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I.INLEIDING.

In ons huidige economische stelsel neemt de verbrandingsmotor

welhaast een sleutelpositie in.

Hoewel deze motor reeds een lange ontwikkelingsperiode achter

de rug heeft, zodat er mechanisch gezien nauwel~ks opzien

barende verbeteringen van de bestaande systemen z~n te ver

wachten, heeft de huidige electronica toch weer een aantal

nieuwe perspec~ieven geopend, waarvan de electronische ont

steking een voo~eeld is.

Het grootste lrnelpunt van de bestaande motoren is de verbrand

ing.

Des te vollediger het mengsel boven de zuiger verbrandt, des

te beter is het rendement.

Nu bl~kt de benzine in het aang~zogen benzine-lucht mengsel pas

volledig te verdampen t~dens de compressie, waarb~ de verdamp

ingswarmte geleverd wordt door de compressie-energie.

Deze benzine-damp vormt met de aanwezige lucht dus geen homo

geen mengsel, daardoor is de verbranding ook nooit volledig •.
Om de menging te verbeteren zorgt men er voor dat het mengsel

in de cilinder een wervelende beweging maakt, maar men kan er

ook voor proberen te zorgen dat het aangezogen mengsel reeds

een zo f~n mogel~ke verdeling is van uiterst kleine benzine

druppeltjes in lucht.

Hierin laten de bestaande c&~burateurs nogal te wensen over.

De oplossing .3ie hiervoor gezocht is, is om de benzine niet iL

de vorm van een vloeistofstraal in de aangezogen lucht te

brengen, zoals dit bU de be~ta2nde spr8eiers gebeurt, maar om

de benzine in de aanzezogen lucht te v3rstuiven~

Hiertoe maken we in dit onderzoek gebruik van een ultrasonore

verstuiver, welke druppeltjes in de orde van ca. 15 pm afgeeft.

Het verrnogen dat deze verstuiver hie7vJor nodig heeft, wordt

als electrisch vermogen aan de verstuiver toegevoerd.

(Litt. 1 )
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1.1. De verstuiver.

De omzetting van electrische in mechanische energie vindt

plaats in twee voorgepolariseerde PXE schijven, die, met de

polarisatie-richtingen tegen elkaar in, tussen twee tantaal

schijven zijn geklemd.

De dikte van de PXE schijven verandert onder invloed van een

electrische spanning (electrostrictie) en zodoende ontstaat er

een kracht.

Om optimale ve~mogens-overdracht te verkrijgen moet het mechani

sche systeem in resonantie komen. De lengte van dit systeem is

hierbij gelijk aan de halve golflengte van de dan optredende

staande trilling.

electrische aFnsluitingen
~ J ... tapeind

l
-.:==1---- -- ----

~ 11 JPXE

tantaal

I Va. A I.....-----'---'-=---------_..
I

trillings- i
amplitude I

fig. 1.1.

De transducer.

Om deze trilling verder te geleiden naar een tip, waar de ver

stuiving plaats vindt, is aan een einde van de transducer een

verlengstuk geschroefd, dat tevens eep bevestigingsrnogelijkheid

voor de ophanging van de verstuiver biedt.

In dit verlengstuk bevindt zich een amplitude-transformator,

die de verhouding tussen kracht en uitwijking van de trilling

naar een voor de verstuiving gunstiger waarde transformeert.
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amnlitude-trafo d.m.v.
r-------.---.----r-----.-E~~=~:::::lfy - diamet erverandering
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kan worden opgehangen
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fig. 1.2.
. e

TIe transducer met 1 verlengstuk.

Aan het einde van dit eerste verlengstuk is de tip geschroefd,

waarin zich wederom een amplitude-transformator bevindt.

TIoor de tip loopt een benzinekanaal, dat een aantal uitstroom

gaten op het tip-oppervlak heeft.

benzine tfevoer amplitude trafo
I i ,/ _ ,..-/'tip-
I L - - - - --.2. oppervlak

- . - -L -::-:::.:... - -'-~:"',<: '.- met
____~ ~--~~ ui ts troom-

L-_~~~L---~~~~~q openingen
IW~&.0ti

I

I

fig. 1.3.
TIe volledige verstuiver.

We zien dat de amplitude-transformatoren daar liggen, waar de

knopen van de staande trilling zich bevinden.

Op de plaats van een knoop treedt weI de maximale kracht Ope

(Litt.2.)
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1.2. Electrische aandr~ving.

. De trillinesfreQuentie van de transducer wordt bepaald door de

lengte van de twee tantaal-blokken met de daartussen geklemde

PXE schjjven.

De toegevoerde electrische stuurspanning moet precies dezelfde

freQuentie hebben, welke ca. 60 kHz bedraagt.

Deze freQuent}e varieert enigszins onder invloed van de tempe

ratuur, de hoe~elheid verstoven benzine, e.d.

Z9dra de toegevoerde freQuentie slechts weinig afw~kt van de

mechanische resonantiefreQuentie wordt er geen electrische

energie meer omgezet in mechanische energie.

Het is dus onmogel~k am de verstuiver uit een oscillator met

een vast ingestelde freQuentie te sturen.

Er moet dus een oscillator gebruikt worden die zijn freQuentie

aan het momentele gedrag van de verstuiver ontleent.

Om aan de verstuiver voldoende verrnogen( ca. 10 watt) toe te

voeren is een tarnelijk hoge spanning vereist (ca. 50 V ff)', e
zodat het klassieke principe van de kristal-oscillator niet

zander speciale verrnogenstrap is toe te passen.

Bovendien bl~kt het gedrag van de verstuiver, op de electrische

ingang gezien als een electrische trillingskring, nag een

aantal anders resonantiefrequenties te vert.onen, waarb~ geen

mechanisch verrnogen aan de tip wordt overgedragen, zodat er

voor gezorgd moet worden dat de oscillator niet op een van d~ze

ongewenste freQuenties gaat oscilleren.
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2. ELECTR1SCH GEDRAG van de VERSTU1VER.

De verstuiver zet electrische energie om in mechanische energie

en in warmte.

Aangezien we met periodieke trillingen werken is de warmte ant

wikkeling een gevalg van de in het PXE optredende electrische

en de in de totale verstuiver optredende mechanische hyseresis

verliezen.

Als we aannemen~dat de electrische hysteresis-verliezen klein

zjjn, omdat de PXE kristallen een voorpalarisatie hebben, dan is

het electrische gedrag, de aansluitklemmen als electrische twee

pool beschouwend, representatief voar het mechanische gedrag.

Voor de niet electrotechnische lezers zullen we nu eerst enige

electrische begrippen definieren:

De opgedrukte spanning is

De daardoor lopende stroom is

u(t)

i(t)

(volt)

(ampere)

Stel: u(t) = U cos(wt)

i(t) = 1 cos(Qt - ep)

Cf = fasehoek in radialen

waarin: tV = hoekfrequentie met

w = 2".f, f=freq. (Hz)

t = tijd (sec)

VIe stellen nu.: u(t) = Re U = Re U

i(t) = Re I = Re 1

iwt
e'
-j1 jc.,)te . e

( j ='Fl )

- -l- e jCf
- 1

IT
I

z =

Het verband tussen spanning en stroom wordt gegeven door de

complexe impedantie Z :

Dus: waarin U
= -1- (2-1)

Het opgenomen vermogen is: P = i U 1. cos <f (VIat t )

of: U2
P = 21 Z \ cosp (2-2)
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Hieruit voIgt dat Z ons informatie verschaft over het opge

nomen vermogen en dus over het mechanische gedrag.

Een maximaal vermogen wordt opgenomen wanneer Izi minimaal is

em<p=O.

2.1. Impedantie van de verstuiver.

De electrische impedantie is gemeten in mechanisch onbelaste

toe stand ( dus zonder vloeistof in het benzinekanaal) en met

behulp van zeer~kleine electrische spanningen en stromen.

Daartoe is gebruik gemaakt van een impedantiemeter, merk:

Hewlett Packard, type: 4800A Vector Impedance Meter.

De gemeten waarden zUn niet gelUk aan de waarden die deze groot

heden hebben b~ grote vermogens, maar ze z~n weI representatief

voor het gedrag van de verstuiver b~ grote vermogens.

De metingen zijn verricht aan de verstuiver in z~n drie mecha

nische opbouwfases, te weten:

~ De PXE kristallen, geklemd tussen de twee tantaalblokken:

de transducer.

II. De transducer met het eerste verlengstuk, welke de op

hanging en een amplitu~e-trafo bevat.

III. De volledige verstuiver.

In de grafiek~n die van deze metingen z~n getekend is de freq.

schaal logaritmtsch.

Boven de frequentie-as is 1.0 I logarit~isch en onder deze as is

0/ lineair(in graden) uitgezet.

In de b~ de meetwaardes gebruikte notatie betekent de k

en staat op de plaats van de komma, b.v.
IZ I = 13k5 = 13,5 kS1-= 1350052-

Freq. = 61kl = 61,1 kHz = 61100 Hz.

kilc.,
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Transducer zonder Transducer met Volledige
verlengstukken. e e verstuiver

(PXE+tantaalblokkery 1 verlengstuk 1 meting
J:<'req.

~~~ 'P opm. Frea. lz I ~ opm. ]!'req. IZI p bpm.
(Hz) ( 0 ) (Hz) (SL) (0 ) (Hz) (51.) ( 0 )

50C 280k -9C 50C 280k -9C 500295k -9C
5k 28k -9C 5k 28k -9C 5k 29k -9C

10k 13k5 -90 10k 13k5 -9C 10k 14k3 -9C
20k 6k7 -9C 20k 6k6 -9C 20k 6k95 -9C
25k 5k3 -90 25k 5kl 1-90 23k 5k21 -9C
30k 4k3 ... 90 30k 3k7 >-90 24k 2kl -8C
40k 3k -90 "" 33k7 lk 1-85 24kl 91C -2C Zmin
50k lk95-90 331<:9 200-45 24k2 95C 'c
55k lk45-90 34k 150 OZmin 24k2 5k2 +54 fma:x
60k 45C -83 34k 370f+45 24k3 36k5 C
61k 8C -50 34k2 lk 1+75 24k3 38k5 -2C Zrna:x
61kl 56- 2IZmin 34k5 3k2 1+81 frnax 24k5 11k2 1-86
61k2 81f+45 34k6 10k 1+79 25k 7k 1-90
61k5 25C1+75 34k9 68k 1+45 30k 4k6 1-9C
62k 45C +80 35k tl04k I- 4lzmax 35k 3k45-90
62k9 lk25 +83 ~max 35k 86k -45 40k lkl 1-85
65k 6k3 1+57 35kl 29k -78 40k5 155 CZmin
66k2 62k 1+45 35k6 10k -88 41k lk97+79
66k4 96k -24 'Zmax 40k 4k 1-90 41kl 3k5 +8C pmax
66k5 74k -45 50k 2k6 1-90 41k8 82k C
67k 21k -78 55k 2kl 1-90 41k8 82k5 -12 Zmax
68k 9k4 f-90 59k6 lk 1-87 42k 35k -69
70k 5k4 ,...90 60k 620f-87 42k5 10k5 -E37
80k 2k55-90 60k4 1001-70 43k 7k3 -8E
90k lk9 -90 60k5 55f-45 45k 4k5 -90

ilOOk 11<:5 -90 60k5 41I- 5Zmin 50k 3k251-90
60k6 58+45 59k lk5 1-2t)1
60k7 3101+80 60k 545-66
61kl lk7 +85 ~max 60kl 257 - 5Zmin
61k8 9k4 k-45 60kl 258 C
62kl tl40k I- 3ZIIl5.X 60k3 lk85 j-71 o/max
62kl tlOOk 1-45 601<:5 5k8

~62k2 .29k 1-80 601<:7 . 35k6
62k5 10k I-SC 60k7 36k2 1- 5~max
63k 6k 1-90 61k 8k2 1-86
65k 3k3 1-90 62k 3k6 1-9C
70k 2k3 .... 90 65k 2k551-90
80k lk4 1-90 70k lk94-90
83k lk 1-82 77k 6251-87
85k4 220I-flr 5 77k5 3401-82
85k6 1801-16 Zmin 78k 76- 5Zmin
85k8 360+45 7dk5 5901+77
86k lk f+6C 78k8 lk141+80 pmax
86k2 lk2 ~61 pmax 79k8 7k3 0
86k6 3k9 +45 80k 10k +60
87k4 8k6 -2G Zrnax 80kl 45k 0
87k6 7k2 -45 48k 1-20 Zmax
90k 2k7 '-75 SOk5 9k4 f-90
91k6 2k1 >-82 ~min dlk 4k3 1-90

90k 1k5(' -81
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Vo1ledige Verstuiver 2e meting
-

Wreq.
(~

<f' opm. Freq. IZI ~ Freq. IZ! p
(Hz) ( 0 (Hz) (Jl.) ( ., ) opm. (Hz) (Sl.) ( 0 ) opm

500 280k -90 41k8 43k2 +60 60k8 44k7 -10
5k 28k -90 " 58k +50 " 43k8 -20

10k 13k7 -90 41k9 71k +40 " 41k5 -30
20k 6k8 -90 89k5 1+20 " 37k8 -40
23k 5k -90 98k5 0 " 32k7 -50
23k9 2k52 -85 lOOk 1-12~max " 26k3 -60
24k lk46-7'5 97k r-20 60k9 19k8 -70
24k05 lk -60 91k5 f-:30 " llk8 1-80

" 900-50 70k05r-50 61k 9k3 1-88
" 755-30 58k r-60 61k5 4k33-90
" 720-16~min 42k 39k 1-70 62k 3k48-90
" 755 - 0 42kl 22k4 -80 65k 2k47-90

24kl 900+20 42k2 14k 1-85 70k lk85-90
" lk +30 42k5 9k8 r-88 75k lk2 r-90
" lk19 +40 43k 6k8 1-90 77k 730-88
" lk65 +50 45k 4k3 -90 77k5 420-85
" 3k3 +60 50k 3k2 1-90 77k8 262-80
" 5k4 +62 fmax 55k 2k5 r-90 77k9 148-70

24k2 9kl :+-60 59k lk5 1-87 78k 108-60
" 14k9 :+-55 59k5 lk221-87 " 90-50
" 19k5 +50 59k7 lk r-85 " 78 -40
II 26k7 rt-40 59k9 630-80 78kl 70-30

24k3 33k rt-30 60k 3751-70 " 66 -20
" 35k8 :+-20 " 2851-60 " 63 - 4IZmin
" 42k3 rt-l0 " 233r-50 " 65 +10
" 45k8 0 " 2031-40 " 75f+30
" 46k8 r-16~max 60kl 185-30 78k2 871+40
" 45k -30 " 176-20 78k3 135f+60
II 40k3 1-40 II 172-10 " 224 +-70

" 37k7 -50 II 171'- 6Zmin 78k4 330 +75
" 32kl ,...60 II 172 0 78k7 7251+80

" 25k3 ...70 " 172+10 78k9 lk154-0};Jmax
24k4 16k9 -80 " 190+20 79k6 3k93(1-75
24k5 10k ,-88 " 211+30 79k8 5kO:;4-70
25k 6k48-10 " 247 +40 80k 7k2 va30k 4k4 -)0 II 310 +50 " 8k25 50
35k 3k3 -90 60k2 4471+60 " llk4 70 *)
40k lk -u6 60k3 840+70 80k2 22k8 ,+60
40k3 530-80 60k4 1k99 +75 pmax " 31k i+50
40k4 295 -70 60k5 3k72 +72 80k~. 39k5 +40

" 214 -60 60k6 5k8 4-60 " 49k f+20
" 148fa " 6k85~-50 " 55k5 0I

40k5 120 4Zmin 60k7 7k95 +40 " 56k - 8 Zmax
40k6 129 ~O " 9k05:+-30 " 55k5 r-20

" 165 40 " 10k 1+25 80k6 47k 1-40
.", " 202tt- 5O " 10k +79 *J " 32k3 r-60
40k7 279

t
60 " 17k5 +60 " 23k7 1-70

40k8 lk 78 60k8 24k3 +50 " 13k2 r-80
" lk38+80 " 30k5 +40 80k8 10k 1-84

41k 2k08+81 " 35k +30 81k 9k6 r-89
41k2 3k4 +82 pmax " 39k5 r+20 82k 4k55:-90
41k4 7k05 +80 " 42k3 +-10 85k 2k461-90
41k7 19k2 +75 " 44k 0 8Sk lkS7 -90
41k8 27k7 +7C " 44k7 - 7 Z;max 90le lk45 c-c35

~ faseverlo op discontinu t.g.v. bereikomschakeling meter.
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ad.I. We zien dat voor de lage frequenties de transducer zich

als een zuivere capaciteit gedraagt, want 9 = -90 0 en Izi
neemt lineair met de frequentie af.

Bij ca. 61 kHz bereikt Iz I een minimum waarbij <)'zO •

Daarboven neemt Iz I weer toe en is gJ> 0 •

. Bij ca. 66 kHz bereikt IZ I een maximum waarbij <.p~ 0 •

Boven de 66 kHz gedraagt de transducer zich weer vrij snel

als een zuivere capaciteit.

Dit gemete~.~edrag is te beschrijven als het gedr~g van

een L-C-R-kring.

~TI~
i

Z r I

.C
1
I QR

2 Z -.... v PXE

I I

fig. 2.1.

Electrisch analogon van de transducer-impedantie.

Vatter. we de transducer op als een condensator met het PXE als

di§lsctricum, ian is het electrische gedrag van dit di§lectri

cum een functi3 van de opgedrukte spal~ning en van het mechani

sche gedrag dat het PXE, gekoppeld met de rest van de verstui

ver, t.g.v. deze spanning vertoont.

Het verband tussen de spanning v en de stroom i wordt nu met

dezelfde differentiaal-vergelijking beschreven als die welke het

cedrag van de ~etekende L-C-R-kring beschr~ft.

Voqr de lage f~equenties vormt L nagenoeg een kortsluiting en

is'de impedantie van Cl zoveel groter dan de waarde van R dat

we ook R t.o.v. Cl mogen verwaarlozen.

Bij benadering is Z dan een parallel-schakeling van Cl en C2 .

Bij de serie-resonantie-frequentie is Z re§el en gelijk aan R •

In dit geval is IZ! minimaal en p = 0 .

We mogen R dUB zien als hot element van de transducer dat het

toegevoerde vermogen opneemt. (2-2)



Daarb~ kunnen we ons R als de serie-schakeling van een weer

stand R. en een weerstand R denken, waarb~ R. de inwendige
l U l

verliezen en Ru de uitwendige mechanische belasting vertegen-

woordigt.

Een toename van de uitwendige belasting betekent een afname van

R • Daarbij moeten we bedenken dat,als we het systeem volkomen
u

vr~ in de lucht laten trillen,dit voor de kracht aan het uit-

einde een "kortsluiting" betekent, zodat dan Ru = 0 en Ri + Ru
is minimaal.

(2-2) wordt met ~rz r = R en cg = 0

Het maximum mechanisch vermogen wordt dus afgegeven indien:

Ri = Ru •

fig. 2.2.

Electrisch analogon van de

transducer-impedantie.

B~ de parallel-resonantie-frequentie is I Z I maximaal en p = 0 •

De transducer gedraagt zich weer als eon weerstand, maar de

waarde hiervan is vele malen broter d~n de waarde van R.

Voor frequenties hoger dan ci~ paralle:~-resonantie-frequentie J.S

de impedantie van L zo groot dat we de tak waarin L zich bevi!,dt

mogen verwaarlozen.

! gedraagt zich dan als een capaciteit met de waarde Cl •

ad. II. Deze samenstelling bli.jkt drie kring-resonanties te ver·

tonen, nl. bij 35 kHz, bij 61 kHz en bij 86 kHz.

In de hierbij behorende serie-reJonantie-frequenties,

waar IZ I minimaal is en p~ 0 , neemt het systeem vermogon

Ope Alleen bij de serie-resonantie-frequentie van 60 KHz

komt dit vermogen voor een redelijk percentage als ver

stuivings-energie ter beschikking; bij de andere serie

resonantie-fre~uentieswordt dit vermogen nagenoeg geheel

in warmte omgezet en kan als zodanig tot beschadiging

van het systeem leiden.
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ad.III. Hier blDken zelfs vier kring-resonanties op te treden,

n.l. bij 24 kHz, bij 41 kHz, bij 60 kHz en bij 79 kHz.

De \Z\ is bij de serie-resonantie-frequenties van 40 kHz

en 78 kHz zelfs kleiner dan die bij de serie-resonantie

frequentie van 60 kHz.

Dat betekent dat deze ongewenste trillingen meer elec

trische energie zullen opnemen dan de gewenste trilling

van 60 kHz, indien we met een constante spanning sturen.

Ziei(2-3)-.. "
de parallel-schakeling van vier

kring die in resonantie komt bij

We kunnen Z nu voorstellen door

L-C-R-kringen, waarbij aIleen de

60 kHz het element Ru bevat.

Mechanisch gezien betekent dit dat er,

van 60 kHz, een zeer slechte kdppeling

ingang en de mechanische uitgang.

behalve voor trillingen

is tussen de electrische

24 kHz 41 kHz 60 kHz 79 kHz

-I

Q
nRu

o--------l.---------'--------'---~-

Z _

fig. 2.3.
Electrisch analo0on van de verstuiver-impedantie.

,



2.2. Electrisch analogon bij 60 kHz.

We beschouwen de complete verstuiver en beschrijven het gemeten

electrische gedrag met een L-C-R-kring, daarbij aIleen uitgaande

van de resonantie bij 60 kHz.

waarin:

w«wserie

W =wpar .

1 + jWRC 2- W
2LC 2---r;----

jw(C1+ C2 )(1 + jwRC o- ~LCo)

C1C2
Co = C

1
+02

Z(jw) 1
== jw( °1+--c;J

Z(j w) R w2 1= serie= LC 2

Z(jl.)
LC 2 w 2 1= RC 1 (C1+ °2) = LC~par.

Z( j w) 1= jw01

(2-4)

Uit de Ie meting voIgt nu:

Uit tie 2e meting voIgt

C1 = 1053 pi R = 257 5L

C2 == 22 pi L - 0,48 H

C1 - 1111 pi I{ = 171.n.-

° == 26 pi 1J = 0,37 B2

Hoewel deze wa8rden nogal van elkaar aiwijken,blijken de gemeten

resonantie-irequenties in beide metingen weI gelijk te zijn.

We nemen nu een zodanig gemiddelde van deze waarden dat de daar

uit volgende resonantie-frequenties met de gemeten waarden over

een stemmen:

(Appendix I.)

C1 = 100~ pi R = 200-51...

C2 = 20 pi L = 0,35 H

Co = 19,61 pi

iserie= 60 kHz }
i = 60,6 kHz (2-5)par
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2.3. Eisen oscillator.

Om de verstuiver van electrisch vermogen te voorzien moeten we

een oscillator ontwerpen die de gewenste frequentie levert en

die in staat is voldoende vermogen aan de verstuiver toe te

voeren.

De benodigde spanning is ca. 50 Veff.

Detar H = 200SLl>is.het benodigde vermogen ca. 1213 Watt.

Aangezien 50 Veff voor een sinusvormige spanning een top-top

spanning van 140 V betekent, moeten we, als we transistoren

willen gebruiken, een speciale schakeling aanwenden, omdat de

schakeling geen fase-draaiing mag hebben en een aansluitklem

van de verstuiver geaard moet worden.

De resonantie-frequentie is afhankel~k van de belasting van de

verstuiver.

Om de juiste frequentie te genereren kan de oscillator de ver

stuiver-impeda~tie als referentie gebruiken.

Gaan we uit va~ een gegeven spanning, dan kan de door de ver

stuiver-klemmen lopende stroom als maat dienen, want een maxi

male stroom die in fase is met de spanning betekent de juiste

frequE;yri..ie.

Echter, juist b~ de ongewenste resonantie-frequenties zal de

stroom groter zDn dan b~ de gewenste ~requentie van 60 kHz,

omdat \Z I bij deze ongewenste frequenties kleiner is.

Dit ~etekent nat we de oscillator selectief moeten maken.

Dit delectief maken is nu het probleem, omdat de ongewenste

frequenties s18chts relatief weinig verschillen van de gewenste

::'requentie.

De oscillator zal dus moeten bestaan uit:

1. Een gedeelte voor het leveren van voldoende vermogen aan de

verstuiver.

2. Een oscillator waarvan de freqentie zich instelt op een maxi

male stroom door de verstuiver.

3.. .r;en selectief gedeelte dat aIleen de eewenste frequentie

.. moge l~k maakt.
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~ OSCILLATOR.

3.1. Principe.

Een signaal x(t) kunnen we beschr~ven in het frequentie-domein

d.m.v. een Laplace-transformatie:

<X> 00

x(t) = f X(p) eptdp waarin: X(p) = f x (t ) e - pt d t
_00 -0<0

en p = ~+ jw
I-

Een signaal bestaat dus uit componenten:

t Om (0 O""')t}A elS cos(l...)t + <p) = Re{ A eJr.e + J

waarin a- = demping, W = hoekfrequentie, <f = fasehoek

We gaah uit van een systeem dat een signaal X(p) ornzet in een

signaal yep) volgens:

yep) = R(p).X(p)

X(pl--l H(p)

fig. 3.1.

Overdrachtssysteem.

B~ een oscillutor wordt dit uitgangssignaal teruggevoerd naar

de ingang.

Er ~oet dus g81den: yep) = x(p)

Er z~n nu twe8 mogel~kheden:

(1) X(p) = yep) = 0

(2) R(p) == 1

Er kan dus aIleen een signaal optreden indien:

R(p) = 1 .• (3-1)

Los:sen we deze vergeljjking op, dan vinden we een p = ~ + j to.) ,

waaruit dus de demping en de frequentie van de mogelUke

trillingen volgt .....



Indien er een

(1) 6""(0

(2) 0- =0

"(3) (J)O

Wbestaat)dan z~n er drie mogel~kheden:

de trilling dernpt uit.

de amplitude van de trilling bl~ft constant.

de amplitude neemt toe.

-
Oscilleren treedt dus op indien er in het systeem een signaal

bestaat met een frequentie waarb~:

R(p) = 1

o > 0
(3-2)

Door het inschakelversch~nsel of door de systeem-ruis is er

alt~d weI een signaal aanwezig dat aan deze voorwaarde voldoet.

De amplitude hiervan groeit net zolang aan totdat de natuur

l~ke grenzen van het systeern een verdere toenarne onmogel~k

maken.

Omdat dit vastlopen de overdrachtsfunctie H(p) kan beinvloeden,

zorgen we er voor dat er een begrenzer aanwezig is, die de

amplitude van het signaal op een gewenste waarde houdt, zonder

dat daarbij de signaalvorm en de frequentie worden beinvloed.

De begrenzer zorgt er dus voor dat, zodra de gewenste amplitude

is bereikt, 0" == 0 wordt zonder dat de oscillatie-frequentie <....>

verandert.

~ Occilla-cor met stroommeeko~ling.

Aaneezien we de verstuiver willen sturen met een spanning die

een frequentie heeft waarbij de stroom door de verstuiver maxi

mael is, moet de teruggevoerde spanning evenredig zijn met de

stroom door d~ verstuiver.

-

Ro

fig. 3.2.

Oscillator met stroommeekoppeling.
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In fig. 3.2. is A een lineaire, fasedraaiingsloze versterker.

Z(p) de complexe impedantie van de verstuiver.

Ro een weerstand waardoor de stroom gaat die

ook door de verstuiver loopt.

l-

De oscillatie voorwaarde is dus:

Er geldt nu

Dus: H(p)

en

H(p)
:= R + Z(p) :=

o
I-

of:

Voor Z(p) geldt:

(3-3)

Z(p)
1+pRC

2
+p2 LC2

:=

p(C l + C2)(1+PRCo+p2LCo)
(3-4)

zodat (3-3) met (3-4) de volgende oscillatie voorwaarde geven:

1 +P{RC2- R0 ( A-I) ( C1 +C2 )} +P
2

{ IJC 2- R0 ( A-1 ) RC1 C2} - P3R0 ( A· -1 ) LC1 C2= 0

(3-5)
Wanneer de waarden van de verschillende componenten)die we in

(2-5) gevonden hebben,invullen, dan vinden we als oDlo~singen

p := 0-+ j LV, waarin:

W=W
serie eY! 0= 0 indien: RO(A-l) = R := 200

<..J=w en ()' )- 0 " Ro(A-l) >Rserie
·w =W en 0<0 " R (A-I) < Rserie 0

(Appendix II.)

Hat systeem gaat dus op de gewenste frequentie oscilleren

(3-6)
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9' = 0 of
IZ(jw)1

Wanneer w= w .
Serle geldt voor Z(jw)

en

1m Z( je.u) == 0

= Re Z(j-.)) == R

De oscillatie voorwaarde (3-6) is dus te schr~ven als:

en <p == 0 of 1m Z (j <J) == 0
(3-7)

3.3. Totale oscillatie-systeem.

"

Z(p)

Bsv
L- I-L."__--'

p

fig. 3.3.
Blokschema totale os~illatip-systeem.

verstv.iver.

== vermogensversterker, als verscl1ilversterker uitgevoer~.

= verschilversterker die alleen de spanninG over R ver-o
sterkt en deze spanning dus scheidt van de spanning Vu2

== selectief systeem dat oscillercn op de ofigewenste resonan

tie-frequenties van de verstuiver voorkomt.

== begrenzer. Hiermee is de amplitude van de ui tgangsspaYL.ing

(Vul-Vu2 ) te regelen.

B

Z(p) ==

p

V

s

In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende delen van

dit schema nader worden besproken.



~ VERMOGENSVERSTERKER.

4.1. Principe en eisen.

De uitgangstrap van een transistor-vermogensversterker is het

beste te rea1iseren met een serie-ba1ans-schakeling:

fig. 4- .1.

Serie-balans

Vuma

Vu .ml

o

,- - ,-

I •

D-~

= 0

De transistoren staan op een k1eine ruststroom ingeste1d, zodat

we een k1asse-B schake1ing hebben.

Wanneer Vi = 0 dan geldt: VlJ.. = t VB en i 1 = i 2 = i o
Wordt Vi positief, dan gaat ~lge1ei(en en T2 gaat dicht en

Vu neemt dus toe.

Wordt Vi ne~atief, dan gaat T1 dicht en T2 gaat ge1eiden en

Vu neemt dusaf.

De top-top-spanning van Vu ls t.g.v. ne restspanning, die a1t~d

over de transistoren b1jjft staan, steeds iets k1einer dan de

voedingsspanning VB •

De verstuiver heeft een spanning van 50 Veff nodig, dus de t0l-

top-spanning moet 140 V zijn.

Dit betekent een VB ~ 150 V.
Transistoren voor deze spanning zijn echter moeilijk te verkrijgen.

We kunnen echter met een 1agere voedingsspanning vo1staan als

we van een uitgangstransformator gebruik maken.



V.
1 fig. 4.2.

Serie-balans met trans

formator uitgang.

Een veel gebru1k~ waarde voor de voedingsspanning is 40 Volt.

De·maximale waarde van VUeff is dan ca. 12 V.

De transformatie-verhouding moet dus minstens 1:4 z~n.

De maximale primaire stroom bedraagt dan ca. 1 Aefi •

Aangezien Vu gemiddeld op de halve voedingsspanning staat,

moeten we van een scheidingscondensator gebruik maken, omdat de

trafo voor gelijkstroom een kortsluiting vormt.

De impedantie van de verstuiver is b~ resonantie ca. 200Jl, dus

de impedantie waarmee de trafo de schakeling belast is ca. 12Q.

Daaruit volgt dat C~lpF moet zijn wanneer deze capaciteit bij

60 kHz geen invloed op de fasedraaiing mag hebben.

Het is zeer moeil~k een transformator voor 60 kHz te maken die

bij die frequentie een geringe fasedraaiing heeft, wanneer er

strome~ van 1 Aeff moeten kunnen lopeno

Het geo~uikte wikkeldraad moet litze-draad zijn, wat met ~e eis

stro'uen van 1 A te kunnen verdragen, ~eer veel ruimte vraagt.

Een acceptabel trafo-rendement beteke~t veel wikkelingen, dus

veel parasitaire capaciteiten, waaruit weer fasedraaiing voort

komt..

Om dezelfde reien mag er geen parasitaire capacitieve koppeling

tussen de primaire en de secundaire w~'(kelingen zijn, en dit

betekent speciale,veel ruimte vra~endG wikkelsystemen.

Het wordt dus jen zeer dure, onhandelbare transformator.

Bovendien is het zeer ongunstig om door de koppelcondensator

zulke grote strornen,als hier nodig z~n,te sturen.

De inwendige v~rliezen worden dan ontoelaatbaar Groot en geven

bovendien een grote fasedraaiing.
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Twee serie-balans-schakelingen,als verschilversterker geschakeld,
is de aangewezen oplossing.

+ VUl

~l Vu i~
V 14~

VBIV·u
l

VU~
i3 VU2

~

0

fig. 4.3.
Serie-balans-verschilversterker.

Vu

We sturen deze twee serie-balans-schakelingen zodanig dat

VI = - V2
stjjgt VI dan daalt V2 en gaan Tl en T

4
geleiden en T2 en T3

gaan dicht. Vul gaat naar de positieve voedingssp&~ning en

Vu2 gdat naar nul. Er gaat nu de stroam i l lopeno

Daalt VI dan stjjgt V2 en gaan T2 en T
3

geleiden en Tl en T
4

gaall dicht. Vu1 gaat naar nul en Vu2 _~aat naar de positieve
voedingsspann:i_ng. Er gaat nu de stroc:n i 2 lopeno
De spanning over de belastingsweerstc,:,d Rb is Vu = Vul -Vu2 .

De~e spanning is dus twee maal zo groot als bjj een enkele serie

balans-schake~ing.

Bij een voedingsspanning van 75 volt i0 de maximale waarde van

Vul en van Vu2 ca. 25 Veff ' dus de li,aximale waarde van Vu is

ca. 50 Veff .
Er zijn transistoren met een toelaatbare spanning van 70 V. te

verkrjjgen, waarvan vele na uitzoeken zelfs een spanning van
100 V. bl.ijken te kunnen verdragen.

Om enige speling te hebben kiezen we een voedingsspanning van
80 V.

Daar de stromen nu ca. t Aeff bedragcn kunnen we nog weI conden
satoren als koppelelementen gebruiken.
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We moeten een aansluitklem van de verstuiver kunnen aarden.

Dit is bij dit systeem mogelijk wanneer we de nul van de voedi~

spanning niet aarden, wat bij gebruik van een goede voeding

geen bezwaar is.

4.2. Schema.---- .:::....::..;:.:..::.,:;.::.;;.;.,;;..

We hebben hier twee vermogensversterkers met spanningstegen

~ koppeling, al~ verschilversterker geschakeld.

fig. 4.2.

Balans vermogensversterker.

Door de tegenkoppeling is de ingangsimpedantie zeer laag,

(ca. l65St), waardoor we een stroomversterker hebben.

Voor us uitgangsspanningen geldt nu:

Voor Rt = 33 J~SL wordt dit:

waarin

dus:

Vu R c(i l -i2 ) " (4-1)=

Vu = 33(i l -i 2 ) (4-2)

Vu in ',01t en

i l en i 2 in rnA zijn uitgedrukt.



~ VERSCHILVERSTERKER.

Om de spanning over Ro te scheiden van de uitgangsspanning Vu2
"(fig.3.3.), maken we gebruik van een verschilversterker.

Omdat de spanningszwaai V 2 aan R nagenoeg de gehele voedings-u 0 -
spanning bedraagt bij volle uitsturing, moeten we eerst verzwak-

ken om te voorkomen dat de verschiltrap vast loopt.

Een verzwakking van 2x is hiertoe reeds voldoende.

~ De transistor~n zijn stroom-tegengekoppeld door een emitterweer

stand om een hoge ingangsimpedantie te verkrijgen.

Rc = 10 kJt.

Vbl Vb2
Re = 1 k.n

Rb = 47 k.5l-

R. = 22 kSL
1

R·D
~I

fig. 5 ,"
Verschilversterker.

De spanningsVi.:rzVlakking van de ingangsweerstanden volgt ui t:

en (5-1)

De spanningsversterking van de versch~lversterkervolgt uit:

(5-2)

Zodat de totale versterking te berekenen is uit:

(5-3)

Na invullen van de waarden (5-4)



waarin Ao :::: reeel

en ~ :::: fasedraaiing van de versterker.

6.SELBCTIEF SYSTEEM.

6 .1.Principe.

Wanneer we A in de osci11atie voorwaarde (3-3) vo1doende groot

nemen kunnen we hiervoor schr~ven:

RoA :::: Z(p) (6-1)

Wanneer ook A een fasedraaiing geeft, dan kunnen we voor A

schr~ven: •

A :::: A ~j~o·

Hieruit voIgt voor de osci11atie voorwaarde (3-7)

of

en

en

RoAo > Re{ \Z(jw)l.e
j q>l:}

q> t :::: 0

RoAo > IZ(jw) I
p ~_ :::: 0

oJ

(6-2)

waarin waarb~ W :::: fasedraaiing van
j z

Z( jw)

Het 3ysteern zal dus kunnen oscilleren op elke frequentie waart~

IZ(j~1 voldoende klein is en de totaJe fasedraaiing nul is.

Dit is wanneer Ps :::: 0 het geval b~ e1';:e serie-resonantie-frequen

tie V~l de ver3tuiver, want daar geldt ook pz :::: 0 •

Het systeem os~illeert bij voorkeur op die frequentie waarb~ de

k1einste IZ(jw)] optreedt, omdat deze ~ri11ing het snelst aan

groei t, want cr- is dan het grootste.

Een minimale IZ(j~)J en Pz = 0 trecdt op b~ de frequenties:

24 kHz

4-0 kHz

60 kHz

78 kHz

IZ(jw)1 . ~ 75052.
mlU

IZ(jw)l rnin ::::::150.51-

IZ(jw)'rn' :=:::; 200SLIn
IZ( jW) I min ~ 75 SL
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Zander voorzorgen zal de volgorde van voorkeur voor oscillatie

z~n : 78 kHz - 40 kHz - en dan pas 60 kHz.

Om te voorkomen dat het systeem op 78 kHz of op 40 kHz oscil

Ieert is er een selectief gedeelte aan het oscillatie-systeem

,toegevoegd.

Dit zorgt er voor dat voor aIle frequenties,die meer dan 5 kHz

van 60 kHz verschillen,geldt:

RoA o <\Z ( j<..»1 als <P t = (j

en/of zolang R A ~IZ(j<--»1o 0 _

Het ideale systeem heeft dus de in fig.6.1. getekende overdracht.

_90 01--------.J

fig. 6.1.

IJe~le fr 'quentie-respons van het selectief systeem.

Deze overdracht kunnen we op verschilllmde manieren proberen to

benaderen (Appendix III).

Hier hebben we gebruik gemaakt van een multivibrator die we door

het ~eruggevoerde signaal synchroniseren.

Dit synchroniseren is slechts in een beperkt frequentiegebied

r )nd 60 kHz mor,el~k, "mardoor oscilleren op andere frequenties

volkomen onrnogRlijk wordt.

6.2. Gesynchronlseerde roul tivi braj:",or.

Een IDultivibrator is op te vatten als een sterk meegekoppeldc

versterker. Daardoor treedt "over-oscilleren" op, waardoor het

uitgangssignaal een blokvorm heeft.

Rlet schema van de hier toegepaste lllultivibrator is getekend in

fig. 6.2.



en. VI> Vel •
over Rb en

,....---...........------ +

fig. 6.2.

Multivibrator.

'--------------J----'o

Allereerst houden we V 2 constant.

stel dat i l toeneemt, dan neemt i 2 af want 11 +i 2 = 1
0

= constant.

De afname van i 2 betekent een toename van Vc2 •

Dezetoename van Vc2 wordt door C geheel doorgegeven naar de

basis van ~\.

Daardoor neemt ook VI toe en gaat Tl verder open, zodat i l verder

toeneemt en i 2 nog meer afneemt.

Dit gaat net zolang door totdat T2 gebeel dicht staat en dus

geen stroom meer voert, zodat Vc2 = +VB •

Tl voert nu de gehele stroom i o ' dus i l = i o en Vcl = VB-Rcio •

Omdat ~8 spann~ngstoename van VI gel~k is aan de spanningstoe

name van Vc2 ,is VI zover toegenomen d~t : VI> V2
De lading van cie condensator loopt nu :.angzaam weg

over Rt totdat Vl~V2 wordt.

Dan c9gint door T2 weer stroom te lopen en Vc2 neernt daardoor

af. Deze afnarne kornt via C weer op de basis van Tl,waardoor ook

VI afneemt. Hierdoor neernt i l af, wat tot gevolg heeft dat i 2
nog verder toeneemt.

Dit proces gaat weer net zolang door totdat Tl dicht staat en

T2 de gehele stroom i o voert.

Voor de collectorspanningen geldt dan: Vcl = VB en Vc2 =VB-l\i o •

De spanningsdaling van Vc2 is weer via C op de basis van Tl
gekomenzodat :Vl <V2 en Vl<Vcl •

Er zal nu via Rb en via Rt stroom naar de condensator toe gaan

lopen om deze weer op te laden.
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V1 neemt nu net zolang toe totdat V1 ~V2 . T1 begint nu weer

stroom te trekken en het beschreven proces begint van voren af

aan.

... ...
t o

V--- 2

2.t
1 0

T;;

fig. 6.3.
Spanningsverloop in de IDultivibrator.

Ret omklappen neernt dus zeer weinig t(d in beslag; de tijd ge

durende welke ~~n uitgang hoog en de a~dere laag staat hangt

af van de tijd die nodig is om de condenc3ator over de weerstan,:

en op te laden of te ontladen.

De herhalingstDd van de IDultivibrator : To =
Voor de frequentie geldt dus f =o

Er geldt nu: 2-t-x
X

(6-4)

waarin:

(ApIJendix IV)

en

Wanneer we nu op V2 een blokElpanning zetten met dezelfd e fre

quentie als die welke op dat moment door de multivibrator worc1t

opgewekt, dan verandert deze frequentie afhankelijk van de fase
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en van de amplitude van V2 •

t
4----~

---:t*'""3---+
t o

r
/

I /', .
I,

"41-41-----""

/
/

/

t :/ /

.. 0 .v

~--

t 4
~

"t 2
/

4 •
t

• a

fig. 6.4.

Basjs-spanningen bij synchronLsatie.

Wanneer V2 naijIt op VI zal het moment waarop V2 = VI eerder

komen dan wanneer V2 constart was gebluven. Dus t l < to ' waaruit

voIgt dat de frequen~ie is toegenomen.

Wanneer de amplitude 7an V2 toeneemt komt het moment waarop

V2 = VI nog eerder. Dus t 2 <t l <to ' waaruit voIgt dat de fre

quentie nog hoger wordt.

Wanneer V2 voorijlt op VI zal het moment waarop VI = V2 later

komen dan wanneer V2 constant was gebleven. Dus t 3 >to ' waar

uit voIgt dat de frequentie is afgenomen.

'rJanneer

VI == V2
Quentie

de amplitude van V2 toeneemt komt het moment waarop

nog later. Dus t 4> t 3 >t o ' waaruit voIgt dat de fre

nop: lap:er wordt.



De grootte van de frequentie-verandering is dus aIleen afhanke

lijk van de grootte van de amplitude van V2 •

De riehting van de frequentie-verandering is aIleen afhankelijk

van het teken van de fase van V2 •

De grootte van de fase heeft geen invloed op de frequentie.

De frequentie-verandering is te berekenen uit:

2 + x +~- Vozie . (6-4) T/2T (6-5). e =
l:.!.x -+ V,.

0

waarin V de amplitude van Vel-Ve2 = R i en
0 e 0

6- de amp1itude van V2 is.

De frequentie voIgt uit f I
=
~

De ± en de + hebben betrekking op het teken van de fase.

(Appendix IV)

nuea. 60 kHz kiezen en de verstuiver via deWanneer we voor f o
vermogensversterker met de spanningen Vel en Ve2 sturen, dan

zal de spanning over de verstuiver in tegenfase zijn met Vl1
omdat de vermosensversterker een fasedraaiing van 180 0 heeft.

(fig.4.2.). Dit is getekend in fig. 6.5.

Voor V2 nemen we nu de spanning uit de versehilversterker V

(fig.~.l.), dle dus evenredig is met de stroom door de verstui

ver.

Voor de stroorr door de verstuiver gel~t:

(fig.6.6.)

(6-6 j

f I
serlie

fig. 6.6.

Fas8verloop van de verstuiver

oI------------f--t----_~
freq.

~ Z (jw)

fig. 6.5.

Multivibrator met

synchronisatie.

,-_I_'1_--l~
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Wanneer de multivibrator-frequentie lager is dan fserie ' ijlt
de stroom door de verstuiver voor op de spanning~(6-6) en

fig.6.6. Dus V2 ijlt dan na op Vl •
De multivibrator-frequentie zal hierdoor verhoogd worden.

maardan f .serle
de verstuiver na op

Wanneer de multivibrator-frequentie hoger is

kleiner dan f ' , dan jjl t de stroom doorpar
de spanning. Dus V 2 ijlt dan voor op Vl •

De multivibrator-frequentie zal hierdoor verlaagd worden.
~

De multivibrator~frequentie wordt dus precies gelijk aan fserie

Wanneer de multivibrator-frequentie hoger is dan f , ijl t depar
stroom weer na op de spanning, zodat de frequentie nog verdeI'

verhoogd wordt, terwljl deze juist verlaagd had moeten worden.
Om dit te voorkomen moet f <f . worden gekozen. (6-7)o serle

Aangezien de maximaal mogeljjke frequentie-verandering aan be

paalde grenzen is gebonden (fig. 6.1.), moeten we de waarde van

~ binnen bepaalde grenzen hotiden (6-5) •

I-"lf------
, I'. - ...-t,T .'" mlr.

•

fig. 6.7.'
Ninimale· en maximale multivibrator-herhalingstjjd.

Om di t te bereiken begrenzen we het signaal ',lit de verschil

versterker voordat we het aan de ITlultivibrator toevoeren.

fig. 6.8.

Amplitude begrenzing van het synchronisatie



6.3. Schema Multivibrator,tevens Beerenzer,en Afkapper.

Het principe-schema van de multivibrator is nogmaals getekend

in fig.6.9.

b

,
;' ---~

fig. 6.9.
Multivibrator, tevens

begrenzer.

Vlanneer we voor Rt = 100 k JL en

voor een frequentie fa = 60 kHz

Rb = 100 k5l.. nemen ,vinden we

uit (6-4) :
C = 100 pf.

Daar we er zeker van willen z~n dat de basis-frequentie f o lager

is dan 60 kHz (6-7), nemen we voor de waarde van C :

C = 120 ;If,

Daar de eindversterker stroomgestuurd "J1oet worden, kunnen we dE'

rnultivibrator tevens als begrenzer gebruiken, wanneer we niet

de collectorspJnning, maar de collectorstroorn gebruiven om de

eindversterker te sturen.

We kunnen deze stroom niet rechtstreeks van d8 collectors af-

(6-8)
1 k 51..

-i o< i l -i 2 <i o

nemen, want dan zou er geen collectorspanning neer overbJjjven,

omdat de ingan~simpedantie van de eindversterker zeer laag is.

Deze lage ingangsimpedantie rnaakt het echter mogel~k om de col
lectorweerstanden ieder in twee weerstanden op te delen, en op

het verbindingspunt van deze weerstanden de stroom af te nemen.

De ingangsimpedantie van de versterker is ca. 16552.., waardoor

de collectorstromen, na R gepasseerd te z~n, nagenoeg volle digc
naar de eindversterker gaan wanneer Ru =

Daar i cl+ i c2 = i o zal gelden:
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Uit (4-2) voIgt nu met (6-8)

-33 i <V <+33 io U 0
(6-9)

~et i o kunnen we nu dus de amplitude van de uitgangsspanning

Vu regelen.

Bij volle uitsturing van de eindversterker geldt: Vu = ,± 70 V.

dus uit (6-9) voIgt

(6-10)

'Voor de afkapper, welke het synchronisatie-signaal begrenst,
11 •

gebruiken we hier een spanningstegengekoppelde verschilversterk-

er:

fig. 6.-10.
Afkapper met fasecorrectie.

De Epanningstcgenkoppeling door Rt heaft een tweeledig doel:

(1) Door het niet ideale gedrag van t1ansistoren en van de

stroombron geeft de verschilversterker zonder tegenkoppeling

bij oversturing geen zuivere blokspanning meer af.

(2) De uitgangsimpedantie wordt er door verlaagd.

Daardoor kan de laagohmige synchrc~isatie-ingangvan de

multivibrator rechtstreeks op ~~n van de uitgangen van de

afkapper ,i0rden aange sloten.

Aangezien bij oversturing altijd slechts e~n van de twee transis

toron stroom voert, geldt voor 6:

6 = ~- R ic 0

Met i o kunnen we dus het synchronisatie bereik instellen.

(6-11)
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Voor een synchronisatie bereik van + 5 kHz voIgt met de waarden

uit fig.6.9. en (6-5) :

~ ~ 0,3 volt (6-12)

Vlanneer in fig,6.10. Rc = 2,2 k.5l.,dan geeft dit met (6-11) :

(6-13)

TIaar het totale systeem nog eniGe fasedraaiing bl~kt te hebben,

kan dit gecorrigeerd worden door een capacitieve koppeling tussen

de laagohrnige ingang van de afkapper en de ui tgang van de

verschilversterker.aan te brengen.

TIe waarde vandeze capaciteiten C uit fig. 6.10. is niet cri

tisch en bedraagt ca. 100 pf.



~ Uitvoering van het totale systeem met resultaten.

fig. 7.1.
De vermogensversterker en de verschilversterker.

1

T
o

r--~r---t-~r-------'---------'-----,----r--~--""+

VB

1 !-- -!..-..L-J.__---4----- --..+- --... 0

TE - RCA 40364 - op
TDN RCA 40361 }
TDP .- RCA 40362
TVN - MOT 2N 3904
TVP = MOT 2N 3906
Diodes : BAY 71

grote koelvinnen.

~= voorzien van koelster.

AIle weerstanden: t Watt,behalve
1 Sl.. Vloerstanden: 5 Watt.

AIle condensatoren 125 v.
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fig. 7.2.
De multivibrator en de afkapper.

o

't'

1

r------------------,.------....+

VB

'...

TDH == RCA 40361
TDP == RCA 40362
Diodes : BAY 71

Alle weerstanden . 1 Vfc.tt.• -4

Alle condensatoyen 125 v. behal~'e

Elco 10 ~ J!' 3 v.



Het volledige schema.

fig. 1.1.
De eindversterker is uitgevoerd als quasi-complementaire serie

balans-schakeling, waarbij de eindtransistoren TE zijn ingesteld

op een ruststroom van ca. 5 rnA.
De uitgangsstroom wordt begrensd door de transistoren Tb •

Wanneer deze een basis-emitter-spanning van 0,1 V of meer krij

gen, gaan ze geleiden en maken een verdeI' uitsturen van de uit

gangstrap onmogelUk.

])eze spanning van. 0,1 V ontstaat over de 1S1. weerstanden wanneer

de stroom hierdoor groter dan 100 rnA wordt.

De aansluitingen VI , VII, EI en Ell in fig. 1.1. zijn verbond

en met de overeenkomstige aansluitingen in fig. 1.2.

fig. 1.2.

Vlanneer in de multivibrator een van de transistoren in geleid

ing is, staat de andere transistor dicht.

Het spanningsverschil tussen de bases komt dan als tegenspanning

op de basis-emitter-overgang van de dichtstaande transistor te

staan.

Een b~sis-emitter-overgangzal in 't algemeen doorslaan zodra

de tegenspanning groter dan ca. 5 V wordt.

Daar de spanningsverschillen hier groter zijn dan 5 V , ~aeten

we deze overgangen dus beveiligen.

Dit is hier gcjaan door diodes i.n de euitter-leidingen op te

nemen, zodat het spanningsverschil over deze diodes komt te staan,

in plaats van over de basis-emitter-overgang.

Hetzelfde is van toepassing op de schakeling van de afkapper.

Bet de pot. rnel.,;er Q kunnen we de stroom van dE multivibrator

stroo~bron regblen en daarmee de uitsturing van de eindverster~

er begrenzen.(6-iO)

Het de instelpot. R kunnen we stroom van de afkapper-stroombron

instellen en daarmee dus het maximale frequentiebereik van de

synchronisatie.(6-13).

])e stroombron in de eindversterker(fig.7.1.) bevat nog een instel

pot, waarmee de spanning Vm op 1! VB kan worden ineesteld.

(fig.4.1.)



fig. 7.3.
Gestabiliseerde voeding.

+
10k

VB

~
LI

"kI.

L,&

L:.J
\1...> r

'I"'

l-A.------4-------+---.-.---4----~ 0

'i/q
1_1-------.....

,.

L'_--FEJ=:t.~··_-'
,oo ... A

op koelvin
~ ::= voorzien van koelster.

TE = RCA 40~64
TPN = RCA 2U 3439

TIP = BY 100
B" = brugeel 150 V / 1,5 A

])iodes : BAY 71
Ll en L2 : neonlampjes.

Z :.." zeker..ng 100 mA- traag.

Weerstanden
5 kSl.

Condensatoren
2200 p F

! Vlatt, behalve
1 Watt

100 V.
63 V.

De afvlakeond~:msator bestaat ui t de scrie-sehakeling van twee

2200 pF / 63 V. eleo's, orndat waarderJ. van 1000pF en hoger voor

spa~ningen V~l 100 V en meer moeilijk zijn te verkrijgen.

De transistor-basis-emitter-overgang~~l zijn tegen doorslaan door

tegenspanningen beveiligd door diodes'
A4

TE door DP , ~PN door Dl en TPN door D2 •

Met de instelpot. T kan de uitgangsspanning VB ingesteld worden

tussen --70 V. en ...... 80 V.

Met de instelpot. S kan de waarde van de stroom, waarbij de

voeding afslaat, worden ingesteld.
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Resultaten.

De werking van deze oscillator is getest terwijl de verstuiver

met water gevoed werd.

Hierbij bleek dat met een voedingsspanning van 80 V , waarbij

een voedingsstroom van 260 rnA werd opgenomen, 3 cc water per

seconde kon wo~den verstoven.

De verstuiving was echter niet volledig; de gebruikte verstui

ver kan mechanisch slechts 2,5 cc water per seconde verwerken,

bij grotere hoeveelheden wordt de verstuiving onvolled~g.

Wanneer de oscill~tor wordt aangezet voordat het water aan de

verstuiver wordt toegevoerd, dan oscilleert het systeem direct

op de juiste frequentie en verstuift het water onmiddelijk,zodra

het aan de verstuiver wordt toegevoerd.

stroomt het water echter reeds door de verstuiver wannesr de

oscillator wordt ingeschakeld, dan oscilleert de oscillator weI,

maar de uit de tip stromende vloeistof wordt niet verstoven,

omdat het veel te veel energie zou kosten om deze dikke straal

te verbreken.

Verwijdert men echter met de yinger of door blazen kortstondig

de straal van de tip, dan begint het verstuivingsproces onmid

delijk.

Bij benzine daarentegen werd in ieder geval tot strooms:,elheden

van 2cc per seconde de benzine direct verst oven zodra Qb oscil

lator werd in~eschakeld, zelfs als de benzine reeds ,lit de ver

stuiver stroo~'de.

Bovendien was een veel gerineer vermogen nodi~ dan voor een

gelijke hoeveelheid water nodig was.

Wanneer de verstuiver langdurig een groot VeT.illogen te vcrwerker.

heeit gehad, nan zal de temperatuur zo hoog kunnen oplopen dat

het electrische gedrag voor spanningen boven cen bepaalde waarue

plotseling drastisch verandert en er geen vermogen meer wordt

omgezet.

Het is dus zaak de verstuiver goed te koelen wanneer er met

grote vermogens wordt gewerkt.
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8. Mechanische opbouw en bediening.

De eindversterker is samen met de verschilversterker (fig.7.1.)

op ~~n printje gebouwd. De power-transistoren zljn op koelvin

nen gemonteerd, die aan de zljkanten van deze print zljn bevestigd.

De mUltivibra~or is samen met de afkapper (fig.7.2.) op' een

andere print gebouwd, welke boven de eerste print aan de andere

zjjde van de koelvinnen is bevestigd.

i powertra;'sistoren )
LKoelvinnen

Pi.

t t
koelvInnen

powertransistoTcn

i"ig. 8.1.

schematische aanduiding van de

mechanische opbouw.

Samen met de voeding is de oscillator in een kastje gebouvrd.

~---'oscillator

.---------j-- ui tgangsstroommeter

Cf--+---ui tgangs ,:; panningsme t er
voeding -t~

1...-'---C==TC==T---'

voedinp:s- :Orl[ -
transformator , _

afvlakelco'o

fig. 8.2.

schematisch bovenaanzicht van de kastindeling.

Hot aanzicht van het frontpaneel is getekend in fig. 8.3.



fig. 8.3.

Frontpaneel.

N - netsteker met niet aangesloten randaarde.

S = netschakelaar.

Z - zekeringhouder met zekering : 100 rnA traag.

Ll = verklikkerlampje wit ( netspanning aan)

L2= verklikkerlampje rood ( voedingsspanning aanwezig)

Q = regelknop voor de uitgangsspanning.

Ul = BNC-uitgangsplug.

U2= stekerbus uitgang.

A = ampere-meter voor de uitgangsstroom ( 500 rnA volle uitslag)

V = volt-meter voor de uitgangsspanning ( 100 V volle uitslag)

Wanneer de verstuiver op Ul of op U2 is aangesloten werkt de

oscillator zo~ra het apparaat is aan£"zet en Ll en L2 branden.

De kast is el~ctrisch verbonden met d2 buitenrand van de BNC

plug en met de zwarte stekerbus.

Deze ac:lnsluit'~ng mag extern geaard worden.

Met Q kan de ~itgangsspanning en daarruee hot aan de verstuiver

toegovoerdo vormogen geregeld worden.

Wanneer de verstuiver het volle vermo~en krijgt toegevoerd wordt

hij zeer warm. Het kan dus nuttig zijn om met een geringer ver

mogen te werken wanneer de te verstuiven hoeveelheden dit toe

laten.

Het apparaat heeft een drievoudige kortsluitbeveiliging:
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(1) De eindversterker begrenst de uitgangsstroorn bij kort

stondige overbelasting.

(2) Bij langer durende overbelastingen, of bij inwendige kort

sluiting in de oscillator,slaat de voeding af. L2 gaat dan

uit.

Is deze overbelasting of kortsluiting opgeheven, dan is de

voeding weer aan te zetten door de netspanning met de net

schakelaar kortstondig te onderbreken.

(3) Kortsluitingen die niet door deze beveiliging kunnen worden

opgevangen doen de zekering Z doorslaan.
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Appendix I.

E1ectrisch ana10gon bij 60 kHz.

Z( jw)

waarin

dus:

2
1+pRC2+p LC 2Z( p) = --------:;:~--2:=:--

P(C1 +C 2 ) (l+pRC o+p LC o )

C1 C2
Co = C

1
+C

2

1+jWRC 2-w
2YJC 2= ----------~:----

jw( C
1

+C 2 ) (1+ j w RC 0 _tv
2LC 0)

Re Z( jW)

1m Z (jw)

ste1

waarin:

indien : ,

dus vO('jr

Para11e1-resonantie: w2 ~ ,_~
- 1.J 0

Re Z(jw)

Serie-resonantie

1
a en

2 "-' 1
w "-' LC

2

HLC 2
Re Z(jw) = --....,.2::----,;:'2 ~ R

LC 2+R C1

LC 2 LC
o

= =11.=Cl--r:(C~,1"--1-'"""""C:-
2

........) = 11C;2



Indien: w<~serie Z (jw) 1= jw( C1 +C 2 )

w,:»wpar Z (jw) 1
= jc..>C1

Uit de gemeten waarden van Z(jw) kunnen we met deze formules

de "Vlaarden van L , 01 ' C2 en R bepalen.

f'leting 1 500 Hz Izl = 295 k..n. - C1+ C2 = 1080 pf

f . = 60,1 kHz I Z I = 257 SL
} C1serle = 0,98f par = 60,7 kHz IZ I = 36,2 k.n. C1+C 2

dus C1 = 1058 pf R == 257..5L
C2 = 22 pf L ::::: 0,48 H

l'-leting 2 . 500 Hz 1Z I = 280 leSt- ------+- C1+C 2 .- 1137 pf.
f serie = 60,1 kHz Iz I = 1715l } C1
f 60,8 kHz lzi 44,7 kSl. ~ = 0,977= =par 1 2

dus 01 = 1111 pf

02 = 26 pf

R =: 171 jl.

L ~ 0,37 II

...
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~ndix II.

Oscillator met stroommeekoppeling.

z(p)

De oscillatie-voorwaarde (3-3) was:

Met de formule voor Z(p) uit

. appendix I wordt dit:

Dit is een derde-graads-vergelljking van het type :

met als oplossingen

b
P :::A+B-.,.
·1 :J

P2,3 ::: - ( A~B + ~ ) ~ ~V3 ( A-B)

Vlanneer p ::: (J + j W , dan geld t : cr- ::: en

waarin

We stellen

A '\1-::: P-Q

B :::'\J-P-Q

Ro(A-l) - c<.

w == ~-V3 ( A-B )

d bc (b)3
Q ::: 26 + '3

p ~VTr[% _(%)2}3

en nemen de waarden . (2-~) .. ,
Cl == 1000 pf R 2005l. "---

C2 - 20 pf L :::: 0,35 H

dus w . 106
==serle V7

dan krijgen we b ::: 4o<.=-L-I06 103
70-. • C ::: i~(51~- 200).1010

en



106
Stabiel oscilleren voor w:::

V7
betekent dat

waarden voor b, c en d blijken dit de

vergelUking te zUn indien :

(S":::
A+B b

0- -2- - 3" :::

Na invullen van de
;

oplossingen van de

Vullen we nu in

en

~= 200 , dan vinden we

c<::: 300

:::

(5""=

w=

W:::

60,378.10

0( ::: 200 •

o
6

0,378.10 :::wserie

0,556.106

60,378.10

Waaruit voIgt dat

~::: 100

Ro(A-l) - 200

Ro(A-I) > 200

Ro(A-l) < 200

u:::o
0- > 0

u <0

CJ ::: - 0,11.103

LV == 0,378.106

w==w .
serle

W:::W •
serle

w:::w .
ser_le

\



Appendix III.

Eisen voor het selectieve systeem.

fig. 6.1.

78
~freq.

( kHz)

-90
-_ freq.

(kHz)

fig. 111.1.

De ideale frequentie-respons van fig.6.1. is in de prakt~k

niet te realiseren. We bmnen het echter proberen te benaderen

met de realiseerbare frequentie-respons, zoals getekend in

fig. 111.1.

We zien dat de fase daarbij slechts voor ~~n frequentie precie~

gelijk aan nul is. Deze door het netwerk bepaalde frequentie zal

alt~d weI een paar kHz verschillen van de serie-resonantie-fre

quentie van de verstuiver.

We moe ten dus als eis stellen dat het fase-verloop V~l het ne~

werk bij 60 kHz voldoende klein is, zodat de fase niet te veel

van nul gaat ~erschillen.

Een redelijke cis is: _6 0 ('9<+0 0 voor 57kIIz<f<63kEz

We kunnen de gewenste frequentie-respons proberen to benaderen

met een Butterworth-filter:

waarin

A ==

Q == kringkwaliteit

l'\.. -
I~ --

w ==o

t . w
vers eTnffilng == -w

o w
centrale hoekfrequentie.

Hieruit voIgt:
AIA I =:' - 0\fl;- (Q (3) 2n

en
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Uit de fase-eis dat _6o <\f<+6° voor 57KHz <f <63kHz voIgt:

voor -1 ~ [1 (+1

We vinden nu voor de twee te onderdrukken resonantie-frequenties:

78KHz ~ :::: 0,53 n :::: 1 Q~l ?= - 28 0 IA I:::: 0,88 A
0

n :::: 2 Q ~ 3,16 ~:::: - ,70 0 IA 1= 0,34 A

86°
0

n :::: 3 Q ~'4, 64 ~:::: - IA 1= 0,07 Ao

40kHz f.' =-0,83 n = 1 Q ~ 1 <)':::: + 40 0
IA 1= 0,77 A

0

n :::: 2 Q ~ 3,16 Cf:::: -1- 82 0
IA I:::: 0,14 A

0

n = 3 Q ~ 4,64 9:::: + 900
IA 1= 0,002A·

0

Een Butterworth-filter waarin n :::: 3 en Q - 4,6 za1 dus

aan de eisen kunnen voldoen.

We hebben echter Betracht om de selectieve overdracht op een

voudiger manieren te realiseren.

Ge?~nchroniseerde oscillator.

D~ eindversterker za1 altijd tijdconstanten bevatten, zodat we

voor ll.i(;t te r oge frequenties kunnen schrjjven:

A
A (1

:::: l-1-I7::v
waarin '"'Cv :::: grootste tjjdconstante.

Wanneer we de versterker meekoppelen IJSt een R-C-netwerk, dan

zal ':;r een oscillator ontstaan, waarvoor geldt:

waarin T = RC

Kiezen we RC zo dat de oscillatie-frequentie ca. 60 kHz bedraagt,

en synchroniseren we deze oscillator met de spanning uit de

verschilversterker, die het signaal over Ro versterkt, dan zal

de oscillator zich op/de serie-resonantie-frequentie van de ver

stuiver instellen, mits deze niet te veel van de basis-osci1

latie-frequentie verschilt. Hiermee hebben we een zeer select

ieve oscillator verkreeen.



- 'D /-

;
Nadelen

(1) -r v is afhankeljjk van de opbouw en de gebruikte onderdelen

in de versterker en moet dus experimenteel bepaald worden.

(2) De selectiviteit is zo groot, dat met C de basis-frequentie

Wo precies op de serie-resonantie-frequentie moet worden

ingeregeld. Zodra deze frequenties te veel gaan verschillen,

b.v. t.g.v. de temperatuu:c e.d. , synchroniseert het

systeem niet voldoende meer.

Voordelen :

Eenvoudige opbouw met weinig componenten.

Selectief systeem m.b.v. een meegekapnelde verschilvers~erker.

i l i l
' ' V1 - Vol)= hI..

VI
i 2 = A( V2- V02 )

V01
-i1

GJ
Vol

-xA (Vl - V2 )i 2
=

V2 ~~
1-2xA

'"
-l2 V xA (VI - V2 )

02 -

V02 1-2xA

Wanneer we voar het overdrachtssysteem x het volgende R-C

netwerk nemen:
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i

R
V::o pR

2
C

i 1+3pRC+p2R2C2

Dan krijgen we

Vol ::0

-A
Vo2 ::0 l+jQ°f.' (VI - V2 )

Iw :::o ItO

waarin: Q 1
::: 3-2RA

A -RA
:::

3-2RA0

(J ::: LV W o- -We> IN

Indien 3 ~2RA gaat het systeem oscilleren, dus moet

RA <3 bl1jv-en.2

Het systeem gedraagt zich dus al['3 een :-cring wz~~arvan de Q-factor

door de waarden van A en R worden bepaald.

Voordeel: Elke gewenste Q-factor is gemakkelijk in te stellen.

Nadeel Een enkele kring voldoet niet aan de eisen, want om

voldoende selectiviteit te verkrijgen moet Q hoog zijn,

maar dan is het fasE'-verloop bij 60 kHz te groat.

~lectief sYE2,.-teem met dubbel-T-fil!er._.

Koppelen we oen versterker t2g0'.:1 via 60n dubbel-T-netwerk, dan

zullen aIle frequenties, behalve de spGrfrequentie van het

dubbel-T-netwerk, sterk verzwakt worden.

,

Vu A(VI -V2 ):::

VI V -- l+n2R2C2
2

I +4-pRC+p2i202
Yu

V2 V A Au "'-'y- --
I+A" j-~_ .. "'" ------

1 I + •Q P>
I+Jfl J ..
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Voor de overdracht van het systeem vinden we dus:

A

l+jQf3
waarin I

RC en Q = t A

]\1 =

FF1 =

FF2 =

3D --

(Litt.3)

Oak dit systeem gedraagt zich als een enkele kring en heeft

daarom dezelfde bezwaren als de meegekoppelde verschilversterker.

Oscillator met fase-synchronisatie.

mu1tivibrator, waarvan de frequentie evenredig is met Vm '

waarbjj voor V = 0 de L"equentjr ca. 120 kHz is.
m

flip-flop die deze fre~uentie det1t, zodat V1 een fre-

quentie ':an ca. 60 kHz heeft.

flip-flop die zodanig met FFI gekoppe1d is dat de fase Vdn

de gedee1de frequentie van V2 90 0 naijlt op die van VI .

synchrone detector die een spanning Vm afgeeft, welke even-

redig is met de cosinus van het fase-vorschil tussen V ens
V2 • (IJitt.4-.)

P = vermogensvorsterker, Vu is\hier in fase met V1 •

V = verschilversterker.



ILn_nJ~ Multivibrator

II l VI
I

I

~L I
I

I V2
I

I I I
In'

,
I

~ ::'~l :'::1

~~~ ~l ~I V (voorijling)"0: I :::-, I ~, 0,\ ~
" I

~, ~, S
, I

I I ,
I I I II':-:: :"::

~ :~ I~I'· ~ V (najjling)
~ 1:::::_ 1~ sI,. J:::"~ 13'-

Vm (Vs ijlt voor)

lJ u Lf
Wanneer de stroom door de verstuivel' voorjjl t op de spanning Vu
gelcJt: f (f e-" (fig.6.6.). V jjlt 'Ian voor op VI"s .J.le s
Het fase-verschil tussen Vs en V2 is :lan groter dan 90 0

•

Nemen we Vm van de inverse uitgang V2~ 3D af, dan is Vrn in dit

g,ev 31 ~}ositic:.

De multivibrator-frequentie wordt dan verhoogd.

'vvannesr de stroom door de verstuivel' naijlt op de spanning Vu

gcldt: f . < f < f • V jj\Lt~dan na op VI •serle par s _
Het fa,se-verschil tussen Vs en V2 is nu kleiner dan 90 0

•

V is nu dus ~eg,atief.m
De multivibrator-frequentie wordt dan verlaagd.

De frequentie stelt 2ich dus zo in dat de stroom door de ver

stuiver in fase is met de spanning. Dit is bij de serie-resonantie

frequentie het geval.
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Wanneer de frequentie hoger is dan f par zal de stroom door de

verstuiver weer voor~len op dr' spanning, dus de multivibrator

frequentie zal verder verhoogd worden, wat in dit geval onjuist

is.

Om te voorkomen dat de frequentie hoger dan f kan worden,par
moet de multivibrator-basis-frequentie in ieder geval lager dan

fserie worden gekozen.

Oscilleren op ongewenste frequenties is weer te voorkomen door

de spanningszwaai van Vm te begrenzen.

Ui t" dit systeem is het systeem van de gesynchroniseerde multi
vibrator voort gekomen, Dit laatste systeem werkt met minder

componenten, maar weI volgens hetzelfde principe.



Appendix IV.

'Nultivibrator.

We verwaarlozen de belasting

van de collectors door de

weerstanden Rt en door de

capaciteit C •

We vinden voor de uiterste

waarden van de collectors pan

ningen:

max

De weerstanden H. t en Rb zjjn, vanuit de basis gezien, te vervangen

door een weerstand, zoals getekend in onderstaande figuur.

waarbjj:

Rb
x = Rb+R

t

Allereerst llelf en
De ca"oaci tei t c

"' 0
V2 zal dan ge }jjk

we de spanningsbron ~ = 0 .

is zo groot, dat de ~:;jJanning V2 constant bljjft.

worden aan de gemiddelde waarde V20 •

'Wanneer Tl geleidt en de ffiultivibrator op het punt staat om te

klappen, zal VI = V2 = V20 zjjn.

Verder geldt dan ook: ~Wcl = VA en Vc2 = VB
We hebben dus de volgende situatie:



met de spanningszwaai van Vc2 z~n

en Vc2 = VA'

Direct na het omklappen zal VI

afgenomen. Nu geldt: Vel = VB

CIi vI = V2o-VB+VA

xR
t

i (I+X)VB-VA-V20 =
xR

t
i 2

XVcl=XVB

T2 zal bl~ven geleiden totdat VI = V20

Direct r.a omklappen zal VI weer met de spanningszwaai van Vc2

z~n toegenomen.

De g0~iddelde waarde van de lading van de condensator kan in de

loop van de tijei nlet veranderen, omdat het proces periodiek is.

Uit symetrie overwegingen voIgt dat de stromen naar en van de

condpnsator, jn de twee situaties vlak voor het omklappen, gel~k

en t~gGngesteld moeten zDn.

Daaruit voIgt dat hier

Dezelfde waarQe voor V20 voIgt uit de eis dat: i 2 - i
4

De stroom naar of van de condensator zal een exponentiels functie
~

van de tijd z~jn.

De oplaadt~d = de ontlaadt~d - een halve multivibrator periode.

Dus: waaruit voIgt:
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-T/2t'e =

Dit geeft: eT/2't' = 2+x
x waarin: en

Wanneer we nu de spanningsbron E = ~ , maken, bij dezelfde fre

quentie als die welke de IIlultivibrator afgeeft, dan krijgen we

voor de vier reeds getekende situaties:
/ --

I xRtxV =xV 0cl .r:l
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Bet exponentieele verloop van de stromen is weer gegeven door:

-6

Dus:

6
~+X+I~V""""

o

X-

waarin

,
!

Deze formule is afgeleid voar het geval dat de fase van V
2

voorijlt op V1-

IJlt de fase van V2 na op VI dan moet 6 vervangen worden door

-6.
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