Met deze regeling is de geluidsterkte te variëren van bijna on
hoorbaar tot de maximale sterkte.
Fig.272
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De kromming van de karakteristiek kan bij sterke stations aan
leiding geven tot ingewikkelde detectieverschijnselen (o.a. de z.g.
kruismodulatie). Daarom gebruikt men wel een H. F. lamp met
een grote roosterruimte, een zoog, staartlamp, waarvan in fig. 273
een Ia — Eg karakteristiek is aangegeven. (Selectode, varitetrode,
varipenthode).
Van deze karakteristiek kan een groter stuk als een rechte lijn
worden opgevat als van de vorige, waardoor genoemde detectieverschijnselen bij deze lamp practisch niet voorkomen.
Men verkrijgt een dergelijk karakteristiek o.a. door de spiraaldraad van het stuurrooster niet in
Fig. 275
zijn geheel dezelfde spoed te geven.
,rooster
Maakt men deze bijv, volgens fig.
■buisje
275, dan komt het linker gedeelte
van
het rooster overeen met dat van
qloeidraad
een lamp met grote g en het rechter
gedeelte met dat van een lamp met een kleinere g. Bij benadering
kan men de lamp voor dit geval opvatten als twee paralelgeschakelde lampen. Het linker gedeelte van het rooster zou daarvoor
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lijn I als karakteristiek geven (Fig. 276), het rechter gedeelte lijn
II, waaruit lijn III voor de gehele lamp kan worden afgeleid.
Fig.276
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In Fig. 277 is een van de manieren aangegeven, waarop men met
een regelweerstand de negatieve roosterspanning van deze lamp
Fig. 277
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kan regelen; door R vloeit de som van de anodestromen van alle
lampen uit het toestel. Verder vormen R± en C een filter voor de
, ,bromspanning’ ’.

HOOFDSTUK X.
De triode als generator.

Iets over zenders.

172. Roosterspan ning en anodespanning zijn bij de triode als
versterker tegengestelde fase.
Fiq. 278
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in fig. 278 I is eenl reeds vroeger behandelde „versterkertrap”
wordt, dat een sinusvormige
aangegeven, waarin verondersteld
'
roosterspanning Cf) werkzaam is; fig. 278 II geeft weer de grootte
van Ia, Ea en ea aan als functie van de tijd. Wanneer het rooster
minder negatief wordt, wordt Ia groter, waardoor Ia x Ra toe
neemt en dus de plaatspanning Ea evenveel afneemt. Bij weerstandsversterking is dus de wisselstroomvector van Ia in fase met e0,
eveneens in fase met Ia X Ra en in tegengestelde fase met de wisselstroomcomponente van Ea. Hieruit volgt het vectordiagram, zoals
dit in fig. 278 III voor deze grootheden is aangegeven.
Is nu bijv. ea = 1 Volt en R(l = 106 Ohm, dan bedraagt de aan
de roosterkring toegevoerde energie bij benadering
0

. R
0

106

Watt.

Bij 25-voudige spanningsversterking en Ru = 0,25 X 106 Ohm,
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2500
------ Watt.
106
1
De energie in de roosterkring bedraagt dus in dit geval ------ ste
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gedeelte van die in Ru, welke laatste energie geleverd wordt door
de anodebatterij. Een zeer klein gedeelte van de energie in de anode
kring zou daarom voldoende zijn om de benodigde energie voor de
roosterkring te leveren.
Dit kan op vele manieren geschieden door een terugkoppeling,
welke in dit geval tot taak heeft er voor te zorgen dat op het rooster
1/25 gedeelte van de anodewisselspanning werkt in tegengestelde fase
met de anodespanning.
Deze voorwaarde is echter nog niet voldoende om de lamp te
laten ,,genereren”. Hiervoor wordt nl. nog een trillingsketen ver
eist, waarvoor meestal een L. C. keten wordt genomen; er bestaan
nl. ook nog andere mogelijkheden.

bedraagt de

wisselstroomenergie in Ru:

—

173. De triode als generator.
Werkt op het rooster van fig. 279 I een sinusspanning ea, waar(r=
van de frequentie gelijk is aan die van de keten LC
dan is de LC keten voor dit geval aequivalent met een ,,Ohmse”

weerstand van de grootte

Zu =
D
RC
"

(Zie hoofdstuk wissel-

stroomtheorie).

Fig. 279
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De afzonderlijke stromen
en I2 zijn veel groter dan Ia, terwijl
de vector van
nagenoeg | periode naijlt ten opzichte van Ia
(fig. 279 II) en ook ten opzichte van eg. Verder zij opgemerkt dat
de wisselspanning tussen a en b gelijk is aan
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Ea-b — Lo)I x
en dat de flux 0 van L in fase is met 7\.
Brengt men de spoel A zodanig in de buurt van L dat het aantal
omvatte krachtlijnen (zie par. 52) van deze spoel meer dan 1/25
gedeelte bedraagt van dat van L, dan zal in A een EMK van weder
zijdse inductie worden opgewekt, die
periode faseverschil heeft,
t.o. van
en dus nagenoeg in fase is met Eg, terwijl de grootte van
E
deze EMK iets groter is dan —- (fig. 280) en dus ook iets groter

dan 1^ (bij 25-voudige spanningsversterking).
Fig.280
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Men kan de spoel A op twee manieren aansluiten, volgens de
getrokken lijnen, of volgens de gestippelde verbindingen. In het
ene geval zal de in A opgewekte EMK van wederzijdse inductie
nagenoeg in fase zijn met Eg, in het andere geval in tegengestelde
fase.
Is de genoemde EMK in fase met Eg, dan zal de totale eg toenemen
daardoor neemt Ia toe, enz. (fig. 280 II). Door deze wisselwerking
zal de allerkleinste wisselspanning op het rooster die oorspronke
lijk aanwezig was, steeds groter worden, totdat de amplitude van
Ia tussen de grootst mogelijke grenzen verandert. Deze grenzen
zijn voor dit geval bepaald door de verzadigingsstroom enerzijds
en de stroom Ia = 0, anderzijds.
Voor het genereren is dus nodig dat de in A opgewekte EMK
zoveel mogelijk in tegengestelde fase is met Ia en dat deze EMK
groter is dan
deel vanEfl.
De allerkleinste eg, die oorspronkelijk aanwezig moet zijn, is
in normale gevallen altijd aanwezig. Een van de redenen daarvoor
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is bijv, gelegen in onregelmatigheden in de emissie. Deze zijn buiten
gewoon gering, maar toch voldoende om in de LC keten steeds
bijna onmeetbaar kleine wisselstromen tengevolge te hebben.
Zodra de koppeling tussen plaat en roosterkring voldoende „vast”
is, worden deze stromen op bovengenoemde manier versterkt tot
voor deze toestand grootst mogelijke waarde. Het genereren ont
staat dus automatisch in de resonantiefrequentie van de LC keten.
Van het groote aantal „generatorschakelingen”, dat mogelijk is,
zullen er enige in principe worden aangegeven.

174. Enige generatorschakelingen.
In fig. 281 is de LC keten in de roosterkring aangebracht. De
verklaring komt op hetzelfde neer als
Fig.281
die voor fig. 280. (Tracht zelf hiervoor
het vectordiagram te construeren.) Door
regeling van C kan men iedere frequen
tie, die groter is dan de eigen frequentie
LfE =
van de spoel L, instellen. Verder blijkt
uit de waarneming, dat de eenmaal in
gestelde frequentie ongelofelijk con
stant blijft; men heeft in dit opzicht de meest ideale wisselstroomgenerator, die men verlangen kan.
In fig. 282 is een z.g. driepuntschakeling aangegeven. De spanning

Fig. 282

Fig. 283

er en e2 zijn steeds in fase. Wanneer dus p met de gloeidraad en q
met het rooster is verbonden zijn plaatspanning en roosterspanning
in tegengestelde fase. De voorwaarde voor genereren is daarom weer
aanwezig, mits e2 een voldoende grootte bezit, welke door verplaat
sing van het punt p kan worden geregeld. De anodebatterij is
thans tussen r en s aangesloten. Dit geeft in beginsel geen verschil,
maar is in dit geval noodzakelijk omdat anders het rooster een
hoge positieve spanning zou krijgen.
Men kan ook z.g. parallelvoeding toepassen (fig. 283). In dit
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geval moet een H. F. smoorspoel in serie met de batterij worden
geschakeld, omdat de batterij anders voor de H. F. spanning Ea
een kortsluiting zou vormen. In fig. 284 zijn enige andere schake
lingen aangegeven, waarin thans de voeding door de batterij of
een gelijkstroomdynamo is achterwege gelaten.
Bij al deze schakelingen is door L en C aan de voorwaarde vol
daan dat plaat en roosterspanning in tegengestelde fase verkeren
(zie wisselstroomtheorie). De verhouding tussen de grootte van L
Fig.284

5^-c,
=±=4e

en C moet weer zodanig gekozen zijn, dat de roosterspanning vol
doende grootte bezit. Verder zal weer bij benadering de resonantie-frequentie van de getekende L. C. keten ontstaan.
175. Het automatisch instellen van de negatieve roosterspanning.
In sommige gevallen wenst men de amplitude van I door het
instellen van een negatieve roosterspanning te beperken, o.a. met

I

b

E^j_ :Ü
-T

ï

T

I

Fig. 285

/fW

het oog op het gedeeltelijk vermijden van hogere harmonischen en
ook om andere redenen, waarop hier niet nader zal worden ingegaan.
Hiervoor past men dikwijls de schakeling van het audion toe (147)
zoals in fig. 285 (I) voor een generatorschakeling is aangegeven.
Wanneer de lamp niet genereert zal zich volgens het vroeger
behandelde een negatieve roosterspanning van enige tiendedelen
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van een Volt met de daarbij behorende Ia instellen. Bij genereren
zal in fig. 285 de gemiddelde negatieve roosterspanning groter
worden door de wisselspanning, die tussen a en b ontstaat.
In fig. 285 II is ten ruwste aangegeven hoe de lamp van de rust
stand in genererende toestand overgaat. Het rooster kan bij deze
schakeling niet noemenswaard positief worden, wanneer R vol
doende grootte bezit.
De amplitude van Ia is in fig. 285 tevens bepaald door de spanning
Eb van de batterij. Bij een hogere batterijspanning zou bijv, de door
een stippellijn (fig. 285 II) aangegeven arbcidskarakteristiek be
horen, welke een grotere roosterruimte en een grotere amplitude
van Ia tengevolge zou hebben. Deze eigenschap wordt bij een
omroepzender toegepast bij de z.g. plaatmodulatie.

176. Principeschema van een omroepzender met plaatmodulatie.
In fig. 286 is een driepuntschakeling met audionschakeling voor
de automatische negatieve roosterspanning aangegeven. De condenFig. 286
sator Cb dient al’
d
----------leen om de gelijk
stroom door L te
S
Cb|
Sa
blokkeren, even
als de H. F.
31
smoorspoel S tot
Ca
doel heeft om de
La
H. F.
wissel
stroom door de
batterij of gelijkstroom-dynamo ,,tegen te houden”. De antennekring LaCa, welke inductief gekoppeld is met LC, kan worden
afgestemd op de frequentie van LC, in welk geval door de antenne
de maximale hoeveelheid energie wordt uitgestraald.
Volgens de vorige paragraaf wordt de amplitude van Ia, en dus
ook van I, bepaald door de grootte van Ea. In de voedingsleiding
is een laagfrequenttransformator met microfoon opgenomen (zie
,,Electriciteit” van d. S.). Bij spreken of muziek maken voor de
microfoon M zal tussen a en b een LF spanning worden opgewekt,
waardoor Ea een periodieke verandering volgens de verschillende
geluidsfrequenties ondergaat. (S biedt aan de ZF-stromen geen
noemenswaardige weerstand).
Door deze LF plaatmodulatie zal een overeenkomstige amplitudemodulatie van Ia, en dus ook van
ontstaan, welke practisch
met de eerstgenoemde evenredig is.
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Het werkelijke schema van een omroepzender is veel gecompli
ceerder. De spanning ab wordt in de eerste plaats door een aparte
versterker een groot aantal malen versterkt. Verder gebruikt men
een kleine triode als generator, waarachter meerdere trappen
HF versterking wordt toegepast. Tenslotte worden de aldus ver
kregen HF en LF spanningen op een zeer grote triode van meerdere
kilowatts vermogen aangesloten. (Zie „Barkhausen”, „Wagner”,
enz.). Op verschillende de andere wijzen van modulatie zal niet
nader worden ingegaan.

I

HOOFDSTUK XI.
Toepassingen.

177. Superheterodyne ontvangst.
Men kan een gevoeliger, en tevens selectiever, ontvangtoestel
maken door de HF spanning, alvorens deze te detecteren, te superponeren op een, in het ontvangtoestel opgewekte, HF spanning
van lagere frequentie, waarvoor bijv, een aparte triode kan worden
gebruikt.
In principe kan dit worden aangegeven door L van de afge
stemde antennekring te koppelen met een spoel A, waarin de door
de generator G opgewekte HF hulpstroom loopt. (Fig. 287 II).
Fig. 287
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De door het magnetisch veld van deze hulpstroom in L opge
wekte EMK veroorzaakt tussen a en b een spanning Eh met
een frequentie vh. (De sinuslijn is vervangen door een arcering).
Wanneer alleen de „draaggolf” aanwezig is, dus wanneer de
zender niet wordt „besproken”, wordt de spanning tussen a en b
voorgesteld door fig. 287 III (Ez, frequentie vz). Fig. IV geeft dan
voor het geval dat beide spanningen tegelijk werkzaam zijn, de
resulterende spanning tussen a en b aan, nl. een HF spanning,
waarvan de amplitude volgens het vrceger behandelde met een
frequentie vz — vh varieert tussen de grenzen Eh — Ez en Eh + Ez.
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Is de zender tevens gemoduleerd met een geluidsfrequentie dan
zal bovengenoemde modulatie nogmaals met de frequentie gemodu
leerd zijn, zoals uit fig. 287 V gemakkelijk is na te gaan.
Door a — b op een detector aan te sluiten (zie onder ,,detectie”)
kan men eerst de hoge frequentie vz — vh detecteren, welke fre
quentie gemoduleerd is volgens de frequentie v0. De aldus verkregen
HF spanning vz — vh wordt daarna op een tweede detector aange
sloten, zodat ten slotte de geluidsfrequentie vg overblijft. Men moet
superheterodyne ontvangst dus tweemaal detecteren, zoals in fig.
288 globaal is aangegeven.
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Kring I is afgestemd op de frequentie
en kring III op vz — vh
welke laatste kring daarom alleen voor de frequentie vs — vh een
hoge impedantie tussen c en d oplevert, waardoor tussen c en d
in hoofdzaak een spanning van de frequentie v2 — vh werkzaam is,
welke spanning gemoduleerd is met de frequentie v(r Deze laatste
frequentie kan op de bekende manier met D2 gedetecteerd worden;
na wegfilteren van de hoge frequenties krijgt men ten slotte tussen
e en / een spanning van de geluidsfrequentie va, die dan weer verder
in het ontvangtoestel kan worden versterkt.
De condensator van kring I zit op één as met die van de HF
generator, waardoor tegelijkertijd de frequentie van de generator
en van kring I wordt veranderd. Verder is er met grote nauw
keurigheid naar gestreefd, dat vs — vh constant blijft, dus dat bij
draaiing van genoemde as de frequentie van de generator evenveel
groter of kleiner wordt als de afstemfrequentie van kring I, waardoor
vz — vh geen verandering ondergaat. Daarom blijft kring III steeds
op dezelfde frequentie afgestemd.
178. Voordelen van swperheterodyne ontvangst.
In de eerste plaats is deze wijze van ontvangst voor zwakke
stations gevoeliger. Beschouwen we daartoe de E — I kromme van
een detectorlamp, waarop in het werkpunt een kleine gemoduleerde

256

HF spanning werkt (fig. 289 I), dan zien we dat de verandering
van de gemiddelde stroomsterkte, en dus de spanning van de
gedetecteerde frequentie, zeer gering is.
Maakt men de hulpspanning van de HF generator veel groter
dan die van het ontvangstation en kiest men de negatieve roosterspanning — ea (het werkpunt) zodanig, dat deze iets groter is dan
de amplitude A van de hulpgeneratorspanning, dan blijkt uit
fig. 289 II, dat thans het steile gedeelte van de eu — I karakteristiek
van de detector wordt gebruikt, waardoor de gemiddelde I van de
detector binnen veel wijdere grenzen verandert
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Volgens bldz. 192 was de gedetecteerde LF spanning van zwakke
stations bij normale detectie evenredig met het kwadraat van de
in de antennekring opgewekte spanning, waardoor een bijv. 10 maal
zo zwak station een 100 maal zo kleine LF spanning tengevolge had.
Uit fig. 289 II kan men zien dat de verhoudingen bij superhyretodyne ontvangst gunstiger zijn, omdat thans de L F modu
latie vg als het ware sterk vergroot wordt overgebracht op de HF
spanning met de frequentie vz — vh.
Het voornaamste voordeel van een „superhet” is voor omroepontvangst echter gelegen in de verhoogde selectiviteit.
In de eerste plaats kan men voor kring III uit fig. 288 een bandfilter vervaardigen dat slechts voor één frequentie (yz — v/t) moet
zijn ingericht, hetgeen veel eenvoudiger is dan het maken van een
filter voor een groot frequentiegebied. Verder kiest men voor
vz — vh een frequentie van bijv. 100000 Hertz, waardoor de ver

houding

nog veel gunstiger wordt (vergelijk bldz. 134). Dit is
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een van de redenen waarom met een „superhet” een betere selecti
viteit kan worden bereikt dan met een gewoon ontvangtoestel; de
in fig, 178 gegeven kromme was dan ook opgemeten aan een
„superhet”. Natuurlijk kunnen aan een „superhet” ook nadelen
verbonden zijn, waarop hier niet verder kan worden ingegaan.

179. Sluiereffect (fading)} automatische sterkteregeling.
De lucht is op zeer grote hoogte (bijv. 100 km) sterk geioniseerd
door de ultraviolette stralen van het zonlicht.
Deze geioniseerde luchtlaag, de Haeviside-laag, waarvan de vorm
en de hoogte van allerlei atmosferische invloeden afhankelijk is,
werkt voor electromagnetische golven in een bepaald frequentiegebied (korte golven) als een soort spiegel, waartegen deze golven
terug worden gekaatst, indien zij die laag in schuine richting treffen.
Door deze laag kan een HF signaal enige malen om de aarde heen
lopen. Verder schijnen de dielectrische verliezen in die ijle lucht
lagen zeer gering te zijn, waardoor het enigszins verklaarbaar wordt,
dat men, vooral ’s avonds, betrekkelijk zwakke, veraf gelegen
stations sterk door de luidspreker krijgt. Helaas kan de sterkte
van deze stations binnen zulke ruime grenzen, van bijna onhoorbaar
tot overbelasting van de eindlamp, veranderen, dat het luisteren
er naar een twijfelachtig
Fig.290
genot wordt; soms kan
het geluid tevens ver
vormd worden. Dit zwak
ker
worden
(fading)
wordt gedeeltelijk ver
aarde
P
klaard, doordat van het
zelfde station electromagnetische golven de antenne langs ver
schillende wegen bereiken, bijv, door onregelmatige vorm van de
Haeviside laag.
Bedraagt het wegverschil voor het punt p voor de richting a en
de richting b bijv, een halve golflengte, dan zal de uit de richting a
komende golf in tegengestelde fase zijn met die uit b, waardoor ze
eikaars werking op de antenne grotendeels zullen opheffen.
Daardoor zal de sterkte van het ontvangstation in p bij ver
andering van de Haeviside laag voortdurend veranderen. Men kan
deze verandering bij belangrijke ontvangstations o.a. door het
toepassen van een meervoudig antennesysteem gedeeltelijk com
penseren, welke methode echter voor een omroepontvangsttoestel
meestal niet uitvoerbaar is.
J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

17

258
Daarom voorziet men in de laatste tijd sommige ontvangtoestel
len van een z.g. automatische sterkteregeling, hetgeen op ver
schillende manieren kan geschieden. Men kan bijv, gebruik maken
van het feit dat de gemiddelde anodestroom van de detectorlamp
een maat is voor de in de antenne opgewekte H. F. spanning. Bij
roosterstroomdetectie bijv, neemt bij toename van de amplitude
van de draaggolf de gemiddelde anodestroom af (par. 147). Laten
we deze anodestroom een extra weerstand doorlopen, dan kan het
spanningsverlies in deze weerstand worden gebruikt om de nega
tieve roosterspanning van de H. F. lamp zodanig te regelen, dat
binnen zekere grenzen de sterkte van het geluid onafhankelijk is
van de sterkte van het ontvangen station. We zullen hierop niet
nader ingaan.
180. Gramofoonaansluiting.
Het electromagnetisch systeem van de ,,pick-up” fig. 291 bezit
in principe dezelfde samenstelling als dat van een electromagnetische luidspreker met uitgebalanceerd anker (vergelijk fig. 54).
Het ankertje A maakt heen en weer gaande bewegingen volgens
de pijltjes p, waardoor tussen de uiteinden
Fig. 291
a en b van het draadklosje inductiespanningen ontstaan tengevolge van de fluxveranderingen in A. Daar we hier te doen
hebben
met het omgekeerde probleem van
A
de luidspreker, nl. het omzetten van
a<>Z ■°b mechanische in electrische energie, zijn aan
N
de constructie van een goede pick-up
weer grote moeilijkheden verbonden.
Meestal wordt de pick-up via een kleine
negatieve
roosterspanning aangesloten op
gram
plaat>_
het rooster van de detectorlamp, terwijl
de sterkte van het geluid wordt geregeld
met een weerstand R van 50 a 100000 Ohm
welke als z.g. potentiometer is geschakeld
LL-DJ—L .1—1 JJ
(fig. 292).
Aan R is de weerstand Ra parallel geschakeld, hetgeen praktisch
van geen belang is door de grote waarde van Ra. Het aansluitbusje
b is verbonden met een punt van de schakeling dat de juiste nega
tieve roosterspanning bezit, waarvoor bijv, een aftakpunt van de
weerstand R uit fig. 277 kan worden genomen.
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Voor verdere bijzonderheden zij o.a. verwezen naar Radio
nieuws van 1 Juli 1933 ,,De electrische gramofoonopnemer door
Cramwinkel en Dijksterhuis.”
Voor het onderzoeken van de frequentie karakteristiek van een
pick-up heeft men
Fig.292
in de handel een
klosje
R
speciale gramofoonpick-up
b
plaat, welke een
WvW-r
sinustoon
geeft,
waarvan de fre
naar
negatieve
quentie zeer gelei
rooster
spanning
delijk verandert van
o-«—
6000 tot 100 Hertz.
Bij een dergelijke plaat behoort de spanning tussen a en b (fig. 291)
gemeten met een lampvoltmeter bij alle frequenties constant te
zijn. Fig. 293 geeft een dergelijke karakteristiek van een goede
pick-up.
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Boven een frequenties van ongeveer 6000 Hertz geeft de pick-up
praktisch geen geluid meer. Dit wordt met opzet gedaan, omdat
het z.g. naaldgeruis, dat zeer hoge frequenties bevat, anders te
hinderlijk zou zijn.

HOOFDSTUK XII.
Enige metingen aan ontvangtoestellen.
(Zonder meten komt men niets te weten.)

181. Metingen met een draaispoelinstrument.
De meest voorkomende metingen kunnen met behulp van een
klein, onmisbaar, draaispoelinstrument worden verricht (par. 73)
dat tegen geringe prijs in de handel verkrijgbaar is. (A. E. G.,
Hartmann en Braun, Mavo, enz.
Deze meters geven de volle uitslag bij 2 of 3 mA bij een voor de
meeste gevallen voldoende nauwkeurigheid van 1 a Ij- %.
Een veel voorkomend metertje voor 2 mA, dat een weerstand
van 50 Ohm bezit, geeft tevens de volle uitslag bij een spanning
tussen de aansluitklemmen van 0,002 x 50 = 0,1 Volt.
We zullen met behulp van dit metertje enige metingen behan
delen. Wenst men hogere spanningen te meten dan gebruikt
men (zie „Electriciteit” v. d. S.) een voorschakelweerstand. Voor
de volle uitslag bij bijv. 300 Volt bedraagt de grootte van deze
weerstand:
300 V.
— 50 = 149950 Q.
0,002 A.

Voor grotere stromen dan 2 mA. schakelt men aan het metertje
een geijkte weerstand (shunt,
Fig, 294
nevensluiting) parallel.
2 m.A^-^50
Wenst men bijv, dat deze meter
0,002 a( yw\ )
de volle uitslag geeft bij 0,5 Amp.
(fig. 294) dan moet bij deze
Rs
stroom
door de shunt Rs een
QS A
0,5 A
-oiuu—
stroom
gaan
van 4,998 A. (fig.
0,4998 A.
294), waaruit voor de grootté van
R volgt:
50 X 0,002
oo 0,02 Q.
4,998
Nemen we verder aan dat een tiende deel van de volle uitslag
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nog een tamelijk voldoende meetnauwkeurigheid biedt, dan kan
men met behulp van diverse shunts en voorschakelweerstanden,
die ook in het toestel met een omschakelaar aangebracht kunnen
zijn, gelijkstromen meten vanaf 0,0002 Amp. en spanningen vanaf
0,01 Volt, tot elke willekeurige waarde.
Wenscht men bijv, de verschillende ruststromen en spanningen
van de lampen in een ontvangtoestel te con
Fig.295
troleren, dan kan men, wanneer de aansluitpunten moeilijk toegankelijk zijn, van een
lampvoetje van een defecte radiolamp een
,,stekker” S maken, die men in de plaats
van de te meten lamp zet (fig. 295). De te
meten lamp komt dan in een apart voetje V,
terwijl in het verbindingssnoer alle gewenste
aansluitingen voor de meter kunnen worden
gemaakt.
IÏHJÏI
De plaatstroom en de plaatspanning kun
nen zodoende in de meeste gevallen worden
gemeten in tegenstelling met de roosterS
spanning, waarop we spoedig terugkomen.
Bij het meten van spanningen moet men in
lïtiffii
X^x\k\kk\\\\\\
sommige gevallen n.1. voorzichtig zijn, omdat
de weerstand van de voltmeter een extra belasting voorstelt, die
soms ontoelaatbaar is.
In fig. 296 bijv, bedraagt de plaatspanning 150 — 0,00004 x
106 =110 Volt. Zou men, teneinde deze spanning te meten, de
meter met een meetbereik voor 300 Volt, dus met een weerstand
van 150000 Ohm, tussen a en b aansluiten,
Fig. 296
dan zou deze een spanning aanwijzen van
ongeveer
0,04 m.A

1 M _n_

b.

-•

+A150 V.

0,15
—— x 150 V. = 19,6 V. ! !
1,15
(ga dit na), omdat de lamp door de voltmeter a. h. w. is kortgesloten.
De „gelijkstroomweerstand” van de

lamp bedraagt hier nl.
HO
Ï2.
------ X 1000 = 2,75 X 106 £>.
0,04

Men kan dus alleen met een draaispoelweerstand spanningen
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meten wanneer de stroom, die het instrument als voltmeter ge
bruikt, in het niet valt ten opzichte van de aanwezige bedrijfsstroom. Wenst men zich in dit geval toch met deze meter te behel
pen, dan moet men alleen de stroom van 0,04 mA: meten (die dan
een zeer kleine uitslag geeft van 1/50ste gedeelte van de volle uit
slag) en daarna de plaatspanning berekenen uit deze stroom en de
weerstand van 1 M Q.
Hier blijkt reeds de behoefte aan een Voltmeter, die praktisch
geen stroom gebruikt, waarop we bij de lampvoltmeters nader
terugkomen.
Weerstanden, welke veel groter zijn dan 50 Ohm kan men meten
met behulp van een batterij, waarvan men eerst de spanning meet,
en daarna de stroom door deze weerstanden in serie met de meter
aan te sluiten. Neemt men genoegen met een kleinste stroom van
0,2 mA., dan is voor het meten van 1 M. Ohm een spanning nodig
van 106 0,0002 = 200 Volt, waarvoor ook een P. S. A. kan worden
gebruikt. De zeer hoge weerstanden bestaan meestal uit een staafje
keramisch materiaal, waarop een dun laagje kool is aangebracht.
Staat deze weerstand op het punt van defect te raken, dan kan
het voorkomen, dat deze bij 200 Volt schijnbaar intact is, doch
bij bijv. 4 Volt geen stroom doorlaat. Daarom is het gewenst deze
weerstand bij lage spanning te meten, waarvoor weer een lampvoltmeter moet worden gebruikt.
182. Lampvoltmeters. (Gelijkstroom}.
Met behulp van een kleine triode en het besproken metertje
Fiq.297

3a
■2m.A

■ B

+2.

I

-----

A

-eg -y2v

kan men een voltmeter voor gelijkstroom maken, die praktisch
geen stroom gebruikt, door de te meten spanning tussen a en b
aan te sluiten (fig. 297). Door de weerstand R zorgt men voor een
spanningsverlies van bijv. | Volt, waardoor het rooster minstens
| Volt negatieve wordt en geen noemenswaardige roosterstromen
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kunnen optreden. Tevens is de gloeidraad daardoor iets minder
dan de normale spanning aangesloten. Daardoor wordt de levens
duur van de lamp veel groter en verandert de karakteristiek niet
noemenswaard met de tijd. Bij iedere meting moet men eerst
controleren of de spanning tussen c en d de waarde bezit, waarbij
de lamp geijkt is, hetgeen kan geschieden door de mA. met een
omschakelaar via een voorschakelweerstand op a en b aan te sluiten.
(De mA. meter werkt dan weer als Volt meter).
De batterij spanning B kiest men zodanig dat bij kortsluiting van a
en b de meter 2 mA. aanwijst, waarvoor meestal 15 a 30 Volt vol
doende is. Men kan thans met behulp van de karakteristiek span
ningen meten tot ongeveer 1 Volt, zonder dat in de keten a — b
een stroom loopt; a — b gedraagt zich dus als een voltmeter van
bijna oneindig grote weerstand. Wordt de spanning tussen a en b
veel groter dan 1 Volt, dan wordt de stroom door de mA. meter
nul. Bij te hoge spanningen kunnen dus, mits b wordt aangesloten
aan de min-pool, geen instrumenten defect raken.
Grote weerstanden kunnen thans met enige volts spanning
Fig 298
worden gemeten door bijv,
volgens fig. 298 de spanning
tussen de uiteinden van de on
Rx
bekende weerstand Rx te ver
Bi-2V.
gelijken met die van Ra, door
a — b eerst volgens de getrok
Ra
ken-, en daarna volgens de
-------- X''
T ' stippellijnen aan te sluiten.
Door voor Ra enige van te voren geijkte koolweerstanden te
nemen kan men zodoende. met gemak alle voorkomende weer
standen van bijv. 0,001 tot 10 M. Ohm in korten tijd meten.
Isolatieweerstanden zijn eveneens op een dergelijke manier te
bepalen. Is Ra bijv. 5 M. Ohm en de spanning van B 200 Volt, en
meet men tussen de uiteinden van Ra een spanning van 0,2 Volt,
dan volgt hieruit voor Rx:
200
---- X 5 = 5000000000 12!

0,2

Men kan zodoende gemakkelijk de isolatieweerstand van conden
satoren, transformatoren, enz. bepalen. Het is meestal praktisch
alleen van belang te weten of deze weerstand boven een bepaald
bedrag is gelegen, waardoor een nauwkeurige meting overbodig is.
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Hogere gelijkstroomspanningen kan men o.a. meten volgens fig. 299.
De te meten spanning sluit men
aan
tussen p en q; R bestaat uit
Fig. 299
een serieschakeling van koolweerstanden met een totaal bedrag
van bijv. 6 M. Ohm, terwijl b met
een omschakelaar op verschillen
de aftakpunten kan worden aan
gesloten.
1
Is r, bijv.---- R en de spanning
1 J 200
tussen p en q 200 Volt, dan staat het rooster aangesloten op een
spanning van 1 Volt. Thans heeft de lampvoltmeter een weerstand
van 6 M. Ohm, hetgeen voor de meeste gevallen geen bezwaar op
levert. In fig. 296 zou men bijv, met deze schakeling een plaatspanning meten van ongeveer 100 Volt (ga dit na) hetgeen vol
doende nauwkeurig is.
Er bestaan nog vele andere schakelingen voor lamp-voltmeters,
waarvoor naar de betreffende litteratuur wordt verwezen.

“(2)®

183. Lampvoltmeters. Wisselstroom.
Voor wisselstroom zijn eveneens vele schakelingen mogelijk,
waarvan wij slechts enkele in principe zullen behandelen. In de
eerste plaats kan men een schakeling overeenkomstig par. 144
(plaatdetectie) toepassen.

Fig. 300
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Met de roosterbatterij B kan men het punt Eo instellen, en de
te meten wisselspanning tussen a en b aansluiten, C vormt voor de
H. F. stroom een kortsluiting (fig. 300).
Daar men EQ iedere grootte kan geven, is het in principe mogelijk
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om zelfs hoge wisselspanningen te meten, zonder dat men in het
gebied van de roosterstroom komt, door Eo iets groter te maken
dan de amplitude van deze spanningen. Voor sinusvormige stromen
kan de meter met de netfrequentie (50 Hertz) geijkt worden en
daarna voor hoog- en middelfrequente spanningen worden gebruikt.
Tussen b en a behoort ,via de wisselspanningsbron, contact te zijn,
opdat de gelijkspanning Eo op het rooster kan werken. Deze scha
keling heeft het voordeel, dat aan de wisselstroombron praktisch
geen energie wordt ontnomen, mits E^ zo groot is dat geen roosterstromen ontstaan. De batterij B (en de instelling daarvan) vormen
echter een complicatie, die vermeden kan worden, wanneer een
gering watt verbruik mag worden toegestaan, hetgeen in de dage
lijkse praktijk meestal het geval is. In dat geval kan men de triode
nl. gebruiken in de audeonschakeling (fig. 301.).
Fiq.301

ao-

__0

11-T
o
N

R
2T

b

Eq

O

De werking van deze schakeling is in par. 147 uitvoerig behandeld.
Door R en de zwakke roosterstroom bezit de meter een verliesweerstand van 0,1 a 0,2 M. Ohm, hetgeen niet toelaatbaar is, wan
neer de meter rechtstreeks op een afgestemde kring van zeer goede
kwaliteit zou worden aangesloten.
De meter kan weer met de netfrequentie worden geijkt, en voor
H. F. sinusstromen worden gebruikt.
De meeste in het ontvangtoestel voorkomende hoog- en laagfrequente wisselspanningen kunnen er mee worden genieten;
alleen zeer geringe wisselspanningen geven een te kleine afname
van de gemiddelde anodestroom. Wenst men deze dus te meten dan
moeten ze eerst worden versterkt, hetgeen op bekende wijze verliesvrij kan geschieden.
Metingen aan pick-ups, luidsprekers en microfonen kunnen er
eveneens mee geschieden.
Voor de meeste van deze metingen dient men echter allerlei voor
zorgen te nemen vanwege de grote gevoeligheid van de meter.
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Nadert men bijv, de schakeling van fig. 301 met de hand, dan kan
het gebeuren, dat de meter reeds een spanning van bijv. 0,5 Volt
aanwijst, doordat het lichtnet, via het lichaam als condensator, op a
een spanning van 0,5 Volt induceert.
Daarom moet de schakeling geheel worden afgeschermd en de
meting liefst altijd zo worden ingericht, dat zowel deze afscherming
als het punt b met de aarde kunnen worden verbonden. Anders
kan het voorkomen dat de meter spanningen aanwijst, die tienmaal
zo groot zijn als de spanning, die men eigenlijk wenst te meten!
184. Het meten van C, L en R.
De capaciteit van condensatoren, vanaf enige /ó/ó F. tot iedere
grootte, kan men globaal meten met de netfrequentie door deze
condensatoren in serie te schakelen met een bekende weerstand
(fig. 302).
Met een transformator met aftakkingen kan men bijv, iedere
willekeurige spanning instellen, ter
Fig 302
wijl men met de lamp vol tmeter meet
de spanningen ab en ac (niet bc, want
LR
dan legt men een belastingsweerstand
parallel aan de condensator).
R moet klein zijn, t.o. van de impe
a. R b
dantie
van de lamp-voltmeter, bijv.
c
R = 30000 Ohm. In het vectordiagram
meet men dus i x R en i X z, waaruit
LV
C kan worden berekend. Bij kleine
capaciteiten mag men voor i X z de

iXj

IH

1 Jc

waarde i x —— in de plaats zetten.
cdC

(In geval van twijfel moet verder de isolatieweerstand van de te
meten condensator gecontroleerd worden, omdat de meting alleen
geldig is voor een condensator zonder „lek”). Meet men bijv,
tussen a en b: 1 Volt en tussen a en c\ 80 Volt en is R = 30000 Ohm,
dan is de impedantie van de condensator bij benadering

80 X 30000 Ohm = 2400000 Q.
Bij de netfrequentie 50 is dan:

c _

io12
= 1330
100tc2,4 106

F.

Deze meting geeft in de praktijk goede resultaten, omdat de
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netspanning in de meeste gevallen voldoende sinusvorming is, en
omdat de frequentie meestal zeer constant wordt gehouden (electrische klokken).
Kleine zelfinducties en verliesweerstanden kan men meten vol
gens par. 97 fig. 147. Men bepaalt de te meten zelfinductie door van
deze een trillingskring te maken met een condensator, waarvan
de capaciteit bekend is. Hiervoor kan men een goede draaicondensator gebruiken, waarvan volgens fig. 302 de capaciteit voor de
verschillende standen is bepaald.
Een geijkte H. F. generator kan men met geringe kosten o.a.
volgens fig. 303 maken (vergelijk fig. 285). Verschillende andere
schakelingen zijn eveneens mogelijk. Voor
en S2 kan men ver
schillende spoelen nemen en bij elk stel spoelen een ijktabel maken,
waarin de bij elke condensatorstand behorende frequenties zijn
aangegeven.
Dit kan o.a. geschieden door een ontvangtoestel op een bepaald
station af te stemmen en
Fig.303
daarna aan C te draaien.
De spoelen stralen vol
doende energie uit om de
ontvangst van dit station
c = §S2 R \\
danig te hinderen, zodra
de frequentie van de ge
d
T “
nerator in de buurt van
die van dit station komt. Na enig experimenteren kan men
zodoende de generator voldoende nauwkeurig ijken voor globale
metingen in het omroepgebied.
Het meten van verliesweerstanden is reeds in par. 97 behandeld.

185. De kathodestraaloscillograaj.
In de laatste tijd kan men tegen betrekkelijk geringe prijs
een meetinstrument verkrijgen, waarmede met voor de praktijk
voldoende nauwkeurigheid wisselspanningen in het gebied van
0—10000 Hertz kunnen worden onderzocht, zowel wat betreft de
grootte als de „vorm”.
In principe bestaat de kathodestraaloscillograaf uit een glazen
buis volgens fig. 304, een gloeidraad, en een anode A, waarin een
klein gaatje is gemaakt. Bij aansluiting op een voldoend hoge
spanning zal door het gaatje een dunne bundel electronen vliegen,
welke op de bodem van de buis, welke bodem met een laagje van
een chemisch preparaat is bedekt, een klein lichtend vlekje /q zal
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veroorzaken. Verder zijn in de buis 2 stel metalen plaatjes ab en cd
aangebracht, waar de kathodestraal tussendoor gaat.
Sluit men cd volgens de figuur aan op een spanning van enige
Volts, dan zullen de electronen bij hun doorgang tussen beide plaat
jes een naar boven gerichte kracht ondervinden, wanneer c de plus
is, waardoor het lichtende vlekje iets hoger komt, bijv, in p2. Voor
één Volt spanningsverschil tussen beide plaatjes verplaatst het
vlekje zich ongeveer 1 mm. Staat tussen c en d een wisselspanning
aangesloten, dan zal p een verticaal lijntje beschrijven.
Daar de electronen praktisch geen massa bezitten, zullen zeer
Fig. 30^

c

A

*a

4

Pi/

f

snelle spanningswisselingen tussen c en d onmiddelijk door p worden
gevolgd; de electronenstraal gedraagt zich a. h. w. als een wijzer
zonder traagheid.
Sluit men tussen a en b een wisselspanning aan, dan zal p een
horizontaal lijntje beschrijven, waarvan de lengte weer een maat
is voor de amplitude van deze spanning. Daar de wisselspanning
alleen belast is door de geringe capaciteit van elk stel plaatjes,
komt het toestel in gevoeligheid overeen met een lampvoltmeter.
Werken beide spanningen tegelijkertijd, dan beschrijft het vlekje
de z.g. trillingsfiguren van Lissajous, welke in het algemeen van
zeer ingewikkelde aard zijn. Zijn beide spanningen echter sinus
vormig, dan krijgt men overzichtelijke figuren wanneer de frequen
ties van deze spanningen zich verhouden als
1 : IJ — 1 : 1 — 1 : IJ — 1 : 2 — 1 : 2J — 1 : 3 — 1 : 3J — enz.
Eén Lissajousfiguur hebben we reeds behandeld in fig. 249.
Deze wordt een rechte lijn, een ellips of een cirkel, afhankelijk
van de fase van beide spanningen, voor het geval dat beide fre
quenties aan elkaar gelijk zijn. In fig. 305 is een aantal van deze
figuren aangegeven voor een frequentieverhouding 1:2, 1 : 3 en
2 : 3 bij gelijke amplitude en een faseverschil van 0, 30, 60 en 90

269
graden, in fig. 306 voor nog grotere frequentieverschillen bij 0°
faseverschil tussen beide frequenties.

Fig. 305
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Men kan nu tussen de plaatjes a en b uit fig. 304 de frequentie
van het wisselstroomnet (50 Hertz) aansluiten en de spanning
Fig.306

1:2

1:6

1:3

1:7

s-.o

1:4

1:5

1:8

1:10

zodanig regelen dat in horizontale richting bijna de volle breedte
van het venster wordt doorlopen. Sluit men tussen c en d de span
ning aan van de nog te behandelen toon-generator, dan zal men bij
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de frequenties 50—100 — 150 — 200 , enz. achtereenvolgens
de figuren van fig. 306 te zien krijgen. In de eerste plaats kan men
zo controleren of de vorm van de spanningskromme van de toon
generator ten naastebij sinusvormig is. Is dit het geval dan kan men
de spanning van de toongenerator bijv, op het laagfrequent ge
deelte van een ontvangtoestel of een versterker aansluiten en de
,,output” van deze laatste op de plaatjes c en d. Men kan de ge
leverde spanning dan zowel wat de grootte als de vorm betreft
controleren voor alle frequenties die een veelvoud van 50 zijn.
Verder kan men vergelijkende luidsprekermetingen verrichten
o.a. op een manier, die in fig. 52 is aangegeven, mits men in het
bezit is van een toongenerator.

186. De interferentie-toongenerator. (Zie het artikel van Ir. L. H.
M. Huyds in Radio-Nieuws van Oct. 1930).
We zullen het principe bespreken van een toongenerator die men
met behulp van laatstgenoemd artikel zelf kan maken. De kosten
zijn ongeveer hetzelfde als die voor het zelf maken van een ont
vangtoestel; het is niet gemakkelijk, ofschoon zeer goed mogelijk,
om de zeer lage frequenties zuiver sinusvormig te krijgen.
Men koppelt in beginsel twee H. F. generatoren I en II met twee
spoelen A en B, welke in serie geschakeld volgens fig. 307 staan
aangesloten op het rooster van een lampje, dat als plaatdetector
werkt.
Op het rooster van de detectorlamp werken dan beide frequenties
en v2 zodat men
Fig. 307
volgens het vroeger
H.F.gen.
behandelde tussen
H.Fgen.
9
2
I
a en b de verschilI (o)
Ai
B
frequenties rx — v2
verkrijgt, nadat de
hoge frequenties af
doende zijn wegge
<b filterd. Generator I
geeft steeds dedezelfde frequentie (bijv. 500000 Hertz) terwijl II regelbaar is van
bijv. 500000 tot 510000 Hertz, in welk geval men dus alleen door
regeling van II de frequentie tussen a en b kan regelen van 0 tot
10000 Hertz.
Daar geen van beide generatoren een sinusvormige spanning
geeft zou de spanning tussen a en b evenmin sinusvormig zijn.

I
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Daarom koppelt men spoel A via een tussenkring III, welke eens
en voor altijd op de frequentie v± is afgestemd (fig. 308).
(De noodzakelijke afscherming is door een stippellijn aangegeven).
De in A geïnduceerde spanning van de frequentie iq is thans zuiver
sinusvormig, omdat III alleen resonneert op de frequentie vlt waar
door de invloed van de hogere harmonischen (2vlf 3iq, enz.) in
het niet vallen.
Fig. 308
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Geeft men met de roosterspanningsbatterij de negatieve roosterspanning een waarde die zo goed mogelijk met het kwadratische
gedeelte van de karakteristiek van de detectorlamp overeenkomt,
dan wordt de L. F. spanning tussen a en b nagenoeg sinusvormig.
Dit kan men als volgt inzien:
De EMK in spoel A bedraagt:
Ea = Er sin

(tzq =

Die in spoel B bedraagt (hogere harmonischen)
Eb = eY sin

+ e2 sin 2a>2t

e3 sin 3a>2Z + enz.

(co2 = 2ttp2).

Op het rooster van de detectorlamp werkt dus de spanning:
Erooster =

S^n

S^n

+ ^2 s*n “co2^ + enz-

Daar in het kwadratische gedeelte
Ta = C -^rooster
F2
krijgen we:

Ia = C(E12 sin2

+ er2 sin2 co2t J- e22 sin2 2a>2/ + •••• +

2 er E\ sin coj sin co2 11 -j- 2er sin

sin 2co2Z +

Behalve de omraamde term zijn alle overige termen hoog
frequente stromen, welke door het filter onschadelijk worden
gemaakt.
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Verder is volgens het vroeger behandelde
HF
2Ce1
sin
sin a>2t = Cer E sin (a>Y — to2)
sin (wi + ^2)
wanneer we van het faseverschil afzien (vergel. § 28).
De laatste term is hoogfrequent en wordt dus weer weggefilterd,
zodat we tenslotte tussen a en b de sinusvormige spanning
Ce1E1 sin "(ciq — co2)/
met de verschilfrequentie
— v2 overhouden.
Ten slotte is in fig. 309 het volledige principe schema met do
nodige afschermingen aangegeven.
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De spanning tussen a en b moet eventueel in een aparte L. F.
versterker worden versterkt, waarvoor o.a. het L. F. gedeelte van
een ontvangtoestel is te gebruiken.
Sluit men de aldus versterkte L. F. spanning aan op de kathodestraaloscillograaf, dan kan men met behulp van de netfrequentie
de frequentieschaal van de toongenerator ijken volgens fig. 306.
Ook kan dit, minder nauwkeurig, op het gehoor geschieden, met
behulp van een stemvork en een luidspreker, die op de toon
generator is aangesloten.
Daarna kunnen metingen, als in fig. 52 aangegeven, worden
uitgevoerd, mits de nodige voorzorgen worden in acht genomen.

INHOUD.
HOOFDSTUK I.

Trillingsleer, acoustiek, electroacoustiek.
Blz.

1
2

3
4
5
6

8
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Enkelvoudige of harmonische trilling
Frequentie, trillingstijd en amplitude van een massa m,
opgehangen aan een spiraalveer
Energieomzettingen bij een enkelvoudige trilling . . .
Grafische voorstelling, hoeksnelheid of cirkelfrequentie
Samengestelde trillingen
Samenstelling van trillingen van gelijke frequentie,
faseverschil
Samenstelling van trillingen van ongelijke frequentie
Ontbinden van een samengestelde trilling in enkelvoudige
trillingen; reeks van Fourier; harmonische analyse . .
Lopende golven, golflengte, transversale trillingsvoortplanting
Staande golven, trillingsgetal van een snaar
Longitudinale golven
In een gas zijn alleen longitudinale golven mogelijk .
Stralingsdruk
Geluid. Geluidsdruk
Toonhoogte, geluidssterkte
Hogere harmonischen, timbre
Electroacoustiek, enige voorkomende tonen
Resonantie
Demping, resonantiekromme
Resonantie van een snaar, knopen
,, ,,
,, plaat, knooplijnen
Trillingstoestanden van het membraan van een telefoon
Resonantie van een lichaam, knoopvlakken

1

2
3
4
6

9

10

11
13
15
16
17
17
18
18
18
19
20
20
21
21
22

HOOFDSTUK II

Gehooreigenschappen.
24.
25.
26.
27.
28.

Logarithmische frequentieschaal
Het oor hoort „logarithmisch ”
Het gehoorveld
Combinatietonen. (Oordetectie)
Eenvoudige berekening in verband met ,,oordetectie”

J. J. H. Vrijdaghs, Radio-techniek.

23
24
25
26
27
is

II

Blz

29.
30.

Analyse van de toon van een viool
De voor „radio” in aanmerking komende geluidsfrequenties

29
30

HOOFDSTUK III.

Luidsprekers.

31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

Tegenstrijdige eisen
De electromagnetische luidspreker
De electromagnetische luidspreker met gebalanceerd
anker
De inductordynamische luidspreker
De electrodynamische luidspreker
Het nuttig effect van een luidspreker
Gecombineerde luidsprekers

33
34
36
37
39
42
43

HOOFDSTUK IV.
Beknopte electriciteitsleer, electrodynamica.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Het magnetisch veld, veldsterkte, de flux 0
0 gedraagt zich als een onsamendrukbare „stof” . .
De eerste electromagnetische hoofdwet van Maxwell .
Het magneetveld om een lange rechte draad ....
Het magneetveld in een lange rechte draad
Het magnetisch veld van een ringvormige spoel . . .
Ijzer in de spoel
De windingen niet regelmatig verdeeld
Ijzeren kern met smalle luchtspleet
Het veld van een rechte draadklos zonder ijzer . . .
Arbeid, verricht bij de beweging van een stroomgeleider
in een magnetisch veld
Beweging van een rechte stroomgeleider in een eenparig
magnetisch veld
De inductiewet
De EMK van zelfinductie
Definitie van L
Wederzijdse inductie
Definitie van M

44
45
46
47
48
49
51
52
54
55

56

57
57
59
60
62
63

HOOFDSTUK V.
Electrostatica.
55.
56.

Eenheden volgens het electrostatische stelsel
De dielectrische verplaatsing

. .

64
65

III

Blz.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Potentiaal
Aequipotentiaal-vlakken
Arbeid = (Pi — V2) i * ergen
De capaciteit van een bol
Capaciteit van een platencondensator
De dielectrische constante e
Eenhedenstelsels
Het electrische veld om een geladen geleider van willekeurige vorm
Meerdere platen op verschillende potentialen
Drie willekeurige geleiders met verschillende potentiaal
De „Durchgriff”

65
67
67
68
69
71
72
73
75
75
76

HOOFDSTUK VI.
Wisselstroomtheorie.

68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

80.

81.
82.
83.
84.
85.
86.

Bij een ,,sinusvormige” trilling behoort een „sinus
vormige” snelheid
„Sinusvormige” stromen
Warmteontwikkeling van een sinusvormige wisselstroom
De effectieve stroomsterkte, effectieve spanning . .
Meetinstrumenten, die de effectieve stroomsterkte en
spanning aanwijzen
Draaispoelinstrumenten
Superpositie van meerdere „stroomsoorten”
Hogere harmonischen
Toepassing in radioschema’s
..................................
Wisselstroom door een zelfinductie
Hogere harmonischen bij een zelfinductie
Serieschakeling van een zelfinductie van L. Henry met
een weerstand van R Ohm
E
Nadere beschouwing van I =

Vr2 + L2w2

Serieschakeling van meerdere smoorspoelen
Parallelschakeling van spoelen met weerstand en zelf
inductie
Het effect van een „sinusstroom” bedraagt EI cos cp Watt
Bepaling van e, i en cos (p bij gering wattverbruik, bijv,
bij een luidspreker
Condensator in een wisselstroomketen
Serie- en parallelschakeling van condensatoren. . . .

78
79
80
81

82
83
83
84
85
85
87
88
90
91

92
95
97
99
101

IV

Blz.

87.
88.

89.
90.

Condensator in serie met een ,,0hmse” weerstand .
Serieschakeling van een condensator, zelfinductie en
Ohmse weerstand, aangesloten op een sinusspanning
La> overwegend in grootte
1
— overwegend in grootte

102

Het resonantiegeval
De resonantiekromme
De „resonantiebreedte” bij cp = 45° (serieschakeling)
Skineffect, verliesweerstand
Dielectrische verliezen, verlieshoek, verliesweerstand
van een condensator
Verdere verliezen en eigen capaciteit van een spoel met
zelfinductie

110
113
114
11S

105
108

109

ü)C

91.
92.
93.
94.
95.
96.

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Het bepalen van

120
122

L en C en de verliesweerstand van

een spoel bij een bepaalde frequentie volgens Bjerkness
Paralelschakeling van L, C en R
Stroomresonantie
Nadere beschouwing van de LC keten
De „resonantiebreedte” voor <p = 45° (parallelscha
keling)
Bandfilters
.......................................
Bandfilter met capacitieve koppeling

122
125
126
128

129
132
134

HOOFDSTUK VII.

Radio-ontvangtechniek.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Waarom hoogfrequente stromen? . . .
Ontvangantenne
Storingen
Modulatie
Amplitudemodulatie
Detectie
De afstemming
De afstemming (L en C parallel) . . .
Reactantiediagram voor L en C in serie
Reactantiediagram voor L en C parallel
Afstemming: L en C parallel (vervolg).

De invloed van Ra en 7?
Bandbreedte

138
140
141
142
143
146
147
148
149
150
151
152
153

V

HOOFDSTUK VIII.

Radiolampen.
Blz.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

125.
126.
127.
128.

129.
130.

131.
132.
133.
134.

Emissie
Twee-electrodenlamp of diode ....
Snelheid der electronen, materiaal v. d. gloeidraad
De „aanloopstroom”
De triode
De roosterstroom
Secondaire electronen
Tetrode, penthode, hexode, enz. . .
.
1
De versterkingsfactor g = — . . . .

156
157
158
160
160
165
165
165

De steilheid S en de inwendige weerstand Ri. . . .
Betrekking tussen g, S en Ri (lampformule van Barkhausen)
Arbeidskarakteristieken voor een inductievrije weer
stand in de plaatkring
De triode als versterker (electronenrelais)
Het vervangingsschema van de triode voor het rechte
deel van de karakteristiek en voor negatieve roosterspanning
Spanningsversterking
R74 niet inductievrij
Rw voor maximale wisselstroomenergie
Meerdere versterkertrappen in serie

166

165

167
168
169

170
172
175
175
176

HOOFDSTUK IX.
Het radio-ontvangtoestel.

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

H.F.versterking met behulp van een triode (verouderd)
Pseudo-demping
De plaat-roostercapaciteit
Invloed van de plaat-roostercapactiteit bij capacitieve Zu
Invloed van de plaat-roostercapaciteit bij inductieve Zu
De tetrode als schermroosterlamp
De werking van de schermroosterlamp
De H.F.penthode
Detectie
Kwadratische plaatstroomdetectie

179
180
182

183
184
184
185
187
188
190

VI

Blz.

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

De grootte van de roostercondensator en weerstand 7?!
193
bij plaat detectie
194
Het H.F.Filter
197
Roosterstroomdetectie (Het audion van de Forest) .
202
De grootte van R, C en het H.F.filter
204
Terugkoppeling
206
Detectie met de binode
208
L.F.versterking, a. weerstandsversterking
210
L.F.versterking. 5. transformatorversterking
213
Transformatorversterking (vervolg)
215
De constructie van de L.F.transformator
217
Invloed van het ijzer, hysteresis
219
Eindversterking
220
Eindversterking met een triode, aanpassing ....
222
Maximale on vervormde energie
De arbeidskarakteristiek van de triode bij inductieve
224
Ru
Globale berekening van de eindtransformator. . . . 226
228
Eindversterking met een penthode
231
Balansversterking
232
Afscherming
234
Wisselstroomvoeding
236
Dubbelzijdige gelijkrichting
238
De smoorspoel
239
Verdere afvlakking
240
Wisselstroomvoeding van de gloeidraden
342
Een drielamps ,,wisselstroom”toestel
Sterkteregeling met differentiaalcondensator .... 243
Sterkteregeling met de eerste H.F.lamp (selectode,
244
varitetrode, varipenthode), staartlampen

HOOFDSTUK X.
De triode als generator; iets over zenders.

172.
173.
174.
175.

176.

Roosterspanning en anodespanning zijn bij de triode
als versterker in tegengestelde fase
De triode als generator
Enige generatorschakelingen
Het automatisch instellen van de negatieve roosterspanning
...............................
Principe-schema van een omroepzender met plaatmodulatie

247
248
250
251

252

VII

HOOFDSTUK XI.
Toepassingen.
Blz.

177.
178.
179.
180.

Superheterodyne ontvangst
Voordelen van superheterodyne ontvangst
Sluiereffect (fading), automatische sterkteregeling . .
Gramofoonaanshiiting

254
255
257
258

HOOFDSTUK XII.

Enige metingen aan ontvangtoestellen.

181.
182.
183.
184.
185.
186.

1

■i

Metingen met een draaispoelinstrument
Lamp volt meters (gelijkstroom) . . . .

Lampvoltmeters (wisselstroom) . . . .
Het meten van C, L en R
De kathodestraaloscillograaf
De interferentie-toongenerator

260
262
264
266
267
270

