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DE EERSTE DRUT

IIet is een genoegen om dit werkie' dat zo geheel aEaiieurarbeid
is, bi.i de lezer in te leiden. Niet alfeen de tekst i§ door
amateur-samenwerkinE ontstaan, naar ook aI het tik-t lreken- en
ander werk alat er Sedaan isr Seschiedale door enthouslaste
Onmogeliik kan men beseffen' r'.'at dit wi1 zeggen!
vrijwilligers.
a16 r0en het niei, zelf heefl, neegemaakt.

l--

Het ÉchrijveD vaí een boek vrordt meestal reeds veel te Iicht
geteld. Ih dan eell leerboek voor een examen nog wefl Laat ons
opeÀhartiE zijn: deerenen die het op zich namen zèIf' hebben
eerst al aloende beseflr, welk een taak zii zich op de schouders
hadden gelegd. qet behoefde maar een kleine handleiding te ziin'
zo eenvoudiÉr mogeliik. Maar kort en eenvoudlCi enige theorie
vertellen, zó, dat de lezer er iuisl, ongeveer alat ui], opdoet'
wat op een examen kan worden gevlaagd' is een vreseliik noeiliike
opgaaf. Het vereist systeem en een zekele voltedigheid bii alle
be pe

rk i ng.

Tot alusver is ale dank aan de schriivers voor de vriiv"illige
aanvaardin8 der tsak gelseestt alat naFenoeg iedereen vondr 'Iat
ale 'beste11in8" niet vlug Senoeg werd uitgevoerd' Laten we daar
eens tegenover stellen: de volharding en de iiverr waal'Dee onze
metle-amateurs zó veel van hun vriie uren belan€le1oos hebben
opgeofferd aan de al8emene zaak. llie had daar iets van hen te
e

l--

isen?

MeD sl,e1te zich alie vraag ookr als Íren straks aan- en opmerkingen
op papier
wiL gaan makeD. AIs nen aanmerkingen heefltr laai' ze
'lan
Eesteld worden en Sezonden aan het bestuur van 'le V'R'Z'A''
opilat ze later tot eventuefe verbetering kunnen stlekken'
Sfechts in d.ie oPbouwenale zin oefene nen krii'iek' En v66r alfes:
Laat ons dankbaa! ziiDr dat bekwane krachl'en zich aan dit werk
ÍíiIden wijden. Zii' die 6traks misschien aan het verbeteren Saant
hebben het zo Senakkeliik' omdat dil, reeds vóór hen 1ig1''

clonllrgeE, t nei
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DE TWEEDE DRI'K

te voorzieni liBt thaus eeo
herzieÀe uit8ave van óDze v.R.z.A.-cu!6us voor u'
Gezien de enorme voortschriidia8 van de techniek e! de
On

in

eeo atriDgenale behoefte

uitgebreide exameneisen moesten
eakefe hoofalstukkeD worden toegevoegdr dan wel herschreven
of bijgewerkt, zoals halfgeleider6r antennes en VII!-

daarDee gepaaral Saanale

t echai ek,
Een herziene

uitFave leek aanvankeliik eeavoudi€5 ui1' te
voerenr doch de praklriik heeft analers bewezen'
Vlij zija daar:om biizontler veel dank ve'schuldigd aan de
zenal-anateurs, die dit hebben mogeli.jk gemaakt '

Utrecht, 1 mei

Het Bestuur.

1966.
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Dat er aI na vier iaar een nieuwe druk van de V'R'Z'À'cursus wortlt uitgegeven, toont lroch welt dai' deze cursus

in

een behoefte voorzi-e]r.

is, op enkele verbel,eringen na, prakf isch
onge,trijzigd 8eb1ev€4. Het onderwerp halfgefeiders wor'lt
nu na buizeE-techniek bèhandeld' terwi.il aan het ein'Ie
van ile cursus een extra aantal vragen is i'oeBevoegd voor
een 8roídi8e repetitie vooi het exarnen'
Dat ook aleze alerale hernieuwde aLruk $'eer van veef nut mag
zijn voot aIle toekomstige zend-anateursl
Deze derde alruk

MuialerberSr 1

nei 1970.

Het Bestuur'
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INIiEIDING

ledereen !Íeetr da1, radio ver\Àrant is aan electriciteit en aIs we
dus iets van radio willen weten, dan rnoeten we beginDeo meit iets
te Eaappen van elecir?iciteit. I{oe dieper we in willen gaan in
ra(lio pÍ'ohlenen, hoe meer we van electriciteil, uoeiren weted. Maar
om te beginnen kulnDen we volstaan met slechts de beBinselen.
Àchter elk probleem in raalio en electriciteit zit eeD "ve1d".

Dit veld is
WAT

IS

oozichtbaar:.

EEN KRACHTÍELD

ÀIs er iets op een punt gebeurl, ondat er iets analers op een ander pult Eebeurde, zeggeo we dat deze twee gebeurtenissen aloor
een k.achtveld verbonClen zijrl, als er geen waaraeenbaar velballal
is tussen oorzaak ea Bevo18.
Bijvoorbeeld; via een zende? wordt een granDofoonpleai, uit8ezo!den alie u uit uw ontva[Eer hoort. Zender eE ontvanger ziJn nu
door een kÍ'achtveld verbonden.
In het geBeven voorbeelal 6peIen de efectrische en de nagDelriache
krachtvelden een ro1, kori,er geze8d, het e Ie ctroEagnet i sche
krachtveld,
EÍGENSCHÀPPTN UAN EEN VELD

he.ft

belangrijke eigenschalpen:
1. sterklre,
2. richtin8.
Het krachlrveld oefent een kracht uit op een voorwelp alat e! aan
is blootgesteld. (b,v. nagneet op ijzeÍdeeltje) neze krecht i6
d" !9!9I!1§19 of y99I_g9Egj+_g9l9sg_eii!99 enersie.
Het potentiaal van een krachtvelal is een Eaatstaf voor ale sirerkte. ne 49E[i4E ven een krachtveld is de rlchtlng waarin een
Een krachtvelal

twee

voorwerp, waarop de kracht wordt uitgeoefend, Saat belf,e8el.
ygg&ggfg r ee! sterke ma8neet kaÍr eeí,àang optiffen, eer zrakke-

re íog

geen

kopspijkertje. verschil'in velil6telktel

{/llt U de werk j-ne van een krachtveld zienr stlooi dan eens iize?vij Ise I op paPier waalonder een magneet liÉ:t en tik zachties tewerkzaao
8en het Papier. U ziet dan duideLiik hoe de ki'achtliinen
z1Jn.
STATISCH KRACHÍVELD

statisch krachtveld is een krachtveld da1, niet beweeÉr1, en
niet in sterkte verandert. zorn veld kan 9l9gE9Ei3!f§9I of EgEnetostatisch ziin.
Een

TYNAMISCH

OI'

B}]WIJJGEI{N I{RACHOVELD

Zodra een k?achtveld zich beweegt of in sterkte veran'lert' wordt
aloor een nagnetisch krachtveld een efectrisch krachtveld opEleroepen en ongekeeral. Deze onderlinge samenhang tussen magneti_
sche- en efectrische krachtveldent maakt een dynamo r een electroÍoagneet en een electrische notor nogeLiik.
EI,ECTROMÀGNETTSCHB GOIVEN

Het maakt ook de electromagnetische golven' die we bii radio-

verbindingen gelruiken, mogeliik' lvant zulke golven ziin zich
uitbreidende krachirvelden inel, een zendanl,enne als middelpunt'
waarin de energie heen en weer ÉSeslingcid woidt l'ussen een magnetisch- en een electrisch krachtveld.
KRACHILIJNEN

slreLt zich voor dat het krachtveld is opgebouwd uit kracht'liinen. Het aantal Lijnen per crn2 (vierk.nte centinel,ei) is
eea maat voor ale 6terkte van het krachtveld. De nagnetische
velal6terki,e wordl, uitgealrukt in qg!99.

Men

GAUSS EENiTEID VAN VELDSTERKIE

Ín een volgeDde les zulIen we het magnetisne uitgebreider be_
dit voldoenale ziin.
hanalelen; voorlopig
.moge

2

e4I]iJsJg34
AToMEU

om ons heen ziin opgebouwd uit atomen' deelties zd
klein, dat zelfs de stetkste microscoop ze niet zichtbaar kan
naken. Maar een atoom bestaat weer uit verschiltende nóg kleinere de1eII, kern plus efectronen.

a1le stoffen

-EIES!R!!II
De
He1, etectron is eigenliik een kfein deeltie electriciteit.
of fggllg van een efectron is de kleinst bestaanelectriciteit
die een electron is, noenen
bare lading. De soort electriciteit
wij negatief. Een electron bezit een neg.al,ieve ladine. Onthoud
dit eoed:
Een atoom bestaat uit een kernr waaromheen een of meer electronen alraaienr ongeveer als de planelren oilr de zon. De kern heeft
een positieve lading, iuist geli.ik aan de §oÍn van de neBatieve
Iadingen van de erbii beho?ende electronen! zodat dit stelsel
horen bij
in evenwicht is. Deze twee "soorl;en" electriciteit
elkaari positief en negalrief trekken elkaar aan.
AANTREKKÏNC ],ÍÍ AFSTOTING

OngeI

gen

iiknamige

1ad

ingen trekken elkaar aanr geliiknanige fadin-

stoten elkaar af.

lleze grondregel moet

U

van builren kennen:

POSITIEI' T§ I,ÍINDER N}iGATIEI
!;en atoon kan één van ziin electlonen verliezen. A1s dat gebeurt
heeft het atoom ninder negatieve lading dan het zou moeten hebbenr
is dan rninder negal,ief, dus !gEi!.!gq geworden.
lON

ISATl}J

Een dergeliik atoom noemen wi.i ge_ioniseerd en in dit geval is
het atoom een .P9!i!:91--i9! ' Als een atoom een ex1'ra electron
oppikt. is het dus meer negatief en het atoom is nu een negat ief ion.

op, dat lgggllgfg Lading een teveel eri
lading een tekort ,ran electronen is. Deze schijnba?e
tegenspraak is onlrstaan door.trt wij spairningen positief en neEiatief noenalen, voordat we precies wisten wat het was €n latel
bleek toen negatief dus juist een teveel te zijn. Denk hier
eens rustig Over na,
Wè

rnerkeD dus het feit

ELIJCTRISCHI

STROOIT1

Een positief

ion z.,r een (nepatief) efect?on in de nabÍjheio
).
lrlectronen kunnen onder bepaaide olostandigheden overst:]ppen van
airoon naar atoon en deze "verschuivende" beweging 1,an eleclrronen
heet: electrlsche strooul.
aantrekkeD

(waarom?

STROOMSTERKTE

Net afs de stroomsterkte van een rivier gedefiniëerd zou kunnen
worden door de hoeveelheid watcr te Íleten, diii per ijecondc door
een bepaalde door6nede gaat, zo kunnen uij ons ook de electI]ische
stroomsterkte op deze wijze inalenken. Hoe neer "overstappende"

electroneni des te groter is de strooDsterkte.
AMPEBE

De eenheid van stroonsterklte is de ampèÍ'e. lïe zulLen deze fater
def ini éren.
Daar de laaling van een ion of een electfon heel klein is, is
he1, aantal dat in Sroepsverband moet overstappen om een neetbare

sl,room te gevenr zeer groot.
GEIEIDERS EN ISOIATOREN

Àtonen van sommige stoffen, zoals bijvoorbeeld metaalatomen,
staan €:enakkefijk een electron afr terwi.jl van andere stoffen,
a1s b.v. glasr de atonen geèn enkel electron afstaan, af is de
kracht die er op uilrgeoefend wordt noC zo Froot. Stoffen, waarin

elecl,ronen gerdakkelijk overstappen! zijr, geleiders, die waarbij
dit noeilijk Eiaat,zija isolatoren of niet-peleialers. De groep
stoffeÀ die tussen beide l,nstaan, noenen w. half-eeleiders.

E. M.

K.

Electromotorische kracht.
electrische kracht of het pot-niir:r1, rx.ji.r:r-ri ír,:rr..,iij :-iIectronotorische kracht of i . .''.. rl._ de e1,.. -È.:1 .ir,tt í.reistap_

De

kaD op verscnillende mar:..^:r ,4: iregen r'.rar.l!i., llli

is ,.,rs vergel,ijkbaar met de druk v.r .n. r;;rrertore. or .:r "r.:dirp.
ELEMENT

versci'rilleide met,l-.er: in e. ii cit(j,ris3iri t-'tossirr,
zorn E.lÍ.K. Deze corut:,:.1.r, i. heei, ern 3ei oi elerncrri.

Twee

.r,. -en

BATTERIJ

Als we twee of meer el, -, .: i: v.jbiriCi-t,

i-_.:i.:n vÍ(: e(ir.. tratterij.

SERTESCiUTEIING

AIs we de positieve pool van het ene elemetrt verbinden net de
negatieve pool van het and-ore element en d€ posltieve pool hiervan weer met de negatieve pool van een volgend efernent, zal het
U duidelijk zijnr dat de totale E.M.I{. van deze batterij geLijk
ls aan de som van afle E,M.K.'s van ieder efement. Zie fisuur f-lPA

H.A

LL

UIS

CHA

KEI rN c

kufien de elelíent€D ook op een andere wijze tot een batterij
vornen, n.1. door alle pfus-polen aan efkaar en afle min-polen
aan el.kaar te verbinden. Hierbi.j is de tolrale E.I'{.K. niet hoger
dan de E.M.K. varr j-eder elenena afzonderlijk, maar de E!Igg!sterkte alie deze batterij kan leverenr is drieEaal zo groot aI6
die van ééa element. Zie figuur I-2.
lÀJe

SE RTE- PA RA

LI,EI! SCHNMLINq

beide schakelnanieren combineren en krijgen dan
serié-paralIe1 schakeling. Zie figuur 1-r.

We kunnen

de

alit voorbeelal is de 8.M.tr' du§ ,x de E.M'N. van één element
en ale st?oonsterkte die geleverd i<an worden 2x zo g?oo1, aI§ van
Tn

één elenent.
ACCUMI]IAfOR

nen accumulator of accu is een stroonblon die eerst door een andere stroombion moet ziin opgeladen on een E.M.K. te kunnen feveren. Men noemt een aocu daalom wel een secundaire ceft in i,egen-

stellin€i tot de prinàire celr het elenent. Àccurs kunnen, net als
efenentenr tot batteiiien geschakeld worden.
DTNÀMO-GENERÀTOR

I{oge spanningen worden meestal opgewekt alooi een genelal,or die
mechanische energie (draaien) omzet in elect.rische ener€lie'
GI]],ÍJKSTROOM

tls we aan een 6troom denken. stellen we ons in de eerste plaats
een constanlre kracht vooÍ'r een constante 0.M'K. dust die de electronen ia beweginp houdt' Zo'n §troom is een geliiksl,rooi[i het
is ale stioom geleverd door elenenten of soms door bepaaf'Ie types
generatoren. De I.M.K, heet: EgLLiE§!3Ili3g.
!ïISSEISTROOM

Ilet is echter ook nogeliik U een stlrom in te denken, die regelnatiE! van richting en sterkte verande?t' dus beurtelings plus
en min woralt. (Plus en min worden gebruikl, voor posil,ief en ne_
gatief). Zo"n stroom heet een wissel6troom. ne E.M'K. heet
wisselsDanning. Die omkering kan variëren van een paar naal pe?
seconde, tot nillioenen malen per seconde. Een volledige heen_
en weergaande bewe8ing heet een pgllggg. Men noemt een perlode
ook wel 9Ig]9 in het Engels.
?I]II,;NNTIE
1191,

aanlraf mafen, dat eeo perioale per secoDde optreedtr noenen
È99gggl§. Een frequentie wordt uitgedruki, il] hel, perio-

we de
6

denEleta1 of lrrl11lngsgeta1 . É[8eIs: cycles pex second (c/s);

Duits: lle?tz (Hz)i Nederland§: perloalen per seconde (pex/§)'
Dlt zijn alus verschillende Àamen voor hetzelfde begriP'
de frequeatie.
GEIIJTSPANNING

IN

BEF]LD

,

Een gelijkstroom is in beeld €;ebracht in figuur I-4. Dit figuur
moet U goed begrijpen, De horizontate as beeldt de tiid uit, de
verticale as de Srootte van de spanning' de E.M.(. Als we op een
tijdstip X de kringlooÍ voor de stroon sluiten' zal er dus een
stroom gaan vloeieni waarvan de spanning direct de waaide A beieikt en deze waarde houdt. ll/e hebben te maken met een geliik_
Y ale slrioomloop verbreken' (we
spannin€r. A1s we op het tiidstip
draaien b.v. een schakelaar uit) valt de spanning direci, op O

(nuI) terug.
]/ITSSLTSPANNING

ÍN BEIiID

Figuui 1-, hren€rl, een wisselspanning in beeId. 0p tiidstip

x

word1, ale k?ingfoop van de wisselstroom gesloten' d.w'2"

er
woralt b.v. een schakefaar ongedraaid en de stroom begint te
vloeien. De spaming beg:int in dit voorbeeld bii een waarde O'
neenrt toe in grootte volFen§ een vloeiende Iiin 1,ot een waarde
À1, neemt tlan weer af tot Ot om vervolgens nog verder af te nenent
negatief te woralen tot een waarde A2, om dan weer tol' de waarde
O te stijgen. Deze kringloop herhaalt zich regelÈatig tot de schakelaar wordt uilrgezet en de spanning over de lamp tot O teiugvalt'
GOLI'VORMEN

Een

wisselspannin8 tiie verloopt volgens fiSuur 1-5, verloopt

een bepaalde wiskundig i,e berekenen liin'
vofgens een siluslijni
zuivele sinusVeel wisse16panninFen vertonen echter niet
'li't
beeLal, naar een sarlenBestelde golfvorm. Altiid is iedere goLfvorm van een wisselspaDning de son van twee of lreer sinusgolven
van frequeoties die een veelvoud (2' ,,4 [}aal enz') vormen van
een lagere frequentie'
Deze

laagste frequenirle is de glgglggLi en de hogere frequenties
ínaal enz.) van de gro4dgolf helrea: de hafilonischen.

(2, 1, 4

?

tr'i8uur 1-6 tooat ale groudgolf en ziin tweede hÉlnonischet die ope:eteltl eea sanensesteltle golfvoro íaken. AIs ale twee eaDenstellentle alelen gellike polariteit hebben' dus beide + of -' is de
re6ultaEte ile són van beide Solfvofireni hebbea zii velschlllende

polariteit,

alaa

is

ale

re6ultante het verscbil.

VOLT

heet de Vo1t. Een prinaire cel! een èleEent
dusr he€ft iD het afgeneen een spanning van ongeveer 1+ volt;
eeí loodaccu (secundaire cel) heeft ongeveer 2 volt' Het fictrtnet
leverl, neestal 22O vott, gewoonliik net een frequentie vaD 50 pey's,
wisselspeDning tlus, De stroomsterkte wordt gemeten in anpè?es.
GelijkslrromeD bij radio's zijn zo kleini alat ze meestal 1rI nifliDe eeÈhe1d van E.M.K.

ampènc6 Femeren wordeD,

d,i. 1fo6
"tnOère.

GELIJX- EN WISSELSTROOM

ÀMPERE

gelijkèt?oon-arnpère is een maat voor een gestage electrische
strooo! naer een \Íisselsl,roorh-ampère noet een maat aangevea van
eeD steeds in sterkte en polariteit wisselende stlooo. Oni deze
twee te kr.lnnen vergelijken zeggen we tlat een wisselstroon-a.père
de hoeveel-heid si,room is, die een gefiik lrallíte-effect heeft als
een anpère gelijkstroom, inalien beide door een Seliike. weerstand
worden gestuurd. ,it noemen .ii de gllsgligJg_ggglqg van ale wisselslrroom. Hei, za1 U duideliik ziin, dat aleze effectieve waarde
kleine? za1 zijn alan de maximale waarde (ÀI of À2 van figuur I-5).
Voor een siíuavorelge wlsselstroou is de effectleve EaarAe geliik
aan O.7O7 x de naxinale raarale. Bedraagt ale effectieve wearde
van hel, voed!ÍlgÉaet 22O V., dan bedràagt de naxi[ale waarde:
1999 * ezo v - ca. lto v.
/t) /
De noDeDtele weariie ls de stf,ooÍasterkte op eetl bepaalal moÍleat
vatr eer pelloale. Deze wj.s6elt alus van Donent tot Eonent in dezelfde
perlode, Als het geDlddelde wo!'dt BeíoÍlen vaí alle Dor[eDtele
raaraléo vaE eetr halve perioale tlie in een sinusgolf voolkoEeor
krij8eD ue d" ggElgggfgg-JggIls van ale stroomsterkte. Dlt 1É

EeD

Ot6r6 x de maxiDa]e esaarde.(Zie fi8uur .t-7)
Plobeer vooÍ Uzelf na te gaa! waarod we bii de Seniddelaie waarde
opreken over het Femiddelde van een halve periode. wat is tle
geDiddetde waaiale
8

vaí

ale heLe perioale?
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WISX1INDE AAWUI,LING

Ín deze 1e6 wordl, gesproken over een Einuslijn. Lateí we lrrachten ons van een dergelijke lijn een duidelijke voorstelling te
maken. Als twee lijnen elkaar snijden, zeggen we da1, deze lijnen
een hoek met elkaar raf.e".
{Als de 1,wee lijnen haaks op elkaar staan, spreken we van een
rechte troeXf_ of een hoek van 90 graden. Een g?aad wordt aangeduid net een kfeine o iechts boven het gelral da1, ale grootte
aangeeft van cle hoek. Ilen hoek van,45, ontstaat dus wanneer we
een hoek va4 9Oo doormidden delen. V-- ,.o kleine hoek vao
10 kunnen we verdelen in nog kfeinere hoeken en dan meten we
deze in minuten en weer kleinere hoeken melren we in secunden,
met dien verstande, dat I graad = 60 minuten en I ninuul, = 60
secunalen. Hieruit volgt, dat lo gelijk is aan 60 x 6A = 16A0
secunden. Het is be€.rijpelijk dat het niet mogelijk is dergeIijke kleine hoeken van enkele secunden te tekenen. Beschouwen
we nu figuur I-8, da4 zien we dat een volledige omgang eigenIijk een hoek van ,600 is. De straal van de cirkel, dit is de
halve niddellijn (AB)r laten r,.,e draaien vaduit het punt M. De
slrraal doorloopt nu aIIe hoeken van oo to1; ,6o0. Verleagen we
nu de middellijn AB met zichzelf (BC), dan verdelen we deze
Ia,rtste in 8 gelijke stukken. ne lijn BC noemen we de tijdlijn.
Elk lijnstuk stelt de tljd voor die nodie is om de straal ( ysqlq!)
een hoek van 45o te laten doorlopen. De afsl,and van het vectorpunl, tot de lijn AB stelt de momentele waarde (dus de waarde op
een bepaald noment) van de wisselspanning voor. We zien dan ook
da], op eIk noment de grootte van de wisselspanning verandert.
Verbinden we nu deze grootheden door een vloeiende Iii]1r dan
ooemen we deze lijn een sinuslijn. Bi.j een sinusfiin val1, op te
merken, alat bij oo de waarale o, bij 9oo rnaxinaal bij 18oo o, bii
'
27oo rníninaaI,/max.-negatief en b'ij 16o0 weer o is.
Hieruit concluderen wij, dat een sinusvopmige rÍisselspannin8
steeds varieert tusseE O, een maxinun, 0, een mininum en weer
O, eDz.

VLt^{i

l,iN Ll,lÍl

I

I. Ceef een voorbecld v,rn een efectrostatisch veld en van
een napnetostatisch veld. \,VaaroÍl is dit een veld?
2. lralk een liigie v€n geleiders, van halígeleiders en van
is o Latoren.
J. Vertel net uw eigen woorden wat ecn electriEche stroon is.
rr. \irat is de strooinsterkte en wat is de spanning' licht deze
beprippen toe a?n de hand vlrn de theorie oven de ionen en
eLectronenafspLLtsing en -verschuiving.
leken
eon batterii van vier prralLel eeschakelde eleflenten
5.
in schemavorm. Als ieder elcment l:V E l,{'K. Ievcren kan
en de stroonsterkte is per elenent 2 Ampère, wrt is dan de
totale l,i.lí.N. en sliroomsterkte van deze batterij?
6, Hetzetfde vooF 6 elementen, in scrie-paralleLschakelinel,
dre twee aan twee in serie staan, dus, paiallel. Zelfde
waarden I.l,Lll,I(. en stroom.terkte por efement.
7. lriat iF een prinaire, wat is een secundaire cel?
8. uat is geliikspanning, wat wi-'selspanning?
9, verklaar het verschiL tur^sen spannin€ en stroon.
10. Teken het verschil tussen een wisselspanning en e-'n
geliik-"panning.
I1. Ylat is f?e.tuentie en v/at is het verschil tussen frequentie
en periode?
f2. lYat is een harmonische? Kan deze ook bii feliikstroom
vootkomen?

ll,

10

Yerklaar de beprippen: Peniddelde waarde' effectieve waaPde'
maximale vra'rrde en monrentele waarde van een v7issefstroom.
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TREOUENTIE EN GOLFILJNGTE
IÀAGFRIOUENIE

T

RÍLI,1I{C TN

Irequentlesi dus lrrllllngell, van oneleveer I5 tot 1r.000 perloden
per Beconde noeríen we laàgfrequente trllllngen. Dezo trl1tlÀgenl
a1s ze Februlkt wórden o de luóht 1n trlllln8 te brengell|
kunflen net oos oor wasl'genomen worden a1s geluld. De oazetting
van electrlsche trllLtng lr1 LuchttrilIIng gesóhledt b,v. ln
eeà luidspreker.
HOOGFRTQUENTE TRl],],TNGEN

Electrlsche trl-IlLngen boven ongeveer 15.OO0 trllLlngeo per
hete[ hoogfrequente trlllingen. Van aleze trllllngen
wordt Sebrulk genaakt biJ radio-coomunlcatle. 0o grote
tr!lLIngsgetalIen een voudig aan te FevenJ gebrulken we de
aanduldiíg k11o voor duizend en 49gg voor n]i1lloen.
Dus kiloperloden per seconde = Kp/s.
negaper!oden per seconde = líp/s.
XnFels: ktlocycles pei second= i(c/s.
deelacYcles Pei second = Mc/6,
lui.ts r kllohertz
= Khz.
Beconde

tuegahert z

-

Mhz.

yoor radioconEunlcatie eo lada! worden f?equellliieB van
lO.OOO meBaperloden per seconde (10.O00 líp,/e ) gebrulkt.

ca

GOLF LLNGTE

Radlogolven legeeí per sec. ongeveer ,00.opo.ooo mètet af'
dezeLfde sIIe1heId als de lichtsnelheld, Gebteldr dat {re een
h.f. (hoogflequeEt ) tritlin8 hebben van ,.000.00o per,/6ec.
Dat wi1 zeBge!1, dat één volledj.ge trilling wordt volbracht
'l
i, ï;UO&;UUO seconde. rn deze tiid heeft de golf zlch verplestst
uet een soelheid van ,00.o0o.0o0 neirer/sec, dus over een afstand

{$ffiffi aete! = Ioo neter (fle,2-1),
".r,
Dat wil zeFgeu, dat begin en eind van deze volledige t"illingsAolf I0O meter ult elkaar 1i8gen. Ànders Sezegal: de golfleDgte
ls 1O0 neter,

11

I{oe langer de irljdsduur van een 1rrill1ng, dus hoe lager d€
frequentie, hoe groter de gofflengte.
De verbouding tussen golflengte en fiequentie is als vo1gl, uit
te drukken: gorr rengre (ln merensr - 500.O0O.00O or
?Ée-í-il7-E
solflencte iin neters ) :rÈq. ' ooo
'00 iE ^?/s
Deze fo?mu1e noel, u goed kennen en vooral goed begrijpen.
Voorbeeld: een frequentie !an, 165A Kp/s kornt ove?een me1, een
Eo-Lfrenste .,"o i9€ts ' 82,2 meren.
neze formules zijn natuurlijk ook te gebnuiken om var! een
gofflengte een frequenlrie te oaken door een omzettinBi
?^c.000
frèquentie in Kpls
' = ::-=++FOL tengf,e ( 1n me[ers,,
Golflengte wordl, aangeduial met de Griekse Ietter I (1,), als
Iambda uilrBesp?oken.
WEÉRSTÀND

Als we twee geleiders hebben van dezelfde doorsnede en lengte,
maa? geoaakt van verschillend nalreriaal, za1 er, afs er een
Setijke E.M.K. opgezet wo?dt, toch een verschilleode stroorl
door deze Feleiders vloeien. ,i1, is een gevolg vaD ale verscbillenale
weerEtanden van deze geleiders.
I{oe lager de wee?stand. hoe groter de stroonsterkte.
lÀieerstand woralt gemei,en in Ohnr afgekort met ale Griekse letterÍ1(O).
Defioitj,e: llen geleialer heeft een weerstand van ééD Ohn, afs er
bij een E.M.K. van één volt een stroom van één
Ampè re doorvtoei!.
Een van de beste geleideis 16 koper.
Hoe groter (laager) de weg is die strooo rnoet afleggen, hoe Sroter
is ook de weerslrand. voor gelijkstroom en l.f.wisselstronen

is ougekeerd evenredig oet de
door6nede van helt pad alal, de stroom moet affeggen, Dat wi1 d.us
zeggen: ÀIs sre twee geleiders hebben van gefijke lengte en ven
geli.jk materiaalr maar van verschiflende doorsneale, dan zal de
kunDen we zeBgen: De rf,eerstand

geleider net de groolrste aloorsnetle ale faagste \Íeerstand hebbeD.
De wee!Étand van eea geleider kan uit de vofgenale fortsule woraleD
cevonden:

^

=pxE.1

Eierin is R = de weerstaEdi p = ale oateriaalconstante r ook wo1
Booltefijke weerstand genopnd, 1 = de draadlen8te in meters e!
12

a = dte tlootsaede ln nm2.
De soó!t6Iljke weerstalrd van eÀige ma],erialen volgt uit
Materiaal
p bij rr"c.
I
zilver
o,o16
+ 0,0016
Koper
a ,47? 5
+ o,oor7
ÀIluniniun
ca o 1ar5
+ o,oar?
MessiDg
ca o,475
+ o, oo15
Íin
o'1
+ o,0045
Nikkel ine
+ 0, oo022
0,4
ConstaDtaan

o,+2
o,48

Kool

l4 à IO0

MaBgaDine

ale lrabel:

+

o,ooo01

-

o,oooo,
o,ooo2 à o,oo8

TEMPERÀI UUR-EFFECT

ne weerstand van een geleider is tevens afhankelijk van de warote.
HoeweI helr zelden nodig zal z]-ilj voor berekeningen voor analieur

doeleiadeD, i6 het toch Boed te wetenr dat practisch voor alle
gelalt, dat ze bij een !99919 l,emperatuur een !99919
g99lqq3!q hebben.
Koolstof echter, dat ook een Ereleider isi ged?aaBt zich iuist
aàde-rEon. Daaràij is het: ho8ere iremperatuur, lagere wee?stand.
De xre erstatrd st o ename of we erst and s afname karl worden gevonden
tloor ale factor I te vermenigvulali8en rnet de weersltand blj 15o
ell inet het aantel Bladerl t emperai,uursverhoBinE, dus
nte1,al.en

R..o
)> x íL^z - t.)t' x 1.
fs l negatief, dan zal biJ verhoging van tenperatuur de weerstand

a fneoeÀ.
Hel, teEperatuur-effect is belangrijk waar het nodig is onder a1le
omstandigheden dezelfde weerstand 1,e houdea. Hie?voor ziin
6peciale EaterÍal€n aDtwikkeld, die over een groot tenperatuur6Bebied eea con6tante weerslrand houden, zoals b.v. nikkeline,
manganine en vootal coaEtantaan (zie tabel).

tIUTD-EFFECT

is niet precies heirzelfde voor
Dit konl, oodat er bii
als
wl6selstrooin.
voor
Belljk6troorn
'

De weer6tand van eeÍr Eeleide?

71

wlBselstrooo kiachten optredeni dle de Btrooo hoofdzakoliJk
laÍtBB de olpe"vlakte-huld van de draad dwLngelr t€ v1oèlen.
VandBai de aàarn huld-effect. (Vaak wordt de En8e16e neaB:
€kln-effect geblulkt). AIs de atroon alleen llaar langB de bulteíka[t vloeltt zaI de effectleye aloorsíede valr de dreaal kleine!
wotdenr dus de weetstaad toeneÉen. Voor Lf, wlssel6trooo is
dlt effect blJíè íLet nelkbaar, terlzlJ op zeei lange af6tanden,
naa! voor h,f, w16se1Étroorn is het effecl, zeer duideliik. De
strooo drln8t alaar dan naai eeí paar duizendste nlllioeter ln
de geleider, zodal, de hoo8frequentie weerstand van een draad,
afhankellJk vaD de flequentle natuurllJk, vefe alen alle ven
de BellJk6trooo weergtand kan ziJn, Hierom gebruikt meo op
pl-aatsen, waar sterke hoogfrequente stromen vloeiear vaak bu16
inplaalrs van draad (zendspoelen).
lllET YAN

OHM

De eenvoudlgste voln valr een electrlsche stroomloop is een
battorlj met een weerstaíd ei op aangesloten, zoals 1n fig.2-2
is aangeSeven, ln echemavorn. Voor een volLedige kii.ngLoop
moet er een ononderbroken weg voor de stroon zijnr zoalat de
strooÍl ult de batteriJ vloelt door de weerstand, dle e? aan
verbonden i6r weer terug naar.de batterlj. De kringloop is
Seope!!d, a1s ergeÍrs een verblndinB verbroken is. llen schakelaar
t4ror'dt gebrulkt om verblndingen te daken of te verblekell, waardoor
de Etroonloop geopend woldt of geslolren, zodat stroo kan vloeien
en/of kan worden onderbloken.
Strooor Bpannins ea Eglglglq ln een keten of kringloop zijn
afhadkelijk valI elkasr. Deze verhouding is uitgedrukt ií de
wet van Oho, die u zeei goed noet kennen en die 1uj-dt:
De 6troomsterkte ia een keten ls ?echt evenredig net de sDsrminF

en om8ekeeid eveíredlg met de wee?stanal

jkl4s uli,Eedrukt: Í (Anpères)
= H_S*P.
neze vergeLijking geeft ale stroomsterkte als spaonj.ng en weerstanal
bekead zijn, maa? ale vergelijkinp is ook 26 op te schrijvetl:
-U
U=IxR
ea ook
t(=T.
Deze , vergelijkiDgeí worden aLle in de radiotech0i.ek toegepast.
In

14

een verseLl

llnnk rtoF

É

tsnts arn

dE.lÉflsitlè

van dd Ohm

alÈ s6nheLd

van

Al6 ezelsbrupp6tJe kan dleneD I
fi . a.a"t U, dan ts u = I x lii

Ir dan is I = g ;
is R = Y ;
Volt
Yolt
T-F ,rmp.Em . ï-E , ffii%E,
Bedek

Bedek R, dan

Prent in uw geheuFen:

U
I R ,

Vott

IËp---b6m

De eenheden, die in deze formule gebruikt worden
zljn:

U

T-

Volt I Allpère en Ohm.
Gebruikt nen andere eenheden, dan ooeten zii slreeds herleid
worden tot deze eenheden. Als de stroorn b.v. in ni1li-Anpères
is aangegeven, dan noet deze eerst tot Arnoère herfeid worden,
eer de fofiDule toegepast kan worden.
-lrjen voorbeeld van de toepassing van ale wet van Ohro:
De stroom, die in een \rreerstand vloeit is 150
nA, de weerstand
is 2O,OOO§1 . i!ai, is de spanning?
U = I x R, dus U in Volt = I in Arnpèr:e x R in Ohm.
Dus eers1, van 15O nA: O,l5 A maken. We krijgen
dan:
U = Ot1, x 20.OOO = ,.OOO Vott.
Ander voorbeeld: Bij een spanning van I5O V neten we door een
weerstand een stroom van 25 m/\. Hoe groot is die weerstand?
IersE weep herleiden: 25 mA _ O.O25 A. Dan de wer van OfIm:
^ - 15U - b.uoo ohn.
ó-Í?E
0p dezè ïelhode 6erust ook hèL mèlen vBn wÀej"stand mér ebr
stroommeter. líen schakelt er een stroombron van bekende spannlng
op en meet de stroonstet"kte door ile lueerstand, dus in keter.
Als de spanning geti.jk btijft,
is de meteruitslag recht
even?edig net de weerstand en is de schaal aiirect in lre iiken,
HerhafinF: Lees les I nog eens door. Nu beÉr:ijpt u die
waaischijnlijk nog beter. In 1es t hadden we het over velden
en krachtlijnen, over electrische en magnetische velden en
over hoe electromagnetische €iofven ontstaani we sp?aken alaar
over de loDen-theorie, he1, overwippen van electronen van de
ene naa]: het andere atoom of ion; we noemden geleialeÍ.s en
isolatoren, E.Jrt.K., sirroom en geiijk- en wisselstroom; tevens
spraken we over golfvornenr over efectrische eenàeden, de vo_Lt,
de ampère, aie effectieve, momentele ea maximale waarden van een
wisselstroon en de genialdefde waa?ale. U kent ze toch nog? Anders
herhalen: Succes 6et uw op8aven:
t5

t-

OTGAUEN

1
2.

I,ES 2

Met welke golflengte konen de volg.ende frequentie6 overeen:
I50O Kpls; 1OO Kc/si 14,000 Kc,/s; t4 Mc/si 7+4 Mc/si )5OO Kp/s.
Met welke frequentie komen de volgenaie golfledglren ove?een:

ueter; , centimeter; 15OO neteri 8t.14 aete]'.
een stof die beter geleidt dan koper.
De weerstand ven fOO meter koperdiaaal van 1 mm2 is 2,1 Ohrn.
Hoeveel neter heb lk nodig om precies I Ohm weerstand te hebben?
5. 1OO meter koperdraaai van O,2 mm2 aloorsnede heeft een weerslrancl
vaí 8,7, ohn. Wat i6 de weerstand van IOO llei,er zilverdraaal
met dezelfde dikte? en van 20 meter ijzerdraad, zelfde diklre?
t-,,,
6. Bij een stroomsterkte van 2 Ampère en een weeastand van
O,l Ohn, wat is ale 6pa-rEing?
7. Bij een spannln8 van 4r5 V en een weerstand van ,OO OhD, wat
is dan de st noofts Lerkte ?
8. 0p een spanning vaÀ 4,, V (zakbatterij) brandt een laupje
(weerslrand) valr Or1 À. Wat is de rÀreerstand van dit lampje
als het brandt?
En zou de weerstand in koude toestaDd hetzelfde zijn?
9. GegeveD een spaDtxiog van 1600 V en een weerstanal vao lr2 MfL
(=r,2 nillioen Ohn). wat is de stroomsterkte?
41,67

J.
4.

Noem eens

10, Gegeven een spaming van 11OO V en een stroonsiierkte
,r85 nA. lxat lE de weerstanat?

t6

vaD

I,ES

'
(vervols)

WEERSTANDXX{

ziin zo eenvoudig a16 fi8.2-2 uit de
voorgaande 1es. Weerslrenden ziin op allerlei eriizen liesaDen
Beschakeld, die altijd tei'u8 te brengen ziin tot één van de
beide of een conbinatie van beide basisschakelingen.

HeeI weinig schakelitgen

SERIESCHAIGTING

Bij 6erie6chakeling vloelt dezelfde stloon aloor de beide
fiA.r-l, De stroom in ale gehefe kringloop ls overal Felijk en ale vervangingsweerslrand (dat is de
ene wee?stanal, ilie in ale plaats van R1 en R2 zou moeten koBen
en waarbij dezelfde stroom zou lopen) i6 geliik aan de som

weerstanden RI en R2,

In formule: Rtotaal = R1 I R2 + R, + R4 { enz.
Dit seldt dus voor weersianden in serie, fig.r-r.
ne Lotale sÍeerstanal lí de kelren is hier: Rtotaal : RI + R2 t R,
Sooo r 2O,ooO n Sooo = 11.oootl.
In aleze kriDg vloeit alus eelr stroom ,ran

7,r7 lo,''

r

=

fi = #*

niet lauokeuri8er

=

O

po?5? A

behoeven onze berekeni[gen

te

Eakeni want de nauwkeuriSheid van anateur-aeetinst?umenteí

zelden gloter alan

SPÀNNIIIGSVA

=

dan twee decimale4

We

is

=

2%.

I

De n,et van Ohm 8eldt voor iedere weerstandr apart zowel a1§
voor het.seheIe schema. IloeweI de §iI99g doDr iedere weersliand
hetzelfde is' i6 de ÉpanningBv4l ove, iedere weerstand verschiflelld
eo weI gfoter naaroate de weersliaud groter is'
we oemen no8 even het vori8e voorbeeld' fíA,1-1.
spainingsval_
De stroon van aleze stroookriD8 Í,as ?,5? DA. A1s we
'Le
over R1 DoeEerl Ul, over R, uoeaen U2 ea ov:l 1l "!!l!" ,Zl
da! geldt: U = I i R, dus Ut= I x R7 = o'OO7r7 x 5OaO = 1?,9'Í
U2= I x R2 = o,oo7r? x 2oooo-15l,4 v
U,=
)2 I x n, = O,oO757 x Sooo =_É9-rÉ_I
Iotaal: 249'9 V

l?

ziin aan de 2tO VoLt'
De tolal! BpannltFÈval $o€t nstuullIik
Ín oEE Íeval 1É het 24grq VoIt, door foui,en in de afronding'
en de
lEggE I Reken zelf de BtroomÉtelkte in de strooÉkrin€i
EpanninFéva1 over i6dele wee!stand uit in 4 decioalen'
EMX. I(ÍEM§PANNING. ]NT'TNDTGE }IEERSTAND. U]TWXNDIGÉ WEIRSTAND

Elke stroombron heeft een ei8en weerstanal, de z.g. inwendige
weerstaíd Ri. Vfoeit fen slr'room door een be l ast iDg6we ers 1,and Rut
die op de klemmen van een batterii is aangesloten, dan vloeit
dezelfde stroom ook aloo? de inwendige weerstand Rl van de
balrlrerij en veroorzaakt een invreÍdig spanníngsverlies.
dan oeten ire
Meten we de spanning van een onbelaste batteriit
de EMI{. Is de batterii echirer belast net een weerstand Ru' dan
meten we over de klenmen van de batterii een kleinere spanning
dan de Xlíf. Deze span[ing wordt de klemspanning genoemd.
(z\e fLe,.)-1A)
Er bestaat de volgenile relatie:
Llec t romot ori sche kracht = KlemsDanninA t i$íendig spaiiingsve?lies.
Voorbeeld: Gegeve!: een zaklantaarn mel, een batirerii van 4+ V en
eeD lanpie van 2OÍL lle Ri van de batterii bedraagt 2+tL.
Gevraa6d: De stroom, de klemspanni'ng en het inwendig
sPanningsverl ie

s,

De ioLa.to weersland bedraaFt: Rl *r.!,
De batrFnii levFr"L een stroom van >Í

. 2++20=22i§,,

= 0,2 À.
De klenspanning bedraagt: Ot2 x 20 = + Volt (StrooB x Ru)'
Helr inwendiB spanningsverlies bediaagl, : o,2 x 2i = + v'(strooE
Ga

A

dit groDdig na en probeer e.e.a. net zeLf

x Ri)'

gekozen voolbeelden'

PARAIT,ELSCHAKELTNG

We

her:haIen ÀoB even

fíA.r-2.

Rt en R2 ziin parallel Seschakeld. 3ii de aftakking van RI en R2
vloeit een deef van de strooÍn links door Rlr een deel' rechts door R2'
Ontleraan bii de verbindinB RI en R2 vloeien beiale stronen weer
saDen, Het is duideliiki dat de vervangingsweerstand kleiner doet
zijn dan ééa van beide weerstanden. In fornule:
(zíe fae,a-r)
= -]- * -I-*-:-.-*-*"n,.
n2
"toiiaal
"---l-18

^I

"l

'+

-i' -L " È = #. r #- u?9oot ".à.
2660§I'

voorbeeid:F+E =

=

= qoàfun, dus Rtot =
,, = H, = 5633 o = o,o> o.

=

-"6ö#

:
: ,,
De sErooE tloor R, : ,,

stroom.roor Rr
De strooo door R2

De

o,lz>l'
n = o,olrl.
De lrotale stroon aloot Í = 11 + Iz + Ir- otza6A.
op aleze wiize ls ook tle vervaE€lingswe ers tand te

"=ï:#Ëoa§
SÉRIE

PA RÀ

= ffil
= H;= ffi

=

= H^

berekeneíi

=r2rro

I,I,E ISCHÀKELING

ïD een weikeliik schema kunnen weerstanden in serie en paralleI
voorkonen. Het eenvou'ligste geval is in fig'l-6
gelijktijdig
aaagegeven, We berekenen alan eerst de vervangin86weerstand van
R2 en Rrt zodat we ilao een eenvoudi8e schakeling k"iigent n_l'
e etr s erieschake Ling.

- zoà"-*à= à#
_-totaa.L I *n*
--r--=*f
)
De €lehe1e vervan€.ingsweerstanal

is

dan Rt

=t7ion'*"o.''?roQ'

- RtotuaL :

5ooo

+

'7lofl:
2,
,,A.
-4- = o.o2) A -De stroom bednaaFl: I = È =,rrru
rI5 V'
De spanningsval over R1 bedraagt: Ut = I x R1 = oro2' x 5000 =
(Rtot"ut) bedr:aagt:
De spanning over tle parallel geschakelde R2 + R,
Utotaat=I"Rtot"u1 = a,O21 x5?lO = lrr\'
Utolrr.l tezamen is weer 250 v'
UI
".
Dur" Utot".f over R2 zowel afs over R, sta4tr kunneí we zeggeí:
ro710

.

''

utotaal
r^. = __F;_

-rz

utotaar

= =-E-

De totale

o,ooez>^=6,?5na.

ffi=
=

El

=

o

.ot-ae

slrloom is

net de 2, mA' alie we gevonden
gehele slrrootlloop.

À

=16,6

EÀ .

2r,r, ttA, wat goed klopt
hadden als i,otale sl,room door

'le

I9

EERSIE WET VAN KIRC1ÍHOFE

De eerste wet van Kirchhoff luidt:

In een vertakkingspunt is de son van de strooen. die in dit punt
sanenkomen. gelijk aan de som van de stron€n. die uit dlt punt vertrekken.
lloaÍ f1e..a-7 geldt dus:
1r + 1z.i 1À r 1? - T. i I( + T6.
Dat dit zo moe1, zijn is gemakkeliik in te zien. Stel eensi dat
naar het punt P méér stroon Iuerd toegevoerdi dan er va[daan we?d
afgevoerd. Er zou dan steeds meer stroom bii P opgehoopt worden.
Electriciteit
is evenwel ons arne nd rukbaar I dus een dergeliike
toestand is ten ene male onmogelijk. Ongekeerd is het Datuurliik
-zou worden afgevoerd'
ook onmogelijkr dat ult P meer electricil,eil,
alleen de mogeli.jkheid over' dat
dan er aankomt. )us bliift
toevoer en afvoer aan elkaar gelijk zijn,
TWEEDE

['IT

VAN KIRCI{I{OFF

De tweede wet van Kirchhoff luidt:
Voor een 'naas Fe1d1r. dat de aLgebraische som der in de kring
vooikomende I.ltí.K.'s geliik is aan de algebraische son van de
producten van de in ale kring voorkomende wéerslranden ea bijbehorende stroomsterkten.
We schrijven dj.t tU = {(n * f).
Dus sonU= somRxL
({ is de criekse hoofdLetter sigma, welke gebruikt wordt als
soEl,eken), Met de uitdrukking "algebraische son' vrillen we te
kenne!. geveÈ, dat we hiermee de som bedoelen, het teken in

aanmerking genomen.
Zo is de algebraische son .ran , + 2 = 7 en de alSebraische §on
\àr,5 - 2 = ,. Lopen hier dus twee stromen tegengesteld, dan
noeteir we de algebraische son llemen, d.w.z. ze van elkaat
aftaekken, evenals we de spanningen van tsree tegengeslteld
geschakelde spanningsbronnen van elkaar moel,en aftrekken.

w. nu fiE.l-8.
nu Eeheel willekeurig in eIk der onverliakte stukken
eea EtroorD aan, welke we aangeven door een pijltje en een
numrBer. ne richting waarin we de stromen aannemen doel, niel,
ter zake, doch we moeten er nalruurliijk wel aaD denken, dat het
onmogelijk is, dat a1le stroÍoea naa? één knooppunt toe- of van
Beschouwen

We nemen

2A

één knooppunt affopen, aangezien dit in striijal zou zijn oet
de eeisire wel, van Kirchhoff. Tn het figuur zijn de stiomen,
behoudens deze bepeiking, Feheel r,uillekeurig genomen.
Gemakshalve denken we ons in, dat de inwendige weerslranden
van de in de geleidingen voorkonende stroombronnen venÀ/aarloos-

baar klein zijn,

ofwel, dat deze zi.in inbegrepen in de getekende

weerstand en.

In ons voorbeeld konen de kncoppunten A, B en E voor.
Volgens de eersire wet van 1(iichhofi kunnen we voor A opschrijven:

II=12+Ir.

'

Volgens de eerste wet van trirchhofl" kunnen we voor B opschiijven:

14=II+1r.

Volgens ale eerste wet van Kirchhofil kunnen we voor'E opschnijven:

L = I^+I-+T-Ilieflrede hebben we tussen de verschillende stroonsterkten reeds
enige betrekkingen gevonden. Passen we nu de tweede wet van
Kirchhoff toe, dan vinden we vocrmaas ABEÀ, rondgaande in de
richt ing BAEr dat:
U1 - UZ = If x R1 t 12 x R4 + 14 x R, i ïI x R2.
U2 moet hier ne8atief in rekening wDrden gebracht, omalat deze
strooEbron juist in tegenovergestelde richting een stroon
traaht te doetr roadgaan a16 U1 en zii U2 dus tegenwe?kt.
De stionen zijn in dit geval alle in de aangenonen iichting
(BÀE) en zijn dus alle positief in rekening gebrachlr.
Beschouwen we vervolgens b.v. Ínaas AFEA. Hier is 12, wanneer
we rond€:aan in de richting AFE, in lregenovergestelde richting
en moet dus negatief in rekening worden gebracht.
Zo kutnea we voortgaan voor de andere mazen. Wanneer dan voldoende
waarden gegeven zijn, kunnen we de overige berekenen. He], is
aatuurlijk zeer we1 mogeLi.jk, dat we bii onze wiLlekeurige
aanname der stroomiichtingen een of neei st roomr ichi, ingen
verkeerd hebben aangenomen. Dit blijkt dan als we bij het
uÍtrekenen een neeatieve rÍaarde vinden. De iuiste §troonrichl,ing
was dan jui€t and er6on,
Opnèrkingr De tweede \íet van Kirchhoff is eigenliik niets anders
dan een uiirbreidlag vaa de wet van Ohm. Passen we hen toe o!
een onvertakte ketenr waarin slechts één stroombron aaDÍcezig is,
dan vinden we de wet va4 Ohm lrerug.

2l

Stel nu, om eens ee]l voorbeeld te Eevenr dat in de figuur gegeven is:
Rt = 6 ot'!I'
UI =4volt
R2 = 2 0hÍ'
lZ= 2 Yolt
R, -; or'"
U, =aYo1"
RL = 2 O1'r
U._= l vott
R-=4Ohm
)
R6=IOhn
Een compleet slret verCeLiikingen is dan b.v.:
r, = 1, + r, voor kiing AEBÀ: 4 - 2 = 6 Íl + 2 12 + 1 \u + 2 Iu
Tu = r, + rt voor kring AFEA: 4 + 2 = r, + 4 ra - 2 Í2
TJ - 12 + -, + I> voor krine" BCD-B: .I = , 14
voor kring ÀIEM: 4 + 4 = aI1 +, Í, + r 14
Na enig cijferen vinden we hieruit:
Ít = t9 /66 À
12=-4r/66A

Í,

1t/r1 A
t+ = \/1 L
15 = t/zz t
=

Uit dit antwoo?d zien we! dat in de figuur de stroomrichting van
T2 fort is g"lékend, aaI ?zien we epn neFatie.f anrwooro kriiPén.
In werkeliikheid zou 12 alus iuisl, andersom, van E naar À hebben
ge

Lopen.

BRUG VÀN WHEATSTONE

tot het deten vaD een weersl,aD.d door
en bestaat uli, een conbilratie van drie weerstanden'
waarvan één variabel, één bekend en ééI1 onbekend' geschakeld

De brug van lqheatstone dieít

vergelijking

vol8ens fi8.r-9.
De onbekenale weerstand kan worden berekend uilr:
Rf xR2=R.t xRx of n*= Rru* R2.
^'1

22

lr

l

o

H

:l
:l"'l

ïl

sl

ql
o,t

;l

VLrruÍ1,'rtj

'/,d FFÈEhen vàn eÉÍl íëÍ1drr nrilr ëFti vdÍrlnoÉ(rn vrrR bt) \lB1it' of vnn
il0 !llawFiti, ll€t, vBlmoP!n 1n Ï/ntt 1e í1rt1jk unll do spnnnl'ng

ln Voli nlr^l de etroon ln Àmpàre, dus u = U x I of(volgsn§
x B) W = I2R.
de lvet van Ohm: lr.I
Voorbeeld: De spanning op eeD zendbuiF is 50O V, de plaatstroom is 80 mA. Wat is he], veimogen?
Het vermogen bedraagt: ,0o x 0'OB = 40 Watt.
lit noemen we van een zender de i!!qq of het 9!99!9q9! verrnogen.
De warrnte, die in een weerstand ontwikkeld wordt, is afhankeliik
van de stroomsterkte die er door gaat.
ïn forÍlule:
Voorb.elo:

= I2Ri dit wordt uitgecrukt in watt.
,nd val 50OO Ohr - 50 flalt'
hebb.n
ul T R, dus - / ['^""t"".
R
W

,ire

dus

DISSTPATTE

=

,R

.ar-.

o,nè." or1=vflöA

= o,1 Àmpère.

1IÀRMTE.ONTÏ]1T(ELING

Door de rr/eerstand uit ons voorbeeld Ínag niet meer dan Or1 À
vloeien, om de dis-"ipatie van 50 W niet te oveÍschriiden' daar
anders de weerstand te warm zou worden en verbranden.
Bij de zendbuis uit he], eerste voorbeeld is de dissipati"e ,5 W'
Dit betekent, dat ,5 lï in de buis in warnte omgezet mag worden'
De oulrput of glggegfg! vermogen moet dus ninstens 5 W bedragen
(inpulr 40 W, dissipatie l5 W) orn deze dissipatie niel, te

oveischrij den.
REND EMXNT

dichter input en output Flkaar nader.n, hoe Prorer he'.
reÈdement van de zeoder i6.
Rendenent = 9!!P+ (nsestal uitgedrukt in Procenten).
Dissipatie = input - outlut (meestal uit€ledrukt in Watt ).

Hoe

ENARGIE VERBRUIK

toestellen i6 aangegeven het opgenomen vernogen' Per
tijdseenheid wordl, het energieverbruik aangegeveB' IlierElede
Voor uw

2)

rekent het energiebedrijf natuurli.ik. Ín radiotechniek kont de
eenheid van energieveibruik, de Iuatt-secunde, echter weÍni8
voor, Een grotere, neer gebruikelijke eenheid is de kilowatt-uur.
Herhaling: Tn de vorige les epraken we over weerstand. Wat i6 de
eenheid van weerstand? Definitie? Weet u nog iets over
soortelijke weerstand te verirellen? En over temperatuur-effec1,,
positief en negairief? Wat is huid-effect? Schri-jft u de wet van
Ohm nog eens op, manieren op en legt u deze ook uilr. Vergeet u
ook niet 1es 1 nog eens door te Lezen?
WTSKUNDE

AANVTIIIING I,ES

'
fn deze les werd de fornule:f+

- = *. . à^ * |- * "nr.

Met behutp van deze formule kon u de ve rvang ingswe erst and van
enige parallelgeschakelde weerstanden vinden. lje oplossing voor

prakl,ijkgevallen is niet altijd zo eenvoudig. Ín het gegeven
geval hadden we J weerstanden, resp. van ,0OOr 20.O0O en aOOO(L
dus E-;:;
= +-.
zohu - rà""- . Hier hebben we te maken
net een oplossing van , breuken, Voor een Soede oplossing Daken
ure de noemers der breuken eerst geliik, n.1. 40,OOO' want 40.OOO
is het kleinste getal, waarop 5OOO, 20.OOO en SOOO deelbaar ziin'
Ats 8 x Sooo = 4o,ooo, aan is 6$66 = *3- .
AIs 2 x 2oooo= 4o.ooo, dan t"Z6àO = 4O3OO .
Ils 5 x sooo = ao.ooo, dan is EàOó = tr-ó&d.ó.

-ie.ruif volFt, dat

8+2+5
--Tö-0-ö-

rrra25_
* trdö-ó *

,Oàó

7ófoo- -4-fö-óö + 4o-iiöO + 4oooo-

-

15

= Fódó'ö- '

A1§ verder

*"at;o is aanE+ t

ffi

ou" ntot. = 40000
-l-

=

dan kunnen we beide omdraaien'

zirtru \1,

r /$.
we ook op de ronoule:!v = 12 x R
"o onder 12 verstaan we I kwadraat of I tot ale rnacht 2r hetgeen niets
Tn deze Les

anders

is

sruitten

dan

1x1. 22 =2x2=4
(2 tot de nacht drie)
z1 = z*2x2=B
x
x
24 = 2 x 2 2 2 = 16 (2 tot ale niacht 4)'

Tn de wiskunale noent nen deze rede4e?in8 n0achtsve rhe

ffen.

tegengestefde bewerking heet worteltrekken.
24

De

enz.

uus /T= 2, wanr a = 2 x 2. $[; =J;;;
= '[7= rt
Dit 1s eemakkeliJk te begrijpen.
l,asliiger wordt het, wanneer we een woltel Saat trekken uit een
breuk. Den qaan we als volsL te werk:
CegeveD de volEende breuk: V Í6 .
|ve st ql19n eÉIgE--Last, dat 9 = rt1=
12 en 16 =4 x4 = +2'

-

rt-

ousv16=r+H=3.

Dit valt lok noEal mee, want 9 en 16 waren kwadraLen.
, ,2 is geen l!-wadraat van een geheel 8eta1,
kunnen we er geen lrorlrel uithalen die een heel ge1ral is.
MEar nu VJ2r
We passen

dus

nu de volgende kunstgreep toe:

.fe
*--;7 = 6.
,75 - .[-q
u 77n-2
v --6-i-E" i = .f-.

Bij deigelljke voamen maken we van de noemer een getal dat
het kwadraat ls van een ander getaf aoo. !g]]glè-I9ggg:
van de b?euk met een ander gel,al te vermeniBVuldigen of te
del e D.
í _:In het voorbeeLd uit de les: I = V#H deelden we teller en
noemer door ro. Lrieruit votgde: T - /EIUU /E-+. rU

ao4

Ter.lottp hèt trckkën van wo-léls uit pi!_-ggH I dat seen
kwadraat is van een nee] getal, b.v. tl
^?OZ+O.
we schrijven dit getal als volgt op. 17-62'+0 en alan gaan we:
f. SteI het Éilootste getal va6t, welks kwadraat ,7 of minder'
is, maar nooit mee?. In dit 8eval 6; dai, is hei, begj-n van
het antwoord. Zet het kwadraal, van 6 = 16 onder ale ,7 en
lrrek af. Onder de streep 1. IIaaI de volSende groep aan:
dat is rdet d1e 1: 162 geworden.
a. 2 x a!.twoord = 2 x 6 = 12. Zet deze 12 ondei de 162' oaar
zo. dat er nog eeí cljfe? achlrer kan. Dit ciifer noet u zo
invullen. dat het grool,slre product, dat ve?kregen woralt
van f62 sfgelrrokken kan wordérl, In ilit gevaf I' leze 1 vult
,[3í4-6
u in op de plaats
t.
= 6rr,1
a6
vao aLe vraagtekens.
2. 2 x 6 = 12
aaZ
De 121 ook oDdei 162
t22 x ?
lef
4140
eIr tlek weer af. De
,.2x61 = 122
1 iÉ ook het 2e deel
?
,669
122? x
van
het antwooral.
+.2x6lr=1226
1226? * ?
l.2xantwoo;d:
25

2 x6l =I22. Zel. deze 122 weer voor ale kani, ' raaar {reer zor dat
er trog eeo ciJfer achter katr. Kies dit ciifer zó, dat op de plaats
van de vraagtekens een ciifer kont té strent zodat er na vermenig_
vutdigiÀg onder ale 4140 (de 40 is er wee. biisekoEen iloor ale
laatste cljfergroep aan te haleí) een 8et41 komt i dat het grootste
product isj det vaa ale 4140 kan worden afgetrokkeB. Ín dit 8eva1
eeD r, Dan Í.ordt a22? x ? | 122, x 1 - 1(A9. Deze, vornt ook het
volgende cijfer van het antwoordt dat nu aI 61, is geworden.
4. Voor cijfers achtel de komma, kunt u op Eeliike sriize aloorgaan.
Eerst !íeei aftlekkenrldan tweè nullen aanhalen. 2 x anlrwoord =
2 x 611 = 1226. enz,
Ander voorbeeld: ,l tlO,+2. s.n:,it eerst beE getal zo op': ,-?6a?,
alus van rechts beginnen het Setal in gloepen vaa 2 ciifers in te
deIeE.

l.
2. 2 x 1 = 2
2?x2

V )-76-L2 =

?+
29x9=
?=4
rB? x2
1.2x19=ra
4=
x
18t+
+,2x194 -rAA ,aa? x?
OPGAVEN

Iq4'..

L_
276
261

t7+2
\516
600

],ES

'
1. Zie fig.r-1o, wat ls dit voor eeD schakeling?
R] - IOO .cL
R2 = 600 fL

R, =

25A

R4=
iàIat

Í\

50 cr

is R- - -.? wat is I? wat is de spanningsval over ledere

weerstasd

?

2, zie Íi.a,r-ll, Íat ls dit vooi een schakeling? Bereken Rtotaaf'
Itotaat' Í1, Í2, Í, en 14 bii dezelfde waaÍ'len voor RI t/u R4
als boven,
,. Dezelfde vra8eo a1s ií L en 2 meal Del, de volBende waaiden:
Rl= 1600 §
fi
R2=
R,= '600
12oo o
R4= 2ooo fI
z6

4. zie fL9.r-t2.

Rr = 700 oln
R2 = t4OO Ohn
R' = 8oo or''
R+ = 7200 otn
R, = 5OO Ohr
R6
RZ

=
=

ohn

'0
54O

Ohm

wat is de vervangingsweerstand van R, en R4

5.

6,
7.

L

?

IÀat is ale vervaugingsweerstand van R6 en RZ ?
Wat is de spanningsval over iede?e weerstalal?
Wat is de sl,room aloo, de gehele krin€iloop?
Wat is de stroom door Rr, R4, R5, R6 en R? ?
Een zendbuis type 8O7, dissipatie 25 Watt' heeft een
pLaatspanEing van 7r0 Volt en een pl.aatEtroon van fOO nÀ.
I{et rendement in de gebruikte schakefing is 60%. Mag
aleze buls zo gebiuikt worden? WaaroE?
Een zendbuis Blrr plaatspanni[g 2OOO V' plaat§troon 25O d-À'
heeft een dissipatie van 1OO i4,. Hoe groot Eoet het
rendement zijn orn de dissipatie nielt te overschriiden?
Een EL41 laagfrequent eindbuis heeft een ali6sipatie van 9 \flt
plaatspaÀning 2rO V, plaatsttoom 50 nÀ. IIoe gioot ltroei, het

afÉegeveE vernogea ziin om de dissipatie niet te overschriiden?
EÀ hoe Sroot is het rendement?
Eeo kilowatt uur kost f 0rO5. Een kacheltie neli eea velnogen
van 1 (w en een radlo met een vermogen van l-25 w staan

beide 4 uur aan, Hoeveel kost dit energie-ve.bruik?
iioe groot is ale weerstand van dit kacheltie (in warroe toestand)
als de netspallning 220 v is?
zou ale weersta[d in kouale toestand anders ziin en hoe?'
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LES 4
CAPACITEIT EN

CONDE"NSATOREN

Veronderstel, dat we op tweer op enige afstand van elkaar
opgestelde plairen, door het sluiten van schakelaal S een
€lectrische ladi]1g breigen, fig.4-1. Zodra aleze schakefaar
gesfoten wordt, zulIen electro4en van de bovenste plaat naar
de pluspool van de batteril worden weggezogen (p1us is infiers
een tekort aan electronen) en hetzelfale aani,al eleclrronen zal
opgestuwd worden in de onderste plaat aloor de negatieve

batterii-pool.
De bovenste plaat is dus positieí, de onderste negatiel gefaden.
Seze "electronenopzuiging" en "-afsl,oi,ing" gaat voort tot
genoeg electronen uit een plaat zijn wegp,ezoEren en in de andere
zi;jn Eestuv,al, on de 9l9g!I9l9!ql: jgèg kracht, de E:!:E:, tussen
aleze platea praktisch geli.jk te maken aan die van de batterij.
AlB ale schakelaar wordi, Feopend nadat de plalren zijn opgeladen,
blijft de boveislre plaat op onze Irekening oet een tekori,
(positieve lading) en de onderste met een teveel (negatieve
lading) aal] efectronen zitten. Met analere woorden: ale ptaten
blijven Bglgjlg!, ook aI is de batte"ij niet langer verbonden.
Als er nu contact Benaakt wo?dt tussen beide platen (kortsluiti.ng)r dan zal hel, teveel aan electroneD van de onaleiste
plaat naar de bovenste vloeien. Het evenwicht wordi, dao weer
herstefd en beide plateo zlJn neut?aa1. De plateD zijn ontladen.
CONDINSÀTOR

geleidersr gescheiden door een isolator, voroen een
co[alensai,or. Uit de voorafgaande ve-rhandeli.ng za1 het duidelijk
zijD, dat een condensator de eigenschap bezit electriciteit te
kuínen vesthouden, opzamelenr a1s in een reservoir. Het zal u
ook duidelijk zijn, dat er een stroon vloeii, op hel, moEent, alat
ale colólensator opgefaden wordtr ook aI hebben we niet te nakeD
net een ggglglg! kringloop. Deze stroon noent Den de laadstroon.
Deze aluult naar een zeer kort ogenblik. De hoeveelheial electriciteit, die i-n eeo condensaiior op8ehoopt wordt, heet ]qLEE.
neze ladin8 (q) wordt gevondea uit het product vaí laadstroon x
tijd en wordt uitgedrukt 1n Couloob.
Twee
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Een stroom van l Ampère verllaairsl, in een seconde een hoeveelheid
electricitei"t
van 1 Coulonb. Dus Q = J x t Coulomb.
Coulonb wordt ook wel Ampère-seconde genoend,
De hoeveelheid lading, die in een condensairor woidt opgehooptt
hanÉlt 6amen met de g3lCgtqglq (C) van de condensalror en de
spanning, die zich over de platen heeft ontwikkeld.
In fornule uitgedrukt: Q = C x E (Wet van Coulonb).
De capaciteit van een condensator: wordt aangegeven in larads (I).
De Farad is veel te g.root voor piaktisch werk. Men rekent met
ni-cro-tr'arad (iuE), d.i. één mirrioenste Farad of zelfs rnet een
millioenste van een I!i1fio-.nste !'arad (ptr'). ,eze laatste
eenheid, nicro-micro Farad, wordt pico-Farad (ptr) €:enoemd.
Hoe Elroter he1, plaatoppervlak, hoe groter ale capaciteit van de
condensator zal zl;n, Dit is wet duidelijk. Hoe kleiner ale
plaalraístand, hoe hoe Ciroter de capaciteit van de condensator i6.
DlEINCTRISCHE CONSTANTE

De capaciteil, hangt ook af van het i6olatienateriaal tussen de
platen. Het is het geringst net lucht en vervanging van Iucht
aloor andere nateriaten kan de capaciteit van de condensalror
vele malen vergroten. De verhouding van capaciteit van een
condensator net een andere lrussenstof dan luchtr tot die van
een net luchtr geeft de diëlect?ische constante van die lrussenstof, meestal aanFegeven door de fettei K. Deze tussenstof
heet het diëlectricun.

Dië1ectri.6che constante van enkefe stoffen;

Materiaal
Baketiet (papier)
-8akeliet (mica)
CelfuLoid
Eiber'
clas
Glas (pyrex)
Hout (droog eiken)
Lucht
Mica
Papier
Pe?tirax
Polyethyleen
Polystyr.een
Steatiet

K

a,8 - 5,5
5-6
4 - 16
, - ?,4
7,6 - ?,4
4,2
2r5 - 6,A

I

2,5 - A
2 - 216
4,8
2,1 - 2t+
2,+ - 2,9
4
'4

Meí kan ale

capaciteit van eell coídensator berekenea uit

rxö x
^ = Ë*A:
rormure: c

1

gd66.ö-Ö

de

/F.

K = diëlectrische constaate.

4=4xt,t+.

d = ale afstaad van ale platen ln centioeters.
O = rerkzaal oppervlak van de plaat in c*2, dus het oppelvlak
vatr ale zijde van een plaatt die zich tegenover een aildele

plaat bevildt.
CONDNNSATORXN

BIJ

RADIO

in gebruik bi.i iadio verschillen heel
en constructie' aI aaar gelang het doel'
capaciteit
r

Dè 6oorten condensatoren

eiB in

groolrire

VARIABEI,E CONDENSÀTOREN

Variabele conalensato?en, meestaf geroaaki, idet lucht als diëlectricum'
stel Platen, zodat de capaciteit instelbaar is'

hebàen eea beweegbaar
VASTE gONDENSATOREN

Va6te condensatoren, alal, wl1 zegElen: condensatoren uet een vaslre
capaciteit, kunnen ook bestaaE uit rdetalea platen net lucht aIs
diëIectricuÍtr, maar meestal woiden zii Senaakt aloor pfaalries metaal

vast of vloeibaar diëleclrricun. zodat
betiekkel.ijk grote capaciteit in een kfeine afneting onderBebracht kan worden. De vaElre diëIecirrica ziin vaak: mica'
papier en speciale keranische materialen; bii deze faat§te is
het netaal er vaak als eea alun huialje op neergeslagen. Olie
v,ordt vaak als vloeibaar diëlectricuE Eebruikt. Electrolitsche
condensaiiolen bestean uit bladaLuniniutr platen io een vloeibaar
of geleiechtiS Feleidend chenisch nengsel. Eet eigenliike
diëIectricuÍd is daa een olrydehuidje, dat op een aler plalrea
gevor d wordli a1s er een geliikstroom door ale conalensator
vloeLt. De capaciteit t.o.v. de afineting is voor dit type
condeDsator zeer Srootr onalat het isolerend laa8ie zo dua i6.

te

scheialen door een dun

eeIr

DOORSLÀGSPANNING

Uit de fornule: q = C x V voI8tt dat de tadin8 8r:oter
10

wordt

naarmate we nreer spanning op de condensator aansluiten. À1s we
echter een hoge spanning aansluil,en, word1, een aanzienlijke
krachii uil,geoefend op de electronen en ke?nen van het aliëlectricuD.
Omdat het diëlectricum een isolator is, laten de eleci,ronen
hun atomèn niet zo 6ne1 los als in Elefeialers. Als de uil,geoefende
kracht echlrer groot genoeg is, za1 het diëIectricun aloolsfaan
en zal er een stroom psen vloeien.

waarbij dit gebeurt, is de g!9!qlggs!glgi!9. Deze
ls natuullijk niet Beliik voor alLe oaterialen. Zo zal eerr
conde sator met luchtisolatie eerde! doorslaan dan een net
olie of me1, mica isolalrie. tsovendien hanelt de aloors lagspanning
af van de dikte van het diëleclrriculi.
De spanning

COI\'DENSATORIN PARÀILEL GESCHAKXÍ,D

In de tekening van fig.4-2 is een parallelschakelin€: van ,
condensatoren C1, C, en C, aanpegeven. Alle , de condeilsatoren
zullen lading opnenen tot de totale capaciteit. Anders gezeC.d:
Ctots c I = CL + C^
/ + C-.
t
-tsij parallel8eschakelde condensatoren is de totaalcapaciteit
gelijk aan ale som van dè afzonderliike capaciteiten. Jil, Eoet u
goed begrijpen, Het is dus .iuist andersom a1s bii de weerstand.
SERIE GESCHAKELDE

CONDENSATOR]JN

Bij serieschakelingi fig.4-r, is de totale capaciteit altiid
kleine? dan de kleinste van de groep. Juist als voor DaralIel
geschakelde weerstanden, geldt voor §gM-geschakefde condensatoren:
1111 d r^
f v
.

utolaal
"t "2 "t
Denk er wel aan. dat u bi.i be"ekenj-ngen alezelfde eenheden
gebruikt: alles in iul' of alles in /)uF, oaar niet doo? elkaar.
Bij pai'alIe f schake 1i-ng za1 het duideliik ziin' dat de dooislagspanning van het Sghgg! gefiik is aan de doorslagspanning van
de condensator net de Àgggqlg door:s }agspanning.
Bij serieschakeling wordt de aangelegde spanning veraleeld over
de contlensatoreni op dezelfde wiize a1s bii weerstanden in serie,
f

iA.4-4.

,t

De

totale capaciteit wordt berekend uit:
I
L
I
I
1 I I a+2+1

?

2-x=_-t--=4.
'totaal "r \)z 'a
ctnt^rl = ; = o,r?r,rF' over 0,571 PF staac dus 2oo vort'
over c1 staat aan u, = grfZl x 2OO V = 114,, VoIt
over c2 staat aar u, = 9$! x 200 V = ,?,1 Yolt
Over c, staat aan v, -- 9{! x 2oo v = 28,6 volt
On de aloor'sla8sparu'ling

t otaal
= 2OA Volt.
te verhoFen, kan nen dus condensatoren

in se?ie pLaatsen.
kleinste condensator za1 echter de grootste spanning kriigen.
Dit volgt ook ullt de formule: Q = C x U.
De aloorslagspanning van 2 aerie geschakelde condensatoren van
gelijke grootte is Felijk aan de dubbele doors lags panning.
(Bereken eens dit met een zelfgenaakt voorbeeld; tekenenl).
De

LTI(sTROOM

In al onze voorbeelalen hebben we het diëlectricun als ideaal
beschonx/d, dat wiI zeggeni een oneindig hoge weerstanal hebbende.
In werkelijkheid heeft ieder diëlectricum een weerstanal waar
doorheen een lekstroon .v1oeit.
ISOLÀTIE WXERS1AND

Eoede keranische of mica coÍIdensatoren is deze lveerstand
vaak 2OO à 5OO MO. Bij paplercondensatoren is aleze waalde
5 à 10 MQvoor de Eoede soorlren. Electrolytj-sche condeDsatoren
hebbeB vaak een isolat i ewe erEliaad van minaler dan 1 !dl. Door
deze isolatieweerstaÍrd lekt de leding dus ook ile8. Een Soede
condensator. behoudt zijí laalin8 dus veel Langer dan een slechte.
Hier:biJ rÍoet noE wel BerrèzeD worden op het gevaar vatr het
6erleschakeLetr vao coodensatoren,tÈneinde de doorsl.a8sperxnin8
op te voeren. VolgenE ale wet vao ohm koiot aan elke contlen6ator
teÀgevolE:e van het lsolatielek een spanning te sliaan van U = IR.
IIoe Broter dus het Lsolatielek, hoe kleiner aleze Epaaning is.
zljn nu dè i so lalr lewe elBt aiden niet gelijkt dan zal de spanning

Bij

,2

ove! ale beste condensato! rnet de hoogste isolatleweerstand bij
geliJke capacitelteÈ tle hoog6te ziju. Deze zal tlus het, eerst
doorslaatr, waarop dle a4dere conalensator de vol1e spanning
krijEt ea evetreeEs dooislaat. On aloorslaaD te voolkor0eD,
scb.akelt men in de praktlJk wel weerstanalea vaD 1 à 2 UOr dus
aaozienlijk lager dan de gemiddelde isolatieweerÉtand, parallel
aan Ledere s erieges chake lde co4densatorr waardoor ale spaDnlng
over ale cooaleÍrÉatoren gellJklatig verdeelal wordt, fig,4-5,
prËrEcrRrscHr

vERr,rozEN

De Iading van een condeasator verLoont tle Deiging in het
aIiëleciiricud achter te wi1leD blijven, eerl soott traagheids-

verschijnsel. Dlt is a1s volgt te deooD6lrleren, fig.4-5.
We laden eea otie- of papierconalensator van 2 of 4/f op net
roo à 2ro vo1t.
Sluit oen de coDdensator kort, alalt spriígt eeD voÈk over, ale
oatlading. BlJ hornieuwde kortsluiting springt wee! een voak
ove! en ook no8 we1 een derde aaa1, hoewef steeds klelner.
Bij de eerste ontlading bfeek blijkbaar een deel van ale Is.ding
te ziJn echtergebleveo. Op plaatseD waar coadensatoren Bebruikt
worden voor zeer síe1le Laaling en ontl.adingr zoals in hoogfrequent lektiagen van raal ioapparaten, ve?dleDt alaaron h6t
gebruik vaa lucht r Eica of keràrílEche conalensatopen aanbevelingr
omdat daar.van de d1ëlectrische verliezen veel geri.nger zljn
dat van olle- e,1 paplerconalenBatoren.
Hierlaede zijn wij aall het elDde van ale le6 over condeltsatolell
etr u weet oui eIs u dlt a11es rusti8 BeIezeD e! bestudeerd
heeftr voldoenale van dit onderdeel af. BeaDtwoord u !u de
vraSen tDaar!
OPGÀVEN I,ES

1. Ítr

4

eea toestel net l2-volta buizen rordt een 12A6
(sparntna van ale Bloeldraadr V1r - 12,6 Vo1ti stloo[ aloor
de BLo€ldreed., Ifi = O,I5 A) vervangen door een 6V6
(vf - 6 volti rf = or45 A). Àl1e bulzeD 6taa! pat'allel
ge8chakelil. tran dlt? Zo nlet, *at Doet er alart Eebeurea?

eeo toeslrel" met 6eriegeschakelde gloeidraalen van ale buizen
raakt een EF89 (vf = 6,t'[olti ]f = o!2 Àmpère) defect en
wordt vervaneien door een EI'85 (vf = 6', volt; rt = 0,, Ampère).
Kao d1t? Zo oiett wat rBoet er ilan gebeuren.
Verkfaar eens waaron een kleine?e plaatafstanal bii een
conalensairor een grotere calaciteit ten gevol8e heeft?
wat gebeurt er aIs we van een opgelaalen condensatort
bestaa!.de uit twee pfaten tegenover efkaari de plaatafstand
tien naal vergrote[? Denk àan alè wet van Coufomb'

à, Io

,.
4.

5, E = ?rA Ví Ct = 2.0OO pFi C2 = 1O.OOO pli C, = OiIy'rl'.
Aangenonenr dat er een oneindi€! hoge isolatieweerstand is,
hoe hoog is dan de spanning over Ca, C2 en C, bii serie-

schakeling? VollediB berekenen I
6. E = 1,Ooo volt; ct = o'1ÈT; C2 = a', PE; c1 = 4,2 Pa\
C4 = o,aÈI'i c5 = ]/rP.
Dezel lde vraag sIs bj j vrsag 5.
7. Beredeneer waarom ale beslre C ei bii §erieschakeling het eeist
"aangaat "?

a. zie fig.4-6.
C1 = 2,0OO pI'
C2 = 5.OOO pI'

cl = o,1 ÈI'
ca = a'' P?
c, = a'' lr
c6 = IÈP
D = 10.OOO Volt.
Dezelfde vraag al"s
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Í,ES 5
MAGNETISME

Een voorwerp. dat in slraat is iizerdeelties aan te trekkenr noetnell víe een nagneelr. A1 naar ale votn onderscheiilen we staaf-r hoefen ringmagneten. Deze laatste wolden o.a. gebruikt in somDige
rijÍrieldynamors en in z.g. knÍipkatten. Wannee we een magneet

door een bakje ijzeivijlsef
halen' blijkt dat aan de uiteinden
is aangetrokkenr in het midden piactisch
het meeste ijzervijl6el
nielrs.Deze ui,teinden noenen we de lofen van een magneelt. Eet midden wordt vaak aangeduid aIs de neutrale zoDe (neutrale doorsnee),
figuui 5-2, SteIIen we een staafrna€ineet alraaibaar op, alan zien
we dat hij p?obeert steeds dezelfde stand in te nenen. Vy'e hebben
alan n.I. een kompas en één van de polen wiist steeals (ongeveer)
Ilaar het Noorden. Deze pool noenen we daarotr de U99gD9g]. De andele noeoen we de ?È!g!gg!. Wanneer we bii de nooidpool van een
kompasnaald een zuidpool van een andere magneet houden, alan trekken deze polen elkaar aan. Komen we net een noordpool bii de
Doordpoof van een kompasnaald, dan stol,en ze elkaar af. Probeel:
dit zelf tnaar eensl !/e kunnen dus zeggen: geliiknamige polen sto1,en eLkaar af, oneelijknanige polen l,rekken elkaar aan. Hieruit
volgt, dat onze aardriikskundiBe noordpool een dagnetische zuidPoof ial
Afs vre een rnag[eet in lrlsee sljukken breken, alan bliikt elk der
stukken ureer een magneet net een noord- en zuidpoof te ziill ge_
worden. Slrellen rÀre ons voor! dat we slreeds de onltslrane nagneeiies
weer zouden breken, dan komen we tensfotlre bii iizermoleculen tol,
onzichtbare kfeine magneetjes' die we elemenl,ai! nagneeties noeDe eerste hypothese (veronderstelLin8) van Weber zegt hierover:

Iedere magneet is opgebouwd uít een zeer groot aantal elementairmaaneeriFs ! die volpons d ,
" "_-Ëslig4!_eu!:
aliiect de vraag waarom iizer en staal dan niet altiid
Nu rijst
r0a8neltisch zijn. Dit wo?dt verklaard doordat in niet-magBetisch
staal ale element air-naeine et i es in ringen liggenr waarbii ieder
alenentail zuidpooltje lre€5en een elene[tair nooidpoo]tie aanfigt'
zodat naar buiten Seen magnel,ische invloed nerkbaer is.
Hierover zegt de tweede hypothe§e van weber:
In een niet-Eagnetisch stuk iizei ligg,en ale elenentair-magneeties
t>

aloor elkaar in gesloten banen. Zie ook figuur ,-1.
In Eteroagnetlseerd ijzer of staal liggen d€ elenentair-rDagneeties in z.g. open banen. Zie fiÉ'uur 5-2.
Aan de uiteinden liggen dan een aantal gelijknamige pooftjes
naast elkaarr zodat we daar polen krijgen. De buitenste banen
zu1len door de onderfinge afstoting naar buiiren gebogen zijn.
Nu kunnen we begrijpen hoe we een stuk staal magnetisch kunnen

mallen. Dit gebeurt aloor de ele èntair-magneetjes te richtent b,v.
door met eeD van de polen van een magneet over het oppervlak van
het staal te strijken in één richtin8, De efenentair nagneelrjes
komen dan alle in eenzelfde richting te li8gen. Dit zijn dan de
z.g, kunstmagneiren. Iaten Íre een mag,neel, vallen, alan lopen we
de kans, ala1, door de 6chok een aantal elementair-magneetjes alraaien, waaraloor de magneet zwakker wordt,
In de natuur komen ook {ref roa8neten voor, de z.g. natuurli.jke
magneten. Bren€len we een magneet in de buurt van een stukje weekijzer, alan worden ook hierin de efenentair-magneetjes gerichlr,

Dat betekent dal, het weekijzer magnetisch wordt en zelf ook stukjes staal of ijzer kan aantrekken. We zeggen dat het stukje weekijzer door inaluctie nagneti6ch is Ceworilen. Wordt de eerstgenoemde magneet verluijderdI dan verdwijnt 00L het magnetisme van het
'weekijzer bijna geheel, met andere wooraled, bijna alle elementair
magneeirjes zijn weer in gesloten banen gaah figgen. We kunnen
hieruit besluiten, da], elementair-magneetjes in weekijzer gemakkelijk draaibaar zijn. Hadden rrre dezelfde proef met staal genomen
dalr rr/as in de eelste plaats de magDeti6che inducirie minde.r sterk
Beweest en tevens zou na het luegnemen van de inducerende Eagneei,
neer magnetisme zijn overgebleven daÍ bij Íseekijzer. Dit komt,
omalat ale elementair-nagneelrjes in sl,aaI veel noeilijker
draaibaar zijn. Hierop is de derde hypothese van yy'eber gegrondvest:
In weekiizer zijn elementair-magneetjes genakkelijk dlaaibaai,

in staal daarentegen noeilijk.
IIet magnei,isne dat na de inductie overblijft,
noeEt nen overblijvend of lggglglIq rDa8nelris]!e.
U zult zich uit de eerste 1es herinneren. dat we daar sprakèn
ovea een krachtveld r op8ebouwd uit krachirlijneo.
Onaler een nagnetiEaàe krachtlijo
verstaan we de baan. waallangs
een Èoordpooltje (a1s dit afzonderlijk zou kunnen bestaan) zich
zou beweEen.

,6

Ilet zicbtbaar Íuaken van deze banen kaD Feschieden met ijzerviJl_
sel op papier, waaronaler een oagneet. Zie ook les 1.
We hebben omtrenl, de richting van ale krachtlijn
ook een afspraak
genaaki, I n.1.: onder de richting van een kraèhtlijn verstaan we
de richlring, waarin het íooratpooltje zíc:n zov bewegen. De kracht_
Iijaen treden dus bij de noordpool uit en korEeD bij de zuidpoot
weer in de magneet. fn de magneet loperi ze van zuial- naar noord_
pool. Onder coërcitiefkrachl, verstaan we de kracht, nodig om
remanen- napnet isrÉ te ove-tqinnen.
E.LECTROMÀGNETlSIí8.

Een electrische

stroon wekt ook een magnetisch veld op. lle kunnen
dit 1ireer met i.jzervijlsel
aantonen. noor een stuk papier met
ijzervijIseL steken rc een stroonvoerende geteialer. Ie krachtlijnen
blijken dan cirkefvormig te verlopen, net atë middelpunt ate
geleider. De richting van de krachtlijnen, dat is dus de iichting
waarin een nooidpooltje zich zan bewegen, kunnen we aantonen
door bij zorn krachtlijn een konpasnaafd te houden. In figuur 5-,
zijn de krachtfiinen aangegeven net de pijlen die de richting
aanpeven. AIs we de stroomrichting omkeren, zien we da1, ook ale
fichtin€: van de krachtlijnen veranderlr. (zie fig. 5-4).
KURIGTREIOGR-RTGEI,

van dé (-acht liinen :s ren opzicnLe van de s,rooBri'hting zoals de dr.:riri.rring
van cen kurkérrekkpr past bii de
richt Íng van voortpane.
Hieronder is het verband tussen vefd en stroomrichting nog eens
aanpepeven: tí€. 5-5.
llet8 €:even we aan dat de stroom van ons afgaat en net O dat
hij naar ons toekont. Passen we de kurketrekkerregel toe op een
lus waar de stroon doorgaati dan krijgen we fig..5-6. De krachtlijnen binaen de lus Iopen dus allenaal in dezelfde richting,
het magnetisch veld wordt bij een Iu6 dus versterkt, want hoe
meer krachtlijnen des te steirker is het magnetisch veld.
DF richting

1?

S.E@L
A16 we nu eens een spoel bekÍjkent dus een aantal fussen achter

elkaai, dan krijgen we fig.5-7. Binnen in de spoel Lopen de krachtIiinen van alle lussen in dezelfde richtine!, naar tussen de
windingen onderling lopen de krachtlijnen in teeengestelde iichting
en heffen elkaar op. Het lrotale beeld r,vordt dan geliik aan dat van
een staafmagneet. De noordpool is weer te vinden lnet behulp van
de kurketrekkerregef. Plaatsen líe in een stroonvoerende spoel
een ijzerkern. dan worden hierin de eI-.nenlrairmagneeties €lerichir,
de kern wordt dus magnetisch, waardoor het veld van de spoel wordt
versterkt.
PIR}IIÀ

BT I,TTE

1T

De mate waarin het oorspronkeli,jke veld (dus van de spoel afleen)
versterkt wordt door de ijzerkein, noemen we d" P9!gggq!li!§:!.
fs de veldsteckte in een spoel H gauss en wordt hii na inbrengen
van de ijzerke?n 5OO tt gauss, dan is de perÍaeabiliteit voor alie
kern = 5OO. De permeabiliteit v/ordt uiteed.ukt met de letter P
'
een Griekse letter trr! (spreek uit mu). Het aantal efementairmagneetjes dat in de ijz-.rkern gericht wordt, is afhankeLijk
van de sterkte van het opgewekte nagnetiEch vefd van de spoeI.
Hoe sterker dit veld, hoe meer elementaÍr-magneeties worden er
gerichlr. Anders gezegd: naarÍnate de stroom sterker wordtr woiden
er n-oer elementai?-m?gneet jes gericht.
VERZÀD1G1NG

wanneer a1le elenentair-magneetjes ge"icht zijn, kan het na8netisch
veld niel, sterker worden. Men zeErt dan, dat de i.iz-.rkern veizadigd

is. wordt de stroon noE sterker! dan neent wel het door de slrroom
opgewekt blijft
constant. t1et nagnetisch veld hangt dus af van het aantal ampè?es
(de stioomsterkte) en het aantal windingen (tussen). Het product
van beiale, waarvan dus het inagnetisch veld afhangi, ! noemt men het
aantal anpè re -wind ingen. Den spoel van ,OO la,indingen, waar doorheen
een stroon van 0,1 amp, gaatt heeft dus 50 n.W. ( ampè re-wind ingen ) .

opgewekte veld toe, maar het veld aloor het ijzer

aa

l)Iectromagnetenr als hi,e? bespEoken, hebben een zeer Él'ote
toepa6ÉLng. tilectiische schelLen, relals, koplrelefoons,
Iuj.dsp?ekers berusten veelaL op dit electromagnetisme'
}ITSTERESISIUS

In aansluiting op het voorgaande woidt in fig. 5-7a een z.g.
hysteresislus afgebeeld. vlordt een stroom in één richlring dooi
de spoel net ijzerkern gestuurd en steeds sterker gemaakt, dan
ontstaat een krachtlijnenverloop voLg-ens de 1i.jn OA. Neem1, de
stroon in sterkte a.f , om tenslotte weer O te wordent dan volg1,
dat er toch
het krachtlijnenverloop uit de liin AC. Nu bliikt'
nog cen hoeveeLheid Íragnetisne overEiebleven is, het z.g.
remancnt-magnetisme. De sterkte hiervan !\,ordt weergegeven íloor
de liin OC.
!íordt d-a stroon in tegengest-"Ide ri-chting door de spoe] gestuurd
en steeds ste.ker g'--maakt, dan geeft de liin CDB het krachtlijnenverloop aan, Het bLiikt nu, dat in D .oeen krachtliinen
meer aa$rr--zig ziin. lle stroon h€eft dan aI een waaide OD
bereikt in tepengestelde nichtinÉ1. Deze stloom komt overeen
die nodie is om het remanentmet ale kracht (coërcitiefkracht)
msgni:tisme te niet te doen.
Wordt de stroomsterkte verminderd tot O en vervolgens in de
oorspronkeliike richting neer verErroot' dan g.eeft de Ii.jn BA
de krachtLiinensituatie aan. A en ti ziin de verzadigingspunten
van het ijzeÍ'. uen vergroting van de stroom heeft geen effect
meei op het nagnetisne in de kern. Wordt een wisselstroon op
de spoel aangesloten' dan is het krachtlijnenbeeld overeenkomstie
de getekende hysteresisLus. l/ant deze stroom wisselt voortdur'_Ànd
van richting en grootte. I{et opDervlak van de lus hangt af van
het gebruikte nateriaal' In een transfornator b.v. zullen
onder invloed van de aanpesLoten wisselstroon de elenentair_
magn.etjes voortdurend draaien; dit kost energie' Materiaal
met brede hysteresisfus' dus net groot oppervlak! zaI veel
verl ie s geven.
INDUCTlE

lvanneer we een staafmagneet snel in een spoel stekenr waarop een
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galv'rlromeier is l]anpes1ot.n, d,tn slaal, deze even n.1aÍ één zijd-.
uit .n komt dan op nuL terug. l,len Eralvanomèter is een meter die
meestal wordt gebruikt voor het aantonen van zvlakke stromen. Het
oulpunt staat g',awoonlijk in het midden en de richting waarin dè
meter uitsLart h:rnpt af van de richting waarin de stroom door de
meter doeit. AIs we dezelfde magneet nu weer snel uit de spoel
nemen dan -qLaat de g:lLvanoneter even naar de andere zijde uit.
loen we deze pioef met een staaf weeki.jzer, dan treedt geen uitslag
op, zodat we mogen be,"Luiten, dat de uitslag bij de eerste proef
werd veroorzaakt door het magnetisme. Door d-- beweging van de
magneet word1, in de spoel een spanning opgewekt, die de ooizaak
is van de -qtroon dooi de pfflvanoneter. Dit verschijnsel noenen we
inductie en we Epreken van inductiestroom en inductiespanning.
WET VAN LENZ

De richting van de stroom kunnen we bepalen rnet behulp van de
Wet van lenz.
De inductiestroom is zo ge?icht, dat hij de oorzaak van ziin

ontstaan tegenwerkt. fn fig. 5-8 wordt een noordpool in de pijlrichting bewogen. De inductiestroom (die een nagnetisch veld
opwekt) moet zo vloeien, dat er aan de bovenzijde van de spoel
een noordpool ontstaat. Imme16, hierdoor wordt de naderende
noo?dpool van de staaf.nagneet afgestoteni de inductiestroom moet
dus volpens de getekende richting Iopen. Kurketrekkerre8e I
toegepast op één windil1g. Beredeneer dit zelfl
In fig. 5-9 wordt de inagneet ui], de spoel getrokken. Ook deze
beweging moet door de inductiestroom worden tegengewerkir. Aan
de bovenkant van de spoel noet dus een zuidpool gevorEd worden.
lje induclriestroom loopt nu net tegengesteld aaa fig. 5-8. ca
zelf na hoe de stroon loopt als de naefneet net de zuidpool in de
spoel wordt gefuken, resp. er uit gehaald. Door het beÍregen van
van de magneet te! opzichte van de spoel !íekkeo we dus eleci,rische
energie op.Deze krijgen we nj.et gratis, naar we noeten er arbeid
vool verrichten, In fie!. 5-A wo?dt de magneet door het opgewekte
veld in de spoel af8estoten, in fig. 5-g aangetrokken, waarvoor
we een bepaalde kracht moeten overwii4ea. leze induci,ie kan óok
door een electroma€qneet geschiedel: fig. ,-IO. Afs we Io de oabijheid van Époe1 LI, Ínet een schakelaar aangesloteD op een batterij!
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een tweede spoel ÍJ2 Det galvanoneter opstellen, dan zal, a1s
door L1 stroom gevoerd rrordti een deel der hierdoo? ontstane
k?achtliineí aloor L2 gaan. A16 we contact S sfuiten, zi.en we
een noneDt een uitslag van galvanoneter G, juist als bij hel,
be$Iegen van de naemeet. Bij het openen van S treedt wedelon een
stroon in L2 op, nu bli.ikpns de uitsfag van de Ealvanomelrer in
dezelfde richting. Yle kunnen uit onze ervaringen opmake[, dat er
alleen vqn een lnduclriesparmlng sprake is, alÉ we te maken
hebben rnet eèn I9IgE994!g van het aantal k?achlrliinen aloor L2.
TiTT VAN FAMDAY

Ontrent de grootte van ale geÍnduceerale spanning feert ons de
is alleen afhankefijk
van de verandering van het. aantal krachirlijnep per l,ijdseenheid.
(de induc t ie spanning is rechj, evetlredig rnet de s4elheid van
stloonverandering). rveratrdert b.v. een veld ltrei, 1OOO krachtlijne4
1000 x per seconde, alan ia de opgewekte spanning 10 x groter
tlan die vaD eetr veld van IO.OOO krachtlijnen, 10 x per seconde
veranderend. In Ies 6 zuflen we het verschijnsel zelfinductie
verder be6preken.
\lvet van Í'araalay: De gefnduceerde sparming

URÀGEN

LES

'
1.
2.
,.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Leg de Wet van Lenz uit.
Eoe is de richtiag van de stroom in voorbeeld 5-11?
NoeE eens een toepassing van inductie. verklaar dit voorbeeld.
Leg de werking van een eleclrronagneet uit.
IJaarom gebruiketr we bii een elect?omaBneet sédkiizer a1s kern?
Wat iè perneabiliteit?
Hoe naakt

u kunstmag:nelren? LeE dit uit.
herhaaldeliik slrolreD of

Wat geàeurt e! als we een maÈíeet
latelr va11en en waaron?
Wat is coë'rc it iefkracht?

4t

!E§.-É
ZELT']NDUCT

iU

tls we fi8. 6-1 bezien' dan ontstaal, als S gesloten woidt i'
I,l een veranderead veld Elgglgglg he1, aangloeien van het aartal
krachttÍjnen aloor het sluiiren van de stroom. Tengevofge vaÍ deze
vefdveranalering zal in de spoel Ll een spanning geïnduceerd worden'
)e richting van deze
\À,e noemen dit verschi,insel zelfinductie.
laan de stroomrichting
tegengesteLd
zelfinductiestroom is natuuiLiik
het
dus ook zo zeCgen:
kunnen
(VÍet
lÏe
van Lenz)'
van de stroombron
1'egen-(zelf_
door
deze
de
stroom
het op voLLe sterkte konen van
geslol"en
wordt' Àfs
als
S
inductíe)-stroom wordt even vertraa€rd
willen
de
stloom
S weer geopend wordt za1 de zelfÍnductiespanning
S'
van
aan
de
contacten
handhaven, r,uaardoor een vonk ontstaat
verbroken
batteriisl'roon
de
Deze slrroom, ilie dus onlrstaat nadai,
werd, wordt ook wef extra stroom genoemd. Dit is ook ],e bere'ieneren
door te zeggen, dat de energie die Sebruikt werd om een magnetisch
velal op te bouwenr nu weer in de keten temgkeert' Het optreden
gebeurt alleen bii zelfinduotie'
van een vonk, een 9I!lg-j]ql9!!,
dan zou ook geen vonk
hebbenr
Zou een keten geen zelfinductie
etc. reeds zoveel
ve?bindin€.6draden
optreden. lfeesta] bezitten
Hoe groter de
geiinge
vonk
ontstaat.
zelfinductie dat weI een
een spoel
krachtlijnen
Hoe
mecr
groter
ale
vonk.
zelfÍnductie hoe
ziií.
zal
groter
de
zelfinductie
proalucerear
hoe
zou kunnen
Er ontstaan meer krachtliinen als:
1. de spoel meer luindingen heeft;
2. de windiIrgen dichter bii eLkaar liggeni
,, de doorsnede van de spoe] groter is;
4, ale spoel een ilzelkerlt heeft. Ga al deze puaten voor uzelf nal

trI3I
6eEheld vèn zelflnduètie 16 do Henryi een zel'fl[ductle wordt
meeEtsl net de lettè! l, annFoduld. AIs In cer 6poeI éé!! vol't
FpannlllE wordt opFewekt alao! 6en ctroonverBnalerlnF v4E I Anpàre
In L é6eondcr den l6 d6 Eelflnduell!e vnn dlc epocl M.
een ll€nry vaÉrk een té Frote flaat lÉr wordt de mllllhonry
^dng6zl6n
(mH) of rnlcrohenry ( H) reep, óén duLzendBte en één ni-IiloenEte H'

!o
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In plaairstroomapparateD Isordt voor afvlakkiag gebruik Cleoaakt
van smoorspoeleD. Ter vereroting van de zelfinductie wordt
gebruik ElemÀakt van Srote iizerkerneÈ mel, zeer veel windingen
vlak teFel1 elkaar. Een h.f, smoorspoeltie heefi, vaak een
zelfinduclrie van onÉreveer 2+ mH.
Zelfinducties met iizerkernen (smoorspoelen) hebben vaak een
tuchtspleet in de kern van I à 2 nn. llierdoor woidt voorkonen
dat de kern verzadigd wordt als er tevens een grote Eeliikstioon
doorheen Ioopt, waardoor de zelfinductie zou veroinderen. l/lel,
Iuchtspleet is de zelfinductie natuurliik kleiner dan zoÀder'
gelj-ik' oneeacht stroomsl,erkte.
naar de zelfinductie bliift
I!EdVE LSTROCMVERITEZEN

At6 wisselstroon door een spoel vloeit' die is ge{,ikke]d om
een gesloten metaLen kern (fiF. 6-2)' dan zal in aleze metalen
kern ook een 6troom gaan lopen. Deze stromen noemt Ínen wervelstronen, Zij betekenen a1leen verlies, daar ze aIIeen de kern
verhitten doo? de wecastand van het kernnateriaal. \lervelstroioen
wo?den verminderd door de kern te IameLLeren. Een gelameLleerde
kern wordt gevornd door dunne plaaties iizer, Seisoleerd van
elkarr door lak of papier.
HTST FJRES]SV]IRLllJZEN

Op

dit verlles is al even gewezen bii de behandeling van

de

ne s is lus .
De ijzerkern probee?t iedere verandering in zi;jn rnagnetische

hys Lè

toeslrand tepen te gaan ($/et van Lenz), zodat een deel van.de
energie gebruikt noet worden or deze traagheid lregen te gaan'
llvervelstromen en hysteresÍsverfiezen nenen snel toe aIs de
frequentie van de wisselstroon toeneemt. llaarom ziin gewone
ijzerkernen slechts bruikbaar tot een frequentie van fSOOO p,/s'

voor hooÉ.frequentwerk kunnen verliezen in iizer vermindeld
worden door het iizei tol, een heel fiin poede? 1'e ve'mafen en
hèt tlan te verrneÍgen met een isolerende bindstof' zodat biiía
noleculai?e deelties iizer ontslraan' geïsoleerd van elkaar door
de bindstof. Op deze wijze zi.jn iizerkernen te naken, die zelfs
tot op lOO ncls lrog bruikbaar ziin. Ondat een gtoot deel van
het maSrretisch patl aloor niet-oagnetisch nateriaal voe?1i t i's
+,

de peiEeabililreit van deze i j ze rpoed erkernen laag in vergefijking
tot die van iJzerkernen gebruikt voor b,v, afv Laksmo orspo€ 1en.
ne ijzerkera biJ h,f.-spoelen i6 gewoonll.ik in de vorrn vaa een
cylinder d1è in of ult de Bpoel geschroefdl kan wordeo. Eierdoor
is de zelfinducjrie van een spoel aanziealijk lre wijzigea.
TeBeawoordig maakt men gebruik van z.g. feEieteu, waarvan ale
hoogfre quenté genschappen gunstiFer ziJa dan van ate ljzerpoecler_
kerneí. Maiterialen \Íaarin het rn3€(netisne voortdurenal van r.ichting
en sterkte moelr wi66e1en, woiden ook we1 Íagnetisch_zacht geíoenat,
b.v. weekijzer, Dit in teFenstelling tot de groep Èaterialen, waarvan
ma8neten worden vervaardigd. Deze noent @en xcagnet i sch_haid (staal).
É

ZEI,tr'INDUCT

IES Ttr SERIE

Àfs twee of neer spoelen, zoals zelfinducties meeetal genoeocl Írorden,
ia.serie ge6rhakelat worden (fig,6-r), alan zal het duidelijk zijn,
dat de irotale zelfidductie gelijk is aan de som van ale zetfiDalucties
van de spoeleD, lus Lroa.= LI+ LZ + L1.
,qlr moel, echter aan één voorwaarde voldaín zijn: de spoelen nogen
niet in elkaars tnagnetisch veld staan. Ze noeten elkaar dus oie.l,
onderlin€. - inductief - belnvloeden. (Ze rnogen elkaar niet zien).
ZEIFINDUCTIES PARALLEL

Als zelfinducties paralleI ge6chakeld worden (fip;.6_4) dan geldt:
Zetfinducties Fealra€:en zich atus net a1s weerstanden
, -f- = +.f!+-f.
I,-Lt L^
L- ...
2 -5
bij serie of paral le lschake l ing , aIs tenminste
de spoelet! zo ver vao elkaar staan, daj, ze elkaars magnetisch veld
Diet beÍDvloetlen, -Ejen veld van een spoel strekt zich gËwoonlijk uit
op een afstand van 2 x de aliameter van ale sÈoel, oe de spoeL heen.
A

I'SCfMR]'I

NG

Als rve een spoel in6luiten ií èen Dsuwsluitende doos valf rooclkoper
of alunlaiuDt !a1 dlt doo6Je het velil ven de spoel Daar bultsu
opheffeD. nit iÉ e1s vol8t te verklafen: ile aloor het schern
passeredde krachtlijnen (Bestippelit e.etekend in fiB.6_5) zullen
i.n de afscherabus, die iBne!§ te beschouiÍen is als een eDkele

kortgesloten wiDdi.agr een

LtegeDveld

doen oDtstaan, tegeagesteLd

AeiiJht

aan

bet atoor

ale

spoel opFewekte vefd. Dij, door

de

afschernàus opFewekte veld vernietiBt het door ale spoel opgeweki,e
veld bíiten de afschermbus. Het za1 u duidelijk zijn, alat een

efscherning voLkonen moelr sijn. Gaten in de afscherminpq geven
SeIee.enàeid aan krachtlijÍen te ontsnappenr zonder dat een tegen_
UMK woldt opgeweklr. Een schefin,bestaande uij, een enkel melialerr
plaatje, heeft slechts weinie effecl, aIs afscherr0ing. We moeten
irnaers een kortgeslotea winding hebbeo om een tegenvefd te kunnen
maken,
ZELFINDUCTIE KLEIIÍER DOOR +FSCÍIERMING

Door de afscherning verliest de spoel een deel van haar zelfinductie.
Ie zelfinductie ontstaat inmers doo? een magnelrlsch veld en di1,
veld wordi, opFeheve4 door de afscherEbus. Hoe dichter de bu6 bij
de spoel is, hoe neer krachtli.inen worden door de bus "buijreÈ
gevecht gesteld',
Repeteert u nu nog eens goeal affe voorgaande
lessen, vóór u zich aan de vragen waagt:
.VRAGEN EN REPET]TTE

LES 1 - 6

I. l/llat is de eenheial van zelfinduclrie en hoe alefioieert u die.?
2, Wat is een Coulornb?
,._verklaar de Wet van Ohm.
4. Wat is dissipatie? Voorbeeld?
,. Hoe verklaart u hei, ontstaan van een vonk als u een schakelaar
6. !,!at is lekstroom?
uitdraaiir?
7. Uat is de effectiev€ waarde van een wisselstroom?
8. Als we spreken over eeD netspanning vao 22O Volt, welke
wan rd e bedoelen we dan?
9. doe gaooi, zijn de andere $raardea Van de spanning van vraag B?
IO, Verklaar wat er Bebeurt rnet de st?ooosterkl,e a1s een electrisch
kacheltje woadt aangeschakeld, van het Ínomeni, van aanschakeLen
tot en net het volop gloeien toe,
lL Wat iE huideffect? Waar treedt dit op?
12. Wat is de betrekkiDg tu6sen frequentie en golfLengl,e?
lr. Wat zljn geleiders?
14, $at zijn de bypothesen van Weber?
15. Verklaar eens het ve.Echijnsel electroDagnetisoe.
45

16. E =

1OOO

Vo1t.

Wee

rstandEwaard ea

Í1, IZ er' IT
17. Temand IuiI een toesteL net
vf = 6,r'V
EI' 85
2xECHBIYt=6,rV
\If = 6,' V
DL a4

zie fig.6-6.

Gevraaerd:

buizen:

If = o,2 A.
Ít=O,lA'
rf = 0176A.

aloo! serieschakeling van de gloeidraden op een r0 VoLts accu
laten branden. Teken hiervoor e{in echakeling.
l"a. L1 = o,, mH; 12 = zaoPH l La = o'I mH' Hoe grooi' i§ de
rvang ings spoe
I z'Le f ip .6-?)

ve

1 als de spoeLen onderling niet gekoppeld ziin?

19, Teken ea verklaar weerstandsneting nei de brug van wheatstone'
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IJDCONSTANTE

LADING VAN EEN CONDI'NSATOR

In fig. 7-I staat aangegeven een stroonbron Det een spanning Et
een schakelaar S en een condensator Cr afle in serie. ALs de
§chakel.aar gesloten wordt' faadt condensator C direct op tot d_è
de
waarde È. Direct, dat wil dus zeggen dat de electionen
'lie
tiid
deze
dat
Lading vormen zich zo snel verdelen en verplaatsen,
tiid
deze
Gedurende
practisch geliik aan !È g-"st"l,l kan worden.
vloeit er een zeer grote stroom in deze stroomloopr omdat alle
nodig om de condensator te ladenr zich zo sne'l
electriciteit.
van l, naan C verplaatst heeft.
IADING VAN

CONDI,INSATOR

EN $IEIIRSTAND

IN

SERl!.j

zal er tussen U en C echter altijdeen weerstand
In,rerkelijkheid
bestaan, hoe gerínF ook, n.1. ten minste de weelstand van de
aansluitdraden en Ce invrendige weerstand van de batterii'
In fig.7-l is het een ni-"t-bestaanbaar Peval en in fig'7-2 is
aaÀCegeven, hoe het er in werkelijkheid zal uitzien' Àls deze
we-.rstand R in de stroonloop is opgenonen, za1 de condensator C
zich weer opladen. A16 E = 1OO VoIt en tl = tO ohÍI i dan is de
IO nmpere' Ileze
naximale stroom die nu l<an vloeien:
u! = \T =
'=
gesloten
wordl"
S
slrroom vloeit a11een oaar op het moment
'lat
dat de
betekent'
wat
ladingr
Zoalra er stroon vLoeit kriigt C een
fig'
7-2
in
Daat
toeneemt'
spanni.p l,ussen de condensatorplaten
positiefr
iechter
en
de
zL;iít
de linkerplaat van C negati-'f zal
probeert alus de spanning in de conde!6ator een si'room doo! 'leze
stroonloop te sturen tegcngestel'd aan die van de battexli' $'je
zi-enr dat zodna S geEloten wordt de Etroonsl,erki'e afneent onder
de waarde, dle we volgell§ de v,et van Ohm zoudea belekerlén en dai,
ale stroonBirerklre afaeemt nadat de Iadlng van C toelloeot'
IJeeEt u dlt nu tlog eenE over ell kiJkt of. u dlt b€8r'lJpt'
Iíoelang het duurt on de condea8aior op te ladcnr haDPt af vàn de
capacltelt on de wQer''atand, Thooret!Bch !c dc IÀdlnp noolt
6Í'gelopenr Jisar tcnBlotlo zdkt do stj'ootr8telkte tot bonoden een
meotbare wda rdé.
4?

DEI'INÍTIE TIJDCONSTANIE

nu de lriidconstante van een R/C conbioatie ale tijdsaluur
orn de spapnine over de condensator
6r% van de aangelegale spanning te laten bereiken.
Dit getal 61% noet om rrriskundige redenen gebruikl, worden; he1, zou
l,e ver voeren dit hier uiteen te zetten, De fo.mule voor de tijdWe noetlen

(in seconden). die nodiÀ ls

is: t=CxR.
t = tijd in seconden;
C = capaciteit iÍ Farad;
R = weerslrand in Ohm.
Met C in/.tF en R in MfLi6 de tiidswaarde ook in
waardeD z ijn vaak gemakkelijker.
cotrstanlre

seconalen. Deze

Vooràeeld: A = 2pFl
R = 25o.ooo ohn = o,25 MfL.
t = C x R = 2 x O,25 = o,5 seconde.
Àls E = 1000 Volt, dan betekent dit, dat na een + seconde de
spanning over ale condensalrorplaten 610 Volt is. !e lading vafl een
coídensalror is grafisch voor8esteld lt Íi9..7-r.
OIVILADING

zojuist over de lading is gezegd, Fe1di, eveneens voo! de
ontladin8, Dit is aangegeven in fig.7-4.
Als er Been wee?stand wasi .zou C direct na sluiten van S ontladen.
R bepeikt echter ale ontlaadstroom; de ontlaadstroom neeni, even
snef af a1s C zljn Iadlag door R kan spuien. Ook hier hebben $re
een tijdcoostanter waarvoor dezelfde foirÍule ge1dt. De definit ie
is nu echirer: de tijd dle het kost voor de coadensatot om 6U%
van zi"in Gpanning te verliezeD.
fa bovenÈtaand voorbeeld dus: aIs de condensator van 2/..F tot
1OOO Volt i6 opgeladen en door eeo R = 25O.OOO Oha woralt oatlaalent
kost het een + seconde, eer de c tot ,70 VoIt i6 onf,adeD. nit ia
grafisch weelgeSeven in ftg.7-5,

Wat

SPÀNNING

EN ZEIJTNDUCSIE

Iets sooatSelijks treedt op als we een weeratantl en een zel:finaluctie in selie hebbeE. In ftg,7-6 hebben se ellereer6t een zuivere
zelfinaluctie zonder weerstand op8enoDen 1É serle Eet eetr otrooDbron
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en een schakeLaar. Als S Sesloten wordtr gaat e! een strooE
vloeien. De oFenbLikkeliike verandering van Eeen Etroon iiot
weI stroom, hoe 9e!ing die stroom ook ist betekent een verandeling
van 6trooosterki,er waardoor dus in L een tegen-EÀ(N wordt opgev'ekt '
bijna geliik, maar tegengeslreld aan de aangesloten EMK' Dit
betekeni,r dat tle beginstÍ'oom zeer gering zal zíin' De tegen-trjMK
hangl, af van de verandering in stroonsteikl,e en zou ophouden te
bestaan als ale stroom niet toenam. Zonder weerstand zou de
stroomsterkte echter altiid toeneflen' tot een oneindig hoge
waarde, waarbii hii juist snel genoeg zou toenemenr om de doon
de zelflnaluclrie opgewekte tegen-EllK even groot te houden afs de
aanges lolren EMK.
SPANNING OP ZEI,I'INDUCTIE EN WEJIRSTAND

IN

SERIÍJ

Zodra we echtel een weerstand in serie, opnemenr verandert het
beeld weer, Een wee.stanal j.n serie treedt altiid op' te weter

de weerstand van de spoel zelf en die van de aansluitd'raden' Nu
wordl, volgens de wet vrn Ohn aloor ale weerstand een grens gesteld
aan de waarde die ale stroom kan bèreiken' De stroorn zal eerst

klein ziin, iui.st als in een v,eersl,andloos schema, maar naarrnate
de stroon toeneemt, wordt ale spanningsval over de wee?stand
groter. De tePen_ElvÍK opgewekt i-rl L (fíe.7-7) noel' alIeen naar
BeLiik ziin aan het verschil tussen E en de spanningsval over R'
omalat da1, verschil dè spanning is, die in feite op l' aanÉqesloten
wordt. llit ve?schil wordt kleiner' naarmate de stroom de triteindelijke waarde volgen6 de wet van Ohn bereikt' Theoretisch
verdwijnt de tegen-Dlrl( nooilr' d.w'z' de stloon bereikt nooit de
waarale volgens de wet van Ohm' rnaar na enige tijd woldt deze
tegenstroom onneètbaaa klein.
Definitie: We noemen de tiidconstante van [en inductieve stroomloop
de tiid in seconden die verloopl, voordat de stroom een waard e
varl 6r% .van de eindwaarde heeft.
In formule: t = f; , waartij t in seconden, L in I{enry' R in ohm'
Voorbeeld: Een spoel heefl, een zelfinductie van 20 Hen?y en een
rveerstand van 95 Ohin. De weelsl,and van de toevoerdraden is 5 Ohn'
TiidconÉtani,e i-s dus: t = Ë = # = oJ2 secontle'
AIs eeD IMtr van lO Volt Sebruikt wordt' is de stroom volgens
de wei, van ohm: , = =
Àmpere of 1oo mÀ,
H r*J = o,f
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D6 gtraon

6,

m^

heeft In dlt voolbeétd na Or2 6econde een $raalde van
be.èIkt. OraflEch wordt dIt door een zelfde soort giafiek

81.! voor de condensator voorpeeteld. (flg..?-1)
!;en zelfinductle (6poel) kan ni-et worden "ontladeII" zoals een
condensator, omdat het napnetisch veld verdwijnt zodra S geopenal

v/ordt. De energle opgezaÍreld in het nagnetisch veld keert direöt
terug zodra S geopend wordt. Dit zeet snelfe verdwijnen van het
veld veroorzaakt een zeer grote inductiespanning in de spoel.
De inductiespanning +s nameliik, zoals u zich zult herinnerenl
evenrediÉ. Íiet de snelheid van stroomverandering (Wet van traraday,
blz 4I) en dit is een zeer grote snelheid. le ontstrine inatuctiespanning kan vele maLen groter zijn dan de aangelegde spanning.
Dit betekent, dat bij S tiidens het openen een val1k zal optreden.
Als l] groot is, kan er plotseling zoveef enerCie vrijkomen, dat
de contacten van de schakelaar inbranden of zelfs smelten.
Tijdconstanten worden in de radiotechniek op aLterleÍ plaatsen
gebruikt. TeL- ,Àn rekennachinils zijn er vaak op pebaseerd;
tijdbases van T.Y.-ontvanpers of oscillografen, electronische
seinsleutels, kLikfilters, autonatische volumeregeLing en sl,oringsonderdrukkers berusten aLie op tijdconstanten.
oPGAVEIÍ

l,ES 7

1, \,rat gebeurt er als we S sluiten? (fig.7-g;
2. Wat gebeurt er als we S openen? (fig.7-8)
J, lvat gebeurt er als we bij rn geladen C, S sluiten? (tig.2-9',
4, lÀrat gebeurt er als we S sluiien? (fig.7.Io)
5, Vlat eebeurt er aL§ we S openen? (fiS.7-Io)
6. Zíe f i-e.7-8, C is 2rrF, R = 5 negohÈ, r = 5oo Vott.
lrlat is de lrijdconstante en wat vril dat zeeeet?
7. b-e fig.7-8. C = 2/I, R = 5O.0O0 ohn, I = 2OOO Volt.
]Àat is de tijdconstante en wat wil dit zeggen?
a. zíe fie.7-9, c = o,zp\., R = too.ooo ohm. c is e:etaden met
2O0O volt. Wat is de tijdconstanire en wat wil dit zeggen?
9. Zie fiC.7-IO. L = 2 Henrr, R = 5OOO Ohrn, E = IOO Vo1t.
lÀlat is de tijdconstante en Írat wiI dat zeggen?
10, Zie fie.7-1o. L = 1200 milliHenry, R = 600 Ohm, E = IOOO VoIt.
Wat is de tijdconstante en wat wil dit zeggen?
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In de eeiste 1es hebben we aI even gesproken over gefijksl,room
en ríisselstroon en het verschiL daartussen. Ire Éraan daar nu
nog eens wat dieper op in.
}.ASE

Het woord fase (ook vrel geschreven als phase) betekent eieenlijk
!LÍ1 of de tijdruinte tus,.en het monenl, waarop iets gebeurt en

het mornent waarop iets anders, wat er rnee samenhangt, €lebeurt.
Als een voetballer een ba1 in het doel schoptr is er een tiidsruimte tussen het schopp,"n en het ontstaan van een doelpunlr.
Dat is namelijk de tiid, die de baI nodig heeft otr het doe.L te
bereiken. Het schoppen en het ontslraan van het doelpunt ziin
niet in faser ondat ze niet op hetzelfde rnoment gebeuren. Als
we alleen maar zeggen, dat twee dingen niet in fase zijnt dan
weten w-é noÉ niet, wat nu het eerst gebeude. On dit aan te
duiden, spreken we van vooriJlen en naijlen.
Jn ons voorbeeld ijlde dus het schoppen voor bij het doelpunt
ofwel i.iIde het doelpunt na bij het schoppen. Da1, komt natuuifijk
op hetzelfde neer. Bij wisselstroom verandert ale stroonsterkte,
dus de amplitudej voortdurend, Hier $/ordt het begrip fase of tiid
dus belangrijk, Fase zou gemeten kunnen worden in de nornale
tijdseenheid, de seconde of de ninuut of hei, uur.
llr is echter een eenvoudiger methode: daar iedere hefe periode
van een wis-eelspannile precies even veel tijd kost' even fang
duurt aIs iedere andere periode van dezelfale frequentie r kuDnen
we de perioaie zelf a1s tijdseenheid var fasF nemen. AIs we alat
doen, maken we het neten van de fase onafhankeliik van de flequenl,ie
van de stioom. aIs lue lrenminste maar één frequentie tegeliik
bezien, A1s we twee of meer frequenties gaan ver€:eLiiken, dan
zullen we de fase noeten gaan herleiden, net zoals we twee ]engten,
waarvan de ene in meters en de andere in inches is aangegevent
eerst moeten h-"aleiden. De naateenheid is anders a]s de frequentie
verandert.
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TASEUERSCHII

zal
ne tijdsruimte of hel, faseverschil dat we gaan bekiikenr
periode
is
g"*oorrriln minder dall één periode zijn' Imners iedere

onoerling g. liik.
delen'
periode in
Ide veraleleE' om dit faseverschil 1'e neten! de
'60
veideeld'
160 Eraden, iuisi, zoals een cirkel in,60 graden is
l
Pe'iode'
t-;-Àn fasesraao js Ous +^
verdeling is een wiskundige' Het zou
van
tegze
deze
van
De reden
te ver voeren hier ndder op in te Paan'
In fig.8-l is de verdel'inÉi van een periode aangeFeven' Een liin'
Iedere
die de vorm heeft afs in fi8.8-1, noemen we een sinusliin'
Onder
zuivere wissefspanning verloopt volgens zo'n sinusliin'
zuivere wisselspanning verstaan we een wisselspanning zonder
harmonischen.
HET METEN VAN TASIN

Als we de f.se van twee stromen van dezelfde frequentie moeten
deze
[e]ien, meten we overeenkomstige delen van de perioden van
stroom B'
bii
v66t
+Ja
twee stronren. Zre f!e.t.-z. Sl'room A iilt hier
geval
1s
biizonder
ofwel stroom B iilt 45o na bii stroom A' Xen
goo
x'
dat
bii
vóór
Hier iilt de stroon L
aan€legeven in fig.B-r'
ene
Àls
de
betekent dat ale perioale B net + periode na À beeint'
golf ziin maxinum bereiktr is de an'lere nul en oÉgekeerd'
-!ig,8-4 is een ander biizonder geval' A en ö ziin 18Oo uit fase'
! is alf iid
Hier kunnen we niet zeggen wie v6ór en wie na-iilt'
van fie'B_'
De
sinusliinen
positief als À negatief i6 en omElekeerd'
kunnen
en
ó
A
en 8-4 kunnen sirroomt €panning of beide aangeven'
À de
kan
ziinr
zelfs
twee stromen in veischillentle stloonlopen
dit later
zullen
We
ziin'
stroom en B ale spanning in één stroomloop
(of
in
slaunin8ea)
uitgebieid behandelen. Àfs A en B twee sl'romen
spanning'
of
stroom
totale
dezelfde 6troomloo! ziin' alan za1
'le
ook {rel iesultanl,e genaamdt ook een sinusgolfvoiD ziint omdat
de som van ieile? aantaf §inusliinen rÍeer een sinusl'iin oplevertt
mits de frequentie 8e1iik is.
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WISSET,SPANNING OP EEN WEIRSTÀNN

Als we ee4 wisselspanning op een weerstand aansluitenr vloeit ale
stroom precies €!e1iik aan de spanning; r,ue kunnen op iede? noment
de wet van Ohm toepassen. lloo, de verandering in waarde E toont I
naa? verhouding precies dezeffde veranderÍng. Men zegt! dat hier
tle stroon en de spanning in fase ziin. Spanning en stroom ziin
teeeliik nu1. tegeliik inaximaal enz. Een voorwaarde is' dat de
'
weerstand een zuivere weerstand 'isr dus zonder enige zelfinductie.
Geen draadgewonden weerslrand dusr naar b.v. een koofweerstand.
Tn de praktijk is dlt vaak moeiliik te vera-ezenliiken. De !!et van
Ohm geldt hier onverninderd als het er om eaat het effect van de
stroom te vinden. Voorbeeld, Eeff.= 22O Volt; R = 44O Ohm;
r..r_= gjL
= ffi = O,5 Ampè.e. Dit ls de effectieve stroomsterkte'
De q,erkelljke wissett steeds en is sorns groter! soms kleiner'
RXACTANTIE

Stet dat we een sinusvormige wrsseLspannine toevoelen aan een
condensalror in een strooÍnkring zonder enige weerstand, zoals
aangepeven in fig.8-5. Bezien we eens fig.8-6. In de peiiode o-A
neemt de spanning toe van o tot ,8 Volt. Aan het ein'l van deze
periode is de condensator geladen tot aan die spannin€!. In
tijdsnrimte AB neemt de spannin€! tot 71 Volt toe' d'w'z' een
i,oename van ,, VoIt. Tn deze tussen?uimte wordt een kleinere
hoeveelheid ]gjl!ÈÀ- dan in tiidsruinte OA toegevoegdi on'lat de
glglAllggtoenane gedurende tiidsruinte AB kleiner is' Hier"íloor
is tle gemiddeLde stroomsterkte gedurende AB kleiner dan eeduiende
OA. In de derde lrijalsruinte BC stii8t de spanning van 71 tot 92 V'
een toename van 21 volti Dit is ninder dan de spanningstoename
is
gedurende AB, dus de hoeveelheid toegevoeede electrÍciteit
gedrr'ende
ninder. fl]e1, andere woortlen: de geniddelde stroomsl'erkte
tijdsruinte Bc is Iqéér kleiner. In de vierde 1,u6Éenruinte CD
neent tle spannin8 slechts met 8 Volt toe. De toeFevoegde lading
is kleiner dan in enige voorafgaande tlidsruinter dus ook íle
srroomsie?kte ls ktFine n.
de
We zien, dat naarnate de rraarde van de spanning stiigtr
st?oomsterkte afneent. AIs we deze eerste kwartperiode in een
Froot aantal tiidsruinten zouden verdelen, dan zouden we zient
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dat de stroomslrerkte in een sinusvorm zou afnenen. De stroom is
het grootste bij het begin van de periode en rrdordt nu] bij de
maxiroale s Danningswaa?d e r Immers, de condensator kan niet tot
een hogere spannlng worden opgeladen dan de naximale waarde, dan
vloeit er geen stroom meer. iir is dus een faseverschil van (loo
tussen spanninE en stroorq. De spanning ijlt 9Oo bij de stroon na.
Cedurende de eerste klsarlrperiode van de spanning vloeit de stroom
in de norrnale richting, daar de condensato? geladen wordt.
le stroom is dus positief gedurende de eerste lrÏr.rtperioder zoals
aan€.egeven in figa-6. In de tweede kwartperiode, gedurende de
tijd DH neemt de spanning op de condensator af, de condensairor
verLiest dan de Iading die hij gedurenCe de eerste periode verkregen
had. VoLgens dezelfde redenering is het duidelijk, dat de stroonsterkte kleiner is in tussenruimte )ttt en fedurende iedere volgende
tussenruinte zaI toenemen. Nu vloeit echter de stroon tepen de
spanning in, ondat de condensator zich ontlaadt in de stroomkring.
le stroom is nu dus negatief Cericht. lle qglgg en vierde kwaitperiode
ge.chiedt hetzelfde aIs g.,durende de elr.stc en de tweede periode,
met dit verschil dat de polariteit van de spanning tegengestefd
is en van de stroom ev-Àneens.
41s we op e-Dn conCen-aator een wisselspanning zetten! zien we alal,
er een stroom door EqELJIL te vloeien. In feiie vtoeii, er natuurtijk
É.een stroom 'door" de condensatoll. llr vloeit een stroom in de
toevoerdraden door het wisselende laden en ontladen van de conalensator.
Vie hebben nu bewezen, dat ats op een conCensator een qrisselspanning
wor.lt aanEreslotcn, ale stroon 90o bi.j de -apanning vóórij1t.
Onthoudt: 'n Ezelsbrue: C.I.E,V. (tsij C ijlt I t.o.v. 4 yoo").
CAPACITIEV.T] t?UACTANTIE

De hoeveelheid lading die om beurten door de condensator opBenomen
en afgeEleven rr/ordt, is recht evenredig met de spanning en nei, de
capaciteit van de condensalror (Q=CXE). De sl,?oom die in ale stroorn-

kring zal .vloeien, zal eveneens recht evenredi€: zijn met ale spanning
etr capaciteit. De stroom zal ook recht evenredig zijn net de
f?r_quentie van de wisselspannÍn€!, oiidat dezelfde lading sneller
verplaatst (heen en weer b-.wogen) zal v/orden. Deze verplaairsinC!
is natuurlijk recht evenredig net he1, arntal ecnhe.ien pe? seconde!
d.w.z, de frequentie. Het feit, dat ale stroom recht evenredig is

*

iret de spànninpr ië bëlaapÍiJk on ltofit ov1 furn mcl; dE wcí vÈln
ohm voor eeh weefBtaRdr AIE dLl ?,o ls, moel r:r' ln rilr oqrrrl.rhaul,ór
lete zlln wàt ILItsU tjp eÍ,R weernlishd | 1,r1,-É1 xl, d(r rl rr)om0{,Érpkt,e
bl,1 (.,,n hoÍJnrildB nFnRRlnF boFi0rkt.
In Llrrl, l.l.u íroÉl öok v6fwettkli tL lJn hrr1, e,ff(!ctr van d{r csp^cilroLi
en I'pcqll{rnlrlo! omdnt d1.c inmÉrr.e ook do sIroomBtcrkte kond(]n
beÏnvloeden. lllt ,otB noenen wli rcactAnl,ie.
lleacta!1tj.e van eerl condensaijor is te ve.erelijken net de
weerstand6v/aarde van een weerstand. lJ-. reactantie is te berekenen
uit de formule ," = 27à .
Hierin is: Xc = de reactantie v.n de condensator in Ohm;
4 = 1,14\
f = de frequentie in perioden per secondei
C = de capaciteit in I'arad,
\'!]RSCHI-L REÀCTÀNfI1!] EN IVIERSTAND

Reactantie en weerstand zi.in nieL hetzelfde, ma€r omdat z-o een
geliike stroombe pn rkend e w-.rking hebben, woidt dezelfde eenheid,
de Ohm, voor beide gebruikt, Tn teEenstelling tot een uoerstand
neemt een reactantie geen energie op en dissipeert ook niets.
De enrgie die in de condensator gedurende de eerste kwartpcriode
wordt opgenomen, wordt eenvoudig in de tweede kwa?tperiode weer
afgegeven. De fundanentele eenheden, Iarad en per/sec. zijn
voof radiogebruik er€. onhandelbaar. Als de capaciteit in
microfarad en de frequentie in llrega perlsec, (À{hz, Mc/s)
worden uitgedrukt, geefl, de fornute h-.t antwoord ook in Ohn.
Voorbeeld: De rectantie van een condensalror van 47OpI, bij
een frequentie vàn TlrO kp/s is:
v^_- 1 ""
aífc 6,28 x 7.L5 x a,aaa\7
Opgaven LES 8

I.
2.
,.

Bereken de reactantie van C = 2ooopl
Bereken de reactantie van c = o,1y'.rl
Bereken ale ?eactantie van C = 2OO pI'

, f = 10 Mc/s,
, f = 2ao Mc/s,
f l++ Mc/s.
' =

5'

l,os
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fn ale vorig€ Lessen hebben we besproken wat er gebeurl' als een
wissef€panning op een condensrto? wordt aangesloten. IIèt verschiinsel'
dat dan optreedtt het, faEeverschil' moet Ll volkomen duideliik ziin'
Zo niet, leest u dan no8 eens de vorige Les zorgvuldig over'
We zullen nu eens gaan zien wat er gaat gebeuren al6 we een
wisselspanning op een zuivere zelfinductie aansluil,en. Zuivere
ri/isselspanning wiI zegS'enr dat we de inwendige ohmse rÀ'eerstand
verwaarlozent evenals de ohmse weerstand van de verbindingsdraden'
WÏSS I'TSPANNING

OP ZELFTNDUCTlI]

(fig.9-1) Pleschieden iuist snef
geliik
Benoeg on een lregen-EMK lre laten ontstaan in de spoel l]' die
en tegengesteld i5 aan ale aangelegde wisselspanning E' In fig'9-2
is de periode weer in geLiike delen verdeeld. Als lue aanneme4, dat
d-" stroom een maxirnale waarde ber-'ikt van 1A' dan zuflen
'Ie
tussengelegen waarden voor geliike defen van de periode ziin
aangegeven. Hoe we aan aleze getalten komenr zou weer een wiskundige
behaodeLing van de sinusk?omne vergen' die buiten he], bestek van
aleze ]essen valt. De €.rootte van de g§j!g!999$9 spanninB is
evenredig met de snelheid waarnee de §troon wissellr. Deze spanning
is maximaal in o en H en minimaal in D, waar hij o is'
De geÍnduceerale 6panning bLiikt in een sinusvorm te verlopen'
aIs de slrroon in een §inusvorÍn wisselder zoals aangegeven met
de ononderbroken Iiin. De aangelegde spanning, die imEers alti.jd
geli,jk en tepengesteld is aan de geïnduceerde spanning' velfoopt
als aangeeleven in fig.9-2' naneliik lSOo uit fase Eet de
geïnaluceerde spanning. A1€ we hier hèt faseverschil tussen
stroorr en aanAelegale spanninF nagaanr dan zien v'ei dalt:
BÍj een zelfinductie ijlt ale stroom 9oo bii de spannin8 Ila' Dit
is juist anderson aIs bii een condensator. Als ezelsbmggetie
kurt u onthouden: !,T,,r.N. Bii een ! i.i1t I bii E !a.
frequentie'
De grootte van de geÍnduceerde EllK is afhankelijk van
'le
Een kleine st?oom, die snel {rissel-tt dus een hoge frequenl,ie heeftt
kan in een gegeven spoel eer] zelfde tegen-trMK opwekken afs een
erote strooÍ net eer LaEe frequentie.

De stroomsterkteveranderingen
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De lreeen-El{K is due eveírediE ne'i, de
als ale aan8elegde El,lK constant bliift'

frequeítie. A[der§

Sezeg'l:
!Èat l,och meesi'al het
een hogere frequeni,ie d" Eg99g afnemea'

geval zal ziln, zaL bii
ook zal de stroom afnenen als de spanniÈg geliik bliift en de
spoel (zèlfiaductie) grolrer wordt' omdat de tegeil-'EMK recht
eveEredig is mei, deze zelfinductie.
Als de aaD8eleSale EMK 8r:olrer wordt' frequenl,ie en zelfin'hictie
eelijk bliiven, zal de stroom ook groter worden. Dit liikt weer
veel op de wÈt van ohm: n = f , waarbij {re alan voor R in de
plaats zelrlren: 2ífL.
INDUCTTDVE REACTANÍTE

tleze schiinbare weerslrand ale iaductieve reactantie
en we meten deze in Ohm. Flen inductieve reactanf ie heefl" in
lregenstelling tot een weerstandr Seen energieoptrane ' De ene?giet
welke tiJdeDs ale eDe kwartpeliode in het nagnetlgch veltl
wordt vastgelegal' woidl, de volgende kwartperiode weer afgegeven
asn de sLroomkrins.
We noemen

hierboven aI gezien, dat ale inductieve reactantie
net f (frequentle) en L (zelfinductie) 'echt evenre'Ii-g r0oe1' ziin'
De formufe voor een inductieve reactantie in Ohm is:
xL = 2<fL'
I{ieri-n is: XT, = de inductieve reacl'antie in ohui
4 = a,t+i
f = de f?equenlrie in nerioden pel seco4deni
L = de zelfinductie in HenrY.
Ie voo?beelal: tle reacliantie van een spoel van B H is voor 50 per/sec
Xl = 2ítl, = 2 x rtL+ x 50 x 8 = 2r\2 O}lIí],'
De geliikstloom;eerstand van deze zeLfindrirctie is misschien maar
50 OhI[ of ninder. Voor Feliikstroom is dete spoet dus slechts
eeIr geringe barière, voor wisselsl,loom een glote'
2e voorbeelal: een zelfinducl,ie van 60 EH heeft bii een'waarde
van f = 75OO kp/s eeD reactanl'ie van ÍL È 2ífL =
2 x 1]+ x ?SOOooo Í'0'06 = 2.a26'ooo ohn = 2,8 negohm'
plaatsen
De ge I i j k§troonweer6tend is echter b'v' 150 ohm: Op
l'e scheiden'
wisselstrooB
van
waar het er op aankont EeIiikstroom
stnoorsDoeleE
vaak
we
dau
die
Februikeí we zulke zelfinalucties'
Éoemeí. Deze naaÈ za1 nu voldoeDde duideliJk ziin'
\(ie hebben

,?

WISSEISTROOM \{'IERSTANI VÀN EEN SPOEL

De inductieve reactantie wordt ook tíeI wisselstroomweerstand van
een spoeL Elenoemd. Het is imlrrers de schiinbare weerstandr die een

spoel lren opzichte van een wisselstroon heeft. Op dezelfde wiize
capaci-tieve reactanlrie vaak de wissefstroonweerstand
van een condensator. De naam weeretand zou, vooraf in het begint
echter verkeerde ideeè'n hebben kunncn 8even, vandaar dat vre dit

noemen we de

wooid verneden hebbel.
tr\e zullen deze begrippen voortaan aanduiden me], XL en xC en het
algemene begrip reactantie (víisselstroonweerstand) door X.
ViET VAN OHI,I VOOR It],]ACTANTIE

re wet v'r,1 01r voor en {ninploop oLe cIIyen rL'cLa' .ie (^L. ^C
of beide), maar E-! lbevat, luidt:
x = ! of rnet omzettineen: E = I x x,
lv1'r'oi,i in Ohn; J n /olr: I'r A-rpà1p.
^
Voorbeelden: aloor de snoorspoel van 8 H (uit ons vo.ige le voorbceld)
vloeit bij een spanning van 4oo v, 50 p,/s, een stroom
-E
T = =1!9
r = 16omA.
PeIl,lK aan: I = ï
De spanningsval over de hoo€:frequent smoorspoef (uit het 2e voorbeeld)
van 60 mH tii;i 7rO0 kp/s, als er een stroom van 2 mA door vloeit is:
E = I xl
I = 0,002 x 2826000 = 1652\1.
CAPACTT-OIT

gN Z}i-L}'TNDUCTID IN SEKII

AIs de stroomkring bestaat uit een capaciteit en een zelfinductie
in serie (fie.9-r),
dan vloeit dezelfde stroom door beide reactanties'
echter 9Oo Éét, de spannín€: ovcr
De spanning over de spoel iilt
bii
de
stroom. leze spanningen ziin
de condensator ijlt 9Oo na
dus
tegen. In fig.9-4 ziin deze
dus lBOo uit fase, werken elkaar
spanningen El en XC aangegeven, evenals I.
AIs xtr groter is dan XC, zal de totale spanÍing E geliik ziin aan
het verschil van teide spanningen Fl! - UC. omdat Etr grolrer is dan
EC, zal de resulterende spanning U in rase zijn net El. líet andere
woorden: in dit geval gedraagt de combinatie zich a1s een
zèlfinductie, zij het dan als een zelfinductie met een kleinere
waarde dan de zelfinductie van L aIleen. C reduceert de zelfinductie
in dit E:eval.
,a

Als echter xc groter zol zLit\ dan X!, dan zou E in fase ziin
met ECi het systeem zou zich gedragen als een capaciteil" net
een kieine?e reactantie dan die vfln de condensator alleen'
Dit alles geldt natuurliik slechtE voor één bepaal'Ie frequentie'
q1s oi.i een beFr,.oe frFluÉnr ie \(C - XL' dan zou er B::!
spanni4g- zijn. llet andere woorden; de reactantie is onein'lig
klein en de stroom is oneindiP Proot. lit noemen we resonantie'
Yoor die b-"paalde frequentie is deze kring in resonanfie' ]]l]e
zullen later nog geLegenheid hebben hier veeL dieper op in te
gaan, n.I. bii de bespreking van de trilling.skringen'
D-" uiteindeLiike reactantie van een kringloop met één of meer
C,s en L,s in serie is Eleliik aan Xlt -XC. Bii mecr dan Één L
worden ale zelfínducties en de capaciteiten ieder apart bi.i rjlkaar
geteld. We noenen inductieve reactantie positief en capacitieve
reactantie negatief; dus Xl = +
P- xc
Bij positief iilt de stroo;9oo bii de spannlng na' (I'Ï'E'N)'
Bij negatief ijlt de strooÍn 9Oo bij de spanning voor(C'I'E'V)'
WATTLOZE STROOM

In fig.9-4 is de aangelegde spanning Il kleiner dan de spanningsval o]/er L, Ili. Dit nag vreemd liiken, maai is bij naalel inzien
toch weI verklaarbaar.
Terwijl naneliik energie in het magnetisch veld van de spoel
wordt opgenomenr levert de condensator energie af aan de kringloop
en orngekeerd, Deze opgenonen energie is d€ oo?zaak dat de
spanningen over reactanties in serie net een condensator gr"oter
kunn')n zijn dan de aangelegde spanning' In een weerstand
veroorzaakt de stroon een verhitting. Dit energieverlies is À
Feli.k r1n: P. T2.R WaEt. ln eFr reacLTntiF wordL o:t P = T2'X VA'
maar we kunnen niet van energieverlies sprekenr want het is
slcchl,s energie die heen en v/eer $,ordt geslingeid tussen veld
-.n stroomloopr die geen warnte onl,wikkeIl'' Om deze nieteedissipeerde energie te onderscheiden van de gedissipeerde
energie in een weerstanalr noemen we de eenheid van dé reactantieenerpie de voll,-ampère (VÀ) in plaats van de watt (W) Reactieve
eneigie wordt alaarorn weI walrtloos genoemd'
Er ontstaat en veralwiint slechts magnetische veldeneigie bii
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of laaling en ontfading bi.j een condensaltor! dat de
is van de sPannins aan tle kleomen van spoel of con'lensator'

een spoel

oorzaak

Als er een faseverÉchuivií8 van 9oo bptreedt tuÉsen
en stroom, iB ile stioom altiid wattloos.

spanDln8

OPGAITN LES 9

I.
2.
,.

Bespreek wat el gebeult als we een wisselspanning op een
spoeL (zelfiDductie ) zetten.
Wat is rr/atirloos?
Wa1,

is het verschil tussen

4. wat is

.re xtr van een

T,

wat1, en volt-ampère?

van;]

,:ïï ;
c)r0E f

==rr"-irrZ,,

= too P/s?
d) Bij een spanning van

2OO

Volti

'wa], is dan de stroon aloor aleze spoelen? '
,. In fie.g-, is L = 10 H, Hoe groot nag C na)'inaal zi.jn' als

alit schena een capacitieve reactantie moet bezitten?
6. In fi8,9-6 i6 LI = 5n; L2 = 6 Hi c = , PI,'
IIoe groot is ale ËpanninFsval over Llr ove? C, over L2
Hoe Éioot is de stroom in deze kringfoop?
1s dilt een positieve of een negalrieve reactantie?
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IMPENANTIE

]l/e zieD, dat weerstaDd, inalucirieve reaclrantie en capacitieve
reactantie alle in Ohm uitgedrukt wo.rden. Dat betekent nieir'

alat het allemaaL hetzelfde is. Àls u de voorafgaande lessen €loed
begiepen heeflr, zal u dat duideliik ziin. In het kort herhaald:
stroon en spanning zijn in fase bii een weer6tand' maar bii
een reactantie is er een faseverschil van 9Oo.
s,EIiRSTAND EN ZELF]NDI]CTII] TN SNRTE

gebeurt er nu als rÀre een weerstand en een zelfinductie in
serie §chake len? (fig.1O-l )
Afs vervanCingsweerstand kunnen we niet zonder mecr R en XI
optetlen, Wat we moeten doen om de ve rvanC ingswe ers t and te berekenen is in fig 10-2 aangegeven. R en X rrorden uitgezet afs
rechthoeksziiden van een rechthoekige driehoek. De schuine
zijde van deze driehoek geeft de ve):vangingswaarde van deze
weerstanden aan. We noemen deze warrde : imDedantie.
Definitie: De impedantie is de meelrkundige som van alle
w€erstanden en reactanties in een wisselstroomketen. lle kunnen
de giool,te van de inpedantie ber-Àkenen net behulp van de formule:
Z ='l R' + l' ohm. ]n ons voorbÉeld drs:
z = dr& r-;-ioz = \G6-x 10- +-4d-T-fd = ifgii + f6i-ö-ó--1 í 25ao- = 50n
We hadalen dit ook kunnen vinden dool het nameten van de schuine
zijde van de ?echthoekige driehoek. De wiskundigen onder u
zufLen in ile foinule de stelling van Pythagoras herken'I. hebben.
De impedantie rrrordt eveneens in Ohn uitgedruki,.
\1a1,

TASEHOI]K

Volledigheid6halve íoemen we nog, da1, uit de tekening ook de
fasehoek te vlnalen is, n.I. de hoek' die de schuine ziiè'e (z)
maakt mel, tle weerstandliin (n). O.re hoek wordt meesl,a1
aangealuial aloor de Griekse Letter 0, uitgesproken fie.
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WIERSTAND EN CÀPACTTI]TT TN ÍJEItlE

Sluiten 'r/e een weerstand en een capaciteit in serie aan op een
wisselspanning (íj-g.1O-9), dan treedt er ook weer een fascverschuiving op, zii het in de andere richting.
Op dezelfde wiize als voor R en L in serie' is 9ok vgor R en C
- V R' * lt OqE.
in serie de imo-.danl,ie le heD? é.r. n,L r,=....i_
|
)1625 = L)>
r. ors voorb-"etd: z, -,t ?5- + _Oo:
(flg.fo-4;
af
te lezen ziin gcweeslr.
nit zou ook uit de tekening
is, die dus
de
reactantie
Daar een van de delen van de forr'rule
(kcnt
voor XC en
u
de
fornufos
afhank,"Lijk is van de freouentie
van
afhankeliik
XL nog? blz 55 en 57'.), is ook de impodàntie
de frequent ie.
1TET

VAN OHM VOOR II"IFEDANIITI'

Voor inpedantles geldt nornarl de wet van ohn: I = ! of Í', 'Í x
of Z = ! , wa.rin Z= impedantie in ohn;

Z

I= stroomsterkte in AmPe'res;
E= §Panning in VoLt.
ÀIs in voorbeeld van lig.1O-1 de lJ = 2oo V was ecweest' was
r = 199 = +,c.
Deze zelfde stroon vLoeit zo$reL in rl r1-' in XL. Als we op ieder
van deze delen de $/et van ohm ioepassen, vinden \ire r dat de
spanningsval over de spoeL gelijk is aan:
Fi = TxX- =4x40=
160 Y en over de weeistand:
E = I x R = + x 10 = l2O Y.
totaal:
280 v,
De tríee span.ingen feveren samen neer dan 20O V o!' zelfs 28O Vl
Dir is naluu_]i.jk een E'' volF van de flsevFrschuivinF.
,^ÉE,tSTAND. Zl;LFIÀDUCTIE

IN CJND':\SATOi IN

SERTE

In fig.Io-5 is een ielrs ingewikkeldei serie_schakeling weergegeven'
n.L een weerstanal, een zelfinductie en een condensalror in 6erie.
Gevraagd wordl, de impedantie van deze schakeling lre berekenen.
De fasehoeken tusse!. alle drie de deLen ziin veischiflend'
waaibij de fas eve rs chuiv inE lrussen Í, en C 18Oo bealraaglr. Om ale
ve rvang ings impedant i e van XL en XC te vinden' zullen rse die niet
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loodrecht op elkaar noeten zetten in de tekening fig.10-6,
maar in het verlenpde van elkaar, dus met 18Oo verschif.
Ànalers gezegd: als he1, faseverschil lSOo bcdraaBt' noeten
vre de beide reactanti,es van elkaar aftrekken' de kleinste
van ale grootste! dus in cijfers: vervangingsimpedantie

XtrenXC=40-25=15ohm.
\u is her geval woèr rér.ps.hroc'rl rori e.r opr vor;gel
in beeld 'sebrachl in fis.LO-7,
f---------'5\
lnformule: Z- Vn +a Ohn.
i is hierbii: xL - xC (of XC - xL' dat hangt ei van af of
xL of xC groter is).
-.
- I a + (l - \^\ onr.
Dé 'o-1uIÉ wora_ drn:
= 25
rn ons voorbeeld, , = di? , vro-Ëf | \t 4cn .,r,
(fiC.l0-5)
IOO VoLt is, dan is:
AIs de spanninp D

;: ;;";3,:-;;;.-;:;,,,

=,?;

(,,jffi

ohm.

-Eloo

lle spanningsval over ii i-< dan: ER = I x ll = or8 x 2d = 16 Volt,
,e spannlngsva L over L is dan: El.= I x Xl,= o,B x 40 = 12 ]laLt.
o,8 x 25 = 20 vo1t.
De spanningsval over C isdan:llo=lxXC=
68 Volt.
totaal:
1O0
V, is
Dat dit minder is dan de totaLe anneeLe€"de spanning,
weer een gevoLg van de Iaseverschuivingen.
v:r

r".;lr\Nll- CIPAC L r LI, :1.-l T\l l : L .PlrJL J

L

Als laatste €.eva1 zulIen w-a nu een paiallelschakeling gaan
behandelen. In fig.1O-B ziin een weerstand, een zeffinductie
en een capaciteit aan eírn wisseLspanninPsbron gctekend. \le
hebben tevens stroomneters opgenomenr on de totaalsi,room I en
cl^ sLroon dooa tr - lR, de st roon doo- L -- LL e'l dÉ slroon
dooi C = IC te kunnen rneten. À]s we L of L en C vervrijderen'
dan zal IR onveranderd bli,iven, als rl t-"nninste niet wiizigt.
Ditzelfde geldt voo? de ande?e delen. !ïe kunnen ze€rgen' dat de
stroom door een van de takken niet vel'andert als een of beide
andeae takken verwiiderd worden. Dan kunnen we ook de stroom
door iedere tak ben-.kenen volgens de lvet van Ohm:
rn - ! rmpè-" ; ra |^ r",o:-e i T,.- - !, rmoà... en
'l - de meetkundioe
Bii oeze som 7ul l'n
=om'r.n 1l d'zc sf ronËn.
en Ia zijn 18Oo
houden.
IL
we weer de fase in fret oog moeten
van
het totaal van
in tegenfase en moeten voor de berekening
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elkaar afgeirrokken lsord en. ze verschlllen 9Oo in fase Eet IR
en hier past alus weer: I = 'fr;z - ( rr--lEf' Aupère.
lle lnpeoantle 1s: ,/, = ET.
SAIMNGESTELDE GOLI'VORMEN

liJe hebben

bij .aIle voorbeelden

Reeds ee.rder hebben we gezegd'

een sinusgolfvorn aangenonen.
nie t -s inusvormi 8e

dat iedere

goLf op te lossen is in een aanlral sinusvornige golven. Àls
zo'n sarnengestelde golfspanning wordt aangeslolren op een
slrrooEloop alie reàctantie bevatr zal du É1999 niel, dezelfdc
golfvorm verlronea als de spanning. llit komt olEdat de reactantie
van een coBalensator of van een zelfinduclrie afhankeliik is van
de frequentie. \À,at precies me], de stroodgolfvorn gebeurt,
hangt van de schakeling en vefe factoren af. Het zou weer te
ver voerea e? hier nader op in te €iaan. v[el mag er hief op
gewezen worden, da], di1, verschillend Sedra€! voor grondSolf
en trarrnonische van schakelingen net R, C en I] Eebruikt woralt
in filters, alie oagewenste frequenlries onalerdrukken ten gunste
van een enkele frequentie.
Ii,TSKUNDB ÀANVIIÍ,LING

Àls in een driehoek een hoek van 9Oo voorkomt, sprekel we
van een rechthoekiSe driehoek. Bii een derBelijke driehoek
àestaat esa betrekking tus§en de ziiden, waarvan in tle
electrotechniek een veelvuldi8 Sebruik worali, Senaaktr n.1.
het kwad?aat van ale schuine ziide is geliik aan de son de?
kwadrateD van alé rechlrho eks z ii detr (§telling vaj! $thagoras).
.2 - ,? * b2. Hieruit volgtr dal,
Toesepast in fjg.lo-1o:
i---.----5a
c =,1 at + bt. waaneer we a en b weten, kunnen we c altijd
vinden.

cn , cevraagd de len8te van c.
Voorbeelal:a=4cnib=,
c2=42+12=t6+9-25.
do"
a2
+
b2.
"2 =
,[;;
cm.
Hieruit iorct:
=
,
" =

oDlossin!.:

€'t+

HERHALING EN OPGAVEN LES 10

. lïat is iaPedanL ie?
2, Van een geliik-wi6selstroomtoeEtel is het weersl'andsnoer
in serie met de gloeidraden defect'
Netspanning 22O V i f = 50 $z 1 GLoeistroom O,2 Àmpère ;
sPanning gLoeidraden 80 Volt '
U heeft wel de beschikking over een aantal con'lensatolen
om deze aIs "voor§chakel'reactantie" te gebruiken'
a) Hoe €ti'oot moet deze ziin?
b) Hoe zou u deze in de praktiik samenstellen uit €langbaie
1

wanrden?

c) IIoe groot moet de d oors Lags panni nC! ziin' als de weerstand
van de €lloeidraclen 20% ]!aef-l. is in koude' dan warEe
toestanal?

,.
4.
5,
à.
?.
8,
9.
to,

d) $at is het energieveibruik?
e) lÀ/at was ile wee?stanal van het defecte weerstan'lsnoer?
f) r]lat ziJn ale voor_ en nadelen van voorschakeL!Íeer6tand
en conalensal,or?
g) zou het ook gaan me], een zeifinducl'ie in se?ie?
h) Wat is tle naximale waarde van de wis§elspannin€l?
Noen de hYpolthesen van l{eber'
Bereken dé inDedant.i., lr ER' FIL en EC vsn fi€.1O-q
Dezelfde vraag al§ 4' naar voor IOOO p/s'
*"a ," pcrmeabiliteit?
V[at gebeurt er als x/e een wisselspanning op een condensato!
a rns Iuiten? Fo cnul o ?
vr'at gebeurt er aIs we wisselspanning op een zelfinductie
aan§luiterl? Íor1nule?
Wat is huldeffeclr?
Schriif alle eenheden op die u tot nu toe kent ea waarvoor
ze elebruikt woralen, net hun gyllbolische aanduidin€5 en'lof
I etlre r,
voorbeeltl: weerstand: ohlÍ' ÍI i R'''6-r eíz'
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TR-ANSFORMATOREN

Voor we de wisselstroomlrechniek vaarwel gaan zeggen om tot de

eigenlijke radiotechniek over te gaan, moeten Íre eerst nog een
paar belang?ijke onderwerpen behandelent nanefijk: transformalroren ( verkort trafo's), neetinstrumenlren, microfoons en
tefefoons,
elkaar gekoppelde spoefen vormen een trafo. De spoef
die verbonden is oet de energiebron heet de prinaire, de andere
de secundaire, l,'let behulp van een trafo kunnen wij de spannin€.en
onzetten ( transf orrneren ) in een hogere of een lagere spanning.
Dit gaat echter a11eea net wisselspanningen, omdat in ale secundaire Seen spanning ge-induceerd Iuordt als eI] geen wisselend
magnetisch veld is. A1s op een tralo Aelijksparning wordt .rangesloten, za1 er al1een maar een secundaire spanning optreden
op het nornent van aansfuiten en verbreken van de stroom, ondal,
dan afleen een wisselend krachtlijnenveld optreedt.
Twee met

TRAI'O BERUST O? INDUCTTE

De trafo berust dus geheel op het reeds besproken inductieverschiinEel. In fig.ll-l
is een trafo met ijzerkern weergegevent
leze ijzerkern vergroot, zoals u weet, de zelfinductie vefe malen
en men kaD dus met minder windingen voor het bereiken van dezelfde
zelfinduclrie volstaan. llen eesloten kernt dit is een kern met
een gesfoten nagnetisch pad als in fig.ll-L,
maak1, ook dat het
gehele magneti6che veld opgewekt door de stroom door de prim3ire
windingen, wordt omvat door de secundaire windingen.
Ter voo?konin€. van wervefstromen, dit zijn stromen die in ale
pesloten kerll zelf gaan lopen, dit is inners zelf ook één
gesloten winding, woidt de kern niet uit één blok magneti6ch
materiaal genaakt. Men lanelleert de kern, d.w.z. de kern
beslraa1, uit vele losse van clkaa? door lak of papier geïsoleerde
Iame I1en.
TRÀ!'O

IN

SCHEMA

In een schena wo?dl, een trafo syrnbolisch aangegeven als in fi6.Il-2
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primoir

secondoir

iJzer

kern
t ig. 11-1

,,G8"

llE.
c

-'GiiiE"
tiq.11-2

a. zonder iizerkernt b. net ijzerkern. Is dit een hoogfrequenl,
ijzerkern, dus fijn verdeeld ijzerpoeder, dan wordt fig.II-2 c
€lebiuikt aLs schematische aanduidin8. De aanduidingen p en s
ontbreken veelal in een schema,
De geinduceerde spanning in de secundaire hangt af van de verhoudin€!
van het aantal windingen van p en s. lji1, noemt ne4 de transforrndorverhouding, l!il nen secundair een tweemaal zo grote apanning
hebben, dan za1 rnen ook tweenaal zoveel windingen moeten nerren
als primair. Bij een primaire spanning van 22O Volt en een secundairc
van 4 volt, is ale trans format orve rhoutl ing ar., #
= ,5.
Men drukt dit vaak uit dooi te spreken over een trafoverhouding
van één op ,5. Het zal duidelijk zijn, dat, als we secundair bij
deze lrrafo 4 VoIt aanleggen, er primair 22O Volt uitkomt, De
secundaire is nu eigenlijk primaire geworden. Inners prinaile was
de wikkeling waaraan energie lroegevoerd \rrerd.
DIJ

SBCTINDA

IRT

STROOM

ÀIs er secunalair geen strooÍr wordt afgenomen, vloeit er piimair
een stroom, die bepaald wordt aloor de zelfinducl,ie van de
primaire. Deze zàl bii een goede trafo zeer gering zijn. We
Als we secundair slrroon gaan
I9ll3s!EE9!9.
afnemen, zaf door deze stroon een veld worden opgewekl, r tegencesteld
aan het door de primaire opgewekte veld. nit heeft dezelfde
invloed of de zelfinductie verlaagd wordt en daarmee ook de
reaclrantie. De primaire stroom stijFt. !!e zien' dat de secundaire
stroon de piimaire regelt. fn e-on formule uitgedrukt wo?dt dit:
I ppss
xE j 1 xE
AIs de secundaiie ko?tgeslolten wordtr betekent dit theoretisch
ook een kortsluiting van de prinaire' vraaibii afleen de ohmse
weerstand van ale primaire ale stroon6terkte zdl bepalen' Het
magnetisch veld is du nameliik nagenoeg opeleheven.
Voorbeelal: Van de reeds eeider €lenoemde 4 Volts-t?afo is de
secunalaire stroomsterkte in een bepaalil geval 5'5 Àmpère.
L- x J- is dus ook ) x r,5 = 22 y.A.
É xl
=+x5.a'22V,a.
OrdaE E^ - 'rO volt, is I^ - 22:2?0 - orl Ampe'ce.

noemen deze de

SPREIDING

We hetrben

in het voorafgaande aangenonen, dat de koppeling lrussen
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de primaire eD ale secundaire zo va6t is, dat a1le krachtliinen
van de eDe spoel door ale andere worden onvat. In de praktjik
zal dit nooit geheel het geval zijd. Bii een trafo zal een
bepaald aantal krachtlijnen van het veld niet door beide spoefen
gaan. Dit noemt men de spreiding. De spreiding wo?dt in procenten
uitgedrukt. A1s de trafo in het voorgaande voorbeefd een
spreiding b,ad va]l. 1r% (dat rrril dus zeggen, dat sLec}]ts A5%
van de krachtlijneÀ door beide spoelen onvat worden), dan is:
É- y t^ = 2)vA + \r"4 = èt1,2 yA. E x T :s Levens het oDpenonen
t'ppp
vèrnogèn (denk aan de definitie van vermogen:).
Het opgenonen vernogen is 24,2 liJatt. Het afgegeven vermo€:en is
22 V[att. Het vermo€.en van deze trafo is 22 l,Jatt, nameliik het
afgegeven vernogen.
IMfEIANT TTVBl.IHOUDlNG

Voor ee'1 ideal. lrafo zoncler v'rl iezen Peldt I Z- - Z- x x2
wa-cin z- - de irpedantie, alnfFslolen op de primairei
Zs = de inpedantier aaDgesloten op de secundaire;
ll = de tran6formatieve rhouding primair gedeeld doo? sec.
'
Dit betekent, dati als de seóundaire belast rÍo?dt met een zekere
inpedantie, deze zelfde impedantie, omgetransformeeral tot een
hogere of lagere waarde, zaI verschijnen aan de prinaire.
Voorbeetd: AIs onze lrrafo uit het voorbeeld N = 55 ; l
secundair wordt aangesloten op een impedantie van 10 0hÈr zal
dFze irp-oanr,jF pri"rair verschijnen
-p als Z^ = Z. xN2 =
to x 55 x 15 = ra25o o}]lt,.
Doo! een juiste trafoverhouding kan praklrisch iedere impëdanlrie
getransforneerd worden in een andere, Bovenstaande vergefiiking'
hoewel pebaseerd op een ideale trafo zonder verlieze!r Eaat
toch nog op voor iedere goede trafo, mits de priDaire voldoende
zelfinducbie bezit.
PRIDÍAIRE IMPE}ANTIE T. O. V. STROOMARON

De p?imaire impedantie ten opzichte van de stroombron wordl,
a11een bepaald door de tI:afoverhoualing en de secundaire

bela$in8. Uit het voopafgaande zal duideliik ziinr dat het aanlral.
prj-naire winalinE:en zodanig noet zijn, dat volaloenale zeffinductie
6a

prim.
Í

io.11- 3

lio.11- 4

ilr:
í

i9.11- 5

f

i9.11- 6

ontstaat. Bij Aelirke frequentie; hoe groter de kern, inet hoe
ninder windingen kan m€n prinair volstaan. Hoe hoger de frequentie,
Ínet hoe miÈder windingen kan men primair volstaan bij gè1ijke
ke rngrootte.
De diaaddikte bepaalt de toelaatbare stroomsterkte. De ontwikkelde
warrnte rnag niet te groot worden.
II/ÍPEDTNTlE

-

ÀANPNSSÍNG

)zvotpl oar Il V .
lii! oe fomuI. 7.o = Z. x Nz
I
= #
N = de lrransform;tleverhoualing, piimaii tot se8undair;
Z^- de orinaire impedantiLbelist in€;
Zs= ale secundaire inped ant iebe.Iast ing,
Deze formule kan vaak te pas konent waar we de impedantie van
de secundaire belasting en de impedantie van de prirnaire belasting
als gepeven g?ootheden hebben.
Voorbeeld: een luidspreker heeft een impedantie van , Ohm bij
lO0O p,/s, trien eindbuis heeft een uitgangsinpedantie v.in 6000 Ohm
nodig. Dat wiI zeegen, dat deze eindbuis maxiÍ}aa1 vernogen kan
afgeven a1s hij belast wordt net een imp(:dantie van 6000 Ohn.
l,Ije moeten hier een trafo gaan toepassen om deze buis zo gunstig
mogelijk in te stelten en weI 6én met een trafoverhouding van:
7,N- I
*-y'"Ï'"r
n = f:lïd
i N-44,8.
' moet duÉ 44,8 luindingen hebbent tegen één voor ale
De prifiaire
secundaire. Het iuiste aantal windingen prinaii wordt nu weer
bepaald door de groolrire van de kernj laagst door te laten
frequentiet eaz. Híer nader op in te gaan, zou 1,e ver voeien,
Er bestaan echter proefondervindelijke regels voor di], aantal
wind ingen.
VOiTI,IEN VAN TIIAI'OI S

Men onderscheidt kernt ransfo rma t o ren en msnteliiansformatoren'
worden de spoelen orn beide of om
Bij een kerntrafo (fig.lI-1)
één been Sewikkeld. Bii een mantelbrafo (fig.I1-4) worden 'le
beide spoelen naast of over elkaar, om etsn nÍddenb€en €lcwikketd'
Bij eÉn ïanrelLrafo is de door.ne''o van net'niddenbe''n
maatgeveod voor de bepaling van de zelfinducl,ie en deze doorsnede
noet daarom oln effectief te ziin' tweemaal zo groot ziin als die
van ale maniie 1.
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A

UTOTRATO

Bij de autotrafo (fig.1l-5)(schema fig.ll-6)
wordt het transformalrieprincipe verw:rzenlijkt door slechts ".-Én wikkeling te gebruiken
net een aftakkinC. ,{IIe voorafgaande theorie en fo?nules zijn
hie rop eveneens van toeDa§-qing.
Als we tll-qsen A en C de netspanning (22O ïolt) aansluiten on de
verhouding AC,/AB is 2:I, dan zal tusscn All een spanning van llo V
optreCen. D-À strocn in het geme-onschappelijke deef AB is het
verschil tussen de pri'naire stroorn van de netspanning (220 VoIt)
en de afpenoren stroom van 11O Volt tussen A.:n B, daar deze
stromen in tegenfase zi.in. lls prinràire eri secundaire stroom, net
andere woor.len'primaire en secundaire spanning, bijna €!elijk zi.inr
kan de autotrafo met zeer dun draad gev,/ikkeld r,Íorden. De autotrafo
wordt veel r,ebruikt on kleine netspanningvariaties bi.i te I]egelen,
waarbij het zojuist besp.oken voorddel van waarde wordt.
OPGAVI'N

L ]S 11

L. IJen speaker v.rd lO Ohm rnoet aangepast worden aan een eindbuis
met ,óen gunstipe anodebelasting van TOOO ohn. liiat is de
transío cmatieverhouding?
2. Wat is de primaire van een lirafo?
,. Hoe is de fase van de stroom in de secundaire t.o.v. de
primaire ?
4. Wat weet u van eelr autotrafo?
5. llat is e-pn manteltrafo? ï/at is een kerntrafo?
6. Vrat is spreiding?
7, Vlaarop berust de we?king van een trafo?
8. ftar is nuI16stsEnooï? l/1ap riloor worJt die beplild:
9. tlat weet u van de verhouding van spanning en stroom bij een
t rafo?
I0. IIoe verhouden zich prirlair en secundair vermogen bij een
ideaf e l,ransf o?mator?
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LES 12
MEI.,,IlNSTRI]MENTEN

en zulIen 'r,ri j aLleen de "zuivere" neters
besprekenr dat wil zeggen voltmeters cn ampèrenoters. Iater
zul1en wij geleEenheid h-.bben om teru€; te konen op speciale
meters, als f?equenticmeters, buisvoltmcl"ers en kathodestraaloscillo€lrafen. Uij kunnen do door ons te bespreken instÍ'unenten
verdelen in twee Broepen: a. Seliikstrooilmeters
b. wisselstroonmeters.
(ampèremeter
of miliampàremeter) en een
Tussen een stroonmetcr
(voltmeter)
in
wezen gccn verschil. Als
bestaat
spanningsneter
waarbii het verbruikszie
fi.q.12-lt
we een slrroom wi11en meten,
wij
een neter A in serie
toestel is weergegeven door R, zullen
net R Ínoeten schakelen. Het za1 duideliik ziin, dat de weerstand
van A zo klein nogefiik noet zijn, ondat deze rxeerstand in se-cie
staat met R. Noenen we de weerstand van À = RA, dan is
E
E
Í'
R161 -i-Rq'
!e stióömsterkte zaf alus kleiner worden naarnate RA grolrer \,ordt.
Hoe kleiner RA is, hoe nauwkeuriger de meting zal ziin. Goede
ampèremeters bestaan uit een zeelr gevoelige milianpèreneter' met
een vo1le uitslag van I mA of minder' ne inwendige weerstard wan
een dergelijke Íaeter kan b.v, 50 Ohm ziin. Wi11en we een grotere
stroonsterkte neteni dan wordt pa?a11el aafi de meter een weeistand
geschakeld, neestal de shunt of shuntweelstand g,enoemd. De
gevoelieheial van he1, geheel wordt natuurliik kleiner' omdat een
deel van de stroom door de shunt €!aat. De totaalweerstand wordt
ook kleiner, Bij het meten van grote stromen is het veel belangrijker dat de meterweerstand klein is dan bii kleÍnere stronen'
(waarom?) Juist dit bereiken we net shunlren' terwiil we tevens
het meetgebied vergroten. A1s ale meter van ons voorbeefd ( ,O Ohn'
l mA), geschikt moet worden gcmaakt voor 1A, noelt dus 999 nrÀ dooi
de 6hunt vloeien en 1 nA door de meter om vol1e uitslag te 8even.
De shunr moel ziin: J9 o'," - o.o) ohn. Dè rotaqlw-prstand is oan
I
1t-YY I 1oÓo-'Ë
r
' - 0'o5 ohm'
' rrt
5o:-Ë loo. o;T6
- *, - fiI -.":-ffi
+
geven' dan
lo
nA
laten
van
willen we deze rneter een volle uitslag
meter.
De waar_
noet door de shunt 9 mA lopen' tegen 1mA door de
weerstand
van de
ale van de shunt is dan: Rs =
ff = >,>S Ohm. De
combi!1atie is 5 Ohn.
?t
Van de

me

et inst rument

Algeneeí getdt dat' als Rm de inwendige weeisl,and van de mel'er ls
en het aantal malen da1, we het gebied willen vergroten = N, de
R,
wa"rde v1n de s\untr dqn is: o -

's

N-l '

SPANNINGSMI]TÍNG

te meten, moeten we een neter
parallel aan R schakelent naar in tegenstelling tot de stroomneter'
dienl, deze Íreter juist een zeer hoe-o wee'stand tc bezitten'
I'eitelijk zou deze w-Èerstand oneindig hoog noeten zijn om een
juisrp me!ing te knilgen.
[en voltmeter is een zeer wcinig stroorn Bcbruikende anpàremei,er.
lle drukken de kwalitírit van een,neter uit in ohn p(rr volt' Als
een voltneter een wec.stand heeft van 2O.OOO Ohm en een Sebied
van IO Yollrr alall zeggen vret dat deze neter een weerstand heeft
van 2OOO Ohm pei Vollr' IÍieruit kunnen we dr'rect het stroomverbruik
van ale rneter bepalea, n.1. met de {ret van Ohm:
-81^
I - Ë - 2o-fu = oiooo5 A - 50oPA or i mÀ'
Dit i6 een meter van o _ O,5 nÀ.
De rneter uit ons vori8e voorbeeld heeft een wee?s1,and van:
* = +E]= Iofu. De gevoeligheid van de neire!: looo ohrtr,/volt.

Om

de spanning over tl (fig.I2-l)

Het was immers ee!. meter van O
VOO

- I

mÀ.

RS'HÀKE Lii/T]ER.TANDIN

$e kuDnen aleze melter geschikt naken voor s pa;ni ígmeit in8en doo!
er voo.rsc hake lwe erst an(l en vool te zelrten en weI IOOO Ohm per volt'
spaDningj minu6 tle 50 Ohm eieen weerstand van de Íleter' Witlen we
net deze melier een vol1e uitslag van 1O Volt bereikent dan vloidt
(IO x IooO ohm) - 50 ohm = 9990 ohm vooree schake 1'l .
In fig.12-2 is de gehele schakeling voor sl'roommeting en
spanningsneti[8 net een O-1mA-meter; Rn = 5O Ohrn 8ei'ekend' Ga
alit voorbeeld na: Am (volle uitsLa8 van 1À) wiist aan 0', À'
V (volLe uiLslas van 1OO U) wi,jst aan ,O V'
DRA A

I

SPOE

II{EI

ER

I{et meetinstrument in deze Eeiiers is meesiial een
'lraaisDoeloeter
spoeftie
(Iig.12-r), In een nagnetisch veld i6 een Iicht alraaibaar
?2

opgehangen. AIs we in de iuiete richting een stroon door dii,
spoelt.ie sl,uren, za1 onderaan een zuidpool en bovenaan ee.I1
noordpool ontstaan. Het spoeltie zaL zích dus gaan bewegon en
wel rechtsom. Hoe grote? de stroom hoe ste?ker de geliik'
namige polen elkaar zullen afstoten en de ongeliiknanige
elkaar aantrekken en hoe eerder za1 het spoeltie draaien.
Aan het spoeltje is een wijzer ver'bonden die over een schaalverdeling loopt. Om deze echaalverdeling lineair te kri.igen'
(d.w.z. zo te maken dat een stroonverandering aan het beelin van
de schaal --ven groot is als a^n hei eind)! qrordt de draaiba?e
spoeL r(eestal in een z.g. radiaal magnetisch veld aangebracht
(fig,12-lÀ). Het spoeltje wordt op zi.in plaats gehouden door een
paar spanbanden of veertjes. D,:ze teg-engesteld .ewikkelde
veerties, tevens gebruikt om de te Íreten stroom te voerent
veroorzaken het tegenwerkend koppef, waardoor' na de metin€!,
de wiizer weer op ale nuLstand komt. De nauwkeurigheial van de
aflezing hangl, nede af van de Sebruikte wiizers. Men ondersoheidt:
balk-, lans-, me6- en haaNijzers.
DEIVIPTNG

Het draaispoeltje zelf is pewikkeld op een koper of aluminluln
raanpje. Dit raampje vormt een kortgeslolren winding, waarin
doo? ale draaiing (inductie) een stroonpie wordt opge$'ekt ' dat
de oorzaak van haar ontstaant volPens de wet van I,enzr tracht
tegen te v,rrken, De bewegingen van het spoellrie wolden hierdoor
geremd, waardoor hinderliik heen en weer sling,eren voolkomen
woadlr. Men noemt dil, de demping van de meter. neze meters ziin
niet geschikt om de wissefinPen van een wisselslrroom te volÉ:eD'
alat wil zeggen' slechts geschikt voor één
Men noernt ze p9]3i!
'
st rooÍra icht ing . fnternalrionaal wordt l,hans een allaaispoelmetei
aanBegeven net het teken íl op ae schaalverdeling.
WEEKIJZERMETER

en/of ampàrenelrers zii11 vaak afs weekiizerinsl,rumeDt uitgevoerd. Fig.t2-4 Seeft een consl,ructie weer'
Binnen een d?aaispoel ziin tv.,ee stukieE weekiizer aangebracht '
waarvan één (b) met een wiizer verbonden is. Tn de ruststand
De goeclkope?e volt-
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Liggen de stukjes ijzer dicht bij efkaar, waarvoor een spiraalveer
zorgt. AIs er door de spoel een stroom Loopt, worden beide
staafjes geÍragneti6eerd en we] geliiknamig, zodat ze elkaar
afstoten en wel meer naarmate de stroom sterker is. Aangezien
beide staafjes steeds Felijknamig gemagnetiseerd worden, is deze
meter geschikt voor het meten van wisseLstroom, r0its de frequentie
niet zo hoog ist dat de spoel aLs smoorspoe.I op gaat tieden.
lren weekijzermeter aanpesloten op een 5O per/sec \i/isselstroom,
wijst de effectieve wÈarde aan. Tmners het nagnel,isme is gelijk
voor gelijkstrooin en de effectieve waarde van een wisselstroom.
Schakelt nren een weekijzerneter en een draaispoelmeter in serie
met eLkaar in een kring waarin puls.rende peli,ikstroom loopt,
dan wiist de weekijzerineter de effectieve vr'aarde, de draaÍspoelmeter de geniddelde waarde aan, Voor dubbelíasig gelijkgerichte
stroon wijst de draaispoelmeter O,9 x de effectieve waarde aan.
(vormfactor). Bi:i het ontwerpen van een universeefneter voor
wiss-.Lstroom met een gelijkrichter
moet men bij de keuze van de
voorschaketweerslranden hiermee weI degelijk rekening houden. A1s
men dezelfde schaal wil gebruiken, zal nen bii hÉt wisselspanningsbereik andere voorschakelrÀreerstanden moeten gebruiken.
llen weekijzermete? kan niet zo gevoelig pienaakt worden aIs een
draaispoelneirer en heef1, een veel Lagere inwendige weerstand bii
dezelfde uilrsls.E!. Daarorn worden voor proede me e], inst rument en
urtsluitend draaispoelmetcrs gebruikt. Het teken voor een weekiizermeter op de scha:I: $-

'ï--

HITTEIRAÀDMETERS

l eekijzeflneters zijn ongeschikt voor het meten van hoogfrequent
wiSselstroon. Hiervoor Februj,kt men vaak hittedraadmeters. Àls de
d"aad AB verhit wordt, doordal, er een stroom doorgevoeral woidt
(fig.12-5) zal deze lan€ler worden. Deze uitzetting wordt overgebracht
op een wiizer. ]Je hittedraadrneter is slechts geschikt voor

grote stroomsterkten (meer dan 0,1 A).
De inwendige weerstand is zeer laag. Doordat veiwarming en afkoeling
van de meter vrij langzaarn geschiedt, ziin deze meters traag.
Bovendien wordt een deel van de stroom in warmlre ongezet en Saat
verloren. De meting berust op warmt e ont{rikke I íng, d.w,z. energieverbruik. Hiervool geldt de fomule: P = 12R Watt.

betrekkelijk

?+

Bij verdubbeLinF van de sltroomsterkte za\ de warmt e ontwikke l ing
4 x groter worden! de neter dus 4 x verder uitslaan. De mete?
heeft een kwadratische schaal, gedronÉ.en in het begin, wijd aan
het eind (fig.12-6), lle hittedraadmeter is ook geschikt vooi
geLijkstroon. Ilij wisselstpoom wijst hij de effectieve waarde
aan, dittedraadneters worden veel gebruikt als antennestroonmeter.
Eun alnduidinE op de s.trarl is:
TH Ii;RIIÍOI{O PPbLI\'ÍUTER

Een d.aaispoelmeter, rlet aIIe gunstige eig(:nschappen van deze
meter! kan geschikt pemaj:rkt wor.len voor hoogfrequ-ènte wisselstioorn door voorschakeling van een z.g. thermokrlris. De stroom
wordt dan door een Laspunt van twee ver-schillcnde metalen
gevoerd, waardoor een verhitting van deze lasplaats ontstaat.
llierdoor ontstrat op deze pLaats een zeer klein gelijkspanrin€sverschil, dat met een draaispoelmeter ge&etcn wordt.
Ej,genschappen: Ze zi.;n \reel ninder traae dan een hittedraadmete.r'
kunnen veef gevoeliser senaakt worden! Iraar ziin ook kwadratisch
V
(waTrom?.. De aanduidine op de schaal van een meter isl
SCH
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Andere ,irnduid ingen op de meirerschalen van moderne m€1rers ziin:

.^-,

M

I

.,..

peLijkstr:oon
v/isselstroom
ge Ii ik- en wisselstroom
draaistroom
loodrecht op te stellen
ho?izontaal op te stelLen
schuin op te stellen

proefspanning (isolatiespanning)

= ,oo v.
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OPCAVEN LES 12

l. Teken een schema net v/eeistandswaarden voor een unÍverseefmelrer als u ale beschikkin8 heeft over een fiA-meter rnet een
inwenalige weerstand van lOO Ohm' volle uitslag I mA' voor
I mA, l0 nA' 1O0 nÀ, I A.
r v, ro v, r0o vr 1oo0 v.
IÀ/at
ziin de voor- en nadelen van draaispoefrneters t'o'v'
2,
week ij zermeters ?
1- tar is her verschil russen eèn shunl- en e' n voors'hakeIwe

erstand

?

4. ZaI de schaal van een weekiizermeter flneair of kwadratisch
zijn? \llaarom?
5. Veiklaar de werking van een hittedraadmeter'
6. ltat is het voordeel van een the rmokoppe lmet e r boven een
'hittedraadneter?
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MICROFOONS, TELEI,OONS },JN LUIDSPREIGRS

Een microfoon is een apparaat, dat de geluidstrillingen

in electrische lrrillingen,
ÍndeLine nic?ofoons: koolnicrofoons,
kristalmicrofoons

omzet

I

bandmicrofoons,
dynamische microf oons,
cond ensat orm ic

rofoons.

KOOIÀ,1I C ROI',OON

j,ien koolnicrofoon bestaat uit een trilplaat
van metaa-L oÍ sons
van kool. die een bak, gevuld mct koolgiuis' afsluit. De stroom
v1oei], door het koolgruis. Als de trilplaat g,etroffen wo.dt
door p-"luidsgoIvefi, zal deze in het ritme van de FeluidslrrilLingen

het koolgruis neer of Írinder samendrukken en zo weerstandverandeiingen te.weeg brengen, dic zich uiten in klej-ne stroomvariaties. Meestal wordt de koolmicrofoon gebruikt met een tiafo
die de microfoon aanpast aan een hopere inpedantie (fig.1r_1).
De kwaLlteit, die Ínet de goedkope koofrnicrofoon is te bereiken'
is niet erg groot. Voor spraak is ze bruikbaar (gruisbak-kwaliteit).
Bovendien is altijd hulpspanning en meesi,af een t.afo nodig'
Voordeel is de hoge spanning die deze microfoon afgeeft' dus
wcinie: voorverslrerkine. Ze wordt biina uitsluitend bii liintelefonie gebruikt, hoe{,el thans ook duurdere typen koofÍnicrofoons
met goede kwaliteit voor comirercië1e doeleinden te verkriieea ziin.
KRlSTA],MICROI'OON

naakt gebruik van de eiSenschap van Rochelle
zoutkristallen, die een geringe spanning af€reven als ze samen_
gedrukt of uitFerekt worden. Iíen koppell, zo'n zoulrkristal (soms
op het
die de Feluidstrillingen
meerdere) net de trilplaat'
kristal ove?brengt en hierdoor geeft het kristal spanningen af'
variërend in h(-- lr ritme van de bewegi4€Ien van de trilrlaat,
Deze microfoon heeft geen hulpspanning nodi-8 en geen trafot
daar de uitgang een hoge impedantie heeft. leze uilr gang§ spa nn ing
I)e kristalnicrofoon

7?

is aanzienliik laEer dan van een koof-microfoont zodat een extra
versterking toegepast moet worden. De kwaliteit kan zeer goed ziin.
neze microfoon is een vrn de meest populaire bii radiozendanateurs.
tsAN'MICROFOCN

beweePt eon dun' meestaf P,eribd,
Bij een bandmicrofoon (fie.Il-2)
metalen bandje in het veld van een sterke perman'ónte maeneett als
dit door de geLuidsgolven eetroffen t/ordt. Ilet bendie sniidt de
klacht1l,jnen van de magneet, zoàat er een spannin8 in wordt
opgewekt, variërend overeenkonstig d'" È'eIui.dstrillinPen. Tle
spanningsafPifte is gerinE,; de kwal.iteit is €'oed. Doze micrófoon
heeft een zeér lage impe.l.ntie en Íoet dus door een t.afo'
Íieestal ingebouwd, aanqepaeli rvorden. Ze is gevoeli€! voor brom
door inducti-". llen aparte spnnninfsbr:on is niet nodig.
DTNA UIISCH

i'

IíTCROFOON

Bij €en dynaÍnische microfoon is ,ran de trilplaat een klein spoelti"
bevestigd, dat zich onder invloed van de spra,]ktiillingen
beweegl, in een sterk nagnetisch veld. Tn d-'ze spoel wo?den
inductiespannineen opgevreklr. Dc kwaliteit is zeel 8oed, de
Lritpangsspanning geringt hoewel reer d,rn van een kristalmicrofoon.
Afhankelijk van het aanlral windingen or, d(i spoel is deze microfoon
hoogohnig of laagohriig in inp-'dantie. Bii een laagohrnig nodel is
een trafo nodig. ,e rnicrofoon werkt zonder hulpspanninC,
Een pernanent dynanische speaker kan aIs ianeliik goede dynanische
microfoon gebruikt worden. De uitflane is dan Iaagohmig' zodat
een trafo noodzak,rliik is on een Coede aanpassing te kriig"n.
CONDENSATOR MICROFOON

Ilen condensatormicrofoon bestart uit eën t)rilplaat! die een
condensator vormt met een daarachler vast opgesield plaatie
metaaL. Dcze condensator is via een hoge weerstand aangesloten
op een hoge gelijkspanning van 2OO à 25O 1I en bii spreken
varieert de capaciteit, waardoor aan de weerstand een vaiiërende
spanning ontstaat, die aan een versterker toegevoerd wordlr.
Voordeel is de goede kvraliteit; nadeel de hoge hulpspanning de

'

?8

geringe uitg:lngrsspanninF, Iager dan een der andere besproken
modellen en de gevo-.ligheid voor electrostatische velden. Hel,
is een hoogohmig type, een trafo is dus niet nodig.
T

il LlriI'OONS

llen telefoon heeft, even.Is een luidsprcker, iuist de omgekeerde
taak van een microfoon, llen teLefoon oI luidspreker noet n,I. de
electrische stroonvirriaties omzetten in eeluialsÍolvenr dus
hoorbare trillingen.
Iloev/el er van d{i telefoon ook verschiLlende
uitvoeringen bestann, zoals kristal en dynamische telefoons, is
de meest gebruikte vorm de normale Lrl(]cl,roÍlagnetische telefoon.
Ileze woadt ook mcest.rl in kopt-.lefoons verwerkt.
Uitvoering: Iten telefoon b-.-ct:r:rt uit een trilplaat van maÉ,netisch
materiaal, neestal dun íizerblik,
op f.rrinfe afstand boven de
polen van een hoefm3gncet (fi8.1r-r).
Om de benen van deze magneet
is een groot aantal windinpen gelepd bii het hocÍ, ímpedantiemodel;
bi,i de Iage imp,rdantietypen is dit kleiner. De spoeLtjcs zijn
tegenfresteld gc\r/ikkeld, zodat, aIs wc stroom (loor de spoelen
sturen, beide polen van {le 'nagneet óf verzv/akt óf versterkt worden.
De triIDIaat wordtr als we cen wi-qselende stroon door de spoelen
sturen, íneer of minder aanÉ.etcckken en naak1, door zijn veerkracht
bewegingen over.iekonend rnet de stroonvariaties, fn fig.lr-4
is de
schakeling van een kooLnicrofoon met trafo en hoogohmige telefoon
weereegelen. De synbolen voor nicrofoon en trafo zijn hier gebruikt.
fUIDSPITIIXLiRS

De eerste typen luidsprekers waren eenvoudig luidsprekende tefefoons,
waarbij men veel \r/indineen en een sterke maÉ{neet e.ebruikte en boven
de trilplaat
een hoorn nonteerde voor verspreiding van het geluid.
DYNAIÍISClÏ]J LUTDSPRI.]KEHS

luidsprekers berusten tegenwoordi€! op he], dynamische
piincipe. Net als bii een rnicrofoon bevindt zich in het vefd
van een zeer sterke magneet een klein spoeltie inet hieraan de
trilplaatt
die bij een luidspreker meestal conus wordt Senoemil.
AIs door dit spoeltje een stroon gestuurd wordt, zal het spoeltje
met de conus zich verder in of uit h{:t veld verplaatsen, aI naar
De rneeste
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geLang de stroomrichting. Hi-'rdoor wordt de lucht in trilling
gebrachlrr overeenkomEtig de siiroomvariaties.
Ii.c.la-, g-.eft een doorsnede van aleze luidspreker. neze luid_
spreker zal meestal laagohmig ziin, omdat men het spoeftie, oÍl
het geÍricht van het be\régende deel laag te houden, maar weinig
winalingen zal geven. fn het algemeen zat bii aansluiting op
een eindbuis me1, een hoge impedanltie een aanpass ings i, rafo of

luidsprekertraio
PERMANENT

_

nodig ziin.

DYNAMISCHE I,UIDSPREzuRS

Als de nagneet een permanente magneet isr sprcekl, men van een
permanent-dynamische luidspreker. Hoe sterker het nrag.netisch veLd
isr hoe rneer kiachtLiinen er door het spoelt.ie omvat worden en hoe
aevoeliger de luialspreker is. Thans kan men door gebruik te maken
van specj-aIe metaalmengseld zeer sterke magneten vcrvaardiÉlen van
lOOOO gauss en Íree?. Vroege? was dit niet zo eenvoudig! Vandaar'
dat men l,oen de maCneet vaak aIs een ÉllcctronaCneet uitvoerde.
Dit was de z.g. electro-dynamische luidspreker. Hiervoo? had nen
een aparte bekrachtiSine van ale electro-nagnee1, nodig. Vaak werd
ook de bekrachtiging onttrokken aan het radiolroestel of de versterker'
door deze -"lectromagneet van de luidspreker teven§ aIs afvlaksnoorspoel te Sebruiken en de pLaatstroom van het gehele toestel te
gebruiken als bekrachtigin8s6troom. Zo spaarde men, in goedkopere
toestellen, een.afvfaksnoorspoel en een permanente ma€lneet uit'
OPGAVI]N LES
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I. Hoe werkt een koolmicrofoon? Wat zi.in ziin eigenschappen?
2. Welke andere microfoons kent u?
t. Yergelijkt u eens de verschiLlende microfoons met elkaar in
tabelletje r al dus:
BIJZONNERHULP_
KWA],TTEÍT I UITGANGS
HOOG.
of
TYPB

de

werkt eèn telefoon?
Beschrijf een elect?o-dynarnische luidspreker.
Afs
we een luidsprekeir iupedantie , Ohm, aan een eindbuist
6.
inp. 5OOO Ohm, willen aansluitent wat i§ dan ale trafovel:houaling?
waarom
7,
Cebruikt iren soms e I eci, ro -dynamische en soms
eleclrro-naBnetische luidspreke?s?
Hoe
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PRÍNCIPES VÀN RADIOBUIZI]N
STROOMDOORGANG

DOOR

HI]T LUCHT],EDÏGE

Dit is
Bij een raaliobuis vfoeit er stroon door het Eg&lgillgg'
gebonden
aan
niet
electronen'
vriie
a16
aIleen naar nogeliik
in
elccl'ronen
Vrlie
bevinden.
luchtfedige
dit
atomenr zich i,l
worden
hebbenj
rading
neBaf
ieve
een
die
dus
een redige ruimte,
door een positieve latli'nF aangetrokkent door een negatieve lading
afpestoten, Door deze beweging van die vriie electronen ontstaat
een stroontloorgang in een overiFens luchtlediBe ruimte. De neest
eenvoudlge wiize om v?iie eLectronen in een luchtfedige ruimte
iie brengen is verhitlring,
G

LOL 1 DIIA D]'N

AIs een dunne draad in het luchtfedige lrot gloeihitte wordt
gebracht, raken de elecl,ronen heftig in beweging' AIs de temperatuur hoog Penoe€: is, zuIIen electroncn vaa de oppervlakte
afgeslingerd wordenr ale iuimte in. Hoe hoger de temperatuur ist
hoe ho€rer is het aantal weggeslingerde electronen'
T{ATHODE

gloeiende ilraad in een radiobuis geiíoonliik
"weg", dus wegslingeraar).
\gEuggg. ((athos is Grieks voor
Mea noemt deze

RUIMIE

I,A

D

ING

AIs zich afleeÈ ale kairhode ia deze lediFe ruimte bevindt, zullen
ale meeste electronen in de buuit van de kathode bliiven hangen
als een wolk, de 2.8. ruintelading.
De meeste eleclrronen zullen rireer telugvallen op de positieve
kathode. De kathoale is inloers positief' heeft n'1' een tekort
aan electrone4. À16 we echter een metalen plaat tegeaover de
kathoale aanbrengen ea ileze een positieve spa'ning ii'o'v' de
kathoale geven' zullen de electronen alaar heen vliegen (fig'14_1)'
BI

De kathode wordt aan het gloeien gebracht door stroombron A, zodal)
zich een ruimteladin8 om de kathode vormt. Zodra de plaat een
positieve spanning wordt geÉreven inet spanningsbron B, waarvan de
negatieve zijde aan de kathode verbonden wordt, zaI er een electronenstroom gaan vloeien van de negatieve ziide van batterij B, door
de kathode, door het Luchtledig naar de plaat en terug naar de
pluspool van batteiii B.
ANOD}]

I'N

E],!,CTROD!

lle positief geladen plaat is meestaf in de vorm van een cylinderl
on de kathode en heet dan plaat of anode; evenals de kathode is
het een van de werkzame onderdelen van de buis of een efectiode.
leze buis is een twee-electrodenbuis of diode. Als de plaat negatief
Ís ten opzichte van d-a kathode, zal er eeen str:oom doorgaan. De
elecl,ronen worden dàn níet aangetrokken. Een qlggg geleidt de stioon
s Iechts in één richtinÉ:.
I N DTh

r.C'

lrL lË

l-

lle verwarmingsstroom of gfoeistroon hoeft niet.door het nateriaal
te vloeien, dat de eleclrronen uitzendt. Sons brengt de gloeidraad
een aparter daarvan geÍsoleerde kathode tot gloeien.
,e spreken dan van een indlrect verhitte kathode.
DIRIICT VErll{ITTE KATHODE

lianneer de Efoeidraad zelf de electronen uitzendtt spreken we van
een direct verhitte kathode. In fie.f4-2
a) de direct verhitte diode;

ziin in schema aangegeven:

b) oe indirect v-nhirte oiode.
P'ÀATSTROOM

Als er naar een kleine positieve spanning op de plaat staat, zal
heb aaÈtal eLectronen dat de plaat bereikt ook klein ziin, omdat
de negatieve ruimtelading om de kathode de elcctronen in de buurl,
van de kathode verhindert naar de plaat te gaan. Hoe Sroter ale
plaairspanning, hoe neer electronen ei door de pfaat zullen worden
aangetrokken. Ande?s C'ezeerd: bij hogere plaatspanning zal de
pLaatstroom toenemen. In fi€!.f4-, is in een grafiekie het velloop
B2

van plaatstroom t.o.v.
Vlr,'tzÀl)TC fNGSPUNT VAN

pla.tspanning weergegeven voor een olooe.
tll'lN DïODll

De plsatslrroom is !È! bij een plaal,spanninÉ! nuL en neemt toe tot
.-èn verzadigingspunt is bereikt. Dit is h(rt punt wa:lrbij bi.ina
all.: eLectronen nnar de Dlr.rj gaan. Bij noP hogere plaatspanningcn
bliift
d-. pla!tstroom p.actisch geliik.

llet proCuct van pla^tspanninfl en pla:rtstroom in resp. Volts en
AmpÀres geeft de opÉ'cnonen or)arpie of input vrtn de buis. In hei,
gebek schema wordt deze enerpie Pebruikt in verhittinP v.d. pL3at.
C

r,LI

JK Lt ïCIIT

I

NC

Daar de strooÍr naa. in één richtine door ce buis kan vlo"ien,
een diode pebruikt orden on wis.e'Istroom rn Pelijkstroon te

kiln

llr vLoeit n.1. alleen stroon eedurende de positieve helft van de
ceiio(le, terwiil geduren.le de nndcr:e halve poriode de buis Íeen
stroon doorLa.rt. (fig.14-r+ toont eon schema hi.:rvoor).
l',isselspanling van de secuídaire van trafo T wordt aan de plaat
gelegd. De sp^nning varieèrt aIs arn€'eg{)ven in fi8.14_48; naar
aIIeen gedur.nde de posiiieve pieken Iaat de diode stroon doorl
zodat de spanning over de uitfangsklemnen en aan€'elegd aan het
stroo'"lverbruikende inslrrument R er uit kont te zien als in fig.
f4-4C. De geliikperichte wis-eelspanning is nu een pulserende
€!eliikspaoning. \tle hÉrbbcn hier te Ínakon net enkele geLijkrichtine.
getoond. ÍIier is een
Tn fiF.I4-5 is dubbele geliikrichting
dubbel-diode met €ieneenschappelijke indirect verhitte kathode
getekend, b.v. de ÍjZ 4I van Philips. D(r spanning aan de plat.n
is FeLijk rnaar fBOo in tegenlase. Als de ene plaat dus positief
is en doorlaat. -epert de andere, en omgekeerd. De uitganCsEpanning
ziet er uil, als in fig.lrl-6, IVat trij enkcle gelijkrichting het
"gat" vras van de negatieve halve periode' wordt nu
op€levuld, omdat de andere diode dan geleidt.
PLAIITS]T

ROOMÀ

PPARÀTEN

leze stroom noet echter verder .tfgevlakt worden voor zii gebruikt
a1

kan worilen als bron van Peliikspa'ning' b'v' voor de spanning
aan de anoden van radiobuizen. !eze afvlakkingl Sebeurt met een
Een volledig P-:.rE!1. zo3ls een plaatstlooBlapparaali
filter.

'
meestal verkort wordi, genoemdr ziet er als volgt uit:
ali?ect veihitte buis of halfgeleider
dubbele geliikrichirln8'

dioden'

CIenC2 met een waarde tussen

is hier CILIC2'
afvlakfilter
8 en 50 Ètr'. L met een waarde van B tot 50 Henry' Cl doet dienài'
als res;rvoir en wordt opgeladen to1' de naximale waarde van de
spanning en vult het tiidperk met Írinder stroorn uit 'Iit reservoil'
aan,
Een pulser'onde geliikstroom kan beschouwd Írorden a1s een Seliikstroom met een wisselstroon er nee Penengdt er op gesuperponeerd'
een
Deze pulserende €reli.ikstroom bestaat dus uit een wissel_ en
een
L
in
za\
gelijkstroom-coÍnponent. De wisselstroon-compooel,t
per/sec
zeer grote weerstand ondcrvinden' Als de netfrequentie
N
1OO p/s'
'0
de
filter-frequentie
=
is, is bij dubbele eefijk.ichting
een
zeer
Prote
Henry
zal
!,en smoorspoel Í, van enkele tientaLLen
reactantie hebben voor de wis-eelstroon_conponentt die er effectief
aan
in Eesmoord wordlr. Voor Eeliikstroon is de weerstand geliik
ro
L
zi'in'
L1g
oe ge,i.'l,s-roonweÉI.sf,'lndr di dus
(reservoir) condensator' ne kleine
C^ dient a1s verdere filter
,rÍ=selstroo*-corponent, alie na ], nog aanrxezig Ílocht zijn' zaL
van
aloor C2, die immers een laee reacttntie heeft bii een lraar"'le
enkele tientalleD PE' afvloeien'

ÍJe],

CON]]I]NSATOItINGANG

vanwege de condensator Cl direct achier de
eigenschap
buis ! wel een condensato?ineang:-f ilter' trjen onaangename
Men noemt

dit filterr

eeo zee? hoge
van het p's.a. isr dat het een spanninCsbron is met
buis'
van
weerstand
de
inwendi€le weerstandr voornamelijk
'le ster:k
'ioor
klenspanning
de
beLasting
betekent' dat bii wisselende

Dit
varieert. AIs geen stroon wordt afgenomen, Ioopl' de klemspaÍning
zeer hoog opr terwiil bij stroomafname het lnwendige spannings_
verl.iest I Í Ri, sterk toeneemt'
KÏ]
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probeert hieraan

1je€:ernoet

te komen door het gebruik van speciale
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dioden, met kwikdanp gevulal! de 2.e.. kwikdamp-geliikiichters'
die een lage inv/endige weerstand hebben (b.v. AX rO van Philips)'
SMooiISPOoÍ, TNGÀNG

toe. loor Ct in
Ook past men wef sno ors poe t ing^ng van het filter
werking
wel
de
afvlakkende
men
verÍnindert
weg
te
laten,
fi€.ltt-?
yan
opzichte
ten
vrisselstroom_component
nen
wel
de
en verfrroot
de geliikstioom-cornponentr zodat de uitganPsspanning lager

wordtr naar tevens verbetert men de spanningsregulatie.
NION

S'J'A

B]],ISATOT?};N

Als ale spanning zeer constant noei bliiven, schakelt nen wcf neonbuizen afs stabilisatoren parellel aan de uitgangskfemmen van 't psa'
llen neonbuis bostaat uit twee eLectroden, geplaatst in een luchtledige glazen ballon, wanrin eon wLinig neonE'as is ingelaten'
Als v/e een spanningsverschil aan beide electroden aanleCgen'
dan zaI bij de ove.schriiding van een bepaalde erens' tussen
90 en I5O volt meestal! het gas í-eÍoni§eerd \À/orden: de buis zal
oranjerood oplichten en stroom dooilaten.
lj,e moetèn wel zo?8en! dat de strooÍn door de neonbuis niet te
groot wordti we moeten altiid een rxeerstand in serie zetten'
De neonbuis is dan 1re beschouwen als een va?labe1e weerstand:
willen we rueer stroom afnenen, dan za1 de Í'/eerstand van de
neonbuis kleiner wordeni nelnea we rninder §troon afr zou dus de
spanning sti,jgen, dan néemt de neonbuis neer stroont zodat de
\[e kunnen met neonbuizen dus
uitganpsspanning constant bIÍjft.
(spanning
waarbii neon geïoniseerd
alIeen de on1, ste ekspanning
van ne_ór(lele
serieschakeling
doo.r
wordt) of een veelvoual daarvan
buizen stabi-Liseren.
OPGAVTN
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1. Teken een p.s.a. met een conalen§al,or-ingangsfilte't enkele
met een direct verhil,te E:eliikrichterbuis'
geliikrichting
2. Waaron is de sp. v.e. p.s'a. niet constant bii vrisselende
belasting'
,, Itat voor naatregelen neemt nen hiertegen?
4, !!at is pulserende geliikstroou?
5. Verklaai ale geli.ikrichtende werking van een diode'
6. Teken een p.s.a. net smoorspoelillganB en indirect verhitte
A'
dubbele ge liikiichter.

tlis
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Als een dende efectrode, n.j.r.:tal strrlrrrocst,ja of kortv/_^p roostel'
Penoemdj trrssen kathode en pIa.1t vrofi]t ineobrlcht als getekenal
in fip.15-1, kan dit gebruikt wordcn om hot, efl:cctr v:rn Ce .Lrimrie
Lrding te beheersen. ALs het roos.t,cr posit ief is 1,en cDzichto v,,n
de kathode, zaL hie.door heti cÍfeci v:rn d{_,.ncg.rli(jve ruimtcladinp
geneutraliseerd rÍorden. rJet eevoLÉ is, da1; er bii een bepairl.de
pla.tspanninp- re,ér: eL.ctronen na:rr de plaAt zull-Èn vliepen met
positief roost.)r! drn íranncer er ÉÍeen rooster zou zijn.
helj
^ls zaI
rooster daarentegen neF,atief is t.rn oozichtc van (te kathode,
hierdooa de elcctronensiroon naru dc Dlaat vernin(lcr.l wordén ten
opzichtc van de tocatand zonder roosiier.
TRI

ODJ!

Dit type buis heeft dus J elcciroden: kathode, rooEt.r en anode
of plaat en heet dà-rom triode. Het rooster dient orn do ruimteIadinFr electronenwolk om de kathod-è, te beïnvtoed,.n .n niet om
z-a1f elecrrronen arn te trekken, zoats .lo plaat.
q-"t woarit drar:66 gpno.L1 in de vorn ven een dunne metrlen spir:raf
on de kathode! lrussen k.rthode en plart. ])c í:Iectronen kunnen door
dc opendinE:en in de spira,rl heenvliegen oltl zo de plaat te bereiken.
llaalt u eens zelf een oud-. defect-. triod() uit clka^r orn de IiÉ,É,ing.
van de ve.schillcndo ele.troden te bckijken:
BUT\]T^ Kl KT UR ' ],N

T

I:K

Voor ieder type buis kan het effect van de rooste?spanning op de
plaatstroon in de vorm van prafieken, die v,e ate buiskarakteiistieken
noenenj b,.paald worden. Iig..15-2 tooni, ecn aantal van zulke kromnen!
samen met het schema volpens hetwelk de kronnen v\rrkrepcn zijn.
U ziet hi-or t.vans het syr4boof voor een direcl, verhitte triode.

aar

A }-

I§ 1J PPUNT

lir zijn hier verschillende waarden van plaatspanninC getekend.
3ii iedere plaatspanning hoort een negatieve roo st eispanni ng , die
de plaatstroom tot nul terugbrengt. Dcze waarde noenl, men h-Àt
afkni.ippunt van de buis bij die bepaalde pLartspanning.
ROOSTBiTST

ito0t{

l\e hadden deze karrkt-oristicken kunnen uitbrciden door het rooster
ook een positieve spanninp'te Éjevcn. Als het roostei ncgatief is,
stoot hei de electronen af en geen enkel efectron zaf het rooster
bereiken. Is het rooster echter positief, dan tr-'kt het electronen
'aan en .juist ats bij de plarNi zaI er een stroom g.a.rn vloeien,
de rooeterstroon, die cchter doór'ale vorm v:rn het rooster en de
spanning veel klein-Àr zaI ziin dan de ploatstroon.Het rocst-Àr kaD
g-.bruikt worden om de DLaatsljrcon te wijzieen. De rooÍiter!;panninf
heeft ecn veel prolrere Ínvloed op de plaatstnoom dan dc plaàtspanninË!.
VL

Í.'l' .rrT'..

Het feit, dat een LLaLlg -èp!nninPsverandcrinP op het iooster een
zelfde effect h,.eft op de pla.iistroon als een P.rote spanainFsverirnd-èring op plaàt! maakt h(rt mofleLijk de t-ciod" alE ve.sterker
te gebruiken. Tn de plaatkring vàn de buis wordt een rveerstand
of een inpedantie opgenonen en de v,/isselende stroom hieidoor heent
uit zich in een wis-qelende spanning over de kLeÍÍmen van deze
weeastand of- inpedantie' een spànninesveaan(lering die veel Í'roter
is dan de roosterspanniilFsver.lndering. nc constructie van de triode
bepa,lt in welke nate de roosterspanning de plaatstroon beinvloedt'
VERST ]'RKINGSFACTOR

AIs een roosterspanninísverandering van één VoIt eenzelfde plaatstroornverandering teweegbiengt als 20 V pl aat spanningsve iande r ing ,
dan zeergen wij, dat deze buis een versterkingsfaclror heeft van 20'
De versterking6factor wordt weI aangeduid net de Giiekse lettery'r
(uitpesproken: mu). De versterkingsfactor van de trioden loopt
van ongeveer , tot 10O. On een hoge y'l te beieiken, moet het rooster
a7

spiraal ziin. Hierin zitl,en maar weinig
ook
maar weinig electronen de plaat bereiken'
openi-ngen -cn zullen

een zeer

,]

NWT\DTC

fijn

};

gewonden

WEI. RCTAND

noeten dus de plaatspanniÀ8 sterk veranderen om een wijzi€ing
in de plaatstroom te krijPen' net andere woorden: de buis
gedraagt zich als een hoogohnige weerstand. !Ïe zegÉen dan' dat de
inwendi8e weerstand van de buis (de kathode-anode-weerstand) hoog
is. Tnqrend ige weerstand wordt r,leeFtal arngeduid met Ri. De Ri
vsn pèn buis net .Llee /l is dus eerins.
We

DYNAMISC'IE

KA HAKTEHT.;T1 UK

een juisl, inzicht te kri,igen hoe een bui6 het beste versterktt
Zo'n karakteristiek
maken we gebruik van de dynamische kaiakteristiek.
r,seerCegeven
íi fig.l5-1'
is,
deze
verkregen
ist sanen rnet he1, schena hoe
vaste
voedinesspanning!
bii
een
opgenomen
De karakterisirieken ziin
de spanning wasfinee ale buis zal Í/erken in een schakefing' I{et verschil
is' dat
tussen deze dynrmische karakteristiek en die van fig.lr-2
plaatkrin8.
FLg'15')
de
in
opeenornen
nlr een belastingsweerstand is
toont ons hoe de plaatstroon varieerl, bii verschillende roosterOm

spa[nine en verschillende belastingen. Als de plaatbelasting klein
is, b,v, SOOOni veranderlt de plaatstÍ'oom tameliik snel bii een
kleine roost e rspanning sve rand e r ing , d.w. z' een grol,e versteikingsfaciror, maa? de spa.ningsval over SOOOÍIis sIechl,s laag.
Bij een belasting van LOO.OOOÍI is de plaatstroonverandèri4e bii een
zelfale roo st e rs panningsverand e r ing veel eerin8e?t naai de spanningsval
versterover deze Froirere weerstadal is veel groter. Ille zien alàt
'le
voor
een
r€
enige
factor
Soede
kingsfactor van een buis niet de
versterking, maar dat ook de plaal,werstand hierbij noet v'orden bezieo'
ST,!;IIHETD

Ongeacht de weerstand of impedantie irl de plaatkring kunlen we nog

een manier hebben om de versterkiÀ8 van de buis aan 1,e gevent n'I'
I{oe steiler ale dynamische karaklrerLstiek verloopt t
de slg:Ègig,
boe groter de PfgglgEggg-veranderin8 Lal zíór.' die wordt te$eeg
gebracht aloor een roost e rspannlngsve ranal eiin8. De plaatstroohveranderiÍg iD uAr tewee8Sebrscht door'1 v roosterspanning6ver_
anderin8 bii een bepaàlde
aa

is de steilheid van de buis in mA per Volt (nAlV).
kan variéren van rninder dan I to1, meer dan 2, nA^.
1n fig.l5-4 hebben we eenzelfde dynamische karakteristiek van
een buis weergegeven, naar nu is een wisselspanningsbron, het
aan het rooster toepevoerde signaal, opgenomen in serie ne], de
batteri.j voor de ncgatieve roosterspanning,
Deze negatieve roostersDanning is vast ingesteld op -5 V en uit
de kromme kunnen we aflezen dat nu de plaatstroom 2 nÉ beclraagt
bij een belastinp van 5O.OOOn, zoals aangeEeven in het schena.
Àls er geen signaal op hel, roost()r komt, i6 de spanningsval
over deze weerstand volgens de wet van ohn: ]0O V, zodat er
tussen plaat en kathode 2OO V spanningsve.rschil bestaat. Als
-.en sidlrsvorrnig signaaL,ret een piekwaarde van 2 Y aan het rooster
1Íordt toegevoerd, za1 de werkeli.ike spanning op het iooster
variëren tussen -, en -7 V. De naxiÍnale plaatslrroom, als de
roosterspanning -, V is, is voLeens de kromne 2,6, mA. De
mininun plaatstroom bii -7 V roosterspanning is 1tr5 nA. Tussen
deze waarden schomnelt de pLaatstrooí1 in overeenstemr.ling net de
roosterspanning. De weikeli,jk-. spanning tusFcn plaa1, en kathode
is in de karakteristiek aan de rechterziide opgenomen.
Als de plaatstroon rnaxinaal is, is de spanningsval in de belastingsweerstand 50.OO0 x 0,00265 = 112t, \', is de plaatstroom minimaal
dan is de spanningsvaf in de be las 1, ingswe erst and 5O.OOO x A'oal)' =
6?t, V. De werkelijke spanning tussen plaat en kathode is de
plaalrspanninB (iÈ on6 geval loo v) min deze spanning§vaI, ?eèp.
167 15 et 21215 \talt. Deze variërende plaatspanning is een wisselspanning, eresuperponeerd op de 2OO V plaat-kathode spanning als
er Éreen sigíaa] is. De piekvíaarde van deze spanning is 12,5 \.
Daar de roosterwisselspanning een !iekwaarale heeft van 2 V, is de
versterkinÉlsfacl,or van ale buis in deze instelling: 1i'5 = ,UrrS.
Dat wil zeg8en, tlat onFeveer 16 x zo veel lspanning uit de plaatkring genonen kan worden aIs in de roosterkring ingebrachl, is.
inslrelline

De steilheid

taoo r'-AsrveRsctulvrwc

Uit fig.15-4 is tevens lrd zien, dat a1s het rooste! in een
negatieve helft van de periode isr de plaat een positieve helft
doormaakt èn ongekeerd.
lret andere woorden: de wisselspanningscomponenl, van de plaatspanning is 18oo in fase verschoven met ale roo st ers paDning.
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NIlGAT

Íllvlri

HOOSTIItI!lPAI,lNllIC

vaste negatieve roosterspannine, de 5 V l/an fig.L5-rr' heelt
een ze er bepaalde bedoelin8.
Om een ve rv oriringsvri j e versterking te gevcn, zal de wisselspanning in de plaatkring ee. zelfde gglfvorn noeten hebben
als die in de roosterkring.
De

lllURI{PUNT

llat betekent, dat het urcrkpunt (zie fip.l9-a) zodanig gekozen
ligt midden op een Ig!:q! gÍrdeelte van Ce
karakteristiek. I'eken voor uzelf nnar een:: uit, hoe dc pl.r.itstroonvariaties er uit zullen zien! als./o h{rt Ncrkpunt op e.n
kron ped(:c.l1,e van de k.rakteristiek hebbcn Iig{'en:
llcn tweede redcn voor het gebauik vrn negatieve ?ooste.rspanning
js om te voorkomen, d3t het roostcr po!:itief zal word.)n.
í4oet worden, dat dit

R0OSTI,,Ltsilli0Olvl

rlr zel dan n.1. roosterstroom gaan lopen. A1s er Pe.'n roostorEtroom loopij, zal de buis versterken zonder dat eI]iPe glglfjlg
uit de wisselspanningsbron wordt pebruikt.
Zodra e? roosterstroorn loopt, betekent dit, dat er energic wordt
opgenonen. In somnige soorten versterkers moeten rve dil, voorko,'nen.
OPGAVEN

I}iS

15

1. I'iaaruit bestaat een triode?
2. ilat is de taak van het roostcr? Verkl:rar dit n,rt behulp van
eàn karqkEerisL iek.
l,ep
uit hoe een buis kan versterken.
,,
4. Wat is de versteikingsÍactor van een buis?
5, $at is de steilheid?
6. ïrat is rooslrerstroon?
7. Hoe kan vervorming optreden?
8, IIoe is de faseverhouding tussen de wisselspanning in dc
rooster- en die in de plaatkring?
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HÀL1,'GUL1lIDl:iRS

ATOMh]N

i.r(rer stof uit atoneni die weer besrtaan
uit een kcrn rlet dnar ornhe-on cen kanmerkend aantal electronen,
b.v. ",,rterstoí: keran + I el.e3tr.rn; heLium: ker'n + 2 É-'I{rctaonen.
(iarn we Ci1, ecns n,!u!.íkeurise. bet:i-iken, b.v. van g(:rnllnlum in
fig. L6-I, d.1o 2ien we' dat die eLect.onlrn b(jwcPen in bepa:rlde
schilLen o|. de kiran. r'ie 7ien, a!1, ncoit Ílarcr dan 2 elecironen
in de Ie schil voorkonÉ!n, in.le 2e scrLil iJ elcctronen, i11 de re
schil 18 electroníirr in de 4e schil ,2 electronen' enz.
Dc buiten,.te schil zaI zodo-ónde biina nooit komen aan het maximaa.I
aantal elc,ctronen: Tndien de buitenste ÍichiI niet geheel vol is'
zzl Ceze orobÉ)nenr samen net andere atomen! dezc schii zo vol te
m'rkenr dat cr zich al elcctronen in bevinden (dit geeft de meest
stabi(:1," oobouw), IIij doet dit docr: electionen lre L.:nen van de
atomen nrasli hefl. tlemen wij .cn atooo met 4 electronen in Ce
buit{)n!.te schilr b.v. gerq.rniu,!1. Dit atoon heeft een voILe 1e,
2e tia 1e sohi], í".r slcchts 4 :rtoÍnen in de 4e schil. Indien dit
.ri,oon /+ burcn kriigt,
die hen ^Ilen:1rL I (ilectron te leen Fevon'
drn heèft hi.i e. B en gedraagt zich stabiel' Nu hobben er echter
1+ atoflen I electron ninder. lra.ron doet e1k atoon Írtoom op 4!gE
weer scren met /t andeae .iomen, fig.16-2. Hierdcoa ontstaat ecn
neutraal.
re!,e L4r big rooster (kristal st rr)ctuur). Hr:t gqqlgl bliift
Zoals we v,eten, b(strrt

T i,]MP}; RATIIUR BEii/ h]} TNG

electrrnen bevinden zich in v'nho)ding met hun diamel'er een
heel eind van de kern af. Door de tenpL'ratuur van het maleriaal
ziin deze in bewePing' tlet kan nu voorkoÍnen' dat een el-"ctrÓn als
het ,,lare uit zi.ln binding loslaat en zich bij een ander stel
alronen voegt of als het tr.lre doo? de hele sirof gaat lopen' De
plaats waar het (negatieve) electron is lregeeg.aan is ninder
ncgatief, dus positief geworden; het za1 dus een electron uit
ziln oflgevine aantrekken on deze pLaats ("gat") op te vullen'
Hierdoor ontstaat weer een gat. Deí gal, kan zich dus' zii het Èet
De

9I

aDrongeties, door het hele nateriaal verplaatsen, evenals een electron.
Dit duurt net zo Langr totdat het oorspronkelijke of een ander
eieclron, dat oot Iosgealapen .is, dlr pac wppn opvulr.
HT IT'Gl]I,T] TD ERS

In het materiaal i6 er, tengevolge van de tenperatuur, steeds
een beweging van electronen en gaten. AIs we dan ook Ínet een
ohm-roeter gaan meten,i zien we, dat het een bepaalde rreerstand
bezit, die weliswaar niet zo klein is afs van geleiderqb,v. koper,
(waarvan het electron uit de buitenste schil zich vrijwel vrij
kan bewegen), naar toch kLein geÀoeg om niet te spreken van een
isolator. We spreken dan ook van halfp:eleiders.
Andere halfgeleiders zijn b.v. silicilrn,
diamant (dat men nog niet
voor transistoren heeft kunnen bewerken), tin en lood. Bij deze
laatste materialen kunnen de electronen door de tenperatuur veef
vrijer bewegen, zodat het.vrijweL Feleider-" zijn gewoiden.
VERONTREINlGlNG!]N

On nu de electronen- en gatenbeyreging te verproten, pLaatsen we
qlgs .n g33! een atoor met één electron meer (of in een ander
geval met één minder) in de buitenschil. qlq noemt men verontreinigen.
Gaan we b.v. veronlrreinigen met indium, dat , electronen in de
buj.l,enste 6chil heeft, dan zicn we dat er al een ggLljlgqgl gat is,
Electrotren ui.t de omgeving worden.hiendoor aangelokt om hierin
te springen. Nu ontstaat dan een echt gat, dat door het matcriaal
gaat lopen. neze gaten zijn positief en we spreken dan ook van
P-gecmaniulit omdat de bewegingen door het flateriaal overwegend
doo.r positieve ladingen geschiedt, fig.L6-ra. Verontreinieen wij
b.v. met arsenicuint dat 5 electronen in de buitenste schil heeft,
dan Elaat dit ,e electron aan de wandel. De bewegingen geschieden
door overwegend negatieve ladingenr we spreken dan ook van N-germanium,
fig.l6-rb.
ÍIet €preekt nu vanzplf, dat hoe sterker we verontreinie.en,
hoe proter het aantal bewe8ende gaten! resp. efectronen is. We
moeten er echter voor zoreen, dat op de ,jli§lg_jii3g
veiontieinigal
tuordt. (voor l.f.transistoren
b.v. I:t.O00.O0O).
Tot nu toe hebben we nog st€eds gewerkl, net stukjes materiaalj die
electrisch oeutraal waren. AIs het atoon een electron meer of
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minder had, \i/as ale kern immers ook neer of minder positief.
Ook een vri.J electron,

aaa deze situatie.

dat een

gaj,

achterlaat i verandert niets

Over het geheel Sezien 2ijn er imners evenveel echi,e gaten als efectronen en het totaal bli.ift dus neulrraal.

!! P.N.-VERBINDING
In fig.16-4 verbinden we een plaatje P-germanium aan een plaatje
N-germanium en kiiken wat zich gaat afspelen. Tn het p-germanium
bevinden zich overwegend gaten en in het N-germanium overwegend
efectronen. lir kunnen dus electionen ui], he1, N-geaÍnaniun p,aten
in het P-germrnium opvulLen. líaar nu gaat het mis; het N-eermanium
is een electron k$rijt en wordt dus positief; het P-germanium
is een ga], kwijt --n wo.dt ne8atief. Helj N-germanium trekt
daardoor onniddelliik aI ziin electronen uit de grenslaap
terug, want hij probeert ziin v-.rlonen Fegane etectron teflrg te
kri.igen, On dezelfde reden wiL h-"t P-Fernaniun zijn gat tejrug
en trekt zijn gaten uit het grensFebied terug. Door tenp,-ratuurvrerkine in d-" buurl, v3n de irrcnslang komen nu wol weer efectronen
en gaten op hun plaats tenrp, flaar dan begint het spelLetje
weer van vorcn af aan. I,lr ontstrat dan een evenwicht rond een
sriral strookje lanps de overgrng van de twee Ínateiiafen.
Nu ondeazoeken we hoe helj met de weerstand gesteld is.

!.N.-Wnemlitcer

o

\'re plaltsen oen bati,"riitie
in serie net een stroonmeter over
de tv/íre uiteinden van de P.N.conbinatie, fi-9.16-5a. Wat pebeurt
er ní? ELectronen uit ale batt,"rij zutLen het tekort aan el."ctronen
in het N--germaniun aanvullen. Iivenzo zal de + de gaten weei op
peil breneen. Hierdoor zal g9_Elg4§1219_f9l_y:i!!! en op de Cren§
kunnen de vrije electronen uit het N-gernaniun weer gaten in het
P-germaniun opvullen. T,ir ontEtaat nu geen evenwiihtstoesi,and,
want de verloren gepane electronen en gaten worden steeds weer
opgevuld door de batterij.
Deze moct dus stroom leveren; de
meter d.1at dus uit. VJe Íreten dus een wee,rstand.
'íJe kecen nu de spanninEsbron om, fig.16-5b, De spanning die we
aanbrengen werkl, nee me], de (evenwichts)spanning in de P.N.overgangi de grenslaag wordt llggll,
omdat een nog C,rotere kr.rcht
91

de gatcn en clectronen terllgtrekt van de arens. lic parinslasf
h-"et nu \gsl4gg. rr z.r1 nu gecn stroon loDen door deze keerlaeg.
ÀlIeen dcor ae ieÍlDeratuuar,verckinp r:n aloor dc.rantrekkcn.le kracht
van d-. beidc l')pen z\). cr eon héé1 klein (Lek)r:tr:oonoje onti:rt1rr),
dat de neler nauv,/..li.iks CD.t uiisln,rn.
CONCLUSlE

De P.ll.corbinatie Ére.lL'1j1s1; ?ich ,tl s vclpt: i:r a.r cnr richtiní
írcl.idt hii en in de 'rndi.re rich:inÍr r1r)r, li.iks. ,rr.r kunncn sprokrn
.ran een dioCe,r'L rking. ire no.qen hct niel ,{..liriden ock ,oI k,:ren,
Iuits :sper.en. :lchen'Jt!s.h is dc rl i oC. ii',ni!í.ÍÍ(ivrill :r fip. 15-6.
INVIOE]] VAN DT'

TEI]IPI.]RATUUIt

Loord,rt bi i pÉ)leiding h.:t ,r,,ni.l vri.j.i cllrcr,ironen cn f.lten, en bi.j
keaiop het sDontane ontsiaan v4n eleciiconon.in !,atonr afhankelijk
is v,1n (le teÍpcratulrr! z1L zav!eI dr- d o o r I 'r 'r s l, ro u m als de k-.er1,

(of Lek-)stroc,,r,fhankelijk zijn vrn de tenperrtuur.
§peciale dioden, de spanninF.^fhrnk{)Li.lke c:1paciteit, f ig.l6-7.
Bekijk(in we nop een6 goed een diode in keerrichting €eschaklrfd,
dan zien u,-p dalt Ce dikte van de keorlrap afhanlteli,ik was van Ce
aangelegde kccrspannil19. V!tt,in lve dezo k()orlarg op aIs het
diëLectricun van een condensator, drn worCt hicrvrr de dikte
veranaerd aIs de spannin.o ve..ndert. Vatten vre tevens de tvree
ov-Àrige Celen (deze zijn nop w,rL gel.ridend) op als de platen van
dc condensator! dan Tion we, dat vre een variab!'le condensator
hebben. Deze diode noenen we een ]lqllgq!. De capaciteil, er van is
dus afhankelijk van de spanning.
Drl ZIjI,IERDIODE

In fig,16-8 sluiten we de diode Iscer in EgSIILgqLLlg aan, Nu kan
dat de aangelepde spenning zo groot is, dat de
electronen in de keerlaap ui]" hun baan geruki, u/orden. Zo'n electron
krijgt dan zo'n grote snclhoid. dat het andere electronen in zijn
vaart ueeneenl,; er ontstaat een soort lawine-effect en we zien,
dat de diode weei gaat geleiden. lle zien, dal, dit ge'Ieiden steeds
weer bii ggggLlgg keerspannine optreedt. Deze §!g3g!!g is wel
he1, gebeuren,
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tírrnporatnur-.fhank.rIiik, ondot het Losbroken van de electroEen
temper.tuur-afhrnkeli.jk is. neze diode (zenerdiode) he(!ft een
prote peliikenis rnet de neonbuis; alleen heeft de zenerdiode
géén v.rrschillende dool- en ontsteekspanning. líen dient e-'n
zenerdiode altiid met een weenstand in seiie aan te sluitenl
opnerking: Dezc Iaalrste iypeÍ dioden worden meestal met gLLlqLg!
i.p.v. met germaniun uitp,:voerd; siliciun heeft n.1. een
k 1e ine re Lekstroon (bii kancrtemper:rturtr).
DE TRÀNSISTOR

Caan nu , laÉ,cn 5()kiikcn. rire nenon b.v. een P-1a;tÍr ! een N_LaatC
cn wcc. e.n P-1r,s. !e zien dLrs in fcite tv/-'e dioden (llie.16-9)'
VolE,ons d-. aanselcgde spírnninF foloidt lt,:n sp.:'rt D2. Iilu Faan
Door do É'eleidence
vrc de Lllne N heel dun mik.n (t ir.t6-I0).
',r,e

dio,lC g,,rt nu !ren stroon lop.rn i:n cmdair hí't

-larrÉi.je ze(rr dun is,

zullcn .. (-'1.:cl .onr. zi in, dië zo'n sn"lhoid hcbber, da1, ze Per
ong--luk door dit Iiasic hoen schicl:Í'n' d.u'.2.: .'r gÍr^t door" cle
in ke:rrixhtills fÉr.oh.kèIdc diod.: c,.n !:T,room :lop.n die lrl'h'lnktrli;ik
is v.rn de snelh.jid va. d.,.l,.c]jr'onen dcor de f,rloidendc oiodc.
rn do fnelhcid is weer rfhank.Iiik van de stroon door de ec.Leidende diode. ,lc kunnen de verschillende delen zodanig veront_
.einipL=n en het t\l-Laagie zó dun nrrkcnr dat de stroon door de
Crloidcnd: diode een bcpr.ld !.rnt|I nalcn kLei.(:r is d'i. de stroorn
ocor dÍr nict EeLeidende diode. Dc in ke-"rrichtinS'geschakoldt)
diodj zendt dus clecl,ronen uit (cmitteèrt)' die opgevangen worden
docr de sperrr,'nde dioÍle (colLecte, nt). Ín het spe.iaal de
tl-eeC,,re11,e.. ],lat)urlij:{ noemon w1r dan ook h(:t linker blokie:
de enittor (P-É,erm.nirm) cn het nr:chtei blokio (P-gc.nàniun):
e hebben alles bokeken:eeenover hot schiifje
de collecl,or.
N-gernaniuÍr .!n we nocmen dilt dc ba§Lg. Herhaalt u dit even?
Peleidt tussen basis
ljeze conbinatie (we noemcn hem E1lglqlgl)
,,n emitiort te]rlviil door oe snelheid de eloctronen van de emittoil
aloor de hasis he-onschieten naar de collector' De hocveelheid is
,fhankeliik vrn de electronírnstroorn die van de basis narai de
colLector loopt, Veranderen we de stroon door de basisr dan
verandert ook de stroom door de colLector.

9'

DE KARAI(TERISDIEKEN VTN EEN TRANSISÍOR

Net als bij. buizen kunnen r're ook bij transistoren het verband
tussen de verschiLLenale-' staomen en spanningen giafisch rlitzetten'
ziin er twee gebruikelijke scharen
ZoaIs we ,ien in fig,16-Il'
van karakteristieken voor een transistor. !g!.-ip: Bii een tran6istor
ligt het alkniippunt bii O yolt' I'/e moeten dlrs een negatieve
voorspanning Eeven (denk er aan: íle collectorspanning is ook negatief)'
DU

INGA NGbrl/tjr'RSTA

\ D R.

[e hebben gezienr dat de b.lsis_emittor diode geI,]idt. De inPangs_
weerstand is dus tamelijk laag en daarbii is deze weerstand niet
lineair. 1!e hsbbon dan ook m{)estaI een strooÍr-spanninFskaJrakteristiek
voor de betreffende transistor. Omdat de co.Llectorslrroon evenredig
is met de basisslrroom, is Íle collcctorspanning gll:q -Iineai' met de
basisspanning. Hie?voor zull(:n v,/e later voorzorgen moel,en nemen'
DÈJ STROOMV I.]RSTERI{TNGSI'ÀCTOR

ALs we een basisst?oomveranderinfl hilbben van 0rl nA en eon coflectorstroonverandering van 5 nA, dan bedraagt de stroomvcrsterkine 50'
li,e duiden de stroomverslrerking aan met de letter p (teta)'
DI]

SPANNINGSIIERSTERKINGSFACTOR

De spanningsversterkinesfactor V kan

aIIeen bii kleine verandelingen

worden genelren, Waarom? Gemiddefcl Iigrt deze rond de LO
wordl, op dezeLfde wijze giimeten als bii buizen.
DI;

à 20

en

VERMOGENSVERST ORXINGSFACTOR

De vernogensversterkingsfactor wordt geneten als de verhou'lin8
van uitgangsverrnogen en ingangsve rinogen. Het is geLiik aan het
product van stroom- en spanni ngsve rst e rk ings fact or.
DE UITGÀNGSU/EERSTAND R^

Ondat de collector-basis
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overgang een niet SeIeialende diode idt
is z i.jn uitganesweerstanal groolr.
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DYNÀMTSCH' KARAKTERISÍ TEKEN

-Bekiiken we nu in fig.16-12 de transistor-karakterisl,iek

Ic,/Uc,
tekenen, Uit deze
dan kunnen we hie?in ,éen z.g. belastingslijn
karakteristiek kunnen we dan precies het werkpunt var de transistor bepaLen. Tn fig.16-1, stellen we voor een coflectorweerstand van l Kohn en een voed inp s s panning van 12 Vo1t. Irat
noet nu de instellinC van de transistor zi;jn, opdat een zo groot
mogeLi.ike sDanninp er van af te halen is? We kunnen eenvoudi€i
zien, drt h--t uitf"anpssipnaal niet verlvormt tussen 2,, en 1l V.
t1,e

zorgen er voorr dat de collector-austspanning g.eliik Ís aan:

hoort dus bii ecn collector= on€:evcer 6,5 lo\t.l)it
stróom van 5,5 nA en een basisstroom van 550
Oveiigens zien rre ook! dat bii een tr:ansistor luoo fa seve^LA.
r schuivi
optreedt tussen ingangsstroom en uitgangsspanning en dat de
Ic/Uc karrkteristieken veel Liiken op die van er'n penthode.

ry

ng

INSTE],L]NGEN

llet a1s bij buizen kunnen we drie hoofdinstellingen ondcrscheiden:
B en C. li,e k,onnen echter geen roosl,erstroon, omdat ei alti,id
^, basisstroom vloeit als de transistor stroom trekt. lle stellen
e.n
ons de instellin€:en als volpt voor:
Xtasse A: de colLector trekt gedurende de hele periode van de
stuurwisselspanninp een stroom i
Klasse il :De collector t.ekt gedurende de halve periode van de
stuurwisse Ispanning een stroon;
peiode van de
I(Iasse C: De colleclror t.ekt ll!99!_gg!_jl_Èg!9
stuurwisselspanning cen slrroon.
Hoe stellen we nu een transistor in kLasse A in? ilot eenvoLrdie.si,e
is b.v. ale basÍsstroom toe lie voeren uit eèn h'"el hoPe wcerstand
vanuit de voedingsspanning, fig.l6-14a. Stel, dat door de basi6
een stroom rnoet vLoeien van 5OlA' dan zaI de spannÍng ovel Rb
noeten zijn: 9 - Vbe Volt. Àangezien Vbe zeer klein is t.o'v.
die 9 volt, stelLen wè vb" = O Vott. De stroom door Rb= ó-FOóf5 =
l8O kohn. Als de f vaÀ de transisl,or 50 is en we willen instellen
op de halve voedingsspanningr dan is l{c = O;o-ofóÈafo = 1600 ohm.
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Als nu de transistor warrn rvordt door het vermoFen dat er Ín
gedissipeerd wordtt wordt de lekstrooÍl groter en neemt de
collectorstroon toe; de spanning over de transistor wordl nu
ninder en we zijn onze hele insi,eIIin.o kwijt. ïie gaan het anders
doen, b.v, door tegenkoppeling. De eerste rnogeliikheid zien u,e
in fig.16-L4bi stijFt b.v. de coLLector6troorL! dan daalt de
colLrctorspanning en neemt ook de basisspanninF af. Gaan we
weer uit van de halve voedingsr:panning aIs coLl.ctorspannini',
d'1'r zi(n we, d1L doo- ,^ ga.l A + I 13r. d, hisjs. Lroon. d.w.z.
dal ric '' --+-r hetben wii !tl. "." ,ib noo:t v',r '0 {onn
rs A - o' o1n worcr- ," - #+ï - a .{ohm.
De andere nog-elijkheid die íe hebben is die volÉ,ens fig.I6-!rc.
Indien nu de oolLectorstroom toeneent, bliilt
de basisspanninp
constant, mear de -"panning over ile wordt Croterr d,w.z. d.i
sp3nning tussen basis en emilrtor worCt kLeiner, waaI'dooI' ook
ninder stroom wo.dt Fel:rokken un P x mio.rcr stroofl door dr cóllector
loopt, zo regeLt hij zi.ch?"ell terup. l)c alLerbe!:tc en rneell,
st,!bieIe schakeling is !\'eer.]en combinatio van dcze tvree.
Verklarr deze schakelinp zelf aan de hand van fig.16-14d.
HOE

STE'I,3N W§ IN ]N KI]ASSE

B?

Dit is de eenvoudigÉte wiize v^n instellen. fnmers, aIs de basis
aan emitter-polrentiaal ligt, dan zal de transistor net geen stroom
meer trekken cn start dus sutomatisch ingc(:tclC in Klasse 13, íi9.16-La(;.
In het begin loopt echter de spannlne,/stroolll karakteÍristjek van
de basis ers krom, zodat dit zou leiCen tot een !l9I__gIqq!__ft_IfgllL!!!
bij kleine signalen. Om dit te voorkomerr g,ven we de basis een
ze-.r kleine vooispanninÉr door een spanningsdelcr van een grotc en
€en zeÈr kLeine weerstand toe te passen. llo krrnnen nu ook d.n.v.
deze kleine weerstand temD.conpensatic toeDassen door hiÍrrvoor
een !-:l!-:!:I9SlÉ3!9 te nemen of eenvoudiswee cen diode die geschikt
is voor erotere si:?ofien en waarover een sDannin€, paat staan on
wordt j.n het algemeen z6 gekozen,
dat dit dezeLfde sErnninp i6 die nodig is on de ba.is/ernittei
d iode open te kriigeni

deze diode open te knijgen. lit
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Deze instelling wordt vcrkrepen op de wi.jze die identiek is
arn die wi'Ike geb.uikt urordl; bii buizen, n.1. of door een
irprlrte voedinsrsbron {jin tr: sluiiren of doo. cen weerstTrndje
en cen condcn.aio,. (3::-!:jg),
fir.t6-ti.
re hebben Cc transi-etor tot nu toe sieeds gcschakeld in geaorde
(]mitton schnkcLing. ".e parn nu, in vrrr,'eliikine: met de buizcnt
ki.ik( n hol-. dl-. ,ndeL'e '\oreLi ikh--rjcn ziin.
1". De ge11"rde basis of r'eme-cr-"chappeliike ba-.is-sch.keIing,
firr. 16-1rr. Dezér schrkeLinF he.rft een zccr !gggj!!e3!CÉv/eersl:1nd Íj1.r e.rn zee. hope uitt.nÉ"swecc.tand, zodrl, door deze
lmp(i.lintie-rrrn!ifornrtiÍ)
ircch versijerkjnS op kan tredon.
licze achakelinp is, evenafs de gc:r:rrde aooster-schakeling veel beiier
e-ós.hikt voor hoFere fr{rql1enli{:s rls de geaard,) emittor-!ichrkelinP,
2e. De É'ea.rde coI1,:ctor- of --nittorvoLi'iir, fig. 16-I5,
l)cze schakeling heeft .en t,nnrili-jk hoge iI1PanFswetjrstand {in
q]L!199 uitgenÉ'swer)rstand en koqt duÍ: nin of recc ov.rreen nei
de kathodc-volger. Zijn to{:Drs. inC is dxn vri.iwel dezelfde.
rire hebben bcgrepen, d:rt de kopDCling tussen twee trÍtnsistoren
onoe\,'eor dezelfde is aIE tu!.Í:an t!r-èc buizenr n.l. d.n.v. een
koDDclcondensatoa of een tÍ'afo't,je en voor hoogfreq. door een
bandfittcr oí e.in gekoppírldc kring. In verband fiot dc oveceenkonrsi
rnet de buiz.rn mo{rt, uzelf (:ens proberen de uilrleP voor deze
schrkolingen uit te legsen. Bi.j trensistor-schakelinÍen kunnen
v/o meestaL norr4aaL gÍtrrn koppeLeni omdat de uiteangsimpedantie
van de voorpaand-o transistor p.root ist is dit neestal voLdoende
stroonsturing voor de voLpende tranEistor.
llij inpangstrapoen zetten ,rre vaak een weerstand in serie met de
ingane on zo stroomsl,uring te veroorzaken.
Ook de oscillatorschakelingen zirjn bii transistoren en buizen
v.i;jweL gelijk. lí(}n naakt echter bii transistoren neer gobruik
b,1sis-o.cLlLaLorcn. d- z.p. b.Lockina os.illxtocen.
Schakeling I6a t,ordt b.v. veel tocÍ'epast in de 2meter superreC-.
Íichakelin€! 16b a1-e Vf'O in een ontvanFer. §chakeling I6c her)ft
een zeer losse koppeling met de k.ing en kan wat 6tabiliteit
betreft het oDnemen tepen een buizen-oscil]atorr de z.g.
CLapo-oscillator, Ook de X-tal o.cilLatoreí worden vaak uitgevoerd
in de geaarde basis-schakeling om bovengenoemale reden.
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Het zal , evenals bii de buizen, naax Selang de oEstandi8heden
waai:bii de tran6istor geschakeld is' ervan afhangen oD deze te
zsL het ziin, dat de Ccb (condensator)
neut roilynlse ren. Begrijpeliik
van een transistor hoger fiFt als dc C^ag van de buis. Maa? we
hebben echter-ook nog te maken net de Rcbr dit is immers. de
lek-weerstand vànde collector-basis-diode. Hiervoor zoekén we
dan óok een ande?e vorlrl van neulrrodynisà1jier de z.g' bieealband
neut rodyn i Ear ie r f íF.16-1? .
We zien in fiF,16-17a dezelfde schakelingt maar dan mèt de
-parasitaire capaciteit en weerstand llcb.
Tn fie.16-I7b is de transistor niet getekend' naar wel zien we
weer duideliik de biug van Wheatstone. We kuinen me1, Rn en Ca de
brug ook uitbafance?ea, zoqat tussen basis en @pllectoi €ieen
spanninp koml, te staan. De b:oug is in evenwicht als geldtl
c^h
RC^f. - r en # - r. or*", Rn - T x tr"o *n cn - -f:'
waarbij T de transformat i e ve rhoud I ng is van de collectorspoel'
A1s we resp, p en q wikkelingen hebben' dan is T = f,.
In fig.16-18 zien we het schema van een Peneutrodyniseerde Ií.I'.trap'
wa,rbij de coflector, zowel aIs de enittor' op een aftakking van
de krinÉ gFlegd 7iin.
Als laatste voorbeeld in fig.16-19 cen 4:[.:-€§!o-9]!99l99-2-49i!!
transistorzender met een input van ong.l0O mÏJatt. v/e zien achte?en de eindtrapt
eenvolgens de X-tal oscillator-buffer-verdubbelaal
gemoduleerd door een eenvolrdig rnodulatoitie. llet gehele H.F.gedeeIte
slraat in geaarde basis-schakeling, terwiil de Iaatste twee trappen
in kLasse B staan ingesteldi de modulatle is cofLector-modulatie.
OPC AVEJN

LES 16

I. Verklaar de werking van een halfgeleider diode.
2. Noen eens eÀke1e typen dioden.
1, Bij e-.n buis kunnen we de anodest?oom beïnvloeden net de roosterspanning. Hoe wordt dc coLlectorstroon van een transistor beÍnvloed?
4, Teken eens een Íc - IIc karakte.istiekenschaar.
5. Welke grootheid van de lrransistor is te vergeliiken net de
steilheid (S) van een buis?
6. Bij een transistor iE de enitterstroom J mA en de basisstroom
]0OIA. ]y'iat is de coflectorslrroorn? Hoe groot is de stroom' versterk in€!sfact or?
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7. Hoe zijn voor eerl transistor de instellingsklassen A, B en C
ged efinieerd?
B. Ceef eens een paar schak-Àlingen voor een klasse A versterker.
Wat zijn de voot-, resp, nadelen van ale verschillende
schakelingen?

9, Verpelijk een buizensohakeling rnet een tiansistorschakeling.
Noern van beide enkeLe voor- en nadelen.
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Ii:ilin IllC
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0lr aN't' Ti,

is het hckende P{:vrl' .erieÍjch.tki,LinÍ' vnn it' C Èn j-'
opgenomen. Bii een bepaalde frequenl,ie knn híit voorkomenr dal de
reTctalrtie van a pr-öcies gpLi.ik is aan do .e:1ct1nti. vrn L' ret
lnd,c ?oo_l''n in forlul.|
= \21 Íl

In lig.I7-l
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l
vcrlrchoven.
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lEoo in
Irjrnv'czipr'
stro.nloop
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d.
de stroom in di: Í"-.vn 1 beper:kt is R'.le
I
v.on
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lrc t.
i
-nIreé.)L
wecrs' 1nd. ie zeppen nu. drl r-r:'oÍ'nr
we
lrit:
oereken€rn
lje rLsonantie-fJ:equentie kunnen
I
,,
(r . z? í?r?t> i r;'= --l':) - -'-_|
;
24 ta = 2ífL.
-'4 'l r')
f = freq. in lientz;
f. -" vin.jcn d:rn d( formu-Le: r
=---I1i
= ),t+
" ?(i'f -tL = zelt'iI]d, ii far:rdl
C = ca pac ite it l{enry.
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is de
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ÍÍ1ten
Voor radiovre.k zi,irl
formuLe:
- - I.or)O.Ooo
" f8
walrin f
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De .esonantiefre.ruentie van een seriesch1lkeling
volsens f ig,17-1 i,et I = 4r5 lrll en C = 5O /.rPï' :
I.O0O,O0O
_ l.OoO.OuO _ ID..-AC ipz.

Voorbeeld

f _

:

=;:ïl,""tt.

l, = zelfinductie in Atlonry (llicro)
O = capncit()it in lïrFarad (pico)

4,2B x 15
2 x ,.la x ,fi;il-Í'
v:rn fig'I7-I loopt, in een
die
door
het
schena
AIs de slrroom,
grafiek zou worden uitgezetr tervriil we de frequentie Yariéren'
zou men een beeld krijgen aLs van een van de kronrroen van fi8'17-2.
Hoe de resonantie-curve er in werkeliikheid uit zal zien, wordt
bepaald door d" IgÈg!g:!E van reactantie er weerstand. De
weerstand zelf verandert ale resonÍrntie-frequentie nietr beparkl,
echirer de stroom bii serie-resonantle , fie.l?-2.
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van de spoel of van de condensator in dezelfde
rLs
is
dc weerst:lndJ neemt de strooB slechts u inig
Froottc-orde
af!.Ls de fr{:q. plus of ninus de res.freq. rvordt.oewijzi8d.
Àl,s de reactrntie

r

tj,rso)i

i

N

T

T

l,;K it otrrTI{r .N

ir. noemen e-Àn dÍ.rqeliike kromre ocn brí-,d-o resonant iekromne.
AIs de r.,act3ntie di.rent.-ifen arnzi(.n1Í-jk [rotcr is dan de v,,errstand,
neefit de stroon sn(]f.f, als d.r fr,-quenl-ie v.rn do ncsonantiLfrequentie nlus of nin qlr,viizifd wor.ir,.
Carn w(] nu dr) ri,0. L.-conbin:rtic van flt:,17-I gebruiken om ci,rl
b.pa.lci fr."quentie-p(rbic.l te iilteren, (l1n zien vr'e, dat een brede
ri,sonnntiekronne
inifr en e.rr schcrp. r{rsonantiekrorne Í:terl,.
'r.
r{-:1rr..rrii, cfvrel! drt ír.n brede kronne !rc!I!I rn een scherpe
kromÍ,," pood s..'lccticf is. lle kunn.'n ool( zoFlerr, d'rt dcze k.inf
een breCe, nespí.ctieveLiik !iÉ)n .jrllic brndhreodtc' h('1 ft, lren
f ,rr!LLe b!ndbr'ri(lte p.:b.uiken vrc ol:r c(:n klrin lrequcnticfebie(l
il.or tc l.teni r,en brerle brrndbroe(lt-. f.bruikcn we om de É'rotere
fre.tu.nri.rr,.bi,raón zo ÍreIiik,ri11.iÉ nof.rIiik door tc laten.
d:,;l()llr

:,lltÍiiljlrTr'ti'fi i l).

vaak
Tn dc {eesie s.hcrna,s v,1n ,J sr,.rnkrinlgll, zoírls llll:IlIgg!
genoend worden! is Íeen vreersi?nd rnnÍrí,8evenr tcnzi.j het er
opzFtteliik ingebr:3cht is. Ondanks dírl, is cr altiid,'Jeerstandt

voon'rl weerstand in dc spocl ()n dr) ve.bindi.ngsdraden.
loven cnaeveirr 10 líc,zs bceinnen verliezen in de condensrt,or aanzicnLijl{ t.e vÍorden! hoof,az.rlr(}iiik door het noodzakeliike isolrtre
m7rteri,,r1, dc z,g. dië]r'cLni.che verliezcn. Deze vcrliilzen
wer{pn 1Is -r n wrer,^''rnd ln j_' r Èt
lls do krins zo scherp nopeliik moet ziin, noeten de weerstand
en verliezen l.ot de laagst mogeLiike wr.rde te.ruFgebracht vrorden.
van ecn krinPr ui1, door de
lJ{) drukken de kwaliteitsf.ictor
react:rntiewarrdc van spoel of condensatorr Pedeeld door de
weerstrnd, en we noemen deze kw3liteilrsfactor de q van de kring'
I
In formule: a ='i''){ ll of ) - lr2i.------m i w'r3r.in 4 de Kwa]i].(ilsfocLo'voorbecLd: Een xriàg net een r8aciantie van ,oo ohn (uitkonst
,'ran 2íÍL en een weerstand van lO Ohm he{ift ecn lJ van:
.,1=lö-=2u.
500
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OP RESONANT I E-SCqER PIE

is te
procenlien
Ín
zien in fig.l7-J, waar óe frequentielverandering
boven en beneden de resonantie-frequentie is a,ngegeven in Q's
van lO,20, ,O en 1OO. Dit ziin in iadiowerk afElelneen voorkonende
Hoe de Q van een kring de resonantie-scherpte beïnvloedt,

waarden.
De Epaaning in een krin8 over een spoel of een condensai,or is

op ale resonanlrie-frequentie vele nàlen hoger dan de a.angelegde
spanninE. Deze spanning Ís evenveel malen hoger afs de leactantie
hoger is dan de weerstand, Deze verhouding Ís de íl van de kring.
We kunnen alus zeggen' alat de spanning over C of L €'eliJk is aan
q x de aangeLegde spanning.
Vooibeeldr De inductieve reactantie van een seriekring is ,OO Ohlr'
de capacitieve ook. Er is dus resonantie. De weerstand is, Ohm.
De apnFelegd. spannins is 50 voll. D' :Lr"oor :s dus: fi^ - f - lo o.
s
De spanning over C of L: )OA x IO = ,OOO V bii ieder'
Deze spanning kan ook via de Q van de kring berekend worden:

^q- zífL
a -

aoo

5
De cea8rarLiè-sppnning: Q x L, , a0 x 50 - r'0OO Voll.
PARAI,LEI-RESONANTTE

Ook

bij een paralIel-schakeling

24

I

kan resonantie optreden als:

rL ("is.rz-À).

e

---2
is echter de stroon bii

resonantie Éininaal' !e stroom door
aan
en
in tegenlase net de strooro door Cr
L is dan
zodat er theoretisch Seen stroom zou vloeien, aaders dan de
strooD aloor R, de verliezen in de kring. De stronen in beide
takken heffen elkaar op' vanalaar dat nen lglgf}l:Ig§gggglfg
ook we1 elglqileElg§9lggllg noemlr. Ín overeensiieÍíming hiernee
noemt nen serie-resonantie dan §i!999!9§!!gg!!9.

Nu

jutst Eeliik

ten aanzien van de verliezen (R) voor
seDe-resona[tie hebben gehoudent Saat eveneens op voor paralle1resonaDtie. De weerEtand Inoet dan in serie Íret ale kring gedacht
worden. Ook de Q van een parallel-kring {rordt op geliike wiize
gevonden a1s alie vatr een seriekrin8.

De redenering
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Q VAN BEIÀSÍE

KR]NGEN

In veel gevellea van re s onant iekringen is ale eBiSe eaergie die
verloren Faat, die iD de weerstand van de kriag ze1f. onder ,0 Mc/s
is dit voo?aI de weerstand var de spoel.
In het alpeneen neemt bii neer windineen op eerl 6poeI de reactantie
silel1er toe dan de Iseerstanal en he1, is daarom nieii oogewoonl
spoeLen det een reactantie van looo of neer ohn aan te treffen
in kringen [lei: een hoge Q.
Àls de kring echter energie gaat afgeYen, met andere woordent
als de kring belast wordlr, is de ener8ie die ia de k"inE5 zelf
verbiuikt wo?dtj gervoonliik ite verwaarlozen ten opzichte van
het energie-verbruik van ale belasting.
Ín fig.f7-5 is e€!r belaste kring schematisch aangegeven' waarbii
de belasting in dii, Seval gevornd wordt doo? de weerstanal Rp.
ÀIs ale eae?Bie! die €5edissipeerd wordt in Rp, minsl,eDs 10 x
zo groot is el§ de kringverliezen, zal de paral le I-iupedent i e
van de af€le€temde krin8 zo 8"oot ziin, vergeleken met de weerstand
van de belastin8, dat we in de prakiriik kunnen zeggen' dat de
inpealantie van de 8ehe1e R-L-C kring geliik is aan de belastings_
weerstand.
R
Hieluit vo1gt, dat de Q voor 'n belaste krin8 is: e =2-& t
waarin Q = ale kwaliteitsfàcl,or;
Rr= de te last ine,swe erst and in ohmi
2ífÍ, = de reactalltie ven de spoel in OhE'
Bij een goeale krlag zu1lea we er naa? streven de Q zo hoog
rnoFelijk te doen zi in.
IMPEDÀl{l ÍE.TRÀNSFORMATlE

belasting vatr een klil]g, die meestal een Se8even weartle
heeftj b.v. een buis, een antenne, etc.r slechts leag ist 'Ius
een Seringe weer6tanal heeft, zal hieraloor' ale q van die kring
ÍIadelig beïnvloeal worden.
We kunnen ln dit geva] met succes ggllllglELglEglig toepa§sen'
-juist zoal-s ,e met eea autotrafo verschi-llende lupe'lanties
spoel
aanpassen. De belastin8 wo?dt tlan op eeD aftakkin8 van
'le
aange6loter (f fB. 17-6 ).
À1s de

10,

Bij een ijzerkerntrafo voor lage frequenties geeft een aftakking
op + een inped ant i e -ve rhoudÍng van +.
Bij hoo8Írequent-kringen is dit niet helemaaf jui6t, ondat alle
maglretische krachtlijnen niet iedeie ÍrindinB van de spoel
omvatteÈ. Gewoonlijk noet bij h.f.kringen een juiste impedantieaanpassing door proberen gevonden worden, althans voor adateu?s.
OPGAYEN -LIJS 17

l,
2,
,.
4.
5.
6.
7.
8.
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Wat is de resonantie-frequentie van de kring uit fig.17-7

?

betekent het als een serieschakeling resoneert?
V[at is het verschil als R fOOÍI zon zíir\2
Iïat betekën1, het als de Q van een kring 12 is?
Wat is stroom-resonant ie ?
Wat is spanningsre sonant ie ?
],!at is de resonantie-frequentie van de kiing volgens fig,17-8?
Wa1, is ale q van een afstenkring voLgens fig.17-8?
irl]at
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KOPPEIÍNG VAN KRINGEN
ENERGTE.OUERNRACHT

EN BEIÀSTING

dat twee kringeÍ g9\9!!gl! ziin, als eíergie van de
kring overPebracht kan {rorden. De kring
die de ener8ie levert, heet de primairet die wefke de enerE:ie
opneemt , de secundaire.
ne energie kan geheel qrorcen gedissipeerd in de secundaire
kring of de secundaire kan dienen om energie aan een befastingsrr/eerstand over te brengeí. Tn dit f&atste 8eva1 ku[nen de
kringen dienst doen als een ir0pe danl, i e -t ransformat o!. ne
aanpassiflg kan dan veranderd worden door de belasting aan de
ene kant te wiizigen, of ook wel aloor de koppeling tussen
prinaire en secundaire te variëren.

]ll/e zeggen

ene naar de analere

.
-

WIJZNN YÀN KOPPELING

Kringen kunnen op verschillende wiize Sekoppeld xrorden.
onderscheiden de volgende koppelingen:

we

2. indirect: a) inductief;
I. direct: a) inductiefi
b) capacitief'
itief
b) capac
i
c ) we erstandkoppel inS;
DIRECTE KOPPELING

beide
Àls rÍe over directe koppeling spreken' bedoelen wer
'lat
alelen een efemenl, (L, C of R) gemeen hebben! (b'v' aultotrafo)'
INDTRECTE KOPPI]LING

Bij indiI'ecte koppelinE hebben we te naken roet een koppelin8
door EIggULLliilg1' hetzi i magnet ische' hetz ii ef ectrische.
INNIRECT INDUCTIEF

In schemavorm is deze koppeling aanCregeven in fig.18-1'
À1s in kring I een wisselstroom vloeitr dan bevindt zich oE Ll
to?

een wisselenal magnetisch veId. Een deel van de ont§tane magnetische
kiachtliinen vLoeit door L2 en wekt daarin een wisselspanninB op
door inaluctie. Deze wisselspanninBr te8engestel'I Sericht aan die
1n kring I (we1, van Lenz) wekt op ziin beur1, weer een veld om Tr2

op, wat op IJI induceert,
Dit heeft vó;r klillg T hetzelfde effeci, oi een rÀreerstand aangebracht
wordt parallel aan de krin8' net andere woorden: de Q van kiing Í
wordt slechter naalrnate de koppeling van iI en L2 vastei is'
ÍNVLOEN VAN KOPPE],ING OP

Q

Als de koppeling zéér vast wordlr! treden kopDelÉo]ven op'
losge(oppelo zlin'n kring f '<riigt
AIs -. en L^ (fia,lA-t)
bij draaien aan CI één stanc
treedl,
dan
toeÈevoeral,
eneigie
opneent.
energie
fÏ
maxiBale
op, waaibij
De re s onant ie -kromme ziet er uii: als k?onme I van iig'I8-2'
Bij zéér vaste koppeling neemt kring 1I energie op op twee freq' '
alie iets boven en onder de resonantie-frequentie liggen' De
resonantiekronme neent alan Ce vorn aan van een k"onme II in fig'14-2'
Er treden twee toppen op. I{oe losser de koppeling is' hoe mee?
de toppen elkaar naderen, om bii zeer Iosse koppeling geheel
sanen te va11en. Van dit verschiinsel maken wÍi wef gebruik' aIs
het er om gaat kringen te ontwerpen, die een bepaalde fieq'lggl
doorlaLea. Dil. zijn de z'g. oand-pass-filters'
Wallneer de koppelgolven optreden' noemen wii de koppeling overkritischi
vallen deze iuist samen' alan noemen wii de koppeling kritisch' De
hierbii wo''li,
andere gevaflen helren onderkriti6ch (geval IÍI)'
'lus
over8eCragen.
energie
alle
niet
INDIRECT CAPACITIEI'

Hierbii wordt de koppelinE! teweeg gebracht door een klein capaciteitiet
die ale hete' of 6pannin€lsvoerende einden van de kringen verbin'It '
Zie schakeling-voorbeeld fi8.18-r' Het kopoel-capaciteitie C} is in
de orde van F?ootte van eni8e P frs.
ONC F,II

FNSTE CÀPÀCITIE!'E KOPPELINC

In eea radio-oÀtvaneer of zender komen zeel vaak bii onoordeelkundiEe
bouw, oÀgewenste iodirecte capacitieve koppelingeÉ voor) doo?dat
toa

verbiadingsdraden of orrderdelen in e]kaars nabijheid staan, die
elkaar dus gaan be_Ínvloeden, wat tot ongewenste koppelverschiinselen
(genereren, laagfrequent CiIlen e.d.) aanleiding kan geven.
DIRECT INDUCTIEF

Bij een direct inductieve koppeLing is de spoel of een deel er van
een deel van beide trillingskringen,
fig.1B-4. Hierbij vlndt de
koppeling plaats door het geneenschappelijk deel LJ van spoelen L1,L2,
DIREjCI CAPACÏTIET

Hierbij is de conden-oator gemeen6chaple1ijk of een deel hiervan.
Voor een schakeling-voorbeeld zÍe fig.lB-5.
DIRECTE . ÏíE iii]STANDKOPPELING

De directe weerstandkoppeling he-.ft hoofdzakeliik theoretisch

belang. Hierbij woralt paraILeI aan de kring een weerstanal gelegd,
waarbij de spanningsvaf over deze weerstand of een deel ervan
(R, in fig.18-6) een spanning in de trxeede kring opwekt. Ien
nadeel is natuurlijk de demping door deze parallefweerstanden.
Tndirecte weerstandkoppeling is natuurliik niet bestaanbaar.
i[EÉTREKTEN

Bij gekoppelde krin€len kan zich no€! een ander verschiinsef
voordoen, het z.g. !9gqI9EE9! of neeslepen' AIs twee gekoppelde
kringen op dezelfde resonantie-frequentie ziin afgestemd' en we
verstennen de res onant ie -frequent i e van één van deze kringen,
dan zaI de resonantie-freqmentie van de tweede krinB' bii niet
eBetrokken "
ook gewiizigd woralen
1re groot frequentie-verschil'
resonantieworden naar een nieu{re resonantie-frequentie. Deze"'ne
frequenlrie van de conbinatie 118t tussen de resonantie-f?equentie
van de eerslre en de tweede kring in als ze niet gekoppeld zouden ziinWordt het resonantie-frequentieverschil tussen de eerste en de
tweede kring te groot, dan laten de kringen elkaar los en nemen
ieder hun eigen resonantie-frequentie in. Iíeelrrekken treedt alleen
hinderlijk op als l,wee ki'ingen 1,e vast mel, efkaar SekoppeId ziin.
to9

S?ECIÀI,E BANDTILTERS

Ile kunnen voor speciale gevallen een conbinatie maken van een
serie- en een paralLelkring. \1e zien hier ook duidelijk de overeenkomst tussen een serie- en een parallelkring,
fig.lB-7, Het
toont schenatisch de koppeling van een zcnder naar de antenne.
GEDT'MFIE GOII'

Brengen we een slinger in beweFing, dan constateren we! dat de
uitwijking steeds kleiner wordt. lit zelfde verschi.jnsel kunnen
we ook me], een kring (electrische slingèr) bereiken. Als we deze
aanstoten, trilt hij Iangzaan uit, De goLfvorm die dan ontstaat
noenen we een ggg§gÈ9-99À! en is voorgesteld in fig.IB-8.
ONGEDEMFTE GOLF

AIs we een slinger laten sfinperen en op het juiste moment deze
slinger steeds een duwtje geven, zaL de slinger blijven slingeren,
Íet seliike anplitude. De g9-1119!g!g blijft
constant, want die is
immers afhankeli.jk van de fen8te van de slinger. Zorn trilling
zal
er uitzien a1s fig.lB-9. On een ongedenpte trifLin€! ire doen ontstaanr noet er dus steeds energie worden toegevoerd op hei, juj-ste
monent (het duwtje aan de slinger) en in de iadiotechniek moet
dit duwtje zo g.oot zijn, dat het de verliezen in de kring juisl,
kan aanvullen. Ongedempte Folven worden b.v. opgewekt docr zenders,
waarbij he1, principe is, dat de l,.C.-kring in de plaatkring steeds
in het juiste ?itme s panninFsverand eringen induceert in de l,.C.kring
in de roosterkring, zodat een ongedenpte trilling
kaí ontstaan. ltre
zullen dit bij de oscillatorschakelingen uitvoeriger behandelen.
OPGAVEN
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Welke wijze van koppelen van kiingen kenl, u?

Teken eens een directe en een indirecte

koppeling. IJet is verschif?
\íat zíin koppelgolveí? Waarbij wordt hiervan gebruik gemaakir?
Wat iE meetrekken?
Wal, is het verschil tussen een gedempire en eetr ongedempte golf?
Wat is oEgeweDste kopDeling en hoe kan deze oplrreden?

t.

C\
--{

f)i"

I

Í)
-1
a!

<o

t*H

I

.-t

it'

I

.--l

Íjl
b1J

'l

/)o,o

,.^

,}I
,-{

I

c

H

<a!

I

§L

I

i-

I

]\
a.
--1
Dj-

iI
=l

ras

19

À NTENNE

S

lNI,EÍDING

Tri

1 I ings kringen worden onderscheiden in g!s!_j!-€gqlgqg!
trillingskringen,
Qpg! kringen noemen we antennesGesloten krineen onderscheiden we in serie- en paral Ie lkringen.
Op de gesloteí kringen zullen we hier niet nader ingaan, want
d.eze ziin reeds in een voorgaande les besproken, ïie u,ilIen nog
wef nlenloreren, dat seriekringen ook weI stroomkringen worden
genoemd! want de stroom vloeit hier door alle kringelementen.
Een seriekrinF gedraagt zich op de resonanl,ie-frequentie aIs een
lggq impedantie. Parallelkringen noent men ook g!g!!i!ggkr i ngen t
oÍrdat de spanning hier over alIe krin€lelenenten staat. ]jen
parallelkring gedraagt zich op de resonantiefrequentie als een
lgEq impedantie.
In de loop van de les za1 wel btijken, dat we deze dingen moelren
weten in verband met het koppelen van anlrennes aan zenders & ontvanger
Verder kunnen rÀ,e vast onthouden, dat g9qlqqg!-kri.ngen afgestend
kunnen worden op slechts één frequentie, terwijl open kringen
resonaatie vertonen op meerdere frequentie6.

DOEL

lraai de in de zender gebruiketijke kringen niel, de eiSen§chap

_

hebben om een opgewekte golf ?uimlje1i.ik uit te breiden' wordt eeÍ
z.€r, open krinF gebruikt! want antennes hebben deze ei8enschap
wel. llvenzeer hebben. de kringen van een ontvanBer niet die
ei-genschap on een door een zender uitC.estoten SoIf "uit de
Iucht te !ikken", die een antenne vrel bezit' On deze redenen
worden zowel aan zend- a1s ggqy3lEziide antennes gebruikt.
PAINCIPES DIR CONSTRIICTIE

In principe is een antenne niets anders dan een gglg!19!' b.v.
stuk draad,

een

111

DE DRAÀD ALS KRING

draa'l
2 wi.Ilek-'uriere punten P en Q van
'le
(fig.f9-I),
Deze vorineD'1ren opzichlre van elkaar een condensator'
De Seleider tusse11 deze punten heeft een zekere zelfinductie'
tussen de punten
In feite is er sprake van een tiillingskrin€:
P en Q, Zo kunnen we ons vooistellenr dat er talloze punten als
P eÈ Q lre denken ziin 1n de geleider.
is dus niets anders dan een qilfilE§Igilg'
EeD gqlglEl
Beschousren we een6

MJT VERTOOP VAN EiJN TRIÍ,LING

IN DE GELEÏDER

de 2 geladen bollen A en B van fi8'19-2' A is positiei Seladen en B is negatief geladen' Tussen de bollen heerst
een glgglglsg! veld. We verbinden de bo]len door middel van een
draad. Onniddelliik za1 er een stroon gaan vloeien vaÈ A naar B'
Hie?door ontwikkelt zich on ale geleider een magnef isch veld (19-')'
Di1, magnetisch vefd veroorzaakt een EMK tegengesteld aan de
oorspronkelijke EMK, {raardoor fi8.19-4 ontsiiaat' Thans is er
Eprake vao electrisch vetd tussen À en B' waar A èggZLLgl en
is nu verlopen'
B positief geladen is' Een lglyg trilLing
Nu gaat er een stroom vloeien van B naar Ài waaxdoo! er eed
i,egen€lesteI'l aan dat van
ma€5ietisch veld ontstaat (fig.19-r)'
fiB.19-r, Dit veld doet A weer positief en B negatief worden
is nu verlopen' Op te
als in fig.I9-2. EeE Ygllllllgg trilling
merken valt er veralelr dat hei, electrisch en het magnetisch veld
toodrechl, op elkaar staan en dat de stloorn door de gefeidei die de
bolLen veibintli, een sinusvomig of golfvormig verfoop heeftt tri11''
Beschouwen we

GOTFTENGTE

=2x

DMADLENGEE

Blijkbaar heeft gealurende de gehele irriIIinF de stroon de É:eleider
2 x doorLopen, rl.f. l rnaal heen en 1rnaa1 !99gg' (van bol À naar
bol B en van bol B Àaar bol A). Hieruit kunnen we een beLangriike
concLusie trekkeo, n.1. dat de gg-!l:!g!Eqg geliik is aan 2 x de
alraadleagte (fig.19-6). M.a.w, nenen {re een draad vall 40 E 1en81te t
de sntedne-lengte
dan i6 deze geschikt voor golvea van 8ó tete
is geliik aan de halve Solflengte.

112

DE VTRIIEZEN VAN ENÍRGIE TIJDE1Í§ HET TRTI,ITEN

er in de Beleider een stroom vloeide' werd de geleider ygl4.
Dit kost energie, welke steeds aan de boIlon wordt onlrirrokken.
De amplitude (uitwi.jking) van de trilling wordl, alu§ steeds
E]g!4gI ea we spreken dan ook van een gedenpte trilling (fi8.19-7).
X? is Dog een verliesr rÀ,aa? het bii ons zendamateurs iui§t om
te doen is, het z.A.gllglilgsIglfigg (energie)

Daar

STRA Í,1NG

de Seladen bollen. In fig.19-8 stellen
voor. À en B worden verbonden door een
alraail. Onmlddellijk zullen ale ladingen Saan verplaatsen. Iig.f9-9
laat zien hoe het krachtvetd als het ware wo?dt samengeknepen.
De piilen geven resp. de richting van bewegin8en aler ladingen
aan en de richtingen waarin de k.rachtliinen rÀrerkerl.
In fig.19-10 zien we, dat de liinen zichzelf gaan kruisen en er
een instabiliteit ontstaat in het krachtveld. E! ontstaan nu
k"achtlijnen in zichzelf eeloten (C en D) (tet op de piiren).
In fie.19-11 b11Jkt' dat C en n zich hebben losgenaakt van het
midilelste veld. A is nu negatief en B positief geworden'

We Saan weer terug naar
ÀCB en ADB krachtliinen

VOORWAÀRDE

TOT STRÀLING

Wanneer nu de afstand tussen A en B E9I!--89È998 is' du6 de
golflengte kort Senoee, kunnen C en D niet aan het vefd tussen
A en B blijven deelnemen. Men kan ook ze8gent dat de fiequentie

.?-;

voldoende groot moet ziin. Ïnmers! zaI er een volgeÉd rÀonent
weer energie worden uitgestoten, waardool C ea D zich verder
van de gef€ider gaan verwiideren.
TÍJDSVERSCHÍL TERPLAATSING EIÍERGÍE

fN GELIIDIRS EN VRIJE

RUII'ITE

Doordat ale stroon in een geleider zich j-et§ ninaler snef kaÉ
verplaatsen alan in de vriie ruimlre, kan nen zich hiermede ook
een voorstelllng naken van het uit€toten van electrische ener8ie'
He], veld 9g!!gè d" Seleialei heeft een kortere ti.jd noaliS dan
het veltl in ale gel-eldei om zich te verpfaatsen. Ilie?door botsen
beiale velden (zo nen wiI eneigieën) op efkaer. Probeert u dit
tl,

zelf maar eens te beredeneren.
Het tijdsverBchil. in voortplantingBsnelheial van electriciteit
in
Eeleialers en i! de vrije ruirnte noemt Èen de yg]9gl!E=lggq9l. Dit
noodzaakt ons orD een halve golf antenne iets kolter te r0aken dan
een werkelijke halve goIf. Dit inkorten is bij de verschillelde
naiierialen Diet gelijk. Plaktisch komt het neer op 5% van de

EoIllengte voor een halve golf antenne.
STRA LÍNGSWEMSTAND

energier die door de antenne uitgestoten rnordt, kunnen we
da1, aan ale (antenne )kring wordt
onttrokken. In tegenstelling tot gewone verfiezen voeien we dit
"energieverlieE" zo hoog nogeliik op, Het irotal-e anteDne-vermogen
.1
kunDen we uitdrukken in de formule W = I_R + I_R., waarin f de
antennestroom i§, R de voorslrellin8 van de !,reerslrand ï/aarin
energie in warmte wordt omgezelr, en Rsde st ral ingswe ersl, and.
De

beschouwen a1s "energieverlies",

Id

ANTENNEVERLBNGSPOEL

lÀanneel' a1s anteDne een draad

ïrordl, gebruikt, en de lengte, dus

ook de Bolflenglre, is te kort voor de gewenste frequentie, dan
daken we serieschakeling van antenne eÍ vepfengspoelt waarmede
hei, geheel in juiste afslremmin8 kan worden gebracht (fig.19-12).
Het neest praktlsche is om een afirakbare 6poel te gebruiken,
zodat op gemakkeli.jke wijze het gehele sirelsel in afslreBrliag
kan worder eiebrachlr. Uil, de figuui blijkt
hoe de aloor de buis

geleverde ene?gie via de koppelepoel wordt af8enomen.
DE VI]RKORTINGSCONNINSATOR

Door gebruik te maken vaD een condensator kan een te lange draad
electrisch worden ingekort, De condensator in serie, zíe til.Ig-lr.
DE DIPOOI

Een

bij

antenne

amateurs veel voorkomenale antenne is de dipool. Deze
is niets andero dan een lglyg_€gLqgEglgI, fig.l9-14r

welke iD het Didden is door8eknipt. Eet stroonverLoop doo!
1t4
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is overeenkoDstis een halve sinus aan de einden klein en
midden Eroot. Deíken we hierbii aan de wet van OhDr alan
kunnen we aall ale einden een hoge weerstand verr,0acht en (k Ie iíe
stroom), terwijl io het mialden een kleine weerslrand aanwezig is
(hoge stroom). Berekeningen hebben aanC.etocndr dat de weersliand
in het rnidden ca 70 bedraa8t' aannemende, dat we uit8aan van
e;'n frequentie van de slrraler. Nogmaals: de mechanische lengte
antenne

in het

van de draad en aIe electrischè lengte vsn de draad verschillenr
bij een + \antenne ca r'1. we noemen dit ook het eindeffecl' van de
antenne. De vraag is nu! hoe brengen we ale doo? de eindbuis van
de zender af te geven energie over op de anteÈe? Tn fig.19-15 is
dit getekend, De plaatkring van tle buis (tank) geeft de energie af
aan een IaagohniEe 6eriekrin8, terwiif deze laalrste verbonden Ís
aan de dipoolr welke in het midden ook een lage inpedantie heefir.
Laten Iue er goed aan denken, dat h"t glgs.ggIg!-fgMEg! maximqal
is als de inwendige weerstand van de bron Seliik i6 aan de
uitwendiP"(verbrulks) weerstand' Bij de schakeling van fig.19-I!
vinden we het volgender de buis heeft een hoge inwendige weerstand'
ale uitwendiFe weerstand (plaatkrirlg) moet alus ook hoo8 ziint
vaEalaar, tlat hier een parallelkring wordt gebruikt. DaaÍ' de dipool
een Iage weer6tand heeftr mogen we deze zo fiaal' niet aan de
hooeohnige plaatkring verbinden.
De plaatkring is gekoppefd .oet een seriekring' die laa8ohmig
reageert. Beiale krin8eí werken hier dus als een aanpas s ingstraf o '
Praktisch is de schakeling van fi8.I9-I5 eestal niet uitvoerbaa!t
want ale antenae bevindt zich normaal niei, naast de zender'

praktische oplossing vinden? fn
fig.19-16a is eeo hele goLf antenne getekend. Wanneer de stukken
Bc en CD urordetr opgevouwen, zoals fig.19-16b l,e zien geeftt
blijkti dat de stronen door de takken BC eí CB te6engesteld lopen'
De velden van aleze stroÍnen weiken elkaar tegenr waardoor de
uitslrraling van ale takken wordt befem[erd. De uitstralin€! bLijft
dus beperkt tot ale takken AB en DÍr die satEerl een dipoof vormen'
Elke tak steft een kwart golflengire voor. Zouden we op dezë manier
dus een aatenne wiIlen ve?vaardi8enr gescbikt voor uitzendingen
op BO neterr alaa heefi, elke tak een ten€5te van 20 nel'er' Hiernee
ku[nen we een en ander rea]iseren. (fi8.I9-I7)' De niel'_uitstrafen'Ie
stukken aoemen we de voedingsliinen (feeders). IIet ein'l van de
IiJneo vertoont eeo ho8e impedantie (zie golfverloop) (kleine
stroom), du6 koppelen we nu de tankkring net een parallelkring.

Hoe kunnen we nu een goede

1r5

IIEERDERX RESON1NT]E-T'REQ.UEN{IES

(HARMONISCIIEN)

halve golf antenne van fia.19-164 wo?dt een hele golf antenne
vooÍ een 8olfr die tle halve 1elgte heeft van de eelste' Met andeie
woorden: een antenner alie fungeer:t als hal-ve golfstraler op 80 nr
kan werken als hele Solfstraler op 40 meterr Eaar ook als viervoudige golfstcaler oP 20 Deter, enz.
zoaloende kuuelr we olrze 80 melrer alipool ook gebiuiken op 40' 20
en lO meter, Eaan ook lop f meuen, f; meter, enz'
Laten we dit no6 met jen ónteI voorbeeld toelichten: In fi8'19-19
is een aateone Setekendr alie zowel op BO mei,er afs hafve golfstrafer. afs op 40 Beter al6 hele golfstraler: kaí werken' In beide
Bevaflen heeft de aotenne bii de punten À en B een hoge inpedantie
(beredeneer dit mei, behulp van het golfverloop)'
De

,E

ZEPPBIIN ANÍENNI

Een enalere veelvuldig gebruikte anl,enne is de Zepp' Dit i6 niets
analers tlan een einal-Eevoeale hafve 8o1fs1,raler' Ook hier maken rÍe
gebruik van 2 voedingsd.adenr waarvaD e? één niets ander6 doet

de ander tegenwerken (fi8.l9-2o)'
het
noSeliik ale voedingsdraden ioet een kwart BoIfNatuurliik is
lengte te verlel1gen als dlt nodig mocht ziin' Wat betreft de
aanpassioSt de[k dan aan het stroomve?loop'
alan helr veLd van

STÀANDE GOLWN

nog toe bebanalel'ale voedingsliinea was er sprake van
gorven.
De stroom vertoonde \!9.p9! en buikeD' Dit begrip
§-lggEgg
wordt duideliik als we het stroonverLoop in de verschillen'Ie
figuren nog eens bezien' We kozen immers steeds een lengl'e voor
de lijnen, alie overeenkwan net een geheel aa$taI ker'è]] +tr '

tn afle tot

TOPXNDE GOL1BN

vertoont op een flequeEtie,
de draa'Ilengi'e is'
golfr
tweeÍdaal
die
met
een
alie overeenkoot
vinilen ziin' die
tè
van
harmonischen
tBl
e!
Ook welreí we' alat

il/e weten, alai, een alraad resonaEtie

resona[tie vertotre4 net tle draaal'
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IanB zouden ku.nDen makenr dan zou de draaal resonanl,ie noeten
vertonen voor alle frequenties. Denk hier eens goed ove? na en

dat hii
frequenties
aantaf
siieetls Erote? wordt. Dan zult u vinden, dat het
aIs het ware steeds groter wordt waarop resonantie nog.eliik is'
Conclu6ie : Ilen oneindig lange voediagsliin is frequentieonafhankelijk'
8o]f aan
Bij een dergeli,ike voedingsliin zou de uitwiiking van
'Ie
"eÍnale"
de liin'
van
het "beBin" dezelfde moeten ziin als aan het
doet
zich
golven.
vlaag
De
In dit €:eval spreken we van fopende
zo'n
we
waarnee
nu voorr of we in de praktiik iets kunnen vinden
denkbare voedingsliin kunnen imiteren.

neem in uw gedachten een draadt waarvan u zich voorsteltt

(AIIAKTERÍSTTEKE IMPXDÀNTTE

ten opzichte van elkaar opgestefde Eeleiders
dan kunnen we ons voorsl,ellen' dat
hebben (fig.19-2Ia),
'Ieze
€!eleitleis ten opzichte van elkaar een zekere capacii,eit hebben!
fig.2Ib, tefl,rii] ieder stukie geleider ook een zekere zelfin'Iuctie
bezít. zo zouden we ons voor kunnen stelIen, da1' een voedingsliin
opgebouwd is uit fiinelementen a1s ABCIt die steeds aan elkaar
ziin gekoppeld. Wanneer we nu nog in ÀBCD een kring ontdekken'
die dus een zekere irnpedantie heefir' mo€:en we zeggen' dat à'l1e
Iijnelementen deze zelfde impedantie bezitten'
Op afle punlren van liin AB, CD' ll?' enz.' vinden vre steeds dezelfde
impcdantie. n.ze noemen we de karakteristieke !!-PgÈ!!lS ' ZX'
van de liin. De fiia zaf voor alle frequenties deze Zk vertonen'
llanneer we 2 paialleI

À}.SLUTTWIERSTAND

er we nu een voedingsliin afsluiten met een weerstand die
gelijk is aan de zk, i6 het net alsof we de li.in afsfuíten door
hem mel, zichzelf oneinili€t te verlengen. M.a.w. we dragen zor8t
dat er 'n iuiste aanpassing is. Ook kan men zeggenr dat de 1en81'e
aler voedin86liin e? in dit geval niet toe doelr. Iig' 19-22 a en b'
V/aDne

VOEDINGSLIJNEN

Bij

tigl, de grootte van de Zk neestal tussen
en 8OOn. ,e Zk is afhankeliik van de afstand der Eeleiders

open voedingsliioen

de 4OO

tt7

onderling (capacll;eIt) en van de tlikte van de geleideÍs (zelfinductie)'
lÀlaDnee! we koperalraaal EebruÍken van t à 2 nn op een afstand van
ca 15 cm (feederspreitlers)r kunnen we rekenen op een zk van ca 600 Í) '
Hoe kualen we in de praktiik de voedingsliin aan de zende! verbinden?
KWARTGOIF-TRÀNSIORMATOR

de Zepp van fi8.19-2rt dan zien we' dat we eerst een
staande voedingsliin naken' Aan ale top (kleine stroom) (grote
spanaia6) zal ale iÍtpealantie hoog ziint laten we zeggen ca SOOOn '
Aan ale voet is de §troon grooii en de spannilre kleini de impedantie
zal hier ca 70 -Í1 bedragen, Tusscn de top en de voet zuflen er dus
punten te vinalen moeteE ziin, waar de impedantie 600 Í: bediaagt'
(oíEeveer op een derde van ale len8te der voedingsliin)' Hieraan
mogen we nu de 600Í:-liin verbinden, die naar de zender gaat' We
dienen rekeíing te houilen rnet de koppeline aan de zender' De koppelpunlren dienen ook een impedantie te vertegenwoordigen van 600 Í) '

Beschouwen we

CONCENTRISCHE KABEL

veelal coaxiafe kabel genoemd en is opgebouw'I uit
2 geleiders waarvan één de kern is en ale ander de buitennantel
vornt. Deze kabeld hebben een Zk van enkele tientallenCL ' Hiermede kan men prachlrig een alipool voeden (fig.19-24)'
De kabel wordt

DEMPING

voedingsliin opgebouwd a1s in fi8'I9-2Ib! dan
kleeft hieraan altiid het bez{raarr dat we niet afleen te maken
hebbeu me1, l en C' aloch ook met R. Deze R wor'lt Sevormd doo? 'Ie
Ínetalen geleide?s. Worall, de Ilin afgesfoten, dan ontstaal' een
gesloten circuitr dat we voor kunnen stelfen als in fi8'19_25'
Denkea

wij

een

OPCA1GN LES 19

I. Verklaar de wefklng vaIl eeIr dipool anl,enne'
2. Verklaar waaloB met 1 a[tenne oeerdele freq' wor'len bestreken'
,. Wat bedoelt Een met een ve lkort ing sc oadensal, or?
40 D vaa uw
4. Geef aan (net schet§en) hoe u een 80 B zepp'
'lie
zen'ler verbindt
zeDale! verwlitleral isr Ínet eelr staanale Aol_fIiin aan
'le
l.18
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vooRTPIíANT rNG RADToGOT\rEN

voordat v/e nu net de antennes verder gaanr moelien we eerst lets
vermelden over ale wegen! alie de radiogolven vofgen tussen de
zend- en ontvangantenne.
omsl,antl.ighe'len
De wegt welke ae raaiogorrë3]gÏ3 van altertei
afhaíke1ijk. In de eerste plaats van de flequentie. Verder van
ale oinstandigheden in de hogere tuchtlaClen. Over vrii korte
afstanden (tot ca 1O0 km of veel ninder) hebben we te Eaken
t et de glgglegl]i (ale h.f.energie, die de kortste weg tussen
zenal- en ontvangantenne aflegt ).
Op ale hogere fÍ'eq, (boven ,Ol,\cls) komt het er zelfs op neer'
dat de zend- en onlrvangantenne elkaar rnoeten kunnen "zien''.
M.a.w. hoe hoger de frequentie! hoe minder de i'adiogolf de
"kromminpi" van de aarde vol€lt, fi8.2o-1a en b).
Gelukkig zi.jn rÀ,e bii onze verbindingen niet alléén afhankeliik
van de 2.8. grondgolf. Ilr zijn n.1. verschi]lende lagen' die
onze aarde omspannen en die a1s spiegel voor onze radiogofven
werken. Deze afstand is afhankeliik van díverse factorenJ
zoals jaarFetiide, dag of nachlr.
Op de lagere frequenties (tot lO Mc/s) hebben we te maken net
z.g. 'peioniseerale" 1agen, die zich van enkele i,ientallen tot
enkele honderden kiloneters boven ons aardoppervfak bevinden'
lle afstanal tussen tle aarde en deze lagen is niet constant'
Dlt heeft tot gevoL8, alat de hoek' waaronder de reflectie
(teiugkaatsing) plaats vindtr ook niet constant is. De zon
speelt in het ontstaan van deze lagen een groi'e rol'
is' dat deze fagen niet
Een voor ons nadelig bii-verschiinsel
Bii de Iaagste
absorberen.
ook
maar
alleen reflecteretlr
(160'
en 40 neterbanden)
Bo
amateurbanden
frequenlrles van de
te naken'
absorbtie
en
met
reflectie
hebben we al.tiid
rÍeter_signaa'l
80
een
b'v'
vooi'
dat
Het komt 4.1' regelmatig
laag wo?dt
hogere
een
door
drinetr
heen
door de onalersl,e laaEr
laag
heen
la8er
Aie
door
dan
weer
Selegen
terugFekaatst en
tweenaal
het
Bii
bereiken'
moett wil het een tegen-station
passeren van die onderste 1aa8r kan e? dan zoveel energie
heel_
Eeabsorbeerd wordent dat er geen enkel of slechts een
fig'2O-2.
zwek 6ignaal hoorbaar i6'

BiJ de hogele frequenties van de anaireurbanalen hebben we dan te
uaked met a1 dan niet gereflècteerde Solven. Àfs er' op eeI1
bepaalde band (b.v, 20 m) Been reflectie optreedt' kunneo we
sfechlrs zéér korte efstànden werkenr n.l' eni6e kiloneterE.
À1É er echter wel reflectie optreedlr, kunnen we heel Srote
afstadde4 overbruSSen, zelfs rond de 8ehele aa?de' zie lig-2o-2'
tr'requenties boven de rOMc/s worden echte? zefden door de bovengenoende lagen t eiuggekaal, si, .
Ook hier kunnen we solls wel van terugkaai,sin8 sprekenr waarbii
we alan gebruik maken van veel la8er Selegen 2.8' "inversles".
Deze inversieE fiSgen meestal niet hogei dan eíke1e honderden

kiloneteis.
tot gevolg,

Ze hebben op de VHtr' anateurbanden (144'412 tÍtc/s)
dal, we verbindingen kunnen naken ovea honderden

kilometers! i,p.v. over enkele tientallen kiloÉeters. Verder
hebben we op de VHF amateurbanden enkele andere spo?adische
reflecties. Doo?dal, ze vrii zefdzaam voorkonenr ziin ze niet
van zufk groot belang. We noemen hier aurora-ref Ie ct ie en
ineteoorsoatter.

V.fi.tr'. en

U.

Il.

F,

ÀNTENNE8

grote voordelen van VHtr'en UHF is wel' alat we antenne6
toe kr.mnen passen. die deteen op deze frequenlrie ziin afgestemdt
zonder dat we ií Srote afmetingen vervallen.
Ien dipool b.v. is voo? 2 neter slechts ca f neter fang. Voor
de nog hogere frequentles is deze nog veel korter; voor tr296 Mc/s
(2, cm band) ls deze nog Baa? ruim 11 cm.
In prlíclpe is het du6 nogeliJk om net zeer kleine aDteanes 1,e
werken. Er kleverl echlrer weI enige bezwaren aan het Sebruj'k van
zulke kleine aatennes.
Ín tle ee?ste plaats i6 het effect van eea antenne afhaDkeliik
van zija afnetin8enr ongeacht de frequentie' We kunnen oas dit
26 vooistefleD: eetr anirèD-Ée van b.v. I neter 1en81ie wekt een veel
Beringer velal op dan een antenne vsn 40 melrer lengte.
Verder ziJn ale verliezen op deze hoE:e frequenties ook veef
groter (voe al in8skabe I ! slechte? reídemenl, r enz.). We zullen
'lus
in het al8emeeB oÀze aatenne 8;!oter naken. llie hebben hiervoor
vele oogeliikhedenr waarvatr we er hier enkele zu11en 4oeDen.
In de eerslie plaats kuaDetr we de èntenne i.p.v. eea halve

Eén van ale
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Eolffengte, een hé1e golflengte laÀE Eaken. ïlle kumea heB
zelfs vele Bolflen8ten laaEer maken, zoalat het oo8elijkzou
zijll, een lange alr:aad als VIIF of IÍIIE antenne te Sebtuike!..
Een bezq/aar i6 echte?, alat we buiten de noeilijkheden in
aanpassing aan de zender of voedingsfiin lang niet die Elogeliikheden verkrijgen, die we met een kleinere! naar analers Seconstrueerde antenne hebben. IIe kunnen het effecl, van onze dipool
vergroten, doo! er aan een kant een sPigggl of reffeciiol
achter te plaatsen (f|g,.2A-r),
Deze reffector kaatst ale naa? ziin kant uitgezonden energie
weer teru8 i-n de richting van de dipool. ÀIs !Íe ,ru die dipool
op de juiste afstanal opstellen, {raardoor de aloor de refleciror
teruggekaatslre eDergie in fase net de door de dipool uilrgezonalen
energie is, ontstaat een bepaalale bundeling vaí h.f, ener8le
in ééí richti[6. We kunnen ons dit ook anders voo.stellen.
Als we vlak bij een dipool een tweede dipool opstellen en deze
iets langer naken dan de eerste, bliikt dat de irÍíeede dipool
hetzelfde effect sorteerl, als een spiegelrefleclror en we
zu11en hem dan ook reflector noemen.
\À/e zien hieruit, dat we i.p.v. een reflectíeplaat of spie6el
kl)nnen volstaan net een enkele draad of 6taaf.
Indien we op eDige afstand van de dipool een 2e dipool pfaairsenr
die iets Eg4gI i6 dan de oorspronkeliike! krijgen we een tegengesteld effectr dan met de iets langere. Ilier woralt ale aloor de
1e dipoof ulltgezonalen energie in de richtinC! van de 2e alipool
versterktr en verzwakt in tegengeslrelde richtin8, Íiq-24-r.
We kunrlen nu een anteDne nenen rnet een iets langer element
(reflector) aan de ene kant en een ielrs korter elenent (die
í1at
we giIgg!!! zullen noenen) aan de andere kant. Het bliikt'
kant
en
no€!
oeer
de
ene
naar
we nu nog meer verzwakking
bunaleling naar de analere kant hebben Eekregen.
We kunnen nog ve?del gaan en meer langere elementen (ieflectoren)
aan de ene kant en n-oer korlrere eleoenten (directoren) aan de
anilere kant aanbrengen, Het bliikt nu, dat meer leflectoren
niet veel he1pt, naar wèf meer alirectoren'
IÀIe kunnen hiermee vrii ver doorgaatl tot Eeer dan 20
'lirectoren
Deze
(Yagi antenne). Fig.20-6 toont een , elemenlren antenne'
we
Zoals
alirectoren'
en
reflector
r
bestaat uit één dipoolr één
dipolen
om
eniEe
ríogefiik
is
hel,
reeds eerder verneldden'

l2t

Àaast efkaar 1re plaalrseE, Zo is het ook mogefi.jk om 2 of mee?
dipolen onder elkaar te plaatselr. 1Íeraler kunnen $re geconbilreerde
groepen van dipolen naast en onder elkaar plaatsen. ne problenell
van aansluii/ing op dè voedingskabel worden dan wef groter' maar
zijn niet oroverkonelljk,
Deze íaast en/of onaler elkaar Feplaatste dipolen kunnen {re ook
weer van reflecto?en en directoren voo?zien, Vooral bii de UHIbanden (4r2 lÍc/s - \296 Mc,/s ) worden deze conbinaties toegepaslr.
Een voorbeeld van b.v. een 4 x 5 elementen antenne r die op
144 Mc/s nog realiseerbare afmetingen heeft, zien we in fi8.2O-7.
Ilet is bekendr dat de stralen van een gLoeilamp' die is geplaat§t
in het brandpunt van een reffector, door deze laalrste worden
gebundeld, zie fiA.2O-8 (schijnwerper).
1n de VHI en UHtr' techniek wordt op overeenkonstige wiize bundefing
van radiostraling bereikt. Voorbeefden van derg.elijke reffectoren
zijn getekend in de figuÍ'en 2O-9 en 2O-IO, De energie wordt nu in
één richtinE uilrgeslrraald, zodat een draaibaie opstelling
noodzakelijk is.
Dil, laatste is in sommige gevallen wel b€zsraarliik' b.v. voor
mobiele en clubstations. Deze stations hebben een antenne nodigt
die alIe kanteo zoveel mogelijk uitzendt (en ontvan8t). ]]1/e Íoemen
deze ronalstralers. ne neest eenvoualige is wef de !q!9.
Dit is niets analers dan een opgerolale dipoolr fig,20-12. Het
reodeneÀ1, van zorn halo is echter niet zo geweldiS' Tn de gunstigste richting is de stialing neesiial Íoinder dan 6O% van de
dipool. Verder is het st ra I inFsd iagram niet heleÈaa1 rond. Hii
is echter wel beter dan een dipool, want die mist de twee richtinEren waarin heleEaal niets wordt uitgeslrraald.
llle kunnen ookt evenals bij de dipool meerdere hafo's boven elkaar
pfaatsen en de r0aximum richlring van de ene laten sanenvallen met
het ninimum vall de andere. trVe kunnen zo uet twee of meer halors
boven elkaar een redefijk rondstralingsCiagram verkriigen.
Tenslolrte kunnen we een behoorliik goede rondstraler construe?en
door 2 dipolen recht op efkaar lre plaatsenj een 2.8. kruisdipool,
De ene dipool vult dan de minina van de andere op net ziin naxiEa,
Het is duidelijk, dat de dipool de nees1, elementaire straler isr
naar iroch get?oosten we ons de moeite om zeer Pecompliceerde
antenne-systenen op te bouwen. De reden hiervoor is ire zoeken
in het feitr dat we met dezelfde lrer beschikking staande energie
L22
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grotere afstanden kunnen overbrugFen. Anders gezegd: we hebben
ale veldsterkte enorn ver8toot in ale ger[enste richting (bundelin8).
Deze rÀrinst wo?dt uitgedrukt ia z.a. "gÈ!!" (versirerking),
Deze gain wordt veelaL uitgedrukt in decibels, kortweB d.b.
POLARISAT]E

in het Blgemeen aannemen, dat bij horizoDtaal geplaatste antennes (d.w.z. de werkende delen van de antenne
Iiggen horizontaal) de uitgezonden h.f .ene?8ie horizonl,aal
gepolari6eerd is. A1s we verder aanDenen! dat de polarisairie
tussen zenal- en ontvangantenne horizcnlraal bliift (wat op
hogere frequenties meestal we1 het Sevaf is)r lloet de onl,vangantenne ook horizontaal geplaatst zijn.
Íy'e kunnen ook aan zend- en ontvangkant de anltennes vertikaal
opstellen. We spreken dan van yglLlEg!9_:pqlgllEgqlg.
AlE we eehter aan zend- en ontvangkant ziin inge?icht op
ver-"chiflende Éepolariseerde h.f.radio8olven, boeken we een
slecht resultaat, De rneeste VHI anateurs passen horizontale
polarisatie toe.
In verbanal mei, de polarisatie wilten we nog één antenne aan ale
reeks toevoe8en. Dit is de z.g. E9-1i9.9-I:9g!9!!9. Deze antenne
zendt uit (en ontvangt ) circum-polaire h.f.radiogolven.
Circum-polaii wil zeggenr dat de h.f.radioSolven gelolariseeral
zijn in qllg richtinEenr alus zowef horizontaal als verl,ikaa'l
me1, alLe er tussen liggende waarden. AIs zo'n antenne aan de
zendzijde wordt toepepast, kunnen we de uitzending met qLLg
types antennes ontvangen. lndien ]se deze antenne aan de ontvan8zijde gebruiken, kunnen we alle typen uitgezonden h.I.eneigie
ontvang-on. Zie Íi1.zo-l) voo! ale Helical_antenne.

lÀle'kunnen

AANPASSTNGEN

Vllas

het bij

ale

h.f.antennes belangriik enige aandacht te

besteden aan aanpassing van voedin8sliin of kabel aan antenne
en zender, bij \rHF en UHF is het noodzakeli.ik om de aanpassing
IOO% of nafcnoeg IOO% te doen ziin.
He], is n.1. zo. dat bii een geringe nis-aanpassing op v[II en
zeker llHtr'melreen Stote verliezenr zowel waii zenden als ontvangen
L2'

betreft, optreden. Verliezen .ran

5A% eA

neer ziin niet zeldzaaE.

!!e zullen dus tussen zender en antenne (eveneens irussen anirenne
en ontvanger) een voedingskabel moeten gebruiken, die ons deze
de Íoogefijkheid
nogefijkheid van aanpassen biedt. Hiervoor is
mei,
een
Zk van ca 600!1
te
maken
voedingsliin
aangegeven om zelf een
van onze
vool
de
Yoeding
liin
Het is natuurlijk nogeliik om zorn
het
echter
afgemeen
is
gebruiken.
In
het
VHF antennes te
eenvouali8er om voedingsliinen te gebruiken die hiervoor speciaal
in de h€ndel worden gebracht. De Zk(karakteristieke inpedantie)
of !4!g:tg4 ) li8t meeslral tussen 2O0fI
van aleze tijnen (lintliin
weinig verl"ies (bli goede aanduur'
en rOO-lL. Voordelen: niet
passing) en eenvoudig aan te brengen. Nadelen: de klimatologische
bestendigheial is niet groot en de liin noet niet te dicht bii
Beleidende voorwerpen geplaatst woldenr daar anders de verliezen
weer toenenen.

len voedinCslijn, alie deze nadelen niet heeftt i6 de coaxia'le
of coax kabel. Hier ziin de geleiders niet naasl, elkaar' maar
is de ene geleialer binnen ale andere geplaatst. De Zk 1i8t neestaf
tussen 50 en lootl. coaxiale kabel is wèf v/e erbe s], endig r daar
om de buitenmantel een bescherming van plastic is aangebrachl"
Als nu de ant enne -aans luit in€5 een zelfde Zk heeft als de kabel
of lijn, dan kunnen we aleze zondeÍ'meer met de voedingsliin
verbínden. In het algeneen zal dit niet het geval ziin'
!;erst zuflen we enige voorbeelden nenen waarbii dit wèf zo is'
Ín de eerslre pLaats een open dipooli deze heeft ee$ Zk = ca ?29
!eze is afhankeliik van de hoogte der antenne boven de Brond'
lxe zoualen nu zonaler neer eetl 72O coax kabel aan kunnen sluiten'
Wat de Zk betreft, klopt dit ook wel' maar we konen in moeifiikhealen, daar we geen symmetrische aansLuitinB hebben. l{e komen
er later wel op terug hoe we alit oplos§en.
lle kunnen ook onze dipoot (Zk = ?2f!) aansluiten aan Lintliin
niet zonaler meerr maa!
m-ot een z. = aCOO. Dit Eaat natuurlijk
dant
i e_t ransformal' or r die
impe
gebruik
een
ÍÍaken
van
we moeten
naar
van
,OO.h. Dit gaat heel
tranEformeert
72§l
ale impedantie
Dat is nietg
kwartgofftransformatoP.
Inet
een
z.g.
eenvoualig
en voedingsliin
antenne
tussen
anders alan een stuk voedingsliin
(144
dus
ca 5O cn lang'
Mc/s)
Voor:
2
meter
met een lenFte van +I,
tusqe4
liggen
dan
7!O
moelj
stuk
lijn
De inpedantie van dal,
Zk
V
x
7oo =
volgens
?2
eo JOOfI en kan worden oenekeno
trafo=
ca 1r0 fl.
L24
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YeeI eenvoudiger is het om cie dipool wat te veÍ'anderen en we1
aloor aleze dubbel u1t te voeren' z.g. gevouwen dipool'
n.l. een Zk van ca rOOOte hebben'
Een Eevouwen dipool bliikt
We

kunnen nu zonaler mee? een ,OOCflintfi.jn aansluiten' fig'20-f5'

zullen I1u nog , aanpassingsmoÉreli.jkheden bespleken'
Tn de eerste ?Laats om een symmetri§che antenne van 72Qaan
een a-synmetrische coaxiale kabef aan 1'e sluiten' Dit doen we

We

ee4 "!gllg", fig.20-16.
Afs volgenale voo?beeld willen $re Seven het verbinden van een
72Jlcoaxiale kabel aan een eevouuren dipool (rOOO), f\A'Zo'l?'
lve naken hierbii weer gebruik van een balunr maar niet van
+L naar van à\en een irnped ant i eve rhoud inc van l:4' A1s we de
dipool voorzien van directoren en reflector (meerelen_'ntsantenne), loopt de Zk snel teru€r van ,OoÍItoi' enkele tientallen
Ohms (ca rol». Om dit tot een hanteerbare rÀ/aarde op te transforneren, naken we de delen van de gevouwen dipool vall
verschillende dikte, fie.20-rB. Het genakkeliikste is om de
dipoof zotlani8 te maken' dat deze Zy weet ca ,OOílwÖr"dt' u/e
of 72(lcoaxiale kabef
kuDnen er alan weer gewoon ,OOIIlintliin
aan verbinden via de balun \Ía., f tq-2a-)-7.
Tenslotte nog enkefe opmerkingen over p1aal'sing van VHIr I-rIIFanter'nes
1. Zo hoog en zo vrii nogeliik. \lr'e hebben dan minder storingen
en meel signaalsterkte.
2, Zo dicht mogeliik bii zender en/of ontvaneler' Dit om de
verliezen in de voedingskabel te beperkent vooral als
'le
aanpassiíg nÍet helemaal loo% i3.
,, Bii "Serichte" antenne-systemen deze draaibaar op stellen
voor maximum signaal van het tegenstation en Dinioun signaal
van ev'ongewenste stations (storend stal'ion in ninimum draaien)
mel,

_
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l. Verklaar waarom we solns wel en een andere keer geen verbindingen
over grote afstanden kunnen maken op frequentieJl'ot 10 Mc/s'
2, Waarod vofstaan we op VHF en UI{tr' niet net een eenvoudige dipool!
maar voegen neeralere elenentea aan onze antenne toe?
l. Wat is het nadèef van antenne -c onsl' ruct ie s met meerdere
alikten boven elkaar en met veel elementen?
4. Welk ty?e stations prefereien roodstraal_antennes? Mogeliikheden?
5. Hoe kunnen we op een eenvoudige nanier een T2flcoaxiafe kabel
125
aaD een gevouwen alipool aanpa§sen1

I
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VERSOERKIRS
HOE KOPPELING?

De bauikbare output, dus wat er uit koÍt, van een ve?sterker,buis is de wisselstrocn- of wisselspanningsconponent van
plaatstroom of -spanning. De gelijkspanning op de plaat is
nodig voor de urerking van de buis, naai in bijna alte gevallen
zou het moeilijkheden geven waoneer deze galijkspanni[gsconponent
aan de belastinF zou worden afgegeven. We moeten dus ate wissel_

.p4nninÉr overb^engen, nLe! de Fet i.k.p,rnnjnp.
TYmN

KOPP!

.TNC VOOq

-.f

,

, typen van kopDeling voor taaF-frgglgg! versterkers:
lina, 9!99l9p99]\opDe r ing en ! ransf o rmat orkoppe ring.
Zij zijn getekend in fiA,2I-1, Zt-21 Al-t\ wa.lrbij de uitgang
getekend is, gekoppeld met een volgenile buis, hoewel iedere andere
\iJe

kennen

!eÈ rsta ndkoppe

belasting ook Cebruikt zou kunnen worden.
I!EERSTÀ NDKOPP I,],ING

Bij

we ersl, and skoppe I ing wordt de wissefspanning, die onirstaat
ove! Rl, aanFefegd aan de weerstand R2 via een kopDelcondensai,or
De condensator C blokkeert de gètijkspannin8 en voorkomt, atat 82
een grote posii,ieve rooster6panning zou krijgen. B2 krijgt een
negatieve vooispanning en er vloeit dus geen staoon in R2, B! is
dus ook geen Epanningsval- over R2 en de volfe batt e ri j spanning
van de negatieve voorsparning staat op het rooster van 82.
E2 heeft gewoonliJk eeÀ hoge waarde: O,25 tot 2líeB.cl-, en C moet
zo groot zijn, dat de spanninEsval door zijn reacirantie voor ate
Iaagste frequenlries, alie vel:sterkt moeten wordenr gering is. Ëen
goede waarde is tussen O'OS en O,1lF.
llvai, de wisselspannioB bet?eftr hiervoor staan RI en R2, door ale
verwaarfoosbaar kleine reactantie van Cl, eigenlijk parallel en
de belasting van de buis is getijk aan de vervan€qiagswe er:staDal .
OE deze reden moet RA zo groot mogetljk genaaklj wo?den.

t26
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f,en smoorspoelkoppeling komt in zoverro rncli de weerÍrtandkopD,"Iing
overecn, dat de weeistand ill is vervangen door een reactantie ]J,
cdn smoorspo.-I van enige tientallen Henry (fig,21-2).
Hct voordcel van sr4oorspoel- boven liroersliandkopDeling isr dat van
,:.(--n snoorspoel de Eeliilstroornweerstand la.rp is (rn de wisselstroomv/eer'stiÍrnd hoop, zod^t de.ff.
spanninp of do pla.t van de buis
hoger isr aesulteacnde in een in het alFemcen erotere verstenking.
'i'rrI

Nll1,

c.irrriii,lc ií-oP':l- l_TI\lc

rlii trrnsforíiltcrkopf( Lint v,rordt e.rn trlfo t,eDruikt rnet d'"
pri'nirir-è in de plerl.kring, de secundair.r b.v. in dc rooslerkrin€
v'rn ecn volsend. buis (fig.2r-r).
Ooii hi(:r is dus dc rcli,iksl.ro)n F'oi:sol-'.rrd. Le ovordrnclrt v'rn
d( !{.is: íij: r..oom-co',rp.rncnt vind1. hi.en pla.l!r door induct,ie.
.,,rn (lL. DriÍ,,ire zíid,, hr)bhen 'rie hoi,zolfd. voord.'t:.1 alr, bij smocrl.poLilkcDp(;Lj.g! n.l. .rcr hoÉ,.re .,ffectievc pelj.jkrjp.rnninf op de
pl'r:,i:, tfrv'j.i1, .1!: d,' secund,!i.c Froel. arirrdinf{n hccft daÍ díl
Drin'rire! bcvcndicn d. !,iÍise l!,p'1nnin(r noP iiei;r'itn.jformcerd wordt.
., r'rst'rrdkooDÍr Lins s(!èfl. !r,1t ks-r1lilii)it beircft z(ior eoedc
r.:jIll.ten:
e,rn zÈcr brcdo Ir,:iqLronl,icband worCl; geliiknatiP
,Jij !:moDr.po.I-, zowel r1s irr.íokoppelinP rn"t fo.-dkope onderdelon'
211 ()e .ne frcquírntrie r0irí,I't:11 bei,.,r doorPelÍ1l(:n wordcn dln de
ind'.r.r en z.I .ic verst,rrl:inp vrn de verÍrchillcnde frequcniies
llie 1, z. unifo!'r ziin. ,!l.Ie.n do ze{ir dut:o ir'afo's ziin in dit
!!1L2qL uitst{.,konal. Iilees:tirl g.hruiken wc dit typ(i koppeling
bi,i nofc i.cqr)eni,ies, ,1,r:r'biri door dc trafc aÍtesitcmd wordt.
.

r' ::-.\ ../, (. , {tr|,,r

;'Is we er in de c-.rste pl3rts oD uit zijn de sparnineen zo hoog
mot,ef i.jk ta vcrstérrkent spreken we over ern spannlnrsversterker
of voorversl,-rker. íIierbii is het gun.tiP de b(]lastin8su'eer!:tand
of inp{roantic hoog te ncmcn' in ver{-eLijkinf tot de inwc'ndiFe
(p]a'rt-kitthode) weerstand v'ln dc buis' Tn dat f:evaI zal immers
een groot gedecllre van de vrissclsDanninP: over de belastingst2?

weerstanal komen
Baan

aIs

te staan en 6lechts

een

klein gedeelte verlo?en

spanoingsvaf ove? de inwendige weerstand van de àuis.

I(LASSE À ÍERSTERKERS

SpanniÀgsve rs t e rke

rs horen tot de groep klasse À velsl'elkels'

Hiermee cieven we aan, dat de goLfvofln, die in de plaatkring

optreealt. precies dezelfde is a1s die aan het rooster aangelegd werd'
I,IiIERG IEVERST ERKERS

een
Na de versterking moet het signaal arbeid ver?ichtent b'v'
luidIuids prekelc onus in beweging brengien' Hoe neer energie 'le
sprekerconus krii€.t toeerevoerd, hoe meer geluid Sepro'luceer'd

zal worden. Fi8.21-4 toont een energie-versterker (ook wel
eindverste?ker genoemd ) '
Het is een ooflnale irransformator gekoppelde versi'erkert met aan
de secundaire van de trafo de belasting' hier voorgesteld 'loor
weerstanal R. Meestal za1 dit een ]uidspreker of iets dergeliiks
zijn. Iedere buis heeft een €iunstige belastingsweerstandt 'Iooi
de fabrikant opgeBeven.
Met behulp van de trafo kunnen we de belasting (fuidspreke")
aanpassen aan de iuiste plaat -lnpedant i e vool 'leze buis'
verhouding
De enerE{ie-versterkings-verhouding van een buis is
'IeÀ versterker
klasse
een
Bii
energie-ik'put'
tot
eíergle-outpul,
van
vloeit echter nooil, rooslrerstroom; een klasse À versterker
heefi, dus een zeer Erote e ne rgie - ve rst e rk ings-verhoudinB '
À ingeDe eindbuis in een ontvanEler of velsi'erker zal in klasse
steld worden, Daal deze bui§ energie moet leveleÀt ooeten we zolg
gaat
dragen voor een buis met hoge steilheid op deze plaats' E?
verschil-'
altijd neer energie in ale buist dan er uit zal komen' Dit
dat in warnte verloreí €:aat r is d" qji§i-Pqlig van die buis'
INPUT

uit
De input i opgenomen energie, van een buis i6 te belekenen

het proaluct van plaatspaEning in voLts x plaatstroon in anpè?es i
de naxinale alissipatie wordt door de fabrikant op8egeven'
Als we een buis zontler belasting laten we?keít za1 alIe opgenoíden
elergie in de buis, eveutueel de trafot omgezet wofdeD ia warDiie'
t2a
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Het nuttige effect of rendemenii van een triode-eindbuis ls uitgedrukt in % (maximaal 2r%), àe verhouding tussen ouliput en input.
BUIZEN PARALLEI

AIs we meer energie nodig hebben dan één buis kao afgeven' kunnen
De afgegeven
we lrwee of meer buizen paraIlel schakelen' fig.2l-5.
eEergie ve?dubbelt blj twee buizen, verdríevoudigt bii 1 b17ízen,
enz. De benodiede roosterspanning is echl,el niet groter dan voor
één buis,
BUIZEN TN PUSH-PULI

Het is echter ook nogetijk een grolrere energie afgifte (output)
te kriiBen door de buizen z.er. push-puIl te schakelen, fi8.21-6.
Hier ziin twee indi?ect verhitte trioden getekend: 81 en 82,
D€ gloeidraadketen, die inners bi.j een indi?ect ve?hi1"te buis
geen wezenlijk onderdeel van het schena uitnaakt, ondat deze
keten alleen naar dient on de kathode aan het gloeien lre maken,
ís, zoals veel in schemars gebeurtr weggelaten.
Als de bovenzijde van de secunalaire van T1 een positieve periodehelft meemaakt, is de onderzijde 18oo uit fase, tlus negalrief
t.o.v. de midd en-aftakk ing , die aan de kathode is verbonden.
In een push-pull schema zijn ale spanningen en st?omen van de ene
buis LSOo in fase ver6choven met die van de andere buis. Het
voordeel van een push-pul1 schakeling is, dat deze minder vervorming geeft dan een enkele bui6. De stuurspanning op de roosters
moel, tweemaal zo grool, zijn afs voor één buis.
K],ASSE B VERSTIRKERS

ÀIs we in het 6chema van fig.21-6 de negatieve roosterspanning
zo groot naken, dat de buizen juist geen plaatstroom trekken,
alan zal een signaal alleen pLaatst?ootrl in een bui6 veroorzaken
in de positieve halve periode van de trillin8.
Daar in ale balans-roosteridgang ile spannin8en op de ?oosters
van Bl ea 82 even groot en teFengesireld zi-ií' zal ook slecht6 in
één buis tegelijk plsatétroom vloeien, fig.21-7, De plaatstroon
van buis 2 is omgekeerd getekend or! aan te geven, alel, aleze ln
t29

van de plaatstroom van buis f door'll2
vloeit. Om beurten werkt dus iedere halve primaire van T2 en
in de secundaire van T2 wordt de oorspronkeliike golfvorn

tegengestelde richting

weer gecombineerd,

)eze instelling

van buizen, Drecies op het afknijppunt (net

Feen pLaatstroom), heet Klasse B instelling.

v00.4 ,.L,r\ (i.A:. Ii

B

!en klasse ll versteaker is veel cfficiihLer

dirn Len klssse

À

De opgenornen geliikstroomenergie (input) van een klasse À
versterker is hetzelfd-", ongeacht het aanwezig zijn van ecn
signaaL op het rooster. Hierdoor is de maxinale input van een
buis in klasse A geli,ik aan zijn dissip.rtie.
ilij een klasse B-buis is er alleen plartstroon afs er een
signarl a.nwezie is. Iïierbi,i is het r'laíilrun l.endenent '78%
(bi i penthoden).
H.I',. X],l ll:

E B V r,irlÍiTlJRKitits

De k13s-ee B vensterker kan ook als hooflfrequent energieversterker gebiuikt worden en wordt dan vaak een lineaire
ve.Èterker Fcnoemdr omdat hun instellinp zodanj.g is, dat de
;rffeFevea energie recht evenrodrg is met het kwadraat van de
ingangs s panni ng. Zij versterken dan ook een geÍroduleerd h.f.
sipnaaL zonder vervofln ing,
Voor h,f. toepassingen kan ook Íne lr een enkele buis vclstaan

](],NS!]I A.A. TNSTI]],ITNG

[ranneer de roosterspanning zo is ingesteld, dat weI enige
plaatstroom locpt (ongeveer zoveL'l aIs in klasse A), terwiil
bij pi'ote intensiteit van de stuur-wisselspanning: deze roostercelijkspanning oploopt tot de grootte bij klasse il, spreken
we van een A-B instellinCi. Tn een Soede À-B versterker is de
vervorning even gering als bij een A vÈl:slrerker, oaar het
rendenenli is veel groter en nadert dat van een B versterke?.
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],ASSIi C TNSTULI,]}IC

Voor h.f. enerpie-versterke?6 is vervorming van de goLÍvorn
van belrng, Orn reilenen die wii lat.^r zulLen behandelcn, noeten

ingrng rrn uitglng vrn een h,f. versterker uit afgestende
de harnonische
kringen bl]st^.n, w:r,rrvan de selectiviteit
v rrv.rrxing voor een t,root deel. zal uitfiLteren.
,lanníre re de buis nu zover "àfkniipen met neÉ'atieve roostersoallniDg, d,rt sL(:chts een .lecl van de po-citiev'ó halve period"
wofCt doorFcLaten! sprekcn ue van ecn klasse 0 instelIinP.

Iie.21-9,

qet vo.rde.r I i-e: een z-cer arcot rendeinent; bii goede instelline
kan de outDut ?A à ')O)i vrn de input bcdragcnt zodat de
dissipa1ric .j:ln slechts 10 i rc'% van de input is.
Lre nrximale belastingsweersband vaD een klasse C v.risterker
írn wordt "reesial verkregen
is meè.t, I Nussen 2ooo en
doo- -..n .rí.FÍ te-ld. krinp. 'OOOa.
KLasÍje C versterkers vinclon uitsluitend tor:passing als enerSievursti.rkecs in zenders. dit door d() optredende vervornirle.
OPCÀ'LAJN

l.
2.
1.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
IO,
I l.

I,ES 2],

,,.-lke kopDclmetho.len voor 1.f. versi;erkers kent

u?

'Ieken dezo nethoden.
.}at ziin de voordefen van ale ene raethodc boven de anCere?

lrat is een klas.e A versterker?
nat is het v.rlschil tussen A en A-IJ versterkcrs?
IIoe berekcn ie het oDEonomen vernogen van een bLris?
!';aaraan zal de dissipatie van een buis, ingesteld in kLasse A'
'3Is voorversterker, die een andere buis' die ook in klasse A
staat ingesteldr stuurt, geiiik ziin?
1"at is een klasse B instclLj.ng?
Tek-ón een push-puIl versberker'
IIoet een kIa§se B insteLling alti.jd in push-pulI ziin?
\laarvoo. wordt een klasse C iostelling gebruikt en waaroÍn?

trt

LES 22
TERI]GKOPPELING EN TEGENKOPMLING
AN]]I]RE BI]IZEN DAN TRIOD}X{
TEiTUGXOPPELING

Het is nrogelijk oln ee. deel van de ver§terkte energie van de
ptaatkring van een veasterker af te nemen en naar het rooster
teru€. te voeren.
Nl.]CAT

IEVL

TUCIJNKOPPE],1NC

ALs dit pebeurt, zeggen we! dat eenteiugkoppeling optieedt'
Als de aan ile plaatkiing ontnomen spanning l8oo in fase

verschoven is rnet de spaÀning die al op het looster stond,
spieken we van een neeratieve terugkoppeling of tegenkolrpeling'
Het is al6of de slingering van een schommel .iuist tegengewerkt
wordt door ienrand die steeds tePenge.teld trekt aan de
beu,e g inps richt ing van .le schommel. Dit gebeurt b'v' als we die

stoppen, dus de amplitude kleiner wifLen maken'
Op dezelfde wiize naakt een tePenkoppeling in een versterker
de anplitude van ale spanning lruEsen rooster en kathode kleiner'
l]r is dus bii tegeDkoppè1ing een Proter signaal op hel' rooster
nodi€! voor eenzelfde output. Tevens wordt de versl,erking neer
onafhankeliik van blliskarakterislrieken en eigenschappen van
schonmel rrillen

andere onderdelen.
VLAKKE VIJRSTERI{

1N

G

SK RO}fi\IE

Hieraloor ontstaat een vlakke versterkingskromme' Dal, wiI zegPen:
de versterking za1 voor a1le frequenlrres zoveel mogelijk geliik
zijrl. Tegengekoppelde versl,erkers ziin daalon betrekkeliik vrii
van vervorming door harmonischen. In het schena van Í18.22-l
staat vreerstanal Rl in serie met de Dlaatbe lasl' ingswe erstand Il2
en vorrnt zodoeode een deel van de belasting van de buis'
Een gedeelire van ale uitgangsspanning (weIk gedeelte i§ afhankeIiik van de verhoudi'ng ltl en R2) zal daarom oYer Rl optreden'
R- staat echter ook in seiie met de roosterkring en doorfopen
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zoxrel uitEan6s- a1s iagangsspanniag R1. Deze beide spaÀningen
zija echter 18oo in fase verschoven 1,.o.v. elkaar, zotlat ale
effectieve rooste?-wisselspanni[8 het verschil van beide
spanninEren l-6 eD een tegenkoppeling optreedt. Behalve aleze
nethode zijn ook andere Eèthoden van lregenkoppeling denkbaar,
b.v, de ultBaD86spanning capaciiri-ef aan rt roo6ter terugvoexen.
TERUGKOPPE],ING

Positieve terugkoppeling, of zoafs neestal gezesal wordt: neekoppeling, ve?groot de versterking, oEdat een deel van de
uitgangsspaa.i4g i3_lëEg op het rooster gebracht wo?dt. De
vervo?ming neent echter toe.
OSC

ÍLI,EREN

À}s Benoeg eltergie van de pfaatkring aan de roosterkring in
fase wordt toegevoerd, za1 de buis Saan oscille?en. Hierbii
wordl, Belljkslrroon-energie ongezet in wi sse 1st room-enel'gie .
In dit Eieval wordlr de hele spanning op het rooster Beleverd
aloor de terugElevoerde ener€:ie van de plaatk?ing. Geen uitwendi8e
6ignaalbioí 16 noodzakeliik' ondat iedeÍ'e kleine on.egelmati8heid
i.n de plaatÉtroom verslrerkt zaI Íroralen en zulke onrege lmat i8hedeí
zija er altijd, alie zodoende de t"iffing een kans Seven om in
te zetten. O6cllIeren is ongewenst in laag-fquenlr_versterkers
(gi11en), naaÍ' we naken vad deze eigenschap gebruik als we
hooSfrequent ener8ie moeten opwekkelr (oscillators).
ÀccousrrscEx

TERUGKoPPEÍ,TNG

teru8koppeliosr niet electrisch Baar accousl,lsch,
al,w.z. door midalel van 8eIuial, t?eedt op als 1re eeD nicrofoon
te dicht bij een luialsprekel aan6luiten. We kriigen alan het
z.S, IglgSigEgg' wat efectrisch Sesproken te vergefiiken is
net oscille?en. Een tikje uit de Luidspreker woldt in de
micÍrofoon op8evangenr komt verste?kt urit ale luidspieker' 8aàt
rreer terug naar ale microfoonr enz. eD we horen een iroon'
Op oscilleren en oÉcillators konen we later nog uitgebreid iterug.
Osclfleren, vooral iD een ontvange!' wo?dt ook 99ry
Senoend.
Een vornr van

t)1

IN}IJENDIGE BUISCAPÀC ITE TÍEN

in een triode vorEt een kleine conalensai,ot,
iedere electrode à1s plaat va4 die conden6ator dierlsl, doet.
Za zíirf, et ia een triode de plaat-roostercapaciteit. de rooslrerkathode- en de plaatkathode-capac il, e it . Deze capaciteiten zijn
vaak ongewenst, oDdat ze onÉ(ewenst e koppe l ingen teweeB kunnen
brengen, Zo kan de plaat-roostercapaciteit, als plaat- en roosterkring van een buis uit eea afgestemde kring bestaan op dezelfde
frequentie, door teru8koppeling via deze capaciteit oscilleren
ten gevolge hebben. Men heeft alaaroÍr naar rniddelen gezocht aleze
plaat-roosrencapacibeib zo kleln moceliik te maken.
Iede? paa!' electroden

rÀraarin

T.STRODT

Hiervoor is de lreirrode of schennroosterbuis ontwikkeld. Hierbij
is tussen rocster en plaat een twecd.t rooster aanpÍbraohtt het
6chermrooster, alat als een electrostatisch schem dienst doet on
ale capacitieve koppeling tussen plaal, en (stuur)rooster te
verminderen. Hei, ia geioaakt iÍ de vorm van een rooster of een
spiraal, zoalai, de electronen het op hun weg naar de plaal, kunnen
passeren.

electronen naar de plaat te kri,jgen moei, het scheflnlooster een
posilrieve spanning t.o.v. de kathoale hebben. De electronen zullen
voor het meiendeel door de windineen van de spiraal van het
schermrooster heenschietenr or! zo op de pfaat te belande4; enkele
zullen op het sctrermrooster belanden en daar een 6cherEroosterstrooD
Om

doen onl,6l aan.
On goed afs schern

dieEst te doen, moet het schermrooster vla een
net de kathode verbonden zijn. Een
overbruggingscondensato! van een reactantie van enige lrienlrallen
ohrDs voor de laagst te verwachten frequenirie van schernlooslrer
naar kalrhoale is meeslial goed, fn fi,e.22-2 is ook een tetrode io
het principeschema weergeEeven.
pad van lage inpedantie

PlNTHODE§

AIs een electron ale plaat Íret Frote snelheid bereikt, zaf het daar
aDilere electroaen 106 kuníen oakea! ongeveer zoala druppels
spatten als we een waterstraal in een pan laten Iopen.
r)4

SECIINDA

IRE

EMTSSÏE

Deze "druppels" losgemaakte electronen noemen we ale secunalaire
emissie. Tn eea triode stuurt het negatieve rooster aleze electronen
weI weer naar de plaalr, maar in een tetrode trekt hei, schermrooster
deze electronen juist aan, zodat er een omgekeerde electronenfoop
Elaat ontstaan, van plaat naar schermrooster.
KEERROOSTER

Om deze secundaire emissie te voorkomen, wordt een derde rooster,
het EggIIg!$!! fiissen schermrooster en anode aangebracht. llet
is llleestal een wijde spiraalt die een spannin8 gelijk aan de
kathode kri j€:1, r of soms iets neFatief t.o.v. de kairhode. Vaak
is dit keerrooster inwendig in de buis verbonden aan de kathode.
Deze buis heeft nu dus 5 elect?oden en heet !9gq!q19.
Het keerrooster wordt ook wel fglgrooster of remrooster genoemd.
Ín Íi.A.22-a is een penthode h.f.versterker, zoals die bii een
ontvinger gebruikt kan worden om de antennespanningen te
versterken, petekend. llen klasse A versterker dus.
le antennestroollp.ies induceren in LICI een spaníing. Is LICI in
resonantie op de ontvanpst-frequentiei alan vÍndt een spannin€Isopslingerinp pfaats. De spanning over LIC] wo?dt verste?kt in
de buis en treedt versteikt weer op in LZC:' de plaatbelasting'
waar ze inaluctief weer afgenonen kan worden.
De schernroosterspanning {ro?dt verkregen van een aftakking op de
batterij, terviiil het scÉermrooster, de pl aat s panningsbron en
oF roosLerspanninesoron onLkooDó1d zijn nel resp. cdr cq en c,,
o,n de irpedanrie van.de weF, oie de hlf.strom", to"ï"n ítr"*"Jrr,
zo gerins rogFliik te maken. Cï C4 en C, moeLen dus een geringe
reactantie hebben op de te gebruiken frequeni,ie.
ONTI(OPPEI-COND !I\SATOREN

Zij heten ontkoppe l-c ondensat oren.
L.I"VERSTERKING

Naast hun gebruik atE h.f.versterkels worden penthoalen en tetroalen
vaak Bebruikt aI6 eiodve?sterke.s in f.f'Yer6telkers. Hier dient
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het schermrooster dan vooral als versneller van de electrodent
zodat een g?ote plaatstrooÍr verkregen wordt bii betrekkeliik
€leringe p laat spadningen. Deze buizen zLin zeer gevoeliSr d.{r.2.
ze hebben een zeer geringe ro o sterwi s se Ispanning noalig, vergeleken
net triodeo van.dezelfde grootte orde, maar hun vervormlngspercentage is grolrer.
BÉA MTET rioD E§

Beantetrodes (spreek uit biem), ook weI bundeltetrodesr ziin
tetroden, waar aloor een bepaalde bundeling van de electronenstroom het effect van secundaire enissie wordt te8engegaan. De
karakt e ri st ieken van ale beantetrode ziin geliik aan die vall een
nolmale tetrode. De bekende 8O7 j.s b.v. een beaÍntetrode.
}I

ISSIl,STROOMVOED]NG

HoeweI {re in vereelvoudigde schema's steeds een batte?ii als
plaatspannin8sbron hebben getekendr zal, behalve bii draagbare

apparaten, hiervoor meeslral de getransformeerde r gefiikgerichte
netspaaning gebruikl, wordent een p.s'a. du8.
Voor veihitting van de kathode zal eveneens meestal een wiss_Ó1spanningsbron gebruikt irorden. De kathode moeii dan zo traag ziin
in afkoelen, alat ze tj.ideas één periode van het lichtnet niel,
afkoelt, omalat anilers aleze periodieke vermeeriieiing en ver|Irindering
i! electronen-emissie (1oo x per seconde bi.i een ,o pe"/sec
wisselspaÀning) zich ats een blom in de output beEe?kbaar zou
aaken. vanalaar dus de "opwa?mtiid" van buizen, geschikt voo?
wissefstroomvoedin8, die bii batteriibuizen kan ontbreken.
AUTOMATISCHT NEGÀTIEYE ROOSTERSPÀNNING

Ei is één spaoningsbron, die we nu nog moèten zien te vervaDgent
n.f. de neÀatieve roost erspanning ' Meestal doen we dit aloo? een
deel van de plaatstroom door een weerstand in de kathodeleiding
te laten vloeieD, die dan behocr:liik ontkoppeld noet ziin' orudat
aDders immers teg€nkoppeling optieedtt líA.224,
Doot de spanniBgsval van de Plaat6trootrl ove? de weerEtand RK wordt
ale kathode positief te8elover aarde, ofwel neBatief liegenover het
roosterr wat via de iDput ean aarde IiSt (via eea hoge reerstand).
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He1,

rooster is in dezelfde llate negatief t.o.v' de katho'le '

kunneí de €lrootte van de weerEtand berekenen met de wet van
OhD, als de plaatstroon (ev' plaat- en s che?m?oos t Prst loom )
bekend is, en de benodigde n.?.s. (negatieve rooster spa'ning)'
Voorbeeld: Een buls neemt 40 mA pLaatslrroom en 10 mA scherEroosl"er_
stroom. De n.r.s. noet ín deze instelling 5 VoIt ziin'
Hoe scooF isde R,. ?
- =-2=roon.
""k -= 6.Ta ,+ -O;OI
0'o5
gaat
alus in feite van de effe'tieve
De ontwikkelde 5 VoIt over Rk
plaatspanning af. nit is inners de spanning pLaat - katho'le:
Het vernogen van deze weerstand moet ziin:
lv = E 1. I = 5 x o,o5 = + watt'
(Het noderne synbool voor E is U; u ziet alus ook vaak w = U x I)
De kathode-weerstand oethoale wordt dóórom aui'onatisch genoend'
ooalal, ze zichzelf reÉ!e11r. Zou ale plaatstroom groter wordent dan
wordt de spanningsval over Rk Ciroterr dus de n'r's' en woldt de
pfaatstroom beperkt; ongekeeÍ'd bii een te lage plaatstrood'

We

SClGRMRCOSTERSPÀNNTNG

De schernroosterspanning

voor tetroden en penthoden wor'lt

inee_otal

via

een serieweerstand af €,'enomen.
I'r, Íi8.22-, is de h.f.versterkel van fi-C'22-4 nognaals geteketrd'
nu net automatische n.r.s. en s chernroo st eis e rievoed inB '
paimi ng t
De grootte van Rs 1s weer te berekenen aIs de Echermroosl'e r s
2iin'
bekend
p.6.a.spanning en schermroosterstroon
Voo?beelal: p.s.a. spanning = 2rO Volt
scne.mroostersDan_ing (V*2) = Ioo volt
schera cooslers L roon (I^r) = 2IdA
t5o
- = ö-Í-ó'2 I5O.OoO -" ooosf'
ds
!e ilissipalrle is: W = E x 1' 1ro x 0'002 È 0'' l{att'
en
De reactantie van de ontkoppeL-C's in katho'le- ' scheruieaar'le
een
is
doeleinden
plaatkriÍrg noet 8e!inE! ziin. voor h'f'
van O tOOl ÈF goed.
COMBÍNATIE BUIZEN

we krj_igen
vaak worden twee systetsen ia één glazen ballon verenig'I;
duo-trio'Ie
l'riode-penthode
!
'
dan b.v. een duo-dlode (dubbeldiode)
'

OPGÀVEN

]AS
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Naar aanleialing van alles wat er over buizen is gezegd, raden

wij u aan eens wat buisgegevens nader te bekiiken.
De hÍeronder volgende vragen zijn,

wat practische vra8en bei,ref1,

t

gebaseerd op gegevens van Philips buizen.

1. Wat is een tsI 84 Voor een buis?
2. Teken eens eell schakelschena met aanBifte van waarden voo?
een klasse A versterker. Wat wil dat zeggen, een kla§se A
ve rsterker?
,. Hoe €lroot iè de verhouding priin./sec, bij een luidsp"eker van rO?
4. Teken nu hiervoor een Etr'86 als l.f, versterker met weerstandkoppelin8. Hoe groot zal de n.r.s. ziin ?
,. Teken tevens een psa met snooispoel ingang vool deze verslrerker,
voor alubbele geli.jkrichting.
6. Teken een h.f. versterker met een Etr' 86.
7. I{oe kunt u lre €lenkoppe l ing in de versterker van fi8.2 en 4
aanbrengen? Wat betekent dit? Waarom?
8. Geef eens een voo?beeld van een terugkoppeling.
9. Teken een klasse A.B.eindversterker met 2 x EL )+ me1, aLfe
waarden. Hoè groot za1 hie- dF n. c.s. ziir?
Hoe berekent u de kathoale-ont koppe I C ?
10. In welke gevallen wordt een klasse C versterkel gebruiklt?
Moet deze push-pu11 uitgevoe?d worden?
11. lvat is het verschil in sturin€: voor push-pull en parallel.?
12. Wat zou er met ale buiscapaciireiten Elebeuren bii pa"aI1efschakeling en wa], belrekent dit?
lr. Waaron urerd de lretrode ontvíikkeld?
14. Waaroo werd ale penthode ontwikkeld?

tra
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OSCILLEREN

In les 22 hebben

we gesproken over

(posj-tieve) teru8koppefine in

oscllleren' Àla er

genoeg

een ver§terker_schena was'

er tril"lingen' die zichzelf aan ale gang hielden.
NornaaL treedt dit oscitleren slechts op één frequentie op en
de keuze van deze oscil]atie-frequentie kan verkregen worden
door een afgestende kring voor de frequentie 1,e 8eb?uiken.
ontstonden

I1.

F. OSCILIATOR

In fig.2r-1 is zo'n teruS8ekoppelde versterker getekend, nraa?bii
ale frequentie van oscilleren bepaald wordt door de resonantiefrequentie van LICI. Door 1,2 wordt in de iuiste fase een
zodat ile schommel" op het iuiste
spanning teruggekoppé1d oP i
noment een zet krijgt en oscilleren optÍ'eedlr.
ONGEDEM?TE TRÍLLINGEN

trllIingen. Gedurende de positieve helft
van de periode zal het rooster positief ziin en zal er roosterDit zijn dus

ongedempte

lopen. Hieraloor ontstaai, een
negatieve spanni[g op het rooster. De Srootte van aleze weerstand
is afhankeliik van de benodigde neEatieve rooslrerspanning en
varieert tussen enkele duizenden en enkele ti-enduizenden Ohms.
st?oom aloor de weersirand R gaan

ROOSTERSTROOM

buis o6cilleertr za1 èl alus roosterst]:oom gaan Iopenr iets
wat anders niet het geval is. ÍIet optreden van roo§te?strood' te
meten met een millianpèremeter tusseí de roosterweerstanal en aardet
is een zeker irekent da], de buis oscilleert. Deze rooslterstroom
kan tussen O'I en, mA fi8gen. AIs de roosterst,oom en de roo6terweerstand bekend ziin! is ale negatieve roosterspa'ning l'e berekenen'
A1s een

ROOSTERCONDENSATOR

De roostercontlensator C^

'

alient o& te voorkouenr dat

ale

roosl,er-

tr9

strooin doo! de spoel zou afvloeien, een gelijkatroon-blokkering.

Zijn reactanlrie noet voor ale h.f.spannin8 gering zijn, rneestal
is zija Br:ootte tussen 50 en 500 pE. nit is wel de eenvoudigste
soort osciflator, die echter iI1 deze vorm niet veef Bebruikt rrordt.
HA

Rl IEY-

OSC

I LTÀ[OR

Xea veel gebiuikte oscillator-schakeling
is de z.g. Harlrleyschakeling. Deze is qenvoualig af te leiden uit de Echakeling van

fig.2r-1,

Zi,e tiF.25-2.

Tn deze tekening is het schena van fig.2r-l

nogmaals getekend, met dit verschil,

dat nu de teru8koppelspoel
niet aan de plaat verbonden is, naar via de kathode loopt, waar
imners de plaatstioom ook doorheen Baa1i, De spoelen L1 en L2
hebben nu een zeer va€te koppeling, zelfs een directe Eagneti6che
koppeLing en de graad van terugkoppeling wordt ingeslreld door ale
kalrhoale meer naar aarde of naar het ?ooster te verplaatsen.
WiI di1, schema werken, dan moet in de anoalekring echter nog een
belastingsweerslrand RB opgenonen worden. Bij het llartleyschena
moeten we echte? nog een stap verder Baan met onze afleiding, fig.21-1.
We kunnen de plaat ook capacitief aan de spoel verblnden en via
een hoogfrequeDt smoorspoel voeden, Dit maakt voor het principe
van de Iserking niets uit.
PARALIEL GEVOËDX HARTI,XY
De kathode kan nu aan -ho o8spanning (-hsp) verbonden worden. In fí8,21-,
is alan ale Harl,ley schakeling aan€legeven, gevoed via een h.f.smoorspoel, terwijl de plaat via C, mei, de spoel gekoppeld is. C, Èoet
een lage reacirantie hebben, in de grootte-orde van 1OOO à fÓ.OOO pf;
men noemt deze wijze van toevoeren aler hsp wef paral le lvoed ing.
SERIT GIVOE)E HÀRTI,EY

Ien seriegevoede Hartley zou er uitzien als in fig.2r-4 aangegeven.
Een andere princj.piële oscillatorschakelin8 is de qg!ÈL[q§, V/aarbij
de Hartley de terugkoppeli.F inductief was, is dit bij de Colpittsoscillator capacitief .
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COLPITTS

\n fig.21-5 is een p?incipe schema van de Hartley aangegeven'
met \Àreglating van de stroombronÈen en alle hier niet ter zake
doende onderdelen. Daarnaast in fig.2r-6 de collpitts.
Bij de Hartley vinalen we rooster en pfaat efk aan eefl ziide van
de spoel verbonden, rl]et de kathode aan een aftakkin€! daar tussen
in. Deze aftakking bestaat bij de ColpittE eveneens' maar hier
wordt ze gevormd door de beide capaciteiten Cl en C2. llergroting
van CI t.o.v. C2 versterkt hier de terugkoppeline, het heeft
hetzelfde effecl, a1s verschuivinE van de kathode aftakking naar
de plaatkant bij Hartley,
CI,APP

De clapp-osciflator
is afgeleid van de colpitts' fí8.2r-7, e\
vergelijk deze figuur ÍFt fi8.21-6. De afstemkring ríordt gevornal
dooÍ' i, Cl, C2 en C1 in serie met eLkaar. CI en C2 ziin ieden
ongeveer 1OOO pI; Cl is de afstencondensatorr C4 is de rooster_
condensator! R de rooster lek weerstand ter verkriiging van
negatieve roosterspanning, terwijl de kathode voor geliikstroom
geaa?al moet worden, maar hooElfrequent via een smoorspoel onaler
spanning noet 6taan.
De h.f.smoorspoel in de plaatkring alienl, als belasting en zou
eventueel door een weerstand vervangen kunnen worden' De effectieve
spannin€! op de plaat wordt dan natuurliik gefinger. C, dient
als ove?bruggingscondensator van de ho ogspanning§bron , om deze
een lage reactantle te geven.
Il.f.spaDning van de clapp kan worden afgenomen van punt A of B
(capacitief), terwijl het ook inductief van L mogelÍik zo\1 ziiÍr'
ECO

De eco is een afldere veel gebruiklre osci]latorschakeling.
ei8enlijk een Hartley mei, daarachter een Ios gekoppelde

Het is

verslrerker buis, fig.2l-8. In de eco (91e ct ron-goupled-96c i l lat or )
wordt altijd een tetrode buis of een penthode met een suppressorroóster aan kathoale verbonden, gebruikt'
de kalrhode aftakking iegelt ale
l,ICt is de trillingskringi
141

(inductieve) teruErkoppefing en we zien eigenliik net hei, schernrooster van de buis a1s plaat een enigszins gewiizigde Hartfey
schakelinB, De pLaat van de buis is via de electronen6troon in
de buis,(vaodaaÍ'de naam) en het slrukie 6poel tussen kathode en
waarbii de h,f,spanning van
aarde gekoppeld rnet de oscillator'
punt A wordt afElenóinen,
Een voordeel van aleze schakeling isr dat deze oscillator tanefiik
door de niet diÍ'ecte
onFevoeliF is voor belastingsvariaties
'
koppelinE! vàn de oscillator met de volgende buis.
Met belastinEisvariaties wordt bedoeld' dat een afsteÍaming van
een eventueel voLgende buis geenr of zeer weinig, capacitief
ten gevolge heeft' AIs dil, €iebeurt'
meeslepen van de oscillatorkring
verandert n.1, de frequentie.
KTtISTAL0SCILIAT0RS

freqentie-constantheid te waarborgen' gebruikt
men kristalosc il laltoren.
Iliervoor gebruikt men plaatijes kwartskristal' die de eigenschap
hebbe4 mechanisch 1re gaan triLlen in èen frequenirie, afhankeli.ik
van de dikte. lien plaatie met een diklre van I mn geeft een freq'
van ongeveer ,OOO Kc/s, of loo nete?. In fi.E.zr-9 i6 een schakeling
aangegeven. Het kristall is
van een eenvoudige kristal-oscillator
aarde,
R
is de roost eiwe e?stand.
aangebracht tussen rooster en
gebracht
met de ei8en
Als de kring LICI ln afstemming wordt
frequentie van het kristal' die du§ onveranderfiik i§ en bepaald
wordt door de dikte van het plaatie kwa?]rs, zalr door een terug_
koppeling via de plaat-roostercapaciteit van de buis' dit kristalplaatje in ziir1 ei8en frequenlrie gaan trilfen.
Om

de uiteiste

PIEZO-EI,ECTRISCHE II'ERKING VÀN HET KRISTÀI

heeft weer tot gevolg, dat op de
beide kaDten van het kristaf een spannin8 komt te staanr die aan
het roosl,er wordt toegevoerd' versterkt in de pfaatkrj.n6 optreedtt
teruggekoppelil wo?dt via ale ca-g (Capaciteit anode-grid=rooster)
van de buis, enz. Ie hoogf?equent ener€lie kan inductief van L]
of capacitief vaí punt A af€ledomen worden.

Deze beweging van het kristal

r42

ENÍ]RGTI] \NJRSTERKING

In het algemeen zal men de oscillatoi niet direcl, energle aan
ale anlrenne lairen afgeven, fn ale eerste plaats is de afgegeven
energie slechts gering en bij een kristal-oscillator
noet deze
laag gehouden wo?dent omdat anders de mechanische t?illingen
van het kristal zo sterk zouden worden! dat dit zou breken.
gestuurde oscillatoren (die ook weI zelfVoor de niet-kristal
geëxciteerde oscillatoren helren) kont hier dan het bezwaar van
de frequentie-variatie bij bcla6tinpsverandering bij, die we
reeds bij de eco noenden. llen in de wind zwaaiende antenne zou
b.v. zulke frequenlrie-variaties te weeg kunnen bren€len.
1e passen daarom na een oscilfator, de z.g, qqll!4-lLp, neeslraf
nog enerE:ieversterkinei toe, in kLasse C meestal, omdat hierbij
het renderneni, het grootst is. De benodigde n.r.s. wordt neestal
verkregen uit een conbinatie vs.n vaste n.r.s., met een batterij
of een psa, en een roosterweerstand.
I'ig.2r-IO geeft het schena van zorn energievensterker, capacitief
met de stuurtrap gekoppeld. C1= koppelcondensatoi' ca 10O pI.
On energieverlies te voorkomen is tussen rooster eD de loosterweerstand Rt een h.f. smoorspoel tussengeschakeld.
De vaslre n.r.s. dient om te voorkonen, dat bij qregvallen vàn de
sturlnF, afs er dus geeD roosterspanning over R1 wordt ontwikkeld,
ale buis te veel pfaatstroorn zou trekken. Rl woidt berekend
volgens de wet van Ohm, daar inners bekend i6 hoeveel n.r.s. de
buis noet hebben voor C-instelling en de slruring Bemeten kan
worden. C2 en C, zl:irt by-pess oondensatoren van 10OO tot 1O.OO0 pI'.
R2 is de schermroosterweerstand, te berekenen uit schermroosterspanning en -stroon.. Bii RI wordt de h.f.energie afgenoEen.

v.r.o. or c.0,
voor een dergelijke meertrapzender wordt, aIs hei,
een nielr-kristaf-oscillato? betreft : VIF.O' (Jariabele .!requentie
oscillator) genoend, Als een kristafoscillator de stuurtiap is'

De stuurlrrap

noemt rnen aleze

\Àre

I

ale

c.o. (crystal gscillator).

14t

P.A.
De eintltrap wordt op dezelfde Í'iize wel p'a'

(!o{'er_gmplifier)

genoemal. lUe zul.len de vio graag op een fage f'equentie' b'v'
l,?5'llc/s of t,, lÍc/s laten werken' omdat het op deze frequentie
mogeliik is een stabiefer vfo te bouliren dan b'v' op l-4 of 28 Mc/s'
(ristallen Í0e1, als gronalgolf 14 of 28 Mc/É ziin zeer dun' dus
zeer duur en breekbaarr zodat Ínen om op de hogere freq'-banden te
kunnea werken bijia altiid fre quent ie _ver'lubbe l ing toepast'

I

REO U}]NT

IE- \'ERDUBBELING

frequentie veralubbeleni soms verdrievoudigent is zeer
van ale stuull'rap wor'len toegevoerd aan
eenvoualig. De trillingen
een in ktasse C iagestelde verstelker' De plaatkring van deze
buis wordt nu niet op de grond8olft maar op een halmonische
afgesteroalr de Itweede of de derde. Door het sterk aanweziB ziin
van harEonischen in de pfaatkring worden deze er dan door de op
"uitgezeefd"'
die frequenlrie afgestemde kring als het wale
genoemd'
(lrequency-qoubler)
f'd'
wel
Àchter ale verdubbelaar' ook
ist dat
hiervoor
re'len
!e
p.a,
toegevoegd'
wordt meestal nog een
afgegeven
de
van
gaat
i'en
koste
al"tiid
verdubbelen in ale eindtrap
energie.
lit

B],OKS CIlEMA

fig'2'-f1'
Een blokschena van een zender zou er uit kunnen zien als
OPGÀ

IBN I,ES 2'

.

t. Àls alLe tÍappen van het blokschema van de 2I Mc'ls zen'Ier'
capacilrief gekoppeld ziin en in de verschiLlende trap?en
bulzen EI 89' 6V6, 6V6, 8O7 gebruikt wor'Ieí' de spanning vaD
een
psa 1250 Volt is en van psa II 600 Volt' tekeo
'lan
zender'
aleze
schena net ivaaralen van
2. Teken een clapp vfo.
,. Teken een c'o. en 1eg deze uit'
4. Waartoe dieDt een f'd.?
5. Teken eeÀ HartleÍ en leg deze uit'
144
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I,ES 24
NIUIRODYNISATIE

ÍIe hebben bij de bespreking van variabele o6cillatoren (Ies 2r)
ons beperki, tot twee hoofaltypen' ile Harlrley i'let inductieve
terugkoppefin8 ea ale Colpitlts net capacitieve terugkoppellng'
net enige alaaiuit afgeleide schenais.
lir zijn echter nog analere osciflatorlrypen, b.v. de l'rankliooscillalto, en de Barkhauzen-Kurz oscilLato?, die r,/e niet zullen

oscillato?, die met de inwendi'8e buiscapaciteit
werkt, juist a1s de kriEtaloscillator' hebben we nog ove?8eslagen'
terwijl deze toch we1 belangrlik is. nat is de_ z'g'
behanalelen, Een

T. P. T . G. OSCTILÀTOR

T.P.T.G.schakeling (tuned Plate 1,uned Erid) uit fiA'24-1'
Rooster en plaatkring ziin op dezelfde fiequentie af8esl,end'
alleen t!ei, elkaar gekoppeld door ale plaat-?ooster cspaciteit Cag'
Deze 6poeleÀ staan bii de [.P.$.G.schake]'ing zo ver Dogeliik
uil, elkaar en loodrecht op elkaa?, Doo? de plaai'_ioos1'e!
van de bui§ za1 echlier een capacitieve koppelin8
capaciteil, C^dt5
ten gevol8e zal hebben'
die-oscilferen
oplrreale[,
belangriik' omdat ten gevofge van
daarom
i6
vooral
Dl1, schema
oscilleren a1§ T'P'T'G' o6cillator
vaak
koppelingen
onEewenste
Zie b.v. het schema van fíE'24-2t
bii
h.f.ve?sterke16.
kan optredeí
gekolpe1d
i6 oet de pfaatkring
capacitief
waar een ei[tltrap
zuivere T'P'T'G'een
alus
hier
We
zien
vori€le
buis.
va4 een
van de
roo6tercondensator
als
de
koppel_C
daar
schakeliíg,
groot zal
voldoende
van
Car
-82
ÀIs
de
zal
doen.
T.P.T.G. aliensi,
optreden'
oscilleren
onFewens;
eindtraP
deze
zaI
in
zijnt
we kunneí tiit nerken dooldai, er ook zonder stu?ing roosterstrooE
een
za1 Iopen. We kunnen alit ongewensi, oscillereí voorkomen
'loor
dooi
penthode
en
een
b.v'
a]s
Cec,
een
kleiae
met
nene4
buis te
tle bedraaLiog zo te oakenr dat d;ze cag ook niet vergroot wordt'

De

NEI'[RODYN I§ÀT

Een andeÍ

ÍT

niddel' dat biJ tdoden, dle iEDers

eea Srote Cag hebbe4r

l+,

absoluut toegepast moet wordent om oscilleren te voorkoment
is z.g.gqgE9gJ419gj:9. Het kornt er op neer' dat we de invloeà
van de Cag val1 ale buis wegwerken.
Een nogelljkheid hiervoor 1s aangegeven in fiCi'24-la'
van de buls uit met een brug va!
lltJe 'balanceren" hier de C^ót!
wheatstone met 4 conalensatören, waarvan (z'ie ,g.24-1b)l
één is C.* , de anode-rooste? capaciteilr;
buis;
Cén is C*[. de roosirer-kathode capacii,eit van
'le
één is Cr;
één is C2,
Cag is uii, Eeba lance erd als: CZ I CI = C.g t Cgk'
tooo cae
CZ =
Met andere woordent als Cl = IOO0 pF, dan is
"gk
C ën C moeEen natuurliik Fenooen worden met alle
t u,n",', dan tussen ') en 25 pI'
u35.."i"51""r""i teiten er ui;
I iBgen.
illle kunnen

"o

inductief neutrodyniseren door een negaf ieve
terugkoppeling te introduc€renr die iuist de positieve terugkoppeling teeenwerkt' fi8.24-4. Hierbii noet de wikkefrichting
van de neut rotlyni salt ie 6poe 1 zódani8 ziiÈ, da1, inderdaad !9993ook

koppeling en Eeen Deekoppeling optreedlr.
BUT'I'IRTRA P

Als ieolatie om te voorkonen dat belaslrinBvariaties op de
eindtrap op de onniddelliik vooraf€laanale vfo zouden terugwe?ken
G)-g.24-5) en ook ondat ale vfo vaak niet voldo€nde ene!8ie levert'
wo?den vaak een of meer tussentrappen Itus sengeschake 1'l i die dus
"iechtuit' kunnen staan en €ieen frequeni,ie verve e lvoudi8eD '
Men noent dergefiike trappen buffers of b.a,(àuffer-amplifier)'
Zie blokschema fíA,2tL-6.
SIJIU.TELEN VAN DE ZENDER

telegrafie-signaleÀ te kunnen geven moet het h,f'sigoaal'
onalerhroken kunne[ wordeÍ. Het eeDvoudiEst is wel' de sleutef
te plaalrsea in de kathode van ale elDdt?ap. We onderbreken dan
alus de plaatstrooÍo van de P.a.
Om

146

t

SPACER

Het kan echter ziin, dat' voolal bij onvoldoende neulrrodynisai, ie t
het signaal van de voorafgaaade f.d. of b.a. via de C^^ doordringt lroit ia de plaalrkring van de p.a. en zo door de anirenlte
dat ook bij sfeulrel "op" een
uilrFezonalen {roidt. Dit betekent
'
zwak signaaL Eehoord srordt. Dit is dan eeÈ 2.8. rustgolf of §Pg99I.
STEUTX]

EN rN TUSSENTRÀ?

Sleutefen tn een tussenirrap is vaak een goede oplossingr naar
dan moeten de volgende t?appen zoveel vaste n.r.s. krÍi8ent
dat de buizeÍ van de volEende lrrappen hun di€sipatie niet

overschrijaleÍ. Deze bulzen kriiSen iÍnmers Seen h.f.spanning
neer en de automatische n.r.s. valt dus weg.
Sleutelen in de onmiddelliik op de v.f.o. vol8ende tlap
veroorzaakt be fast ingvariat ie 6 van de v.f.o. i die lrot een
f?e que nt ieverand er ing bii sleutelen aanleidÍng kunnen Sevea
(chirp ).
SÍ,EI-IIEIJN VÀN

V

.I' . O.

Sleutefen van de vfo 1s, aIs alle volgende lrrappen voldoende
n.r.s. hebbenj vaak hel, eenvoudi8ste, naar het isr vooral op
de hogere frequenties, moeiliik om een chirp te verniideni
sleutelen van ale vfo Seeft echter de llogeliikhei.d tot break-in
werkerr d.rÀr.2. luisteren met de ontvanger tiidens de sfeutel_
op-perioden.
SrÉLnE-cN VAN DE KRISTA L-OSC1L

LÀTOR

kristal-oscilLator (c.o.) geeft sons
aanleiding tot een chirp. Deze cbirp kao, ook bii de vfot
slrerk wo?den vermiBilerd aloor ale spanning van de vfo te
stebiliseren, zodat ale sleulre1-op-spanninA geli.ik is aan
'le
spanning met neergedruklre sIeultel.

ook sleutelen van de

SI,EUTEIJ

De

IN

KAÍHODE

plaats vad de sleutelr al§ we io de _hsp leidiag sleuteleot
t+?

noet rlalruurlijk aan kathoaleziide van de buis zijs, Zou men de
sleui:el ld de +hsp kaat plaetsen, dan zou de volle hoogsPannlng
op de sleutel 6taan.
SI,EI]IE], ÍN

SCIIERMROOSIER

Bij Gcheruoosterbuizeo bestaat de mogeliikheid in de scheflnroo6terleiding te sleutefen. Dit heeft het na'lee1, dat de vofLe
hoo8spaDning op de EIFuteI staat en tevens !0o?d1i bii 6leutel_op
ale buis meeslal nier hebee'l afEekneoen' zodai een rustgolf
(spacer) ontstaat.
SIEUII], IN

§TUURROOSTERKRÏNG

Eet is ook mogeliik te sleutelen tussen aarde en rooster'lseerstand '
Bij sleutel-op woralt ale weelstanal roostel-kathode oneindiS hoog'
waardoor het roosteÍ §terk negatief wordt en de buis dicht slaat'
KIIiGI

Lrr

r

RS EN BCT-TVI

We hebben

I.

twee soortel

klik

oP

het signaal:

een kIik, alie onlrstaat alooralat aan ale sfeutefcontacten een
voDk optreèallt' die op alle frequentie§ afs een harde kljk

1ie ho"en is en z.g. U.:glj!. (Uroadgasting interfe?ence) of
bureístoriDg ve?oorzaakt ia de naburiSe omroe pontvange rs , dlan
wel te zien is op tle lr.v.ontvan8ers (t.v.i'= lelevisiod inteiference). Het Sebied van b.c.i. en t.v.i. is veel groter' maar
tlit soort klikken ls een der vormen van storing.
Deze voDkvormiDg is eeDvoutliS te voorkonen door een h'f'filtert
zo dicht nogeli.ik bii de 6leutelcontactenr te nÖnteren volgens
het schena vaÀ f!9.24_7.

2.

een

klik' die op hel, 6i8naa1 zeff zil, en

mee uii'gezondeD

wordt. Een klik du§r alie he1, signaaf een hard karakte? Eeeft
en sons over een 8edeellre van de bsnal het luisteren olmogeliik
kan maken. )eze kl.ikkeÉ. ontstaan, doordat de zender te plol'seling
aan-r respectlevefiik ultgeschakeld wo!'lt ' Tiidens het sleutelen
moet ale zendel Elet te p1oÈ§efiDg aan- en uitgeschakeld worden'
Dit is Àatuurliik een kwestie van EilIisecoBde'!'
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Het plolrseliag opkomen van het signaal kan vermeden wotden
door een.zellinductie van enige aillihenryi he1, plotseling
uitschakeleB kan verneden woralen door een condensairor van
e[kele ptr', zodal, het schema van een dergelijk klikfiltei er

uit ziet als in fig,24-8,
Te veel zelfinductie bij oscillato?-sIeuteIiÈB Eaakl, een
chirp; te veel C geefl, een staartje aan het signaal.
oRiÀr,'EN LES 24

f.
2,

Wat doet
Wat doet

u afs u\À, buren klagen over klikken tijdens seinen?
u a1s u een medeamateur in dezelfde plaats hoort,
wieÈs signaal links en rechts vergezeld gaat van een klik
van 100 Kc,/s breed?

,, Wat iB een chirp?
+. Waartoe dient eeI1 buffertrap?
5. llat is neul"roalynisatie en waarom wordt dit toegepast?
6. Moet een verdubbelaar met een triode uitelevoerd ook
7.
8.
9.

geneutrodyniseerd worden? IXaarom?
Een een buffer met een penthode? Waarom?
En een buffer met een triode? Waarom?
Hoe neDtrodyniseert u?

LES 25
MOIUIÀT]E

onaler moduleren van een zender verstaan we

het "enten" van

trillingen op de boogfrequenlre draagSolf van een
zender, met het aloel deze spraaktrillingen op deze wiize over
te brengen ( radiote LefoÈie ).
Dit kan o.a. op ale volSende twee manieren Seschieden: als
anpl itude -motlul at ie (g:g:) en als fre quent ie -IEodulat ie (f.m')'
laaSfrequente

AMPLÍTUNX-MODULÀTIE

ie bezien. Hierbii mengen
b.v. foOO l(c/s n1et een laagfiequent signaal van b.v. SOOO c/s.
Aan fig,25-l zieÍ we wat er Sebeurl, bi.'i aEpI itude _mo'lulat i e '
In A is het ongenodufeerale h,f.signaal weergegeven met iÀ ons
voorbeeld l.OOO.OOO trlllingen per seconde. Hie?Eee wordl, het
I.f, signaal B Seltrengd, Op punt q (fig-14) is de 6panning van
het l.f.signaal nul en zal ale anplitude van heit genoduleeÍle
signaal (fig.25-1C) geliik ziin aan die van het ongeÍroaluleer'le
signaal, de draaSSoIf.
Tn punt ! is de ]. f .spanning op ziin Bl99!§!9-398gil9yg punt i
ale geooduleerde h.f,spanning zaI nu ook zo geiing mogefiik ziin'
Bij punt c hebben we weer dezelfde toestand a1§ bii ar terwiil
bij g de genoaluleerale h.f.spanning zo groot nogelijk zàL ztiÍr.
trl,e zien dus, dat de gggLllI1g van de draa88olf verandert bii
\]ve

zulten eersli de

amp I

l-tud e-modulal,

we een hoogfrequent siSnaal van

modulatie, vandaar de naan.
Xell stroommeter in de antenne, die ale effectieve waarde van de
wisselspanning aann,list r zal in het geval Cr hei, Senoduleer''le
signaal, meer aan!ÍiJzen dan in gevaf Àt de draaS8olf; bii
noalulairie neerolt de antelrnestroom toe.
MODULÀTIE.DIEPTE

.spaEing 1§r hoe sterker het h.f.6i8naa}
zal worden. Zii kaD zelf6 zo Eroot wo::de]1' dat het
h.f.si8raal eve[ afgeknepen wo?dt, z.g. overEodulalrler saar'Ioor
I{oe hoger ale 1.f

getloduleeral
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natuurlijk sterke vervolming optreealt. In dit €leval zal de antennebii moduleren minder worden: Onder modulairie-diepte
verstaan we het SeiraI in procenten, alat de verhoualing aangeefl'
van de amplituale van het ongemoaluleerde signaal to1, die van het
Senoalu1eerde signaal! fig.25-2. HleÍ'in is de noaulatie-diepl'e
o6. Als iQ = QP, dsn is oe
de ve.houdins" 19
ldr uitgeoruq- in
sirroorn

nodDl at i e-dieDte

= tOO%.

ZIJBÀND.EN

U zult u herinneren' dat' a1s we twee frequenties bii elkaar
b?engen, behalve iedere frequentie apartr ook hun som- en

hun verschilfrequentie te voorschi.jn kont. Men noemt dit
verschljnsel zweving. Deze zweving zal ook bii moaluleren optreden'
BANDTRXLD'Í'E

Als we, zoals in ons voorbeeld, -'en 1OOO Kc/s signaal met
,ooo c/s caàn moaluleren, tieden eirDggl§! op op 1o0, Kc,/s
en op 995 Nc/s, Dat wil zeggen, dat dit si8naal naar even
lO Kc/s breed is: We noemen deze t0 Kc/s ale bandbreedte'
Dit is aian ook de redenr waarom we bii a.E.middengolfomroepstations tot 45OO c/s moaluleren' n.1.
binnen de voorgeschreven 9 Kc/s te houden.
STA

oBr

de bandbreedte

BILITElT

Als we Eaan moduleren met a.n. t is het de bedoelinB, dat de
anpLitude veranilerd lvo?dlr. De frequentiei het aanl'al trillingen
per seconder bliift echter geliik. Als rdodulatie een draa8gofffrequentie veranderinE! ten gevol8e heeflr' maaki, dit' dat de
alraag8oLf van frequeotie verandert' zodat oBnodiS storing
voor naastliFgenale stalrions v/oldl, veloorzaakt. Deze oígewenste
fre quent ieverand erin8en ontstaan als we in een oscillatol en
zeker in een zelf-geëxciteerde oscillal,or gaan nodulelen' Tn
hel, algemeeí zuflen {re on alit te voorkoDenr gaan rno'luferen in
een trapi die vaa de vfo door minstens één b.a' gescheiden is'

r51

LINEARlTEIÍ
De amplltutle vaa de h.f'output moet' tot foo% modulatlediepte
toe, recht eveoredig ziIn met de amplitude van 'le modulereDdë
fiequenlrie. Bii een oniuiste instelling van de genoduleerde i'rap
vervomiaBt ontstaan'
kaÀ zeer licht niet - Lineali'te it , en

'lus

zullen nu ove?gaan tot een besprekinB van
grondvorrnen van modulat ie sist emen voor a.m.

\i,e

'le

verschillende

PIAÀT ONUIÀTIE

is wef de plaatmodulatie' Het
in te slrellen en siopel toe te passen bii

Het meest populaire syBteem

zeer eenvonaliB
iedere p, a.

j's

I]::g.2r-, toont dil, syslteen voor een l,riode p'4" eenvou'li8_
heidshalve zonder neutrodyni6atie getekend' EeD balansoodulator
(klasse À, ÀB of B i-ngeBteld) is met een t'afo gekoppeld Eet
ale plaatkTing van ale p.a. ne 1.f.spaÈning van de mo'lulator
wordt in deze trafo gecol[bineerd net de plaatspanniÍg van de
zendereindl,lap. \oor IOO% modulatie-diepte moet de uitgaDgsspaDning van de noalulator en de wikkelverhou'litr8 van de trafo
zodani8 zijnt alat tle plaatspanning van de p'a' var:ieert tussen
nul en tweenaal de spaDning in ongemoduleerde l'oe6tan'I'
I.I..

ENERGlE

ne getsialdelde output van ale genoduleerde ]'rap i5t zoals reeds
wèrd gezeBtlr tiidens Doduleren hoEiel dan in otrSeEoduleer'le

toeEtantl. Deze extra ener8ie moet trii plaatmodulatie door tle
l.f,verslrerkerr de ooalulatoi dus, geleverd wordetr' Deze
nodulator moet hiertoe een energie Seliik aarl 50% van de iaput
van de P.a. kuoaen leveren.
Afs ale eiadtrap IOo mA bii 5oo volt neeÍnt ' oBgelDoduleerd = 5otr
input, dan moel, de !flodul'ator voor 1oo% nodulatie-diepte een
vernogen

\ai

25

W

kunnen afSeven.

MODULTTIE IMPEDANT.t.EJ

De elndlrrap vortDt
r12

voor de uodulator

ale

belastin8.

De iupedantie

van deze belastin8
ons

voorbeeld:

P],ÀAT. EN

i6 te berekenen uit de !flet van
. E 49= = S.OoO Onr,
'=Í=d.loo

Ohm

en is in

SCI]URMROOSTER MODULATTE

Bij een schernioosterbule (penthode of lretrode) noet hei,
schernrooste? mee Semoduleerd worden bii plaatmodulatie. ne
schernioosterspanniDF lvord], dafl na noduleren op ziin iuiste
waarde gebiacht nei, een weerEtand R' f1A.2r-4.
I]EISlNGMODULATIE

Een van de oualste vornen vaa plaatmodulatie en lrevens wef de
eenvoudigslieJ staat bekend als lleisingnoduLatie. Een nadee:l

is, dat in de moalulator naar één eindbuis gebruikt kan luoralen!
al.w.z., alat de $reinig efficiënte klasse À inÉtelling voor de
&odulato?buls Eebruikt noe1, worden. Deze methode is dan ook
alleen voor geringe energieën bruikbaar.
fien poede aanpassin€: in impedanties, zoals bii een lrrafo' is
niet mo8eIijk, fíg.25-5. Een conplicatie is nog het feit' '1at
ale plaatspanning van de nodulator hoger rnoet ziin dan die
van de p,a, voor IOO% modulatie, waartoe de weerstand R met
biibehorenale oatkoppel C voor de I.f.energie dient.
De eindbuls van de zender i§ niet geneuiil'odyniseerd Sei,ekend'
De snoorspoel L is eeí zelfinductie van erlkele ltrifIi fen"y.
Àls R we88elalren wordt, zotlat de input van de p.a. hoEer wor'li' t
is met ale lleisingnoalulatÍe een diepte van 7O à 80% te bereiken'
ROOSTTRMONUIÀT1E

is' dat de mbduLal,or groot
uitgevoerd noel, ziin en een gloot vernogen (+ x dat v'd'eindtrap)
Een naaleel van plaatmodulatie

moet kunnen leveren. wanoeer we echter de modulerende spanning
aan een rooster aanlegFen, behoeft deze veel geringer te zlin
orE een overeenkomstlFé plaatstroom-velandering teweeg te bretrgen'

Extra energie toevoereír zoals dit bii plaatdodulatie Sebeurt.
is echter nlet mogeliik. Iq principe rnoet 'Ie p'a' zo ingestel'I
woralen, alat ale buis in ongemoduleerde toestand niet ziin vol1e

t5,

levert, wal, wel het geval is, a16 hii 10O% SeEoduleerd
wordt. Een insteltinE! bij roostermodulatie-Ínethoden is dus
Doeiliijkeri roosirermodulati-e-nethoden zijn dus moeiliiker.
Roo6t ernodu lat i e kan op het stuufooster, zowel a1s op het

vermogen

scherrtr-

of

supp?essorrooste? worden toegepast.

§TlruRROOSTER MO)ULATIE

Stuufoosl,erEodulatie kan bij iedeÍ'e buis lroegepa6t wordeni
schema hiervoor i,6 weergegeven in fig.25-6, toegepast op
een geneut Í'odyni se erd e triode.
Bij een penl"hode of tetiode is dit schema eveneens brulkbaar,
a1leen moet daar he], schermroosirer zowel voor h.f. (net O,0O1 ,rF)
als voor 1.f, (met 1 ptr') ontkoppeld worden.
Vía de trafo T wordt het I.f.si€:naal i$gebracht. De l.f.spanning,
die gesuperponeeid op de geli.jkspanning van de n.r.s. voorkont,
regelt de instelling van de buiE en op deze wi.jze ook de output,
in overeenstemning met de modulerende spanning.

het

SCIIT]RMROOSTERMODULÀTI

N

Bundellret?oden kunnen zeer goed

in het schernrooster

geEodufeerd

worden. De nodulereDde spanning Isordt weer gesuperpoÉeerd op
dè sc he rmroosre r-f e 1i j k s panning, fíC . )5-? .
Sc he rmroost e finodulat ie is veel minder critisch in te steflen
dan stuurroosterroodulalrie. De benodigde I.f.energie is gering,
ongeveer + x de gelijkstroom input van het schermrooster.
IC'ÍRROOSTIR MO'ULATÏE

zijn iÀ de regel niet genakkelijk ir1 het schermaooEter
te Inoduleren. Het is beter voor deze buizen suppressor-rooslrer
r1odulalrie toe te passenj als tenminste het suppre s sor-ro ost er
a1s apaii: rooster naar bulteí is uitgevoerd en niet inwendi8 al
aan dle kathode is verboEalen. Daar het suppressor-rooster steeals
een negatieve slanning heeft, is de benodigde I.f.energie zeer
geringi de suppre s s or-ro ost eis panning Iigt in de oide van -10O V,
In het schema van fig,25-B is geen aparlre n.r.s.ba1,i,erij geiiekeDd;
de hele benodi8de n.r,s. wordt door de weersitand geleveral,
PenthoaleE
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Bij keerrooster-nodulatie is

een Srotere diepte dan 98% níet

gewenst.
KÀTHODE MONULÀTIE

ldshalve noelDelr wii nog even de kathod e_oodulat i e '
In de kathode kornt zowel de plaat- aIs de roostelspannin8 voor.
AIs wij hier dus met een trafo een I.f,spanning opbrengen' zal
deze.I.f.spanning zowel de rooster- als ale pLaatstÍ'ooo
beïnvloeden. Een goede Iineaire instelling is LastiS te
berelken, terwijl de modulator ongeveer + tot O'I van het
Yol Led ighe

.

vermogen van de eindbuis

noet kunnen afgeven, afhankeliik

van het feitr hoeveel plaalr- en hoeveel roostermodulalrie er
oplrreedt.
ilr zijn nog een aantal andere modulal,ieanethodenr zoal6 t)'v.
c

maar voor het princiPië1e beErip
'
niel, ter zake doenale.

Lamperl, ube-nodulat ie

nodulatie ziit\

d.eze

van

AI,GEIMNE OPIMRi(ING

Bij

IOO%

modulatie-diepte bedraagt de toenaEe van
t.o.\. O% nodulaltie-diepte: 2r%.

de

antennestroom
OPGAVEN

l.

I,IS 2'

Waarom

zal

Den

biina

sireeds de eindlrrap noaluleren en

niet

een vocrgaa de trap?

2. wat zijn ale voor- en nadelen van plaatmoalulatie?
,, Wat voor soollten roostelmodulalrie kent u?
4. ll/at zijn zijbanden?
5. Wat is nodulatie-dLepte? T'eken eens een ovelrgenoaluleerd
h. f.6 ignaal.

6.

Teken een zender, vfo clapp' b.a' - !.a. 8O7 bundel-tetrode '
HeislDg gemotluleerd in plaat en schelln?oosliel aloor een
tweede 8O7, met twee weerstaDal gekoppelde voorversterkerbuizen (penthoden).

rr5

LES 26
TR,EQUENT
Pq

IE

MO)UIATIE

.NCTPE

Bii À,M. hebbea we Sezien, dat door het noduleren' neestal van
de eiDdirrap, de g!.811!gg9 van de draaggolf veranderde; bii 100%
draaggolf zelf'
modulatie zeffs tussen O en 2 x ale waarale vaÍ
'Ie
\i]ijziging van de frequentie van de draagPolf noesl' zoveel
mogeli jk worden voorkbnen.
Bij F.M,, lrequentie nodula.tle' geschiedt iuisl' het tegenove?ge6teld.e: aloor de modulerenale spanning wordt de frequenf ie van
ale draageolf Aewiizied' maar niet de anplitude' FiB'26-1 stelt
dit voor in beeld' r,uaarbii A de draaggolf is, B de moduleren'le
spanning en C de draaggolf na modulatie.
Het is natuurliik niet nogeliik in een tekening de verhoudin€!
juist te naken' Ílaar het pri'ncipe
van het aantat trillingen
wordt hier toch in ieder geval mee weergegeven'
DíVIAT IE

iD draaggo 1f -f!e quent ie is recht evenredi8 Ínet de
verandering in amplltude van het nodulerend 6i8naa1 en $'e noemen
deze frequent ie-veranderinF de deviatie.
De ggpffEqg van de alraaPgoff verandert niet tÍidens nodulatie'
De veranalering

VOOiTDELEN

I'. M.

F.m.heeft bepaalde voordelen boven a.Í0', í'aarvan we1 het vooríaa&ste is alat ale storingenr alie op een signaal kunnen voorkonent
zoals luchi, s1, oringen r slroÍingen van machines, enz" aoplitude
gemoduleerd ziiDt a16 we a.n. met een a'$'ontvanger gaan
beLristereni horen we dus eveneenE cleze (a'n' )storinÉen'
Ilebben we te naken rnet f'n. ontvanBen op eeÀ f'n'on1'vangert dan
zaI ale a.n.sto?ing hierop niet of zee? Sering gehooid worden'
NÀDEIIN I.. M.

radeef i6r alat een f.m.zender zeeÍ' breed 16 dooi 'le deviatie
alie oatstaat. Voor f .n. kodt alaaron eigenliik alleen het Eebied

Een

t56

bovet1 50 Mc,/s in aannerking, omdat daar nog Í'efatief

frequen!iebaDden ongel'rui r.t l ipgen.
Op ale lage?e anateurbanden wordt Íre1 een

b.ede

lband fre quent ie

nodulatier n.b.f.m. (narÍ'ow band lrequency modulation) toegepastt
waarbij de deviatíe zeer gering wordi" Sehouden. Voor een
toelaatbare deviatie verv/i.izen wii overigens naar de later te
behandelen bepalingen van de zendmachtigin8.
IASE

sma

MODULATÏE

Een soort van flequentiemoalulatie is de fase nodulatie of p.n.

(de p komt van Bhase). on het vel]schil tussen f.n. en p.m. te
beFrijpen, i6 het nodig, da]" we inzien' dat de frequentie van
een wisselspanning wordt bepaald door de snelheid, waarnee de
fase verandert.
-A1s de fase b.v. ,600 in één seconde doorloopt, is de frequentie
I perlsec; tloorloopt de fase 72oo (2 x 1600) per seconde dan
is de frequentie 2 per/sec.
Verandereí we dus de fase, dan verandert ook de írequentie.
De frequentievéranderine of deviatie hangt af van de §nelheid
van fase ve rand erinF , evenals van het aantal Sraden fa se ve randering.
Anders pezegd: bij p.m. is de deviatie afhankeliik van amplilrude
en frequentie van het moalulerende signaal'
Bij f.m. is dit alleen een afhankeliikheid van de anplitude.
Dit betekent, dat we bii p.n, dit effect van de frequenlrie door
een frequeDliie-correctie f ilter moelren corri8ereDr omdali analerg
de hoEe tonen een veel groter deviatie zouden geven dan de ]age.
Evenafs n.b.f.n.! bestaat er ook n.b.p.n.
resultaat op de draaggolf aangaat ' ziin f.n.
\rat het uiteinilelijk
p.n.t
voo? de hoge tonen, dus geliik.
en
met een correctie filter
MONUIÀT

I'

DIETTE

Bij f,[r. of p.m. kan een overdodulatie niet voorkorneo. Wef kan
het genoduteerde si€.naa1 een zo Srote bandbreedte kriigenr dat
het niet mee? in zijn geheel te ontvangen is' nit zou a1§
overmodulal,ie betiteld kunnen worden, naar is 8ehee1 afhankeliik
van de bandbreedte van ale ootvanger.
t5?

Bij n.b.f.m, (of n.b.p.n,) [eemt nen als maaiistaf aanr dat de
breedte van het signaal dat van een a.n. si8naal niet mag
overschÍ'ijden. Dlt wi1 dus zeggen' dat een n.b.f'm'zender met
aIs hoo€:ste Bodulatie fiequentie 2100 per,/sec een bandbreedie
vall. 5 Kp/s niet maB overschrijdea.
ZÍJBANNgN

Lvenal6 bij a.m. hei, signaal ziibanden heeft r zullen ook bii
f .Í0. ell p.m. zijbanden optreden. Deze zijbanden te bepaleo is

echter veef noeiliiker dan bii a.n. We kunnen hier volstaan
net te zegErenr dat bii noalulatie door één enkele toon bij p.E.
of f.m. een aantal harmónisch gelegen zijbanden zal optreden.
Di1, aantal hangt af van de verhouding tussen nodulaltief requent ie
en freque4t ie deviatie.
IREQUINTIE

\TERTE ELVOUD IG Í NG

Als we f.m. gaan toepassenr zullen we neestal de f?equentie van
de osciflator (vfo) gaan variëren met de nodulatie. Afleen bii
p.m. is het tuogeliik ile nodulatie in een latere trap te doen
plaatsvinden. We noeten er aan denken' dat bii iedere frequentieverveelvoudiging ook ale aleviatie net dezelfde factor verveelvoud igd wordt.
Àls b.v. een vfo op 1r75 Mc/s een 28 Mc/s zender: stuurt ' d.w.z.
een ve rze st i envoudi E!iÍ!8 van de oscillalror frequentler en de
deviatie van de vfo is maxlnaal 500 p/s, dan is deze deviatie
op 28 Mc/s reeds B Kc/É geworden.
YOORDEET N.

B.I'. M. OF N.B.P.M.

boven a.E. is wef' alat het
veel ninder burenstoring (bci en tvi) veroorzaakt ilan a.l[.
Bovenaliea is de Doalulato? uilrerst eenvouali8 te naken en behoeft
bijna É!een energie te Ieveren.
Ilen voordeel van E.b.f.m. of n.b.p'n.

NA)EEI N. B. F.Ií. OF N.B.P.M.

N.b,f.D. of n.b.p,m. kaa op een a.n.oDtvanger ontvangen gordeni
158

het effect vai een goed ingestelde n.b.f.m- of n.b.p.m.
zerlaler is net 1/4 gelijk aan die van een lOO% a.n.
Eenoduleerde zender met 1/4 van het vernogen. Gezien de
vel-e klachteD, die de P.T,T. dagelijks bereiken van omwonenden door l.f.iEpraten,
beschrijven wij hieronder een
n.b. f . n. nodulato r/osc i 1I a I or.
MNTEODEN

ilr zijn veel f.n. en p.m. nethoden. De eenvoudieste manier
van f .n. is we1 het verbindèn van een c onalensat or-nic ro fo on
parallel aaD de stuurkring van de vfo! zodat bij bespieken
van de microfoon de vfo-fiequentÍe in het rythme van de
spraaktrll lingen €lewi i z igd wordt.
Deze methode wordt echter Íieinig toegepast.
l,[e zulIen één zeer eenvoudige en toch zeer eflectieve methode
van f .m, beschrijven, fig.26-2.
HieÍ' is het afstengedeelte van een cfapp-cfo getekend net
daarbij de fiequentie-nodulator. Deze bestaat uit 9en kleine
dioder b.v, È-A 50, die zijn spanning krij€it via een belastingswecrstand R van ongeveer 50 KJt. Via cI van 5 à 1O pI', is de
diode gekoppeld nel, ale afstem-condensator van de clapp. De
hoogfre quent -s mo ors poe 1 verhindert een hoogfrequent kortsluiting
van ale diodeplaat tegen aarde.
De diode staat alus, via de koppelcondensator Cl, parallel
aan de afstemcondensato?. We kunnen nu op deze diode een
wisselFnde I.f.spanning hrënsen via C. (O,At yF).
Een diode is op te vatten als een kleine condensatorr waarvan
ale ruimteladlng tussqn kàthode en anode te beschouwen is aIs
het diëlectricum. Deze ruinteladin8 veranderen we door de wisselende
plaatspanning van de diode t.€1.v. de wissefende 1.f.spaining.
Als de ruimtelading veranderlr, ver.ndert ook de capaciteit van
ale diode-condensatori die via CI parallel stonal aan de afstemcondensator van de kring en dus verandert de frequentie van de vfo.
Een simpel voorver6terkeitje van één penthode is voldoende oo deze
f.m.schakefing a1s n.b.f.n. op alle anateurbanden prima 1re doen
werken. Voor p.n. koBen de nethoden neer op een fasedraaiing
varr een van de tusseni,rappen. In prlncipe: als ale plaatkring
van een tussentrap verslreDd wordt, dan geeft dit een Inorlentele
faseve randering.
t59

SINGLI]

SI}E BAND (S.S.B. \

S,S.B,, in het Nealerlands "9nkel Zi.j Band" is een aparte le6
over deze moalulat ienethbtle waard. Waalom? Omdat bii eer! IOO%
A.M. gemotluleeral si8naal (fie.26-Ia) reeds 2/1 \an ]r.et vermogen
aloor ale draa8lgo1f i§ uitgestraalal; de ziibanden bevatten du§ f,/,
van het vermogen. Dit geeft te denkenl Inners één zorn ziiband
bevat ale informatie, die bi.j de-modulatie in de ontvanger overblijft. Willen wii alus een 'nuttig' siBnaal uitzenden, dan dienen
wij één zi.iband en de draa€5golf te onde?drukken. l'[et an'lere
woordenv het gehele uit te zenden vermogen dient in één ziiband
te q,orden gestopti fi8.26-24. líen spreeÈt dan van !!!9L4!jLE!9.
Alvorens E.Z.B. te beschriiven, bekiiken we eerst fie'26-r' die
een balansmod ulai, or te zien geeft' De balansoodulator heeft de
eigenschap aIIeen bii modulatie vernogen te leveren en wef de
zijbanden, dus g99!-gl9eg-89]!' Dit is a1s vofgt te verklaren.
De beide penirhod e-bui ze n lqorden in tÈgenfase zowel h.f. als 1'f'
gevoed. De anotle kring zal voor h.f. kort gesloten ziinr indien
er geen modulatie si8naal aanweziF is' Bii modulatie werken de
zijbanden samen, zodat alfeen de ziibanden aan de anode kring
tevoorschljí konen en men heeft dus dubbel ziiband.
Op aleze nanier iE het vermo8en a1 ondergebÍracht in de ziibandeí'
zodal, het ontlerdrukken van één ziiband nu overblijft a ft'Z'B'
te verkri.jeen.
Er: beslraan enkele systenen voor het verkriiSen van E.Z.B. en
wel volgens frC.26-)a en 26-)b,
Bezlen we Í).8.26-1a naalel, dan valt het ziiband-filter op' dat
slechts één ziiband doorfaat. Hel, behoeft Eeen betoo8' dat 'lit
filter een scherpe doorlaat karakteristiek Ínoel, bezitten oI1
'lie
zijbanal uit te filteren. die we nodig hebben.
Men heefl, eigenliik de keus uit 2 soorten filtersr n.l.
I. het mechanisch fllter' b.v. collin§ trpe Í455-11 en FSoo-r1
in se?ie. Tugargs- inpe d ani, ie 15 KrL. I'i8.26-4.
2. het kristal-filterr in eeí eenvouali8e uiirvoerinS. Fi8.26-5.
flet kristal-fllter heeft een smalle doo rlaat-karalrberi st iek t
i,v.n. ale hoge Q van hel, kristal, o! diens frequenirie b.v. 5OO Kc/s'
Uiireraaad is de Lo-kring hlerin tllede bepalend.
De Bloot6te iuvloed op de aloorlaat-karakteristiek heeft CI. Índiea
nu de caDacltieve waalale van C1 kleiner is dan de capacitieve
160
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dan zaI de karakteristiek volgens
waarde van het kiistal'
fig.26-64: 5oa Kc/s ziini bii geliike capacitieve waarde
volgens flg.26-6c en bii grotere capacitieve waarde vofgens

fig.26-6b.
U ziet, alat alit nog geen ideale karakteristiek oplevert'
helrgeen door het plaatsen van een 2e kristaf wel mogeliik is
volgens fig,26-7.
opgemerkt alient te worden, dat X2 ongeveer 2 Kc/s hoger in
frequentie ligt dan {I' tenej.nde fi'g'26-7b te krijgerl'
\!e gaan weer terug naar fig.26-ra en zien' dal' het E'z'B'
signaal wordt gemengd ' i,enein'Ie op de erewenste frequentie uit
te komen' waarna ale lineaire eindtrap het signaal ve'sterkt
en afgeeft aan de antenne.
T)-C.26-1a is mri door de behandeling van de bal ansmodul at or '
eigenLiik volkomen verkfaarbaar geworden' Toch wiILen we nog
even het h.f. fase ve rs chuivings ne twe rk (r'f'phase-shiftnetwork) en 1.f. fase ve rschu iv ingsne twe rk (audio phaseshift-network ) aant iPPe11.
In fig.26_8 geeft een eenvou'lige r'f 'phase-shifli-network
wordt
weer voor 9 Mc,/s' dat door de capaciteit van de spoel
bewerkste I l igd.
Het aud i o_phase _sh i ft -network kan d'm'v' een eenvoudi8e
fasecraaier volgens fiP.26_9 uit8:evoerd wo?deD'
een
l,rTocht tot nu toe Sesp?oken ziin over het uitzenden van
bekiiken'
E.Z.B. signaal' laten we dan nu eens de oni'vangziide
Het ontbreken van ale sterke d?aaggolí bi'i S'S'B' zenders'
maakt de S-meirer als sterkte-indicator onbruikbaa?'
Afs alSemene iegel voor S'S'B'-ontvangst geldt:
Schakel de onlrvanger op Manual Volune Control (M'v'C')'
draai ale 1.f. re8elaar geheel openr terwiif de h'f'regelaar
wordt lreru8genomen. Ret S.S B signasl op m+ximale stelkte
inschakelen en deze
afstemmenr hierna de hulp-osciltator
langzaam veranaleren van frequentiet totdat de S'S'B'
verstaanbaar wordt.
(B'tr''O') heeft
Wat heeflt u Sedaan? We1' de huLp-osciltator
de ontbrekende alraa8golf van het s'S'B'signaal velvangen'
hulpd?aageolf (B'F'0') de
dus bii de de-modu-Lator Í'as
'le
draa8Sotf van het S.s.B' signaal' (fia'26-10)'
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t.

IAS

Waarom
z

26

wordt bii E.Z.B. alleen vermogen uitgezonden in

de

ijbanden?

2. ne balansmodulator draagt 2 ziibanden over aan b'v'

een

kristal-fi1ter,
De onde? zijbanal van ongeveer 49a l<c/s willen wii de kristalfilters laten Passeren.
Ce v raigd wordt:
a, Teken ale g"wen§te doorlaat karakter-istiek van het krisli^1fitte r met frequent ie-verne ld ing.
b. Teken de boven ziiband van ongeveer ,la Kc/st indien deze
wel en indien deze niet Y'/ordt doorg'elaten'
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t 1i,s 2?
ON1IYA NGERS

nu behandeld het uitzenden van hoogf requent signalen,
at dan niet gemoduleerd. Thans zuflen lvii ons bezig houden met
het ontvanpen vaÀ deze signalen.

tr[e hebben

ÀN1'CNNE

Uocr het ontvangen vao h.f.signal.en is in de eerste plaats een
instrunent nodig, da], de elecbroÍíagnetische goLven opvangt en
ze brengt naar de plaats waar ze nuttig werk kunnen doen' de
antenne, Deze noel, zo hoog en vrii moF€liik ziin opgesteld en

zo mogelijk van een zoilanige lengte ziin, dat hii il resonantie
Imoers dan zullen wii aan het
is met de te ontvaneren trilling.
uiteinde öf een maximale stroonr öf een oaximale spaining mogen
vefl1/achten. De hoo€lte is belangriik' omdat we bii een hoge en
vrije antenne veel ninder lasl, hebben van abso?berende werking
van cmringende gebouwen, van de boden, enz., terwiil het
storinpsniveau bij de grond van slrofzuige?sr scheeiappa?atent
enz. veef grolrer is dan oD e[iÉle hoogte.
AARDE

On de h.f.stroÉen te kunnen laten afvloeien, is een aarde
noodzakelijk. Vaak wordt deze aarde aI capacilrief gevorÍ0d vj.a
b.v. de voedingstransfornator en het lichtíetr maar een goede
aardvepbinding zal toch vaak betere iesultaten geven.
Als we nu, volErelr§ fig.27-1r een telefoon in serie met antenne
en aa?de schakelenr horen we'qlggg, Denkt u' oE dit te begriipen'
nog eens even aan de tekening van de gemoaluleerale d?aaggolft
f i-c,24-lc.
Op iedere heel korl, duiende, positleve halve periode volgt
direct eeÀ even gloter even korl, durende negatieve periode' lIet
van de telefoon zal deze snelopeenvolgende positieve
trilplaatje
en tregatieve pulsen Ëe611et niet kunnen voISen, zodat dus in
de telefoon diepe stilte zal heersen.

L6'

A1s we echter eens slreeds een halve periode zouden kunneÀ afkappent

zoals in fi8.27-2 ls aangegeven, dan ligt ate zaak anders. Als
sterker
deze sttoon door de tetefoon zou lopen! zal het trilplaatie
of zwakker aan€ietrokken worden in het ritme van ale modulatie.
Met analere woorden: we horen de rLodulatie' De (hal ve )hoogfre que nt component is er lreÍr overvfoede no8 uit te zeven door een
condensator net een waarde van b.v. IOOO plr die dus een lage
reactantie heeft voor h.f. en een hoge voor 1.f.
DI]TECTT!;

Di1, proces van hoorbaar maken van de nodulatier noenen we detectie.

rle rroeten nu nog een toeslrel vinden, dat één helft,

b.v. de posi-

tieve (of dc negatieve) van de draaggolf afknipt.
,IODE

Dirll'lrc'! Í ll

Tn les 14 hebben we een derPeliik toestel a] behandeld' n.1. de
diode. Als we nu hei scheÍna van lig.2?-l nog eens overtekenenr

kriigen we ífg.2?-r. De door de antenne opgevangen siSna'Len
of, zoafs we dit bii ho og,fre quentg o Lven
worden gelijkgericht,
meestal noemen, gedeteclreerd irl de aliode D (de gloeidraad net
gloeispannine is hier eenvoudiPheidshaLve weggelaten).
Het gedetecteerde signaalr dat ei dus uitzret als fie'27-2' wol:dt
afgenonen van ale kathode. De h'f.component wordt door C (lOoO pF)
naar aarde afgevoerdi ale I.f'component brengt de trilplaat
van de telefoon in ber/egin8.
KRISTAI D]ODTN

vaí loodglas' silicon of
€rernranium bezllrten ook de eiSenschap de stroom in één richting
beter te eeleiden dan in de andeie. Schenratisch wordt zo'n kristal
de
voorgesteld door het teken -->È waarbi.j de piilrichting
zwarte
De
richting aangeeft, waarin de stroon word1, doorgelaten'
Een
píj] komt dus met de kathode van de diodebuis oveleen'
voordeel van de kristaldiode is het ontbreken van gloeispanningl
de kleine afmeting en de lanPe leveasduur.
Somnige kris1ra11en, b.v. kristallen
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ÀI'STEM KRING

De antenne van het schema \ran fig.2?-1 ontvan€tt echter niet
rnaar a1le trillingen.
En bijgevolg
slechts één h.f.trilling,
zuflen a]le zenders, die een sterk genoeg signaal in de

ontvan€r-antenne ve?oorzaken, de telefoon doen aanspreken. lve
noeten dus aI1een de gewenste trilling
Paan uitzeven' wat we
doen met de afstemkring.
Een L.C.k?idg in serie heeft op de resonantiefrequentie een
oneindig hoge reactantie. Voor alle andere frequenties is dit
s lecnLs de wpFrsrsrd van dÉ karn8.
Bezien we nu eens het 6chena van fre.27-4.
AlIe door de antenne ontvanPen h.f.spanninPen worden narir a.rde
afgeleidt behalve die ene, waarvoor de L.C.kring in resonantie
is. Deze spanning zal opgesLinFerd worden tot een hoge warrde,
afhankelijk van de q van de kring, gedetecteerd worden in de
kristaldiode (hoe deze peschakeld staat is hier onverschiLliS)
en de h.f.component wordt weer door C2 uitgezeefd.
De l.f.conponent doet de telefoon aanspreken en vloeit'
evenals de h.f.component af naar aarde.
!]CENSCqAP|EN I]0D1,]

D

ó,II]CTOR

De diodedetector is tameliik ongevoeliS, d.w.z. heeft een vrii
sterk signaal nodig om in werking te konen. Daar de dÍode
ene.gie afneeml, van de krin8, wordt deze vrii sterk befast, en
de Q van de kring za1 Laag ziin. lÍen probeelt dit soms te
voorkomen door de diode af lje takken op de kiing,r Daar de
gevoeligheid verminalert daerdoor nog meer. Een diode kan echter
zeer sterke signalen nog onvervornd verwerken'

PLAAÍ DLTÏCTIE

lien tweede detectienethode staat bekend onder de naam plaatdetectle. weergegeven in f j-e.27-5.
De antenne is hierbii vreggelaten en vervangen door een
inductieve kopoelÍngr waar h.f .spanning wordt toegevoerd.
Door Rl,voor h.f. ontkoppeld net C2' kriigt de buis een
zoalanige ne€iairieve roosterspanninS, dat de buis is ingesteld

76'

in het onderste (kromne) deel van de karakteristiek' punt A
v4i fíg,27-6. De wissefspanning, die aan het roostei wordt
aangelegal (op de verlrikale lijn van fig.27-6 getekend)' zal
in de plaatkring van de buis in de positieve periodehelft
worden versteakt. in de negatieve poriodehelft verzwakt.
l,[e maken hier met opzet van een vervor]ningsverschi.insel
gebruik. De twee helften van de periode heffen elkaar dus
niet op: als we de h.f.conponent in de Dla3tkring met Cl ei
uit filteren, zal dus een l.f.spanningi overbliivent die over
de belastingsweerstand It2 via dc kopn(rlcondensator C4 afgenonen
kan worden. Iren Du natuurliik ock e€in telef,ron in de plaat]eiding kunnen schrkeLen. ook cen tetrode of penthode kan .lfs
plaairdeteclror worden geschakefd, Ver€'ist is slechts een
instelLing in het k?omme deel van de karakteristiek.
EIGENSCHAPPEN PLA

AT

D]LTEOTOR

De plaatdetector i6 gevoeliger d.tn Ce dioder omdat er enige
versterking in de buis optree.lt. Hi,j kan sterke signaLen
onvervornd verwerken! ma^a niet zuLke sieake a1s de diodedetector. Daar er peen roosterstroom looptr v/o?dt geen energie
van de kring afgenomen en wordt de Q van de kring niet
verslechlrerd door biischakeling van de plaatdetector'
ROOSTER DETECTIE

Roosterdetectie is een conbinatie van diodedelrectie en 1.f.
verste rk ing.
Het rooster van de buis is a1s diodeplaat van een diode te
beschouweÀ en de belastingsweer6tandt waarover de I.f.spannlnE
kont te staan, is RI, zie fí9,2?-?.0m te voorkomeí, dat de
afstemkring net ziin lage ohnse weerstand paral.Ie1 aan R1, die
in de grootte van I à 2 Mflligt, kont te sliaaa, is een geliikstroonblpkkerln8 C aangebracht r die naar een zeer fage reactantie
heeft voor ale h.f.spannineen (5o à 25o pr').
Deze 1 f .spanninF staat dus tussen rooster en kalrhode.
dan gaat het roostel't
ALs we nu het schena afmaken (fig.27-8),
van rooster van een
roI
vervullen
tweede
atias diodeplaat, ziin
versterkerbuisr en de zwakke l,f,spanninBen op het rooster
zullen versterkt in de plaatkria€! optreden en over de bel.astin8slseetstanal R2 via de koppe Ic oídensat or kunnen Íorden afgenonen.
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E]GENSCHAPPEN ROOSTER ]]ETECIIOR

De loosterdetector i.s de gevoeliFste van de drie' maar is
betrekkelijk gauw overbelast.
Tevens belasi, hii, evenals de diode' de kring. Door een penthode
of een tetroCe als buis te gebruiken, wordt de gevoefigheid verder
vergroot. llen penthode of tetrode heeft inmers een g.rotere
versterkingsfactor dan een triode.
Uet de getekende scherna's is alleen t;elefonie (een genodule_"rde
draaggolf) te horen. f,en telegrafiesienaal geeft geen wissel_
spanning in de tefefoon, hoogstens een tik bii het begin van het
teken (het weer loslaten van de trilplaat)'
TERUGKOPPELlNG

De gevoetigheid van een plaat- of roosterdetector kan vele
malen vergroot woralen door een insteLbare teruekoppeling te
maken in het schema. i)e roosterdetector leent zich het bestr)

voor deze loepassing en hii wordt ook neestal als teru€gekoppelde
detector gebruíkt. Behalve de Pevoeligheid \uordt ook de effectieve
vele nalen
Q van de inganPskring en da'rdoÖr de selectiviteit
vergroot. i{et grootst iF de Q' àIs de teiugkoppelinP zo is
(op het randie van
i.ngesteldr dat de buis nog net niet oscilleert
genereÍ'en).
trlet de buis juist

in genereren' warrbii ecn ruisend geluid
optreedt in (le telefoon of speaker' ziin ongemoduleerde c'w'
signalen te ontvangen.
ben verder in Penereren draaien van de buis (neerdere 1'eiuP'koppeIing dus) heeft verli'os van gevoeligheid tot gevolg' Stef' dat
de buis oscilleert of genereert (bii een ontvangbuis spieken we
vaBk vaII Senereren) op looo Kc,/s' Eén onFemodureerde draaggolf
van IOO, Kc/s is dan, door het re-'ds genoemde zÍevingsverschiinseli
te horen als een toon van lOoO P/s.
steBnre! we ale ontvangerkring af naar lool Kc/s toet dan zal de
toon steeds lageÍ' wortlen (het frequentieverschil wordt steeds
minder) tot de toon op 1oo, Kc/s nul p/s }edraagt' Het signaal
is dan niet hoorbaar. Bi;j verder craaien wordt de toon weel hoFer
(bii loo4 xc,/s looo p/s, enz) tol, het signaal buiten afstemming
van ale krinP liet en niet nree? te horen is'
167

De toonhooglre

waarbii het slgnaal verdwiint'

is afhankeliik

'
de selectivil,eit
van de q van de kring en is bepalend voor

van

de ontvaÍger.
SCHAIGIINGEN

roosterdetector
Een schakeling voor een ijeruggekoppelde triode
is weerpegeven in fi8.27-9'

Lf en 1,2 ziin in de iuiste fase met elkaar Prekoppeld'
l"
de lekweer"po"iuo
L.C- is de aistemlrring, C, de roostercondensatort RI
want
te'ugkoppering'
de
.inàu, a. (rro pr variabeï) beheerst
bÀo'-ld'
hierdooP word! de h.f.sp.rnni'rP ov'r Ll
soe3ker een ruisen
Op een bepaald punt zal in de teLefoon of
De h'f'smoorgenereeft'
genoo"a ,ro"aen, aangevende, dat de buis
en C4 is
houden'
te
af
spoel dient om h.f. van het 1'f'gedeelte
wordt
uitgang
De
uitFang'
de
de normale ontkoppelcondensator over
versterkerbuis
een
waarachter
hier gevormd door een I.f.trafot
van het signaal'
geschakeld kan worden ter verdere l'f'versterking
h'f'versterkingt
(O)
trappen
lien dergelijke o4tvanger rnet nul
ve'kort
oscillerende detector en l trap 1'f'versterking r wordt
weI aangeduid met 0-v_1.
Teker
Met de O-v-t zijn verras.end goede resultaten te bereiken'
gebÍ'uikt'
worden
p'.nthoden
wanneer als detector en 1'f'buis
laat in verhouding tot een grotere ontvanger
1)-" selectiviteit
te wensen overr maar vooral voor telegrafie 1s deze onljvanger
zeer 8evoelig. Tot ongeveer I9l5 was de O_v-l de standaaid
lonen bij wiize
ontvanEler op een anateurstation' Het zou de noeite
van oefening een O-v-1 1,e bouwen'
O-v-l rnel'
Hieronder votBt een volledig uitgewerkt schema van een
middel
door
regeting
rnet
twee penthoden, een eco terugkoppeLing
ing'
va^ ee"l vaPiabelp s'hermroostorsDanl
en hun functie na'
Ga voor uzelf eens alle gebruikte onderdelen
op
!a en L1 (ant'spoel en afstemspoet)' aftakking voor kathode
afstenrspoef'
de
van
oigur""i to% van het aantal win'linPen
Ant.spoef 25o/o va1 l\et aantal windingen van de afsteÉspoel'

t6a

Ct 1OO pI' met fiinregeling
C2 10O pF
C,' lOO Dtr'
C4 IO.OOO pF
C5 Io /]I

Rl r

'

tn

R2 afhankeliik vaí ale 1.f.buis
R, 50.o00o potneter
R4
'O.O00O
R. O.5
MQ
SM smoorspoelr 20 mH of neer
T uitganErslirafo van plaat inpedantie op impedantie luidspreke!
of koplreleloon
Hoogspanning IOO tot 2O0 VoLt.
OPGA\TN

IES
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1. Noem eens d?ie verschi.llende detecto?en net hun eigenschappen'
2. Leg de werking van een ?oosterdetector uit'
,. lÀJat is een kristaldetector en hoe werkt deze?
4. Hoe is een ongemodufeerde draaggolf te horen?
een triode
5. Teken een O-v-1 met psa met dubbele geliikrichfing,
aletector. tiiode 1.f. trafo gekoppefd.
6. Wat is het verschil tussen a.m. en f.n.?
7. Teken eens hoe een Eremoduleeral signaal (a'm') er op de prmten
ArB en C van schema fI8.27-11 uitziet.
8. Waartoe dieat de conalensator ovei de koptelefoon in het
schema van 'Vraaq ??
9. flat is het verschil tussen f .m. en p'n'?
10, Teken een Hartfey en 1eg dit schena uit'
ff. Wat is neut rodYnisat ie ?
12. Wetke sleutelklikken kent u? wal, is de reBedie er tegen?
Ir. Teken eens een claPp vfo.
14. Hoe i5 de werking va! een c'o.?
15. Wat ziin zijbanden :bii a'n. en waar li8gen die?
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ONTVANGERS

(Íervolg

)

NADE!],0-v-1
uen nadeel van ale o-v-l isr dat de antenne, hetzij inductieft
hetzij capacítieft met de afstenkring gekoppeld is.
Dil oeLe{enl Ll/ee dinEen:
Als de antenne in afstemming is, zal de detector veel moeiliiker
tot oscilleren te brengen zijn, zodat een O-v-l zogenaamde
dode o.Lekken vertoonl,, wa.r de detector niet, of b.v. pas na
verhogÍng van de plaetspanning, wil Penereren.
Tevens kan een slingerende antenne een in en uit genereren
brengen van de ontvanger ten gevolge hebben als deze "op het
randie" is afgesteld. zoals toch meestal het g-evaf zal zlin.
}]en ander grDot nadeel is, dat de oscillerende detector a15
een zender gaat werken, die ongedenpte golven uitzenalt en zo
in een wi.ide k?ing slrorend op alle op dezelfde frequentie
afFestemde ontvanfers kan werken. Daarom j-s ook in het RadioReglement, waarover we nog nader' bii de wetteliike bepalingen
te spreken komen, het gebluik van een O_v_l verboden 1n het
gebied van 15o Kc,/s (2ooo n) tot lroo Kc,/s (2oom)'
HOOGFIiIQLÍENT YNRSTÈRKÍNG

Deze noeiliikhecen kunnen we onzeilen door een trap hooÉlfaequent
versterking aan de detector te laten voorafgaanr die in de eerste
plaats als isolatieverslrerkel werktt maar bovendien nog een
veigroting van de eevoeliSheid van de ontvanger (door de extra
(Aoor de
versterking) en een vergroting van de sefectiviteit
extra afstemkrinE!) ten Sevolge heeft. Een schema van een h.f.
versterker is weergeBeven in fi8. 28-I'
Het is een in klasse A ingestefde versterkerr waarbii we voor de
buis slreeds een penthode of tetl'ode met kfeine Cag zullen nemen
te voorkolden. Schermrooster er1
om oscillereD a16 t.p,t.g.
kathode zi.jn h,f. ontkoppeld net condensatoren' in de plaatkring
vindt een capacitieve koppeting met de roosterkÍ'ing van de
detector plaats. íen inductieve koppeLing zou natuurfiik ook
nogeliik zijn, zie faq.2A-2.
L70

r-v-1
1 detector
tiidl
lan€ie
die
ontvanerer'
een
I-v-l,
een z.g.
en 1l.f.trap,
was'
anateur
van
de
eigenlijk tot 1940, de standaardontvanger
geleveldr
de
h.f.trap
door
de
versterking
Een nadeel is, dat
slreeds afneent bii stiigende frequentie, o.a. door de relatieve
kringverslechtering. Èllet speciate trioden en speciaf e schakelingen
(geaaral roos t e r--.chake f ing b.v. ) is op hoge frequenties wel
h.f .versterkin8 ],e bereiken.

vJe

hebben nu een ontvanger gekregen met t h.f.trap'

DE

SIÍPE RIIETE RONYNE

Tot even voor de oorlog was de f-v-It sons afs l-v_2 uitgevoerdt
ale standaard amateurontvanger' Thans is ze veelal verdron€Lent
door de superheterodyne ontvanPerr neestal superhet of kortweg
super genoenal. Het principe van de 6uperhet is in bfokschema
iÍ fiF.28-l weergeeeven.
IBSSIPE-§!PE8m!
antenne aan
Het onlrvangen signaalr b.v' lrOO Kc/s wordt door
'le
idengbuis
àeze
vart
De
roosterkring
een nengbuis toe8evoerd.
(mixer) staa! dus oP 45oo Nc,/s.
In de ontvanerer bevinalt zich een variabele 06cillatort die net
he1, ontvangen signaal een vaslre verschilfrequentie moet levereÍr!
ale z. s. middenfrequenti e.
ve?schil 1'e leveren'
Deze mialdelfrequent ie is vaak 465 Kc/s' Om
'lit
plaaltkring van
de
en
aan
werken
Kc/s
kan ale oscillator op )Or5

nengbuis woralt alan een signaal op 465 Kc/s ontnonlen' nit
signaal woralt door een vast oÈ deze frequenif ie ingestelde h'f'

ale

versterker, ale z.g. niddenfrequentversterker (n'f 'versteiker)
versterkl, en toegevoeld aan de detector'
nit kan iede! type aletector ziilr' maar vaak zal hiervoo? een
dioale-detector genolnen wordenr ondat het signaal bii ile detector'
iloor ale Ín.f'versterkingr een vrii Srote spanning za1 hebbelt
en een dLodealetecltor in alii, opzichl' het neest tolerant is'
De Érrote SevoeIi8iheid van een teruggekoppelde detector is hier
zélfs niet Sewensii, omtlat tleze aletecl'or direct overbelast zou
zijn etr ale Eevoetl8heid van ale onl,va[8er opgevoerd kalr worden
t?7

in het m.f.deel, Dit brengt inmers geen extra afstenorganen met
zich nee, omdat de ki'ingen van de m.f,versterker vasl, op de
middenfrequentie ziin afgestemd. Achter de detector kunnen een of
tÍ'ee trappen 1. f.versterking volgen,
We gaan nu de tiappen van de super eens afzondeilijk bezien.
MINGBUIS EN OSCILLATOR

Voor mengbuis en oscillato? wordt vaak een Cecombineerde buis
genomen! b.v. een trÍode-hexode, Het vierde rooster van de hexode
is dan een apar1, menErooster,

i{enging is ook te bereiken door het oscillator-signaal,
b.v. aan
het stuurrooster of aan het sirppressorrooster toe të voeren.
In fig.28-4 i6 een mengtrap met een €iecombineerde menebuis/'
oscillalror getekend. (triode-hexode Philips ECH 81).
le kring LlCI wordt op de signaal-frequentie af€.estend, dus in
ons voo?beeld ap ,rAO Kc/s.
teruggekoppeld door L,
De kring LAc2, d.e oscillato?kring,
oscilleert op aO» Kc/s, Dit signaal wordt in het de.de rooster
in de rnengbuis (hexode) gebracht. gZg+' het tweede en het vierde
?ooster, zijn inwendig doorverbonden en vormen het scherÍrroo§te?'
In de kring L.C. op 465 Kcls afgestend, ontstaat dus deze verschilfiequentie, die, inductief gekoppeld met L6C6, op 465 Kc,/s aan
de n. f.versterker wordt doorgeFeven.
AIs we nu de oscillator eraan versteinmen! b.\. op )11, Kc/s
plaatsent zaf, on de verschilfrequentie +6, Kc/6 te geveni de
signaalfrequenljie 1600 Kc/s noeten zijn. De ingangskrinC! moèt
dus b ijgeste ld worden.
De kringen van de m.f,versi,erker Í,rC5, L6C6 en verdere kringen
kuDnen op deze lage frequentie zeer selecirief Semaakt wolden, veel
selectieve? dan de ingangskring.
M.

F.

BA

NDF 1],T ÉRS

wordt het ontstaan van
Door Iosse koppeling van de m.f.filters
koppelgolven vermede!..
De ingangskring van de rnengbuis za1 in het afgemeen v?ii breed
zijn. We hebben nu de oscillator ap 1lr5 Kc/s en een ingangssignaal van 16ao Kc/s zal. een zwevingsfie quenl, ie .tà]l 465 Kc/s
in de plaatkring geven.
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SPIEGEL EREQIIEMÏES

Maar ook een ingangsfrequentie van 111, ]li,ir.l a65 Kc/s geeft

deze versct il f--que, Iiè.
Dit is 2670 Kc,/s. De inganeskring zal echter in het algemeen
selectief genoeC ziin on deze onrevíenste z.g. §_plgggf€I9glg4ig
te onderdrukken. Ilerk op, dat de spiegelfrequentie op 2 x de
n.f. van de signaalfrequentie ver}riiderd is.
De oscillator kan arn de hoge kant van de siÉnaalfrequentie
Cezet worden (voo?beeld: 4A65 Kc/s\ 4A6, -46, = ,600) of aan

de lage frequentiekant (voorbe€]d, 1It5 1(../5; all, r a6, = t6AA).
Tn beiCe gevallen zal er natuurlijk een spieeel ziin. In het
eerste €leval op 1600 + 2 x a65 = arla Y.c/s, in het tweede geval
op ,600 - 2x 46, = 267a Kc/s, Proceniiueol is dit een zo sterk
vexschif van de ontvane-frequentie, dat we deze nu met de
in8anFskring in het aLFenecn wel kunnen onderdrukken.
Bekijken we nr.r eens de ontvanger van een signarl op 28.000 Kc,/s
(tO meter-band ).
m.l. = 46, Nc,/s, oscilLator aan de lage kant = oscillator op
2?.515 l<c/s. Spiegel dus op 28.Oo0 - 9rA = 27.A7o Kc/s.
Procentueel is dit een vee] ge.inFer frequentieverschil dan bii
ontvangst van een 80 meter (1600 t:c/s) siEnaal' terwijl bovendien
de Q van de ingang-skiinp op 2A.O0O Kc/s aanzienliik slechter
is. Deze spiegel za1 er dan ook v?oliik doorheen komen en $,e
met deze super tweemaal zoveel signalen aI§ er ziin.
hore! Ietterlijk
PitESI]LECT

ÏE

vooi. de
niddel on alit te voorkonen isi ale selectiviteit
h'f.
doen
door
exlrra
wat
we
kunnen
mengbuis te verproten,
h.f.versterkerst
li/e
deze
noenen
verstei'king voor de nengbuis.
waarvan de vocrnaamste taak is het selectief maken van de
ingang van de onlrvanger, vaak lIg§gIgg!9IE en we spreken dan
van een super net één of twee trappen preselectie.
!it zijn dus in feite normale h-f.versterkers.
,q,en

IIOGERE

I\Í.F,

Een ander niddel tegen spiegel6 zan ziin de middenfre que[t i e

t7,

hoger te kiezenr b.v. f60O Kc/s.
De spiegel 1i81, immers 2 x de. m'f. van de signa'lf?equentie
veÍwijalerd en als we m.f. verhoeen, vergroten w_Ö de afstand
s igna:l l-spiege l
van
Lien ÈadeeI van een hogere m.f. is' dat de selectiviteit
kan
465
Kc/s
van
m.f.kringen op t6OO Kc/s nooil, die waarde
bereikenr terwijt ook de versterkinF lrerugloopt'

de

op 1600 Iic/§ zijn' l'r'at versierkinF en selectiviteit
aanpaai, ongevee" geliik aan één trap op 455 Kc/s'

Twee lrrappen

M.

T. YERSTERI(!]R

kan uit één of meer trappen bestaan'
Het is een nornale h.f.versterker met een penthode! een afgestenale plaat- en roosterkring net losse inductieve kopPelina'
7,fe ti-e.2a-5, waar één ]trap getekend is'
De m.f.versterker

D},TUCTOIt

uiteenflezet, waarom men in het algemeeÀ aan een
diode-detecto? de voorkeur geeft. Dit betekent echter! dal' we
on telegrafier of een ongenoduleeide diaagEolf te ontvan€leni
bij het signaal Ta 46, Kc/s een ander 6iSnaal moeten voegen'
dat een zwevin€. in he1, hoorba.e gebied geeftt b'v' 466 Kc,/s'
Dit geeft een zweving van f Kc,/s' naar het betekent een aparte
oscilLato?, capacitief gekoppeLd met de diodeplaat'
Reeds werd

B.

r'. o.

meestal beatosciLlator en beter beken'I
Deze tweede oscillatorr
kan vast afgestend ziin'
aIs be.at -fre quency-osc i11at or of LL:g:

'
Zoals reeds genoemd lseral ! wordt het van de dio'le afFenomen
siClnaal, neestal ve?siieikt in een l.f.verstelker.
DUBBEISUMR

aan het bezwaa! van de spie8els bii een lage midd enf?e quent le
bii hoge n.f, l,egemoet te kooen;
en de sléchte selectivlteit
past men veak alubbelsupers toe. tr'ig.28_6 geefi, in principe een
b lokschena.
Om
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Na h.f.versterklng

komt het si€lnaal in de 1e mengbuis, rÀraar de
variabele,oscillator
het sj.gnaal op de eerste m.f. brengt.
Deze m.f. zorgt voor voLdoende spiegelscheiding. Daarna wordt
het signaal ln een 2e nengbuis op een lage lr].f. gebracht, vaak
dient. Deze tweede
50 tot 1O0 fcls, die voor de sélectiviteit
oscillator kan vast afeestemd ziin. Hierna volgt detectie en
I . f. ve rsterking.
CONVEiTTERS

Zoals in het voorgaande is uiteengezet, woidt bij de superhet-"rodyne ootvaneer de te ontvangen fiequentie omgezet
(ceconverteerd) in een vast inpesteld niddenfrequent sienaal.
Het is ook nogelijk om de inp:ang van de h.f.onlrvanger te
beschouwen aIs de ingang van een middenfrequent versterker.
Dit m.f.signaat wordt verkregen met cen z.g. converter(Onzetter).
Zo'n converter vöor b.v. vHF (of UIII) ontvan€lslj bestaat uit
een VHIr-versterker (preselector), mengbuis en oscillator. Het
binnenkomende VHI signaal wordt nu ongezet in een sienaal rlet
een frequentie die geschikt is om toepevoerd te worden a.n de
inpang van de h. f. ontvanger,
Sons wordt in een converter de frequentie meermalen omCezet,
zoal s blijkt
uit fip,28-7.
Bi.i deze 70 cn converter wordt het antenne signaal eerst
versterkt in een vq,orversterker, uaarna de 1e mengtrap volgt.
Ter wille van de stabiliteit
wo?dt de oscilLato? op een veel
lagere frequentie afges:temd. De veraulbeltrap (triode' grote
2e haimonische.) en de verdrievoudiger (penthode' grote ,e
hapmonische) verzesyoudigen de oscillatorfrequentie.
De oscillator
Levert ook de gewenste frequentie voor de 2e
nengtrap. Í1et ,lllc/s signaal is geschikt om naar de h.f.ontvanger
te worden gevoe?al.
Het i.s vanzelfsprekend Dogeliik speciaal voor VHF en UHI'
onlrvangst een ontvanger sanen te stellen. {ekenen we hiervan
echter'een blokschema, dan bliikt de samenstelling overeen te
komen met die van een converter + h.f.ontvanger'
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AFSTIIíITÍNG CONVERTERS

Hiervoor kan men van 2 principes uitgaan:
le. De converter is "fixed" (vastgezet) en laat een bepaalde
bandbreedte door. Deze bandbieedte is betrekkeliik breed' in
ieder geval breder dan de ingangsbandbreedte van de secundai?e
(h.f. )ontvanger. l,{et de 2e ontvanger wordt nu de doorgelaten
band van de conve.t-or afgetast' zie fig.28-4.
2e. De secundaire ontvanper is "fixed", dus te beschouwen als
vast inges te ld m. f.kanaal,
l/an de converter worden nu preselectorr neng.trap en oscilIal,or
steeds zodanig versternd, dat de iuiste frequentie voor de
secundaiae onlrvanger door de converter wordt afgeLeverd'
DE ÍNGANG VAN DE

ONTVANGER

Het zat duidelijk ziinr dat het door de antenne afge8even signaal
zo voordelig nogeliik aan de ontvanger moet worden overgediagen.
Dit naàkt een iuiste aa[passlng noodzakeliik'
Bezien we een antenne als een spanningsbron net een i vëndige
weerstanal (Ri), dan wordt het grootslre vermogen overgedragenl
indien ale ingangsweerEtand van de ontvanger (dj-e de belasti'ng
vornt) geli.ik is arn deze Ri van de antenne. AIs de eelste krin8
van de ontvanger een parallelkring is, zal de hoge impedantre
hiervan moeten worden petransforneerd naar een lagere waarde'
Dit kan worden bereikl, d.m.v. een koppelspoelt een aflrakking op
ale spoel of een capacitieve delingj fi8.2B-9 abc.
SIGNAAL

- RUIS 1TRHOUDING

A1 trachten we een zo gun6iig rnogeliik ingangssignaal te verkrii_
gen, ilar nog blijft
er een lastige factor over, de z. e.]!99!gEl!i§.
Deze wordt veroorzaakt door ile onderdelen (b.v. weelstaÀdenr

spoelea, enz.), die de inFang van de ontvanger vormen.
heeft vastgesteld, dat de ruis veioorzaakt wo?dt door in
tiilling
en beweging ziJnde elektronen in aleze onaleidelen. In
wezeÍL ziirt zij klelne stroonpies van diverse frequeotles. De
sterkte van de ruisspanEln8 hangi, saoen mel, de baBdbreedte r de
tenperatuur, ale weerstand en een constante.
Men

r?6

I

gnafen wordt de ruis relatief onderdrukt'
Bij zwakke si8na1en, in de orde van grootte van de ruisspannin8'
za1 aleze ruis hindertiik goede ontvanest verstoreÀ'
l,{en spreekt dan van een goede of slechte signaal-ruis verhouding'

Door sterke ant

OPGAVEN

IES

enne _6 i

2A

l. Teken blokschematisch een converter voor 146 Mc/§, waalvan
het afgegeven signaal 2 Mc/s bedraagt. De converter bestaat
uit L preselector' mengtrap, kristal oscillatoi
( -ve ralubbe l aar-ve rdubbe 1a:l r-ve rd ri evoud ige ? ) ' Bepaal de
.
osc i Ilator-fiequentie
2. Bovengenoemde converter is verbonden net een h'f'ontvanger'
Deze bestaat uit 2 trappen preselectie' nen€!i'rap' oscillai'or'
, trappen m.f. (915 Kcls)' detector, bfo' 1'f'versterker'
op welke frequenties kan aIe oscillato? ziin afgestemd?
llelke verkiest u? Waaron?
,. Teken de koppeling tussen converte! en h'f'oítvaneierr vanaf
de plaat van ale laatste buis van ale converter en tot aan het
rooster en de 1e preselectiebuisr zoals die naar uw Éening
zou kuníen ziin.
4. Onschriif het beg?ip signaal-ruis verhouding'
5. Teken vaaaf ale bovenziide gezleo de opsl'elling van 'le
onderdelen van een u bekende ontvanger (supeihet)'
6. Teken het froDt van aleze ontvanger en geef aan welke functies
de regelorganen hebben.

t?7

LES 29

BCI EN

lVI

BiJna e11e zeudanateur.É, die reelelnatig op de amateurbanden
werken, wo?den vroeg of laat gecontronireerd net het euvel BCI eo
lYÍ. W6 kunDen dan ook wel stell-eB, dat deze mI- en TvI-klachteÀ
vijaDil Èo I zijrr van de zendanalieur.
Maar af te dlkwijls blijkt. dat de doo?snee zendaBateur irl het
geheel Dj.et weet hoe de stoI]iÀfreD noeten worden aangepakt. Toch
is het we] degelijk zaak, dat we ons inforneren over wat er aan
gealaan kan eo noet woidelr. Slroringsgevallen zijn zeer individueef
vaa karakter; een oplosBlng voor het ene geval behoeft heleÍoaal
4i-et te helpen in een ander Eeval. Een universele aanpak is
hiervoor niet te geven. De zendanateur, die een klacht heeft, zal
in eerste instantie noeten zotgen mei, enkele van te voren
Senaakte hulphiddefen op paal te €iaan. Deze hulpniddelen zijn

b.v.: een netfiltei, een hoogdoorlaatfilter, een paar ferrietriogkernen, een absorbtiekriaei voor de desbetreffende gestoorde
frequentie, Aldus kordt Den beslagen ten ijst a] wil het niet
zeggen, dat de storing daarmee meteen va1i, op te lossen.

Hierna wo?den enkele mo€relijkheden besproken waarop het h.f.signaal in ale vermaaksapparatuur kan komen. In de noderne huizen
zijn de Iichtnetbuizen van plastic. Stelt u zich voorr dat a1le
muren etc. er aièt zijn; we zieí alan een enorne mas6a bedrading.
De uitgesirraalde eoergie van de antenn6 kont dan ook gemakkelijk
op deze leidingen terechir. Evenzo op 1V- of FM-ante nne -te idinge n.
Vaak ook loopi, de feeder van de zendàntenle over grote lengte
paialle1 aan de Tv-antenne - invoer. Àan hel, einde van deze IeidiDEeD kuDnen dan enoflne h. f , s panningsbuiken ontsiraan, die vaak
veraDtwoordelijk zija voor de TVI en BCI, Zeer vaak zal bfijken,
dat in de meeste gevalfen het h.f. via de buiteaDantel van ate
coaxkabef het vernaaksapparaat bere ikt.
PROBEER-!ÍETHODE

noor nldàe1 van tle "probe er-melrhoale" gaan we trachtea
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eerst een lichtnetfillrer] op' zo dicht no8eliik bii het vermaaks_
apparaat. Een Iichtnetfilter aaí de zenderziJde heeft bewezea
weinig effectief te ziilr f18.29-1. vervolgens trachten Ííe het
stoo?sigÀ4a1, dat vla de antenne-invoer binneElont' te blokkeren
en kort ire stulter. Dit €lebeu?t aloor nitldel van een 'hoog dooilaatfilter" of door het Daraltel aan de ingan8 van ale Tv_ontvanger
schakelen van een +I twinlead (fi.9.29-4).
Wanneer nog sireeds Feen volledig resultaat is bereikt' gaan we de
coaxkabel onderb?eken, O[1 het h.f. op de buitemantel lre sÍdo?en'
volgen hierna alivease methodent waarbi.i we als eerste i{if]en !íiizen op de fe?rietringkernr waar we een aantal nalen de coaxkabel

Neem

doorheen halen.

lDterferentie, die wo?dt veroorzaakt dooi overbelasting oi kruismodulatie id TV of lM-ontvan8ers r kan vaak lnelt succes wo?deo
opgelost nei, een hoog doorlaat-filirer. Het wo?dt uitBelust met
een twioLeaal-stekker eÀ contrastekker' zoalat in voo?ko ende
gevallen snef een proef genodetr kan worden door het tuseen he1,
toestel er de antenne te schakelea. Het filter heef1, Dauweliika
effect op tle Tv-siBnaLen, rnaa? verzwakt de siSnalen onder 40 lÍc/s.
]"íg,29-1 laat eeD zelfde hooBdoorleat-fi1lrer zleo a1s f18.29-2'
maar nu voor 75 Ohn. De frequenties onder ongeveer 40 Mc/s
woralen

sterk verzwakt, Het filter

cha6sis-alèeIi
IWÍNI,EÀD

-

woràt uitgerust nel, een
plug.

de aotennekàbeI ne1, een

ME1HODE

gaat d.E.v, een + golflenglre Ètubr We ha48en
parallel over de ,00 OhD-in8sng van de TV of FM-ontvaoge? een
stuk rOO Ohn trvlnlead (liotliiE); eYe íeqen ongeveer 1,05 o voor
kanaaL 4..K!.lp cD voo! cE de trf,!trlead korter.totdat het Tvsl8naaf
sterk ver:nitrilelt. sluit hierna de uiteinden kort. Het lint (ni6t
oprolleD) vo?mt voor het TV-kaDa61 een hoge impedaotie en voor
het storende 618naa1 eeÀ lage iltrpedantie.
Deze nethoale va! 1lut ktrippeo kad ook wol\detr . ve rva'Dgea doo! een
stuk t*loleaat vaa 10 cD af8eBlotetr alool een trloDer van rO pE'
De twinlead-nethoale

Dit rordt paraltel aaa de IV of Puiagang
draalea de 6tor1.D8 te o.qd.ralrukkea.

Seh4n8en! Probeer door

DU

BBT,LL

F'A R.A D,é

Y-LUS

Bij hardnekkige storinCi op een van de TV-kanalen ziin heel v_'e1
nei,hoden aarl te bevelenr Íraarbii dan melrcoaxvoeding de coaxkabel
wo"dlt 9!g9:EqE9!-i alit is zeer belangriik: Vy'e be§preken hier één
methode, n.l, de dubbele tr'araday-]us uit fie.29-5.
Bii de Faraday-lus wordt ale coax onderbroken. Twee Seliike lussen
worden tegen elkaar $eplaatst zoals de tekening duídefiik laat
zien. ne mantels nogen elkaar nergens raken. Dit systeen is
goeAkoop,naar levert wel enig verlies in TV-signaal op. In Bebie_
den net sterke TV-si8nalen kan dit worden toegepast.
.UTC KhTNTi VOOR

14T

},IC,/S.

In fig,29-6 wordt een zuigkring voor 144 Mc,/s capacitief met de
pekoppeld. De zuiSkrlng worCt langs de lintliin
IOO ohm lintliin
ge6choven totdat het beste resLlltaat wordt bereiklr. Daarna wordt
de kring met plastic tape vastgezet. l'{et een gelsoleerde schroevedraaier wordt dan oD naximun onderdrukking biigestemd.
lenete A is ??,, cB. De uiteinCen ziin koitgesloten. De andere
zijden zijn parallel over.de trimmer aangesfoten.
_lA A

CrREqUfi

rVr 0rrECr 1E(Í,.F.INPRATEM

Een hoogfrequenl, signaal kan op verschillende manieien in een

apparaat dringen en laagfrequent storj'ng veroorzaken. Het is erg
belangri.iki da1, u s/eet langs welke Íreg het storende signaal in
hei, apparaat dringt, aangezien de te nenen maatregelen hiervan
afhangen. Eén dine moet u altiid voor ogen houden: heij h.f.signaal ko t via alradenr snoeren, etc' een apparaat biDnen' Het
is dus.zaak dit te voorkomen door hiertegen, in eerste instanti€
buiten het apparaat, voorzorgen te nemen en het signaal buiten
te houden. Sfechts indien genonen maatregelen buiten het apparaat
niet baten, noeten voorzieningen in het apparaat getroffen worden'
Langs welke wee! karl het h.f. biinendringen?
a. via het lichtnet i
b, bij Iosse boxen via ale 1ui'dsprekerleidingen;

c. vi. het aansluitkabeltie'*ï"

;::::::ï:;

18o

r

:ï :ff:":::i::ï".,'

en recorder;
andere cofibinaiiies van
bovengeDoedde aPpalateni
v- r'ste rKF

d. door directe instral ing i
e. via ale afstandsbedieningskabè1
Voor dit soort storinBen ziin een
waarbij gebruik wordt gemaakl, van
ferrietringkernen, terri.etkialen,
standen. afgescherrDde luids prekerl

(indien aanwezi8)t
aantal remedies op te noenent
ontkoppe 1_c oíalens at oren t

ferrietpii pie s serieweer'
id ingen, enz.

e

ONTSTOREN TN EE'N ÀPPARAÀT

Is er na opvolgin8 van de eerder genoelnde adviezen nog steeds
I.f.inpraten,
dan zit er niets anders op dao te trachten de
klacht op lre lossen door voorzieningen i4 het apparaat.
Er dient zeer goed op te worden Elelet, d€t door het plaatsen
van ontsto?ende onderdelen Seen verslechtering van de prestaties
optreedt. In dit opzicht is het aan te bevelen in Hi-Fi_apia.aten
zo Íin mogelijk met condensatoren te vrerkr'n. Yooral hoge waarden
tasten ale hope -lt onen-we e rgave aan. llen ander n,rdeel van het
gebruik van condensatoren voor ontstoring isr datr Índien een
chassis hoogfrequent stronen voertr deze rÈLg! d.m.v. deze
condensator op b.v. de basis of het rooster van -aen voorversterker
te rechlrkonen. Verder bestaat het €ievaar, dat de toevoeging van
een condensator aan een schakeling dezé aan het oscilleren brengt.
vooral transistorapparaten ziin hier gevoelig voor.
ÉNK]'LII PRAKTISCHL WENMN

I. De industrie gebruikt bii voorkeur een direct aan de basis van
een t?ansistor Seplaatste koolweerstand. Hier dient wel een zo
kLein mogeliike waarde te worden Sebruikt' teneinde de ruis zo
laag mogelijk te houden. Praktische waa?den voor transistorapparaten zijr1 1K^- 10 KJl. vooi buizenapparaten 10 KfI- loo Kft'
2. In l;f,delen van raalio- en Tv-apparaten kan men met succes een
condensator tussen rooster en aarde of tussen basis en aarde
Ie gFen,

t.

Heeft men met een directe instraling te nakenr dan kan de
condensator tussen basis en el]ritl,e! worden gepl-aat§t' Op deze
van de transistor' Bii
plaats voorkomt hij de Eeliikiichting
een buizenappataat plaatst men ale condensator tusseD ?ooster
en kathode,
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4. Plaat6en {re een coídeosator tussen basis e4 collectorr
5.

6.

dan

wenki deze a1s tegenkooDelins vooa hoFa frPqueDLies en
verhindert tevedÉ de ongewenste geliikrichtin8'
In vele modetue versterkers, el1z. ligt de afscheroin8 van
de'inputleidingen slechts aan één kant aan aatde en wef bii
het rooster of bij de basis, Hierdoor kan hoogfrequelt gemakkelijk bij de voortrapped komen. 0m dit te verhindeÍ'en dient de
afscherming bij de ingangsplug d.n.v. een 10 NI-coad-onsator
geaard lre woralen.
Helpt bovenstaande nj,et, rleem dan in serie net de ingangs-

leidingen een feriietkraaltJe op.
da], het hoogfrequenl, via de fuialsprekeiplug het
appaiaat binnenkoEli, Door een colldensator tussen tle "hete"
kant van de plug en aarde te plaatsen' voorkont u alit.
8. Een dubbele feriietkraal (varkensneus) aan de aansluitpennen
van de luidsprekeruitganSr wil ook we1 eens helpen. Hierlroe
\irikkelt u irwee draadies cloor de kraal en neemt heE alan opr in
serie net de aans luit alraal en , of u schuifl, heD eenvoudiSweg over
de aanaluitdradea zelf heeí.

7. Het kan zijn.

IIET GEBRUIIT VAN FERRIETMÀTERIAI,EN VOOR

OI{ISTORTNG

Philips brengt verschillende ferrietmaterialen op de Earkt r welke
uitstekend voor ontstoring kunnen worden Eebruikt. U dient er wel
?ekeDing mee te houalen, dat deze nalrerialen niet alIe dezelfde
il. f . denptíg-e igenschappen hebben. We zullen twee van deze tsaterialen onder de loupe nemen: ,B en +B1,
,B-nateriaal 1s tamelijk laagohni€5, wat inhoudtr dat u noet oppassen
voo r kortsluitiDg,
4Bl-nateriaaf geeft voLdoende isolatie, zeffs tussen twee blanke
draalen onalerlin8. U dLent te welrenr dat tle zgn. valken6neusies
alleen van 4B1-nate?iaal worden geroaakt.
De h. f . demplng6-e igenschappeo van de twee nateriafen z!Jn' a1s vol8t:
DeEping
tr'reoueDtie
4BI

Mcls
Mc/s
,o Mc/é
140 Mcls
.1,9O
Mc / É
10
20

r82

'BdB
10
t2 dB
1, dB
10 dB
9 dB

2
6
I

dB
dB

dB

1.0 dB
10 dB

Uit het

voorgaaade blijkt, dat de varkensneusjes zeer goede
d.iensten bewijzerl voor VlItr'-amateurs, naat dat hun dempenale
lrerking op de "Belijkst?ooro -banden zeer beperkt is.
tr'errielrli,ipies zijn in beide materialen op de ma?k],. Gezien
hun eigenschappen is het aan 1re raden pijpjes van ,B-nalreriaal

te gebruikea; het Philips codenumner i6 4122 O2O ,+4OO,
Ferrietkraled worrden eveneens van beide naterlalen genaakt.
Ook hler ku1l, u het beste ,B-nateriaaf toepassen; het
codenumDer ts 4rl2 A2O ,lrOO,

,

# ne gegeveo dempia8 is genelren i.n een circuit van 60 Ohm met
60 nm femietnateriaal, geschoven over een O,8 nn draad,
OPGAVEN

1.
2.
,.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

I,E§ 29

Waarom ,Íoe1, u ontst'ore[?
Wat Sebruikt u net de probe er-ne thod

e?

Beschrijf, on1r 6t orings-method en.
Wat is laagfrequent detectie of laagfrequent inpralren?
Waarom gebruikt u liever geen condensatoren iD Hi-!'i-apparaten?
Geef enkele praktische tips voor het ontstoren bij l.f.detectie.
Wat ziJn varke nsneusjes?
r,l,at zijn feirietpijpjes?
Wat zijn ferrietkralen?

taa

I,ES
'O
REPET 1T IT - OPG

ÀVEN

1. ]llelke 2 krachtvefden kent u?
2. IeIke frequentie komt overeen net een golflengte van 2
,. Hoe luidt de wet van Ohn?
4. I{oe groot ziin de stromen in de
veischillendP takken en wat is
het vermogen, dat i4 de weerstanalen
in warnte word t omgezet?
5. Wat is het verschil tussen een electrolytische

meter?

en een keramische

condensaLor?

bezitten een spoel ne1, een bepaalde zelfinductie' Deze spoel
zetten we in serie melt een we-orstand van LO t(Ílop een spanning
van IOO Vollr. Na 1msec. is ale stroon door de spoel 6t' ml'
wat is de zelfinductie van de spoel?
7. Een condensator r,íordt geladen tot SOOO VoLt en dan ontladen
over een weerstanal van 20 K§' Na I'B sec is de stroom 9'25 nA'
l!at is tle capaciteit van de condensator?
8. Hoe luidt ale wet van Ohm voor impedanties?
ptr' in
9, Wat is de zelfinaluctie van een spoel die met IOO
Mc/s?
1,6
resonantie is oP
Vlat is de kwaliteit§factoP aIs tle kringweerstand l(L bedraagt?
IO, Een koptelefoon melt een impe'lantie van lOO rnoet aangepast
woralen aan een eindbuis net een ul t €lang s inpedani' ie van 7o0oÍl'
tus6en SeschakeI'Ie
\Àat is de t rans fo rmat ieve ?houd ing van
'le
transformator?
Il. NoeÍÍ enige ver6chillen tussen een draaispoelmeter en een
6,

]Jle

wiikiizerneter.
12. Teken karakteristieken van een tran6istor

en een

halfgeLeidei

diode.

koppelt u een antelne aan een zender?
14. Teken het strali'nPstliaglarn van een dipool _ en een yaeiantenne '
1.5. lvat is ale inpedanliLe van een opeÍ +I dipool?
penthode'
16. Teken ale Ia- Va kaÍ'akteristiek van een triode en een
I?, Tekea ae iisteltingea A' B en c ir 'le Ia-vg korakteristiek
van een buis.
18. [eken eeÍ HartleY osciflator.

Ir.
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Hoe

19.
20.
21.
22.

Teken èen blokschena vaD een zender.

$/elke aoolten nodulatie kent u?
Geèf eea Böhakellnei voor anodehodulatle'

lllat ls RèutfodYnlBe r€n?
MàF u lÍr dë 2-tÍlètëlbdad net eeí net AM Eieooduleerde zender
in de lucht konen op I44 i[c/8 ? l,D op )'45 Mcle ? en op
146 Mc /6 ? \lÍrarom?
24. Hoe Froot Ls het maxlnuÍn toeee6taan velnoFen voor eeo
C-ÍnachtiF!n8? llÍl voor een B-nachti8io6?
2r. Eoe lane moet u uw Iogboek bewaren?
26. Is het toegeétaan een uitzeoding van een andere anateur te

2r.

--':

relaYeren?

r.B5

