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Dc laatate jaroD is de behoefte om gegevens over grote atatanden

snel en nauwkeurig door te geven steeds meer .toegenomen. Rierb1j

werd tot nog toe voornamelijk gebru1k gemaakt van de telex. De

toepaas1ng van rokcnmachinee in allerlei processen maakt het echter

nooezakelijk em de gegevens sneller over te zenden. Voorbeelden

hiervan ~ijn onder andere de toopaseing van computers b~j het

ccntraal rogelen van het trcinverkeer en het gebruik maken van

rekonappa:atuur bij &0 bo~turing van ~tevaartuigen. In alle

gcvallon worden or vanaf de plaata van handelen gegevena naar een

~(lkf)t\(H'H"h°UJ"1 g()7,onden 0&1. ord,ga ogenbl:Urken latflr <:onunando 'a ee-

De gang van 2tlkon ~.B i.n het algemeen dat de informatie in een be

p~~~~e code wordt omge3et. Het aldue ontstane eignaal wordt

vi~ 0en telafoonkananl of via cen draadloze verbinding overge

zonden. Aan do ontvangzijde wordt het aignanl daarna weer ge

decodeerd o Het daar verkregen bericht kan door a11erlei oorzaken

afwijkcn van hot aitgezonceno. Dit kan worden veroorzaakt door

ruis of interferenties, maar ook door de doorlaatkarakteristiek

wan het transmissiekanaal of door bepaalde eigenschappen van de

zand- en ontvangapparatuure Om de fouten te ontdekken worden

Goma bcpaaldc codec tocgepast, z.g. touten signalerende codes.

Wanneer de ontvauger eon rout ontdekt heeft, wordt aan de zender

opdracht gegeven het bericht opnieuw over te zenden.



De codel3 h.-unner. 01' ver~c:::':'...llende manieren lJOrt:en overgebL'acht:

0.1'. loor amplitu:ie-~ frClq,uer.tie- of fase-ll1odulat:i.e. De voor-

on nadelen van de niverse aYG~emen zullen hier niet worden be

handelci; op de~e pla~ts zal nlleen ~or~en ingegaan op de invloed

var. de ze~~- cn o~tvsngappar~tuur op de infor~atie in het gevel

van ~en frequentiemodulctie Bystee~.
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De ~nformatie die in een binaire code is omgezet, bestaat uit een

bepaalde opeenvolging van rusttoestanden en werktoestanden. Bij

f'l·oquc.H1tiemodulatic van dit signaal ontetaat in de ruettoestand

een rustfl'equentie en :l.n de werktoeetand een werkfrequcntie. Qm

dat de f~0quentic dUD steede verechuift van de ene naar de andere

toestand spreekt men van tlfrequency t:Jhift keying".

rust - werk- rustt~ken

rust - werk- rusttrequentie

Doordat het aan a@ outvangz,ijde gedemoduleerde signaal niet de

zelfde vorm heeft ala het oorapronkelijke binaire signaal, zal

men uit de ontvangen infcl"l.latie een nieuwe binaire code forrneren.

Rierbij kan men op twee manieren te werk gaan.
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Bij de eerBte methode neemt men in het ontvangen aignaal een

nulniveau aan en bezlet op welke plaatsen de gedetecteerde

informatie van teken verandert. Een' andere methode i5 om het

signaal telkens na ean bepaalde tijd te bezien en na te gaan

of or op dat tijdstip een signaal aanwezig is. Beide methoden

zijn reeds onderzooht: over de eerste heeft Kadon 1) uitge

breld~ theorieen gepubliceerd; ~et berekeningen san de 20

methode heeft vooral Sunde 2) zich verdienatel:1.jk gemaakt.

H. Kaden beachouwt het theoretiache goval waarbij ~6n enkele

rechtboekige impuls wordt overge~o~dcn. In de tranamiesiewcg

bevindt zich een bandfilter met rechte doorlaat- on fase~

kar8k~eriatiek. DoordBt eer. godeeltc van het spectrum wordt ~f

gekapt, zal het 61gn~ na de detector Diet maer do blokvoro

hebbev.. rJRnneei~ wi.j de [,lJ.ddep.frequeotie alB refere;v.:;::-elL~Vew.tl

nannern~n cn we gcnercren ten cpzichte daarvan een nieuwe

blokvorc v don blijkt theoretisch dat do tekenlengte vorandord

ia. Dit vorGchijnneJ. doct zich niet voer bi.j een puletroin

waarbij de lengten van l~St- en we~cteken ge11jk zijn.

Van Hi,lten en Vredenbregt 3) vullen deze berekeningen aan a!'1

bepalen de relatie die er moet bestaan tussen bandbreedte,

soinanelheid en f'requentieverschui.ving om cen min1malo ver-,
andcrin:;- VElD do tekonlongt~ tiS vcrkrijgon..

uitgezond.n I.k.n J
ontv~ngen teken

geregenereerd teken
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E.D. Sunde gaat na in hoeverre het uitslingeren van een teken

van invlo~1 is op het volgende teken. Hij bepaalt boe het

Gpe~tl'UI.:l van :'wt s:i.gnaal, dat aan de detector toegevoerd wordt,

di~n~ ~e vel'lopcn on zeeft er..i.ge mogelijkheden waarbij het

~i t.:31:L:o.g€l'fHl V2.;n het £:igna,u geen invloed heeft op het volgende ..

door de tijdcn wcarop het signaal bernoneterd wordt goed te kiezen.

o nt ... a n 9 e n t ~ ken

geregenpreerd teken J
WroL~ecr no e,~orimont~cl crillon nagaan welke invloed tie

trnnomiecicweg hcoft op do tekenvervormiJlg ~ienen we er VOD~

te zO~goll dat wo ce routeD die ontstaan in de ~enQ- en

ont~angappa~~tuurkcuncn on d~t dczc, zo mogclijk, vcrwnar~

loocboo.r zijn.

VergcHjken W~) bot 6ib"Ilaal ann de ui tgnng van het syeteem

met. het cCrtl11:l:om,:cli.jke oignaaJ., dan blijken de voor- en

achterfl~nk, afgezien van een looptijd-ef!ect, op onregel

matige wijze versc40ven te zijn. TIit verschijnseI noemt men

jitter.
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uitgezonde n si gnaal
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~ h' 4). b d.p3o~.rer en It:i.g ... cyrJan Ele 0 en aangcgoven at eer.•a3eGproIlR

die outstaat b;.;; het ov()r~chakelen van do l'~stfreq\lcntie ~Y1

de lJcrkfrequentie (on omgekeerd) hiervoor vera.n twoordelijk ;!..(-)"

Eij cen idcale F .ri.-detector, waarbij dUB de output eVtnll·edi[~

is met de ::lomentelo :t'asovol'andorillg, za), ten gcvolge vau oe::

:fasesprong hOOgstfH'.lS eon pi~k te hef3peuren zi;jn op de ovor~

gang.. Bij de geol"".dkeli.jlte dotecto:ron 1'n0bbon v:.) ochte...• een

heel andere \'1~rk:l.ns. ;)001" begrenzing van hot s:i.gnaal bli.jft

aIleen de ir.for:1at::"e over die zicir. in de nuldcorgangen bo~

vindt. Dc dotee-:01' merict ml ni.eto L.le~..• ve.n de i'asesprong.

Bo~er en KigbloYCQft nomen nu aan dnt do dctcoto~ rea~e6~~

aleo! er een continue raseovorBung heert plaata gehad op het

tijdstip van oOGchakelen. Daardoor '.'Iordt dUG de onnauwkeurig

heid in d. overgang geiutroduceerd.
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We zullen nu de zend- en olltvangapparatuur aan een nadere

beschouwing onderwerpen.
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Ve ~e~G~ vocrkomcnde methode om een frequentiegemodu~eeru

uj.gv.aal to verkdjgcD. is \7C~. 00. ill G€:" I.C-oscillator de

resonnantiefrequentie van de k.ring te var;~eren. Dit kan ge

6oh~eden door over de kring eon reactantiebUic te plaatsen.

Door Bowyc~ on tlighleym~n is negegaan &an welke cisen deze

ren~tnntie5chakclingdient te voldoen ale men wil voorkomen

dat de zende.- reede optl"oed'l; ale oor:aak van het jitterc·ffect.

Zij geveIl 8aD dut or geen 1aaell;prong optreeclt ala M.j verandtlr1ng

von de cloment~J1 in de LC-kring de spanningen en stromen ill de

lrX':i.il\g ~c.he.ndhGl.afCl b:i.ijven op r.et moment van omschakelen en de

ve;;·lA::JudjX.f~ Llc cor.s'ter..t bli~ft .. '\Je z~len dit in het kort nagaan.

l

iU)

G 1yeti

Bcnchou\y oen idoClle LC·-kring: de\!.s k.an s~eohtB bij ~~n frequentie

o6cillol'~llt.. Als de elOF.!lCD.ten van de kr:Lr:l.g plotaeH.ng gel.!;ijz1sd

wor1e~t 2,.:\.1 c:e kring onmiddellijk onder de nieuwe cClndi~ies van

amplitude en frc~uuntie osc~lleren.
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Op een bepaald ogenblik geldt:

vet) - V cos (wt + e)

i(t) = I sin (wt + e)

Dc onerci"ieinhoud blijft cOD.6tan~ zolanf; (le .kring onge'l!ijzigd

bliJft:

v :;: Vv10) +

I = Vi 40)

.. VI V

on

waarbij v(o) en i(o) de spanning en 6t~oom tell tijde t ~ o.

~'1c vind:en due:

tan ~
:;: <~<.o),

V(o)

Ui t deze leatate ~ tdrn.';tid.ng kunnen \Ye conclU>!3iN'l t:>:,ekkeD

om fe.eefouten te voorkomon o

~o geven ~et index 1 &0 grootaedon aan d~o betrekking hebbon

op het syoteem v6~r het omschskelen en met indox 2 d0 groot

hcdcn na hot omschakelen.

lis we op t ~ 0 omachakclcl'. dan moat gelden

'~~ll e ~. tan 6
1 2

ch.w:

~
i 1 ~

:"'2
=C1 v'" v

lI
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~anneer we due spanningen en stromen bij de overgang constant

houdeu en daarbij L en C zo veranderen dat hun verhouding oon

ate-lit blijft, dan zal d!~G germ fus0cprong optreden.

Met 2 reactantiebuizen is een dergelijke LC-kring gerealiseerd

en opgenomen in een oBcill&torochakeling. De shift ia inatcl

baar tUBsen 8500 en 1150(l Hz en de hoogate ·6ein6nelbe~.d be

draagt 3000 bnudc.

\Ve zt,llen nu ttsuwkeurigcr cr:1. teria opstellen waaraan de

oscillator dient to voldoon. We bcachouwen hiertoe een tWQO

trap6verGterker met uen LC-kring in 6~n van de anodeleid~ngen.

+

r - - 

I
-'---.

I
I

I

I
--l...-
-,--

I
I

c

~-

I
_.L _

--r-

Ala h~t ~itgangssionaal van de~e veroterker wordt terugge

~ocr1 naor ~a ingang zal oscillatie optreden wanneer am

pli tude e:l f'aBo van Let ':;erttbgev~erde signaal gelljk zijn

aan het ing&.ngssignaal.
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De WlJ.!Jlltude en fase van het signaal worden bepaald door de

l.C-:i~l·:!.I:.g, ma.ar ook door koppelcapacitciten, buiscapaciteit€lr.,

para.sitaire capaciteitt:n e.d. -:1e kunnen h~t geheel ook zien

als cen I.e-oscillator met idc£u.e tl}cla1enten en de paraoitD.ire-,

koppel- e~ buiscapaclte:i.t~n in rekening brcngen door een be

paalde extra ~apacita~t.(C ) ovor de LC-kring te pl~t6en.x

+

c

Een gevolg vau daze ezh'8. c£\pa~lite;U:, 18 ciat we bij \1ijzig~,ne

van de reoonnantiGfTequontie de L ~n oen &ndere m&te dienen

te vorandor6~ dan de C om de veT~ouding l./e constant te houden.

Vee). 11'8Mieli' WOg(I';; hHt, t;;ekw.~~. aAA ViA ('1,9 ex klW.goXl. "·H~g*,eX'keID.",

Om dit te bereikcn ~iju anode en roosterweerstandsv. zo klein

mogelijk gehouden. Koppelcapaciteiten zijn zo groot mogelijk

gemaaktj versterkingsfaotoren zijn eveneens klein gckozen in

verolmQ met het d.J.ler e!:-4i1e.~. Bi.j bet meton van de dQorlaat

karakteristie:k '::'!l. l'~)ij de LC-kring door een weerstand werd

vervangen kwaa dan ook san het licht dat de versterker vlak

was over een zeer Groot bereik~
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Het resultaat is nu dat~ bij het schakelen van de versterker

ala oscillator, de oscillatiefrequentie exact bepaald wordt

door de LC-xring.

Eon ander aspect van de oscillator is de amplitude van het uitgangs

oignaal.

Bij een ose111~to~ geldt dat het produkt van de steilheden en

ove~dra~ctsimpedantie6exact gelijk aan -1 dient te z1jn. De

stcilheid van eon der buizen regelt zich zo dat aan deze voor

waarde voldaan wordt. Ret enige omschakelbare element in onze

6cnakeling is de LC-kring. Wanneer hiervan de impedantie zich

wijzigt, moet de steilhcid zich op een andere waarde installen.

Eel:; kleine 'Vol'andering; van de ateilheid zal echter vaak een

fJ.i.n..lre aJ:l\pl:i.tF.c1ewij~slng tot gevolg hebben, waardoor weer j:i,tter

geintroducocrd wo:-d t. De iJ:J.pedant.i,e van de LC-kring t::.oet dua ~o

con~tant ~ogeli~k gchoudcn wor~er.. Do ffclijke reeclbaarheid ven de

elementc:l. ;l-r. t!6 LC-!.crlng en de i.:l:pednntieccnstanthcid zullen de

batJi!:1 vorm~n '.roar vordcre beschouwi,ngcn over di t c:i.rcui t ~

~itg&ande van de conotantheid van gen bedenkende dat voar de

resonnantie van de YJ.°ing geld t: f.I) 2 LC :: 1, kunnen \'1e besluiten

dat dUB de prod~cten wL en cf; constant zijn.

Wannecr we de elemcnton van cen LC-kring gaan regelen komt de

vraa~ near 'loren in hoeverrc d~t dient te geschieden: nemen we

eem vasta kl:'ing en voe gell we daaraan variabele elementen toe,

of @aken we de gehele kring variabel. In het eerate geval Runnen

rre 4 mogelijltheden govon voor aeri&> en parallelsohakelJ.ng der

elementen.
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La L. C, C,

L C

L
L1 L2

C
C1 C2= ~--- = C-; CzL., + L2 +,

C = C1 + C2 L = L1
.;. LZ

2

3

L.

L
l L, C C

2I

L

L
L1 L2

L L1 L2=L~"+L; = +

C
C1 C2

C C1 C2= = +C1 + C2

~anneor ~e Gtrovon nanr gelijka regelbanrhe~d va~ de elenenten

vallen de eerste twe. mogelijkheden direkt af, omdat gelijke

regeling van ~ en C2 verschillende verandering van L en C ten

gevolge heeft. De beide andere principen zijn ook Diet zo aan

trekkcl1jk, omdat voar de regeling reactantiebuize~worden ge

bruikt met een dempweerstand die dan alechts ever een gedeelte

van de kringen staat a
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D~ardcor wordt het gedrag van het geheel eecompliceerder.

Om deze reden is bealoten om de gehele kring variabel te

I:laker..

Alvorone de ve~dere details van do scl~eling na to gaan,

zullen wo in hot ko~t de raBctantiebu!s de revue laten

passer-en.

+

Vu ~

Z~g

De ui tgangsadmittc.ntie van oon buis mot terugkoppeling van

anode naer rooate~ beGtuat uit de volgende componenten:

Yu - <1. -to ..10 + 1,_,-.- + S Zgk
- Ra Ri Zag + Zgk Zag + Zgk

Re. :::: 8.lWo.tl \t'~~~;;tanG I R:1. = inweudigQ weers tanc1; S ::: Bteilheid;

Zag ; impedantic tuoAen anode en roo5te~;

Zgk - iUlpedantie tucson roooter en kathode.

De beide eerste elo8enten laten we voorlopig buiten be

8chouwi~g, ons intercoaeert voorlopig alleen de betrekking:

y ::: 5 ~c2<- + 1

I~ag + Zgk
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We bezien ~u 4 mogelijkherlen

"1 1 Zgk-:a

(sa + ~) + jwC (SR + ~)

=~-·----2"" "-;:2:-:2~--------
-: + CI) R C

1
H .... ,-

jwC

6cflr....llgt

Z 1=ag
jOJC

,#
2 2

SH + • Ii) :ac
y .~

j~SR

1 ~~~""2--"'V
'i v' 0> l~ C

daaruw: oen ~oorGtand.

3~olle:l we uls oijvool'waardo SR » ~ dan vindon wa

222
Q) Res

l7~ ~t7.~~u£. aot'S coa 'J'oor-~·J~J~C:'.!"l:tJ t3~{):lGn ar.te
222

C.. CI) R c: «'i

2 2 2
(0) R C

\"....

d;i.·s 1,,'0'0::";; 0::)
2 2 C

Y ~ 0> ReS <. j (;) SC:i:t
222

:.inC»';

s

o>RC

z :; It
~~ ..

Z
gh

:::

jwC

...... .._--- .-::; ~ ..,
'1 + w It e'"

?~--22~
1 + U> R C

S A 2 ~
~~ ", i S {> W He + j l~ {1 - RS)

"tr '" JlIlv_
.. _ 'j ~. '''-~~~--2-n-

./:.+- 1+wRC
j{J)G

Di t io dua oon wccX'[)tcu:'.l1 not p[>l},,'ffillel eeu :;,elii:nductie.

Voor RS» . vordt dit~

2 2
S + Cll HC
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l-;ogelij.J-..:.r.eden zijn ook h.ier:
222

a. w R C »1 lever~ op
1 SR .. tJ1 Ff (f?- j S

y ~ _.~. !.-. 2 L
R w R C

222
l,. woRe «'( levert op

;[ -::::: S - jwRCS

3. z = jwL
ag

~ R....
gk

.-

SR .. '1

(j)RC

R(SR + 1) - jwL(SR + 1)
y ;; ~.~~ ..,-, '" ~-""2'-"'8""---

R ~ JwL R -to Cll ].J

Di t is cluo een zeliindukti.e 7:1et eeu vJeo:,'/ltnnd :tJ9s'H:J.lflJ.•

Voox SR» 1 ViOl'a.·~ c1:i..1;:

S ~ ~ ~
Li It

Y ~ ~~~-~~ IJr-a

1 + 'R2~'.

a. uiL»Rgooft:
S~ sn

Y~TT-j";L
w L

b" 1iL« R goeft

<.aLS
Y~S-j<~-

H

4. n = R...
arg

Z
~k

~ jooL

y ;;
s j~ +1

2 2
R + (I) L S + jwL CSR - 1)

2 % 2
R + w L
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'2 i .
+w L

2
R

aan::.emen levI='rt a.it 0):

jc.o1·SR

R

..... e oak hier SR» 1
2 2 2

1 R + (j) I, SR
Y ~ -.---::.,-----;TT

it ... w L

~:anLeer

Tenslottc. ~u11cn we ook doze bctrekking opsplitGen:

a. CDL « R levort op

2 2
"" (j) L SR

2
'3 R

Y ~ - ·-~2--"':':~:--:g:--

H R -to CI) J...
...

j CIlLSR

2 2 ;::
R '+ WL

b 4 wL» R levert op
SR

Dc v101'Oio nogclijk'ieid IlJv>e);.·~ dl1.';J .:ee~.' ~tm I.:I.\pnoH:d:2; lllOt

purallclweerBtund Ope

Bij Lot u~ko~ vnn eeo kCDze uit deze mogelijkhodo~ moot0n ~o

bed-onken dc3; ;;j,c J>·~e.(lta31.~ie~)olla:tolir~G in e~n k~ing ::,09 oP6euo;:,Hn.;

de OI.'ce:'stl:UldaCO~1110:lUi.<tDoteke.,.t <liU ef);. ll~~p~e; van de kriug.

In de ~evu11en ~b. 20, 30 on 40 io dat steeds een de3ping9wecr

l:>i;a~d ter grootte ~. :Ool(;e wns:,rde zal ovor het o.lgcZiicon nogal

klein zijn, waar&oo~ do g0noemde ~evalloD voo~ ons niet ~ovee1

~antre~~ingokracht hebbc~. In eo andoro gcvallon hebhen we de

y Y),OS :i.n o.e t.l!.'J1d cr. doo1:' de elel!len'l;on g'ulWtig to ld.e~e:c. h-unnon

we voldoendo hosa waarden bere~xouo

Om ~D t do vorninJ' Vim oen kr:!.ng te kor.Jc~l'A Lioeten >NQ gam. CO!i.:l

bineren. Er ~ijn dan de volgende mogo~jkhodon :

1 en 2; 1 en 3; 3 ~u 4; 2 ell 4.
Door de oteilhcid Sl van de "L'!-buiB 8u Sc van de "ClI-buis te

veranderen stelt w zioh in.

Door Slt Sc en c.o is de weerstandscornponent van de kring uan
;:L"

va.stg-~J.,egJ eln tevens de v~rhoud:::'ng ii'6:;. V:o nabben n... het '1/01-

geode probleem: de weerstand8component van de kring levert een
"L"relatie op tU8sen 31 en Sci de verhouding ~C" levert oo~ een

relatie op tUGBen S1 en S • Er zal due geen oplossing mogelijkc •
zijn tenzij beide re1aties identiek gemaakt worden door ge-

schikte keuze van de e1ementen.
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Dit is tot op heden niet gelukt. l1et de conventionele lllaIlier

om ~eactanti~buizen te sturen, komcn we er dua Diet.

~c kunnen nu proberen de e~ementen R, C of L te varieren. ~e

v~lgende moge~jkhedon zijn direct in te zien

geval. 113.

geval 2£1

R of C zod~ig veranderen dat wR resp. ~C constant

01:3.;; ft.

C ?erandcren ~',odat Cl)C constant bliZft.

R of J., zodanig verandel'en da.t !! reap. ~L oonatant
CD

b1.:tjft ...

L vc~audo~en zotiat ~L constant blijft.

R:4.t~b'do(n,~ r1O'''6, t ~CA.·o:.lct d~t do impctiantio steeds CO:.l~taut Ce

>,onden ka;. 17o!'den. Omdn.t de pe.l·il£;itl.~.re capaciteiten van

Hpoe1f)~ ~.,:'..~ ~.lt)[\'Elro :£:;.~cq~e&t::'l';6 no~:.:.l lUnderlijk werden, ie

d e kcu~ :!eve.~le~ op de c()!;;bin<:;:. t:"..e ., en 2. 'i,e zullen cie

olcmer-ten van 1 vo~de~ aanduidftn met de inue~ 1 en de elementen

lInn 2 met do i::lde~t 2.

R
I

C
1

+



Vonr Y vinden we dan:

222
v (j) R1C,;S1
• ~ ---:'::;~2:-"lr>po. +

'1 + w "~1Ci
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2 2 2
., S,~ + 'R C/? tI). 2 2

... -. 2 2 2
iL"~"'R'"
-~ I " - 2'.... 2

\'Ie zic& hier dus dat de impedantio constfalt blij:ft a:"s ooR ....
•

en wC2 constant gobo~don worden.

In ~evul 'la hebhcn we gczien dot de uitibunZfJcc..paciteit lineai:.'

~et R VG1"loopt. Dat ootckcnt duo dat wo Oll, C2 to r~gelcn opn:leuVl

eon ro~ctantiebu~a kunnen nemeL.

Di t lever',; dan de volgende pri:lcipcschakeling:

R
;)

+

+
~e hcbbe~ nu bereikt dat de capacitiove compono~t wan de

kr~ng lineair gcvaricord wordt met R1 en ue i~dukti6ve

component lin~~ir mot ~. wann~er ~e ~tW R1 C~ R) G@~ijk

varisren ze.l C1;';,6 ae V'e:.t'ilou(an~ tu£~cct\ bei<!o componen.ton

constant lJ~.ijvent aet andere "oorden QlL en t.lC blijvCln

conutant. Do.o.ruit k-.mnen we D\.:o r;eer bculu:J.'I;eg do.t <'I.e

produk\:flD CllR1 till \ilR., couatant b11jvon.
;;

Een moeilijklleid waaraan we stilz\rljgend voorbij zijn ge-

gaan is de aanwezigheid van een weerstand die zich parallel

aan 02. bcvindt. Om de invloed hiervan na te ga&& beschouweu

we de 2e react~Lntie8chakelingin e-en ftnigazins gewijzigd~

vorm :
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+

Do.ar RX en llJC2 gevo1"t!l worden door tie extra l'eaotantiebuio

nei; cOnBtanto :~ botoken':'; di.t (lat er dUG gcen oadelige invlocd
Yo: 11L~1

'Van R op de 'Vt)ruoud:i.!:l.g TTC!"i en de iLlpodcnticco~tQnthcidonder-

vo,:Laon ze.~, wo:-t1en.

Ell' bllj n nu due;; 1'.e t pl'obJ.eem om R1 en ~ te vcricren. Aan

go~iell de hoogste 13e::'nsnelhcid wordt bereik'i; uiJ 1~ lJlok

~;igua1.en per 6oconde betekent di.t dat we rekening di.enen te

houaen ~et cen groot aantal oneven harmonischen van 1500 Hz.

De midJenfr~~uentie van de oscillator ligt rond 10.000 Hz,

zodat ongewenste atooreffecten van hit Bchakelsi.gnaal zeer

weI mogelijk zijn. Daarom moet de 818 geeteld worden dat bet

Bohakelsignaal niet in het oBcillatorcircuit merkbaar ie.

ue oploasing is gevonden door de volgende 8chakeling toe t.

passen:
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ofwel R
1a

0;:\101

~o marken. Door

~o sifj,Uaalbron zO~'gt crvoor d;.;.t de (Uo(i.Ot) doo:datotl 0'1 spel'~'en;

Que:; over. do tl'c.rJ.:I:rQri=.p,':;o~ stcat ofwel een woel'i:;lto.n,,~ ';;er we.arde 0

ofwel con ~aerGt~Q tar ~aarcle R1b • Door bet ~cneel uit to

bal~ilco~on z~8n rrs aan ~e 6~~uncl&i~e kant ~10 tot~lG w~er6tQnd

R1 + R~b zonder iotv ~ar. het ~chuko~£lEbW~l
(;1 •

R~ con~inu vnri&~ol to makcn, h~nue~ we ~c
16.

hoogoto zo&di..'oqucntie cOliAti~~ ::"~:uJt{JlloDs doo]~' R1b cOt:lti!\'.tl -:;0

''J'aricren ltan e::ko Hua::do aau clG ah:Lt.'t gegovon ,;xlrde1l1. Eon

ieenti~ko ';Jr,klakollng gobru:i.lrcn 'dO voor R7,. ~lJe hebbel1l. Doll b~E'oild
:>

dot t"ortt~ on 1"\Wtfraquentie €:oll\dM'm .i4Mi)teJJ)a,,~ 7,j.j:::e.o
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\;... 7.l:TLen lit" o::.ementen van de zender nu nacler beschouwen.

Als LC-kri.ng ;~n d.o oscillator werd voorlopig een vaste

apoe: VaE 09~ Z en e~r. vaate ~apaciteit van ci~ca 2.500 pF

gencn~n, ~aar~oor de ~e~onnn~~iefreq~entioop 10.000 3~

geb~o.c::'t 'Nord.

+

Do o~~il1&~o~ al0 ~cLecl ~le02 ochte~ con frcquentieafwijhing ~~10

%w heboon .:Javrno.iwt ltwruJ aD.n ~ot licht dat, bij verc.nderlng

~an ~o rODon~tioirc~~e~~i~van ~e kl'ing tUtlCC~ 8.000 on

DtJlhO fc:', t::m ~tUr.mc;:;, '.1o:,,'don. verklaard door to bcdenken, dat

de eQp~~itaitcg,GiG iu bet Qircuit zitten,eOil 1~1 H~el~ll.

WanLtHir do 8.l\odm-/cprutand van de faaeomkeerbui.a te groat :!.s,

:~al de paran:i to.ire capaciteit die er overheen staat een



2S

R
0. .... ..

.
C Ie

II [2jII ...
VV '"- ..

::)e ltri~ u:.Of)~ ~;iGll dUD i.ld.~ct::'d' :::;ed)'~rlgan; de oI..W i ll...i 0:;"

WCl·~~,t i):lJ 10tjo;o;'0 :;requeI1t.ie ~ 0;;'1 de iuvlood. van UEl pa;;~a

aituire capuciteit tu v~rlldndorall, Qoeten we de anndewecr

~tand van de faooockoerbuin zo k10~ IDogelijk makeo.

Ook de kcppoloondonsc,toron blij!r,en cen :-01 tc ISpeJ.9:r.to

.
I..

v·I

c

R

-
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Hi.,;;:" l)lij£.~ :ie u.~.tli&r.GsBpanningv60r te lopen t.o.v.

~e ingli.ngsspa,nning; de kring moet zioh dUB capacitief

g~~ra~on. Dit gcbcurt ala de o9cillatiefrequentie te

hoog i~. Om deze fasedraaiing te elimineren, moeten we

de koppelc~pacitoit ver&ro~en.

O~dat ~ot wenselijk is om ovor de LC-kring een behoorlijke

opanrdr.g to hebbcD, noeten de buizen een redelijke verater

kil.2gE)::r.c';or hebben¢ Doo:' een apanni41gsdelillG t~e te ;passen

verkrijgelJ. \7e dan Bee:i' de roostcrspanning van de volgende

We l:;:ri~go~ W.Ci' tc taaken mo t het z.g. llm:iller-effect",

do inga~g~capacitoit van de volgendc ouis wordt godeel

~el::;ik bepnald door l:et :produkt

A.C
ag

(A .., v3l:ntclrldngj C = ano:ie-rooatercapaci teit)aK
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Bet v~rvRngingsschemavoer de Bp~nning8deler wor1t dan

R,.........

=::::
c..

'"a

))0 :Ill tf;611SlJD!>am:d.ng ij 1 t ron t QO. q. do ::nt;U!1,~fJ~p~.t:~i~g0

Do kr~G :;oet ~;d,&iU <1t:8 incT.:ct:'.of zodr~lcrtm. Do 7:'(J;1.eiLi,8

is ::der oon zo ltla:l.n mogel::'jke ve:i.'£:lte:,',kinG ~m eon ~,o

kle:Ln l1:\OcoJij!ce ~:oo.. terlcltoee"'8tand.

De bu::~.en d~.o i.n nam~e!.·k:ing kooen 0[;1 gobruikt te wardon

zijn de ~cc 83 Dn ECC 85.
De ECC 85 heeft eon hoge nteilbeiu (5 • 6 rnA/v), zodat

cct cen kleino R roods eon flinke vc~~ter~g ~~r~ikta
!tan t:orden. Nu hobben \!iG near bc~.",.n6 :.)ij eon kJ..oix:xo

ve:l'f:lteZ'kit1e. Dit knn ovenoons bcroikt wordon m~t cen

ECC 83 (8 = 1,6 rnA/V)! wa&rbij we een kleinc anode'l'lc()rotand

nomen. De hebbon don ~oicig l~ot van p&rusitairc Gupaciteiten

e~l Val! he" "Iili.llol~-effeotH ~n toch con rodolijko vorst0rldng.
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J~ Let <l~Ij,rten V1!.n l~e os.-:il18.tor te vergemctkkelijken is

::.~; ~fr:. '7il!~ tIc rocatcl'~etens aen automatischo negatieve

in~,-:;cll~~it; opgenoJr.en. Ecn. gedeelte van het uitgangssiKnaa.l

wor~t &;el:~~)q;cl~::'oh~ en tlezt:l negatievc apanning wordt aan

hot l'OO(;;l'~~;i,> "la,x<' do oc::.·:.;to bu.'i.s toegevocl·d.

\io.rmoer oe do ~or;,aGk():ppcl:ln[; V'l!ln u:t ~~anr; naa.:t" i.ngang lOfl

ii),(}llW:l i m~ (1.(.) on<.":~,l}<".t~:,. n1(; veroterker geochouwer.~ ze.l de

dop).'lcntkeJi'c.ktoriotj"oIT ala gevolg v.s.c de Mcnolllen ma.o.trogolen

vleJt zijllo ait;..} we nattourlijk d.c afgestemdo kri.l'.g VCrVB.Dgcn

Ben l3igne.a.l17c.:n 250 roV ~, gczct op het rooster van ue eerete

1 ...t'i.s I lev crc:c he t volgende op aan <Ie ui tgang van de 2e buis:



Fret. uen·v:ie in Hz.

.500

700

~ .000

1.500

2.~00

4.000

7.000

'10 .. 000

~2.000

?5.000

)5,,00C

50~COO
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Sp:...nni..ng in ~J.

2.43

2 •.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.48

2.4G
2.4l}

-TIWI: lir,liiil' f -[1'
11-+- + [-,'Tift I: i fjj:J:t j I i I I '

10 V H
+. tH

1

- 4 it- . '-- l-

:r:+'i' O'..... .. - -
if+- -r
-+ ft
f+ H .

-'-i-T,- •. ", ", ,
+ ,-m -, i; I-I .• 11~i' ,- ,_. -.-,
1+ H-,ITTj-j-·I,::!' ;II! I 111ft

I - L::l- ~± 't· :m1 -I: ~..,-. .j IT
1
. -, ~~- I I . -+- H::i. F:t:~ .j.. -,/:j. T+ :.' 1~ I -i~· -_ '.'"r .. , - - r-t-;" . f " _1---4- ~ .. ~ r- " t·. j

, , - ,! l " :ij~l '- , --~.--

-~h-!- '11 ·--:--~~-+r --H- f4 ··4-~Fi" +- tlt~-1~i'jjt--tm-lttt : L-t-_
J

rt+, til- • t -; ,- j..J. . I';" L -I -'- it -:1:::ttt j-~~ ~ • .t T' .L r ! j

1 V
1kHz 10l<Hz
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BelanLT~jk i0 voor~l ~~t ve~loo~ Van de amplitu&e Van he~

ui t~~t:.ngss~;.;;nau.l Vr~n de oGcillator als fu.nctie v;:.n de k::-ing

de:lpweerflt~.nd. Omd8.t 'Wf'; b:i..j de rm.-.c tGntiebuizcn G~eed.G met

de admitt"·.nt:l~ werke:l~ :~:J de 1'.JIl;oli t·>..l.do niet a.la functie van

\l,?J?rdo bepae.ld.

Condv:.ctor..tie / lJ. S ) U:1. tgangsspunning (V)\

60 8.'+0

62 8 0 05

64 '1.'10

66 7.35
68 6.95

'10 6.60

72 6.20

'/4 5.75

76 5.25

78 4'.70

80 )+.10

81 3.80

82 3.45

8} 3.07
84 2.58

65 2.01

86
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Wanlaoeai:' rIEl g'eb:t'1.,;U1: makeu van y,;·eactar.t:J.cbuj.win in plaats '-"Wl een

LC~kX"iug, l"c.n zich uog GOo. complicuU,c voordoen .. De buizGXl

~oTdcn nnmc1i~k nan de oncillator gekoppcld via een con

dOIlt>ato:;,'. j):1.t boto~toX;lt 'V'I(Wl" 1',cer lage frequelltiea eeu grote

ifapGaanti,o in bot unodocircuit. Hot gohool 1t.nn nu pQ.l'QGitait'

gaan oacilleren op een lage frequentie. Dit kan voorkomen

warde:. door of¥:cl de koppelcondensatoren in de oscillator

':,e verklGiIlen, ofwel door de condensatoren, die de reac

tantiehui~en san de oacillator koppe1ent te vergroten.
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Ana6'ezicn de h.i.orvool' te gehruiken euis een spann:i.ng van

5 V (.j,an em.'1 :':.c.go belast:i.ng (600 Q) moet !cUlmen leveren is

cei:. LL 8Lf geh:ozon.

1;0 belcst::"ngvoor gclij~wpl:nn:l.ng :1.0 een· andero dan die voor

'llit.>lSelopanning.

:Joor 1ID.dd01 'len cen ontkoppelde kathodeweel'staud utellen

we d.e hu:i.o in op cen p~tr.t l';l:i.ddcn in het lineai.re gedeelte

van de I "v lwrc.ktaristiek.a g
.Bij (;)cn <spaXl1·.llHg '11:'..11 200 V tU5sen unodo on kuthodo it::; er

da~ son g01ijkGpennir.~ob01aBtingaveoTGt~ndv~n 3.400 Q

7f::OC'U.g.

Bij daze iri.B·i;ollin{; vinrlcc;, ~'}C co:.'). Gto:U.~o~.d S ·'lOIl. ci},·;;n.

'10 IJ..'A/V,

'"I

(Rk ~ katftodc~GcrGtand; ~

D 'I. l'ae.:» "". \;e VC:'''HaB.r ozen J.,s
i1

deze hecx'ekkJ.. alg OVCJ:' iu :

"!
R '""" ~.u,-v

S

- verBte~kin~sfactor)

t.o.v, 1 en ~t.o.v. S gaat

d:t<Ll de t:i.:U:~.angsp.e~:"·6tand is ongeveel' 100 C •

O~ de ~itgeng op 600 0 aan te passen, nOQon we duo no~

e~n fOlel'i.eiJeeJ.'st&nd van circa. 500 Q Ope
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EL 84
.--------..--- +

500

+--------<~-----,



Voor dn u::"t6an~ac.;.du:.ttant:ie Yu van deze bu:i.s kunnen we

afleldl'm :

2 2
(R S 1 ) (H S 1),. 1 CAl R C + jCl>C +• e; ag 8 ag g

y - _-lo - + -"2 2 2 + 2 2 2t;,;.
R R:l

1 + w R C 1 + (j) R C
a g ag e; ag

Reeds earder.. hebben we ae-.ngegeven dat we het produkt

wR constant willen houdcn om jitter te voorkomen.
g

Di':; ia clleen goed ';;e verwezenlijken ala voor het product

R S geldt : R S » 1.
g g

R kan in ve:cbe.r.d met de inBtellin'" van de :lshift il niotfj i:>

yael grotc~ gekozcn ~o~don dan 10kQ omdat anders de invloed

n\n cie tl.~alM:Jforme.toxe!t in hct Gchakclcircui.t ·te crroot wordt.

~e zul10~ dus do S zo g~oot mogelijk Boeten kiozcn.

·:'Je.i(;'.ri.l;)e~.' we hoc~e~.lr.en dmt do conductantio eompo::.enten de dom,~inG

geb!'ID.ken vinden we b:i.j een anode

160 V en een anodo6troc~ I van
a

oA/V en een Hi v/?n circa 400 Ie Q •

~anneer ue aen ~oldaend grate anodcweerstand \7illen hebben

grao':'; rnoselijk moc'i:.en
222

produk\: w R C :<'0 :dein mOE~elijk moeton :;:,;ijn.g ag
~anneer ~e een EF ~84

van de k~in~ bcpalCD, volg~ hioruit dat wo B cn R~ ~o
£\ ..

kiczen. Daa:tnuoot zullcn S en !let

spanning V v,m circa
a

circa 7 rnA cen S V~ 12

%&1 de vOElliingsop&nn.tng hoag dicnon to zi~n : voor een R
a

van 68 k Q v:"'ndon vc eon 'l7'oodillgsspanni.ng VB.n 600 V.

Om deZ0 hoge opann:.l.ng '';0 elililillel',m zouden we ook een spool

in de anodeleid:1.ng kunnen plaatntH"lo Daardoor kunr:.en cchtcr

par&sitaire fasedr&aiingcn optTGden zodat de toepassing

hiervan pes in ~en later 6~adiUID kau Bordon overwoge~o

De C dient tenslotte zo gekozen te worden dat ~ C < 1
u~ g ag

\lCI"(;.-: •
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'::e moeten we ecl~tcl' 2'e~cning mee hcuien dat b;~j v~r

kleit0.ng vall de:r.c ~fl.paci tei t de 3tcri::l.gBbCvce:lir~hei:i

toeX'.t.~err.t; de cnndenGl1 tor ge;iraaEt zich nnmclijk ala oen

tegcweoppo:;uleLlent ml ee:a verkleil:.ing er'nUl :.:oral de ver-

.;tOl':;~i~g Vm1 uC cui::;; docn tocnemen, we.G.rdool' f..woutuclo

occ.nlr.olpnloml op hot roooter aan de anode stork morkbuu:i.~

:':'::,.1:1 • Als ~O~tn·:;;::;;.::"m..e.e.r~:e W)Ol..· C is 18 pF e01'l.OlJOX6.ag
De Gapl.lc::'te:tt die do eehakelil1g r.u. vortegonwoord.:Lgt :ta

ongeveor 2.5CO pF.

+ --.........-----.

Do uitcrungoadmittantio Y van dezG Bchakelin~ be~Fa~at ;
u R

1 1 1 1 (SR - 1) (Ra.$. + 1 ) jwC (1 - SR )
ag g ag

X _. + - +- + -- • 'R·
_-.JL__

+ "--u
R Ri

R ~{ 2 R 2
( ~)2 2 2

(1 a~') 0)2}/ 2 2a at; ag 1 + +w11gC + _::;;,0 +
R rt' ~ R ugCgg g
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aLi de zelfinductie globaal te bepalen verwaarlozen we in

~et imaginaire deel van Y
u

voorlopig 1 ten op~1chte van

SH en
E.g

2 2 2
ten opzicbte van w R Cgag

We vind~n dan :

we SR Sg ag
Ie (Y ) ~ - 2 2 ~. ---

~l to R Crl' ClJR Cag co ag g

Een cerut0 aohattiug voor de zelfinductie levert duo op

s
Da.~ de C t~i'..c CeV()).'rlc:;. ,If)r;~~ doo:: do ca.pacitiove blde nic~ Groter

ciaI-\ 3DCGpF :v.,~ ?::J. cic L cen flinke wa.urde !:loeton ueuLleu OL1

::"Il>oormac.tie 'bij 10.000 Hz to vcrkrijgcn. D:!.t ;)eteke:~t dut

rIO Hail groot on S klein l'locten lr..i.e~en. ;)o.ar de Gg oprr.s.ouw

gevox"tild \Ior~~'(.; 0.001' ecu l'euc~aut:le~cllakelingia die w(d,•.:l.g

g~oter te m~~e~ dan 3 0 000 pF$

Ua:~,oo~ ~c R gelijk 56 k kieZOD en ala buis oero ~~ 86
ag

(S ~ ~.6 nA/V) i3 ~et mogelijk 00 de rosocnantie bij

10.000 ~x to leggon.

Wanno8r we DU gaau kijkcn naar de belasting die de hui~

vormt 9 ?ic~ ~o dQ~ de Hi geen be~waar oplevert en de Ra
ove~ino Hot gxootutc be~waar levert R op: hoo grotero.g
uo~e ~2a~do dOB to c1ndcr de demping; echter deB te meer

~tcringDgovooligheidop hat rooste~.

Dc wnar:ie van 56 k moet daarom ala comprorris beachouwd

Dc re~c~anticBchakeling die R en C bepaalt moet nang g
ongcvoer dezelfde olsen voldoen ala de eerder behandelde

capaciticve reactantieschakeling.
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De gehe~e scr.akel.ing zie t er uu als volst ui t

600V EF.184 EF 86 E F 184 35QV

iW.B roosterv,eorstanden in do capac;;' ticve buizen dienen

2 tandempotcntiomotor~t~6u voor do installing van do

hoogsto f::c{~u.(jr,t:·.c l) • do s.nt::lcrcs VOOl' do instollit'lg

van du uhift.

Tij~OLO de Qctingon zijn wocrotnnden gcbruikt die zo

gokozan unroll. dut de m~ximale ~hift bcrcikt word.

Om de hoogate frequeut~o in te stollon werden ?- weer

standon van 8.4600 gcbrulltt; om de laagste frcquentio

in to otolle11 werden daaru60 in ~el'io 2 wec:i's·'o.ndon van

3.;;20 Q aangebr<.:>.aLt, zodat er :dch dan weeratandon V!lIl

11.780 Q in de rcostcrleidingen bevonden.
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Op een maxwe:..:.-r.:ruti ·....erc. de gehele schakeling

door6cmeten. ~~j de roooterweerstanden van 11.780 Q _~g

de rcsonna~tinf~oqucntievan de kringen op circa 8.600 Hz;

bij do wearst.G.I1clen van 8.460 C op ci.rca 12.000 Hz.

Froct".entic R Y ::= G C Ita Y = we.e c.: u
f;?, lI. S pF lI.S

8.000 8/+.80 ~. 380 - 19.1
8.200 83.57 ~ 243 - 12~5

8 )~'OO 82.jO - 105 5« 5-J·~

B.GOG 81.7.5 -:.. 0-:3 + 0.70

80300 80.90 ,~> -:.,2 .:. 7.)0

90 000 80 0 '\2 of> 252 ~ -;4.2

9.200 7f:J o~>3 + 3'!;-8 + 20.1

11.200 86.53 ~," 310 - 21.8
11 )}OO 85c55 ~ 228 ... 16.3
1: 0 600 84.63 .. 148 - 10.8

11.800 83 e 68 '3 068 5 .. 04
12.000 82.85 ... 010 + 0 0 75
12.200 8??.0 + 074 + 5.67
12.1~00 81,,48 ... 137 + -;0.7

'12.600 80.80 -e· 197 + 15.6
12.800 80.17 + 257 + 20.7

De frequentieonzekerh0id iG ~ 3 cr'
70 •..-

Do O:lzc~(cr1ieid ::..n G + "1 ,.:I + 0,1 (f + 1 ) lJ. S. (f in kJ!z), -
:; :: ~:n.:,;ek{);::'w::.d ::"r.. C ~. '" (,,0/ + ';0 pF.j I:::- -
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De capacitieve en de inductieve schakeling zijn oak

afzonderlijk gemeten.

Frcquentie Re (Yu ) = G

Rz p.s

II C"

R =g
11.780 Q

R ;:;
g

8.460 Q

8.000
8 0 400

8.800

9.200

1'; .L~OO

1-:.800

12.200

12.600

18.83

19.18
19.55

19.92

19.35
19.64
19.88

C

pF

2.798
2.798
2.798
2.798

2.013
2.013

2.014
2. 01!~

1m (Y ) = Cl)C
u

~s

140.7
147.8
154.8·
161.7

144.1
149.2
154.3
159.2

Freo.aentin R IV) = G
- 0 \-u c

pF

R ::
g

11.780 Q

R =g
8.460 Q

8.000

8.400
8.800
9.200

11.400
11.800

12.200
12.600

67.70

65.12
62.86
61.08

66.68
64.63
62.77
G1.2}

- 3.242
- 2.963
- 2.710
- 2 .L~95

- 2.2}0
- 2.073

- 1.9}7

- 1.813

- 163.0

- 156.3
- 149.9

- 141... 2

- 159.7

- 153.7
- 148.4
- 14}.6

0.122

0.121

0.121

0.120

0.087
0.088
0 ..088
o.oUD
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Ook de reactantieschill(eling die zioh in de roosterleiding

van de induct:!.eve b\rl.s bevindt is doorgemeten.

Frequentie R (yu) C
e

Hz lI- S pF

R = 11.780 Q 8.000 19.70 3.397
g

8.400 20.21 3.39'1

8.800 21.00 3.397
9.200 21.68 3.397

Rg
:: 8.460Q 11.400 20.03 2.463

11.800 20.43 2.463

12.200 20.92 2.463

12.600 21.48 2.463

Uit de lrlol'ooven verltre~en gogeveM ktmnen we de otoi1..

heden bepnlcn. ~Je vinden voer do capacitiove bd.:J 13,2 mA/V,

voor de inductieve buia 1,6 cA/V cn voer do dordo bui~

6 mA/V.

f. DE OMSCF..AKE.l,IFG VAN DE WEERSTANDEr" •

Deor kortsluitinc van een gedeelte van de rooBterweer~

standen in de capaciticvo TGactuntiebuizcn wordt do

o6cillatiofrcquentic gcwijzigd. Omdat schakelpulsen die ill

het syoteem doordringen hinderlijke effecten veroorzaken, is

gezocht naar een gebalancecrde schakeling van diod~D. Dnar

er geen 2 diodoo hetzelfde zijn moest gewerkt worden we~

een groot aantal instelpotentiometers.
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Ing~ng R
I

----R

Door R, in to stollen kunncn we zorgen dat er geen spanuings

verachil tUBGen de uitgangsklemmen bestaat als de diodes ge

leidell. Met R2 kunnen we hetzelfde bereiken aJ.s de diodes

e3perren.

Het bloak noodzwtelijk te zijn de diodes in een kunsthars

in to smelten, omdat hun temperntuursafhankelijkheid te

groot was.

In de Bchakeling bebben we twee waeretanden die kortgesloten

moeten kunnen vrorden; daze weeratandan moeten een gelijke

paarde babbon. Ook de 6chakelelementen moeten gelijk zijn nan

clkaar. Daarom wordt een zo klein mogelijke serieweerstand

B) opgenomen voor het doorlaatgebied en een zo groot mogelijke

parallelweeratand R4 voor het spergobied.
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De diodenbrug z~r~ nu in geleidingstoestand voor een

kortsluiting van de weer6t~nd, terwijl ae impedantie in

de spertoectand zodanig ~s, oat hij verwaarloosd kan worden

t.e.v. de weerst~w•.~e ~iodenbrug en de weer6t~d vorden via

een trans!ormator 1 : 1 in de rooster:eiding van de capacitieve

buia opgenoreen.
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Er zijn verschillende mogelijkheden om een frequentie

gecoduleerd signaal om te zetten in het modulerende

laagfrequent signaal.

Zo kan men het ontvanger. f.m. aignaal d~fferentierent

waardoor er een amplitude gemoduleerd signaal ontstaat.

en dit a.1:1. signaal op de gebruikelijke lilanieren detec

teren.

Nen kan ook door middel van een filter ui t het f .fJ1.

signaal twee in fase verschoven signalen afleiden waarbij

het faseverschil evenredig is met de modulaticspanning.

Met behulp van een mengschakeling is dan uit beide signalen

het modulerende signaal to halen. (6) bIz. 151)

Daarnaast zou men ook con vonn van eynchrone dctectic Imnnen

toepassen door het binnenkomende signaal met het aignaal van

een locale oscillator in oen verschilversterker GameD te

brengen en uit de versclulBpannin~ vie een (integrerend)

regelsysteem een spanning af te leiden die de locale

oscillator stuurt. Daze spanning is dan een maat voor de

modulatiefrequentie.

aal

F.

verschil- regel-
r--

l versterker systee m

+
L.

oscillator sign

F.M.

signaa



Welke van de,hier geschetste methoden het beste voldoet

is moeilijk aan te geven, daarvoor is een afzonderlijk

onderzoek noodzakelijk. Om echter enel en1g resultaat te

bereiken met het gebele zend- en ontvangsysteem is oen

detector geconstruee~d volgens het eerate principe.

Hetdifferentierend netwerk dat zorg draagt voor de om

zetting van f.m. in a.m. bestaat uit oen serieschakeling

van capaciteit en weerstand:

c
Ui R

Het 10 eonvoudig nf te leiden dat voor wRC« 1 geldt:

Uu I
_e' = wRC
Ui I

waarin Ui = ingangsspanning en Uu = ui tgangespanning.

Duo bij cOIlBtante ingangsepanning is de ui t gangsspanning

evenredig met de frequentia.

Qc het tijdstip van omschakelen van de ene frequentie op

de andere, en dUB van de ene amplitude op de andore, zo

nau~keurig mogelijk vast te leggen, verJient duubelzijdige

geliJkrichting de voorkeur bovan enkelzijdige, omdat daer

de ruimto waarin de overgang (nog) niet geconstateerd zal

worden veel kleiner is.
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Na de gelijkrichting komt een laagdoorlaatfilter.

Om een redelij~;:e blokvor:n van het laagfrequent signaal

te garanderen is een doo~laat~ebied tot 12 kHz gewenat.

Voor een blokvormig oignaal met grondfrequentie 1.500 Hz

(= 3.000 bauds) betekent dit dat de 7e harmonische van

10.500 Hz nog wordt doorgelaten.

In bet gadotccteerde 6igna~ bevinden zicb naast de laag

frequent component ook nog de hogere harmoniBchen van het

ingangssignaal die door het detectieprocee nasr voren komen.
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Met name de trequentiee tuesen 17.000 en 23.000 Hz (al

hankelijk van de shift die instelbaar is tuseen 8.500 Hz

en 11.500 Hz) moeten onderdrukt worden. om dit te bereiken

is een laagdoorlaattilter gekozen met een atsnijtrequentie

van 13J'5 kHz. Om voor goede aanpusing te zorgen is ge

bruik gemaakt van m-afgeleide seeties.

De opzet van het geheel is nu als voIgt schematisch aange

geven:

dift.

n~t werk

gel ijk_

richter

laag -

doorlad

1\- -1\-1\--;
~ __V __V__V. 0iVSJ

-- ----
- -- ---

-- -- ---
-- --- -

B1j het beprocven van de ontvanger volgena dit principe

kuamen een aantal nadelen aan het lieht_ Het bleek

namelijk dat de uitgangsspanningen zeer klein "aren. Dit

was een gevolg van de dimensionering van het differentierende

netwerk waarin cen zo goad mogelijkc lineariteit van u1t

gangsspanning met de frequentie moet worden nagestreefd.

Verder is er bij een transformatieverhoud1ng 1 : 1 een

factor 2 spanningsverlies in de detector en zijn de variaties

van de "gelijkatroom" component aan de uitgang van het filter

kleiner dan de variaties in de topwaarde van het gedetecteerde

signeel.
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Het vas dus wenselijk om een ver6ter~er in het aysteem op

te nemen. Een ander deel dat moeil1jkheden gaf was het laag

doorlaatfilter. ~r bleek namelijk een fre1uentieafhankelijke

terugwerking op de detector te zijn. vaarom werd tuesen de

tector en filter een kathodevolger opgenomen.

Bij de aldus ontstane Bchakeling ~erd een capacitieve kop

peling geconBtateerd tUBBen de primaire zijde van de trafo

en de uitsang van de k~thodevolger. Daar dit signeal door

het filter onverz~akt wordt doorgelateo. is het dUB aan de

uit~ang gesuperponeerd op het laagfrequent signeal te

vinden. Om dit euvcl to verhelpen is eon balanaschakeling

toegepast ~aarbij de middenB van beide trafowikkelingen

voor rdaselspanning aan aarde ztjn gelegd. Br moet nu een

extra faaeomkeerbuis toegevoegd worden. Het schema van de

ontvanger ziet er nu uls volgt uit.
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We zullen de onderdalen van de ontvanger nu aan een nadere

beschouwing onderwerpen.

a. De differentiercnde schakeling.

De rooBterlekweerstand en de koppelcondensator van de

faseomkeerbuis kunnen h1ertoe dienen.

270 pF

2k7

Voor doze 6chakeling geldt:

U j (lJRC
u

- =-----
Ui. 1 + j Cl)RC

~et R = 2700 0t C = 270 pF en cen centrale frequent1e van

10 k.:.'lz" vi.nden we:

(lJRC =0,046

dUB wRC i.e verwaarlooabaar t.o.v. 1.

We vincien dan:

u
u

= jooRC
U1

Metingen met een ingangssignanl Ui van 5 Volt leverdon

het vol~ende ~eBult&at op:

Frcouentie.

1.000 Hz
2.000

4.000

8.000

16.000

u
u

23 mV

46

92
183

369
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In grafiek:
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b o p~~~o~eerb~.!_a,.

De anodespanning van deze Quis dient gclijk te- zijn aan

de rocsterspanning. De anodeimpedant~e, die word~ ~e~o~d

door de nnodeweerstand met parallel daaraan de rooRter

weeratand van de volgende buis, zal zaer klein zijn ten

op~ichte van de inwendige weerstand van de buie.
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De veraterkinbsfactor van de bu1s,naarvoor geldt:

u - S
CI.

= 1 1 = - 1
Ug T+ lj

1 a

gaat ds.n over in

Ua
= - 1 ~- SZ

U a
g

Door het buizcnboek te raadplegen vinden wc,bij een

anodespanning van 250 v, oen negatieve roostersp~g

van 2 Volt t.o,~ de kathooe en cen kathodeweerata~d van

180 Q, eon ano~e(Jt;room Ie. van 11 mA cn cen Gteilhoid S

van 6.3 mA/V~ Decruit vloc~t Cs.n 700rt ctat rle ~noneim

pcdo.ntio 160 Q dient te bedrl:l.gen eJ dat !uw gCl'lHl.liseord

wOTden door een anodeweerGtand v&n 180 Q met parallel

een roosterlekwec ..·()tand van 1.500 Q.

Door deze roo6tel~CerGtand variabcl to makon is hot

mogelijk om do voraterking prcc1ea op -1 in te stellao.

In de praktijk blijkt de wcoretandswaardo 820 Q to

moeten bedragen. Om dit '17erschil t.o.v. 1.500 Q te

verklaren, mooton we bedcnken dat va standaardonder

delen gebruiken met 10 % tolerantio. We metcn over

do k&thodc~eer6tand een spanning van '.92 Vi uannoor

we aannemen dat de ksthodeweerstand een waarde van 1700

heeft (6 % te lang) kunnen we een stroom berekenen van

11.3 rnA, hetgeen correspondeert met S = 6.4 mA/V waaruit

eon anodeimpedantie volgt van 156 Q •

Wanneer we bedenken dat een weerstand van exact 18c Q

parallel met een weerstand van exact 320 Q een weerstand

van 148 C oplevert, vinden- we hier een afwijking van slechta



Doordat de invloed van parasitaire- en koppelconden

eatoren verwaarloosbaar is in het gebied van 1 kHz tot

100 kHz is de amplitude karakteristiek recht.

c. De balansschakeling.

Bij een input van 200 mV op de roosters van de buizen

vinden we aan de anodes 2,63 V, over de primaire zijde

van de balanstrafo staat dUB 5,26 V.

Wanneer we bedenken dat de belasting.die het detectie

circuit vormt,ongeveer 1.600 Q bedraagt, wat naar de

primaire zijde getransformeerd een belasting van 3.200 Q

vaor de anodecircuits oplevert, kunnen we ook bier nagaan

dat de experimenteel gevonden waarde van de versterking

overeenkomt met de verwRchtingen. Bij een anodestroom van

9 rnA (klaase A inotclling d~~), een otcilhoid S van

5.75 mA/V, eon Hi van 10 k Q en Ha 3.200 Ot het geheol

bij een anodespanning van 250 V, is een versterkinge

factor van 13.8 te verwachten. De gemeten versterking

bedraagt 13.2.

De beida trafo.dkkelingen hebben een zelfinductle van

circa 2 H. daardoor zal voor de lagere frequenties de

versterking wel afnemen. Dit blijkt bij circa 1.000 Hz

to geschieden. Van afval bij hoge frequentios ten gevolge

van paraaitaire capaciteiten en stroo1ingen is bij 30 kHz

nag niets te bespeuren. Metingen gaven bier aan dat de

versterking constant is tUB66n 3 kHz en 30 kHz.

d. De detector.

De diodes AAZ13 zijn gekozen omdat hun weerstand in de

doorlaatrichting bijzonder klein is: circa 100 0 bij 2 mA

doorlaatstroom.
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Hoewel de buizen zodanig ingesteld staan dat de vervorming

minimaal is, is tach over de diodes een potentiometerschakeling

geplaatst waardoor de karakteriGtieken van de diodes dus-

danig beinvloed kunnen worden, dat het gedetecteerde aignaal

geen inv10ed van de vervor@ing ondervindt.

Een twecde harmonische in het gelijk te richten signaal open

baart zich namelijk als eerste harmonisch$ in het gelijk ge

richte aignaal en deze eerate harmonische kan ongehinderd

het laagdoorlaatfilter passeren.

e. ~~C?.<!~!..~lger.

De uitgangsweerstand R van cen kathodevol6ar bedraa~t:
u

1

R :::~ 1
u ~ + S (1 + ~)

met ~ ::: kathode~oorstand, S ::: steilheid, ~ ::: versterkings

factor.

Bij oen normale instelling van de anod~stroom Is op 10 mA

bij 250 V anodespanning vinden we volGens het buizenboek

S ::: G mA/V on ~::: 57.
Dus 1 is verwaarloosbaar t.o.v. 1. Daardoor vinden we veor

~
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R
u =

1

+ S

Aan de uitgang willen we een weerstand van 600 g moten,

we nemen dUB een serieweerstand R op zodat geldt:s
R + R = 600 g

U B

Omdat we geinteresseerd zijn in de gelijkstroom com-

ponent van het uitgangssignaal zal dus geen koppelcon

densator kunnen worden toegepast om de uitgang van het

circuit van de kathodevolger te Bcheiden. De kathodestroom

loopt dua door R en de bela5ting van 600 Q • Derhalves
goldt:

R = R + 600 Q-1'. 8

VTe lossen nu R op ui t de bovenstaande vergelijkingen ens
vinden hiorvoor 455 Q wat neerko~t op ~ praktijkwaarde van

!j·70 Q. Bij cen ke.thodestroom van 10 mA betckent dit eon

spanningaval over de l~thodeweerBt~ndenVGD. 10.7 v. o~ ~it

mogelijk te ~~E'.l::en Lloet !:let roostf'r een spanning hebb~n die

2.3 V lalier ligt dan de It:~.thoderotentiaa::'. D~t wordt met oon

apa~te ~pcnning3deling bereikt.

f. Sot la~~o~laatfilt~•

.J:.!ct fil~c:- bOGtaat uit een c&scadeochakelint) van een e.antal

m-afgeloido 6oction.

We kie~en eon oneind1go dcmping bij 17 kHz cn 23.kHz.
Do opbouw van elke eeetie is als voIgt

L

_. 1-_.
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waarbij geldt:

L =
m Z

o

1 1
C1 ;;:; (- - In )

m Z CQg
o

m Cllg
_ (_)2

waartn Z;;:; karakteriatiekc 1mpedantie;o
wg= grensfrequentic van het laagdoorlaatgcbiou;

(l.)ODQ frcquontio \OIaarbij oneindige damping optreed~.

Wacnocr hO (~O e;;.;'el:lli:fl·oC).u~ntic op 13.6 k.Ez It:ioBon en. do

oorvtc !::';;,cr:l.:()ut:.o VOl. onci:l.digc dm.apiEZ O;} 'j'/ lUlz legg~r:',i

vindoll T!C vno;;' n do '1[,,;::.rdo 0.6. Voo~ hut 00Val dat Z
o

gcl~jk an~ 600 Q ie, 7indo~ ~e dan:

L :: 4.22 mR:

C1 ~ 21 kpF

C2 :: 11.7 kpF

Om o~oindigo dcmp1ng bij 23 kHz te krijgcn moe ten we m

gelijk ann 0.8 kie3cn. De ~ea~ten vau de componenton

\'JO rdcn dan:

L ;;:; 5.63 mH

C, :: 8.8 kpF

C2 ;;:; 15.6 kpF

We bou~en het filter nu zo op dat de secties met

m = 0.6 aan de buitenkant komen te li3gen zodat de

aanpaBGing op 600 Q zo goed moselijk is.
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m =0.6

4.22mH

m =0.8

5.63mH

m= 0.8

5.63mH

m=O.6

4.22mH

600
8.8kpF8.8k pF

15.6 kpF

21kpF"

1t.7kpF

Door het samannemen van elementen en het gebruik malten

van waarden di6 in de praktijk voorkomen ontstaat DU

ba~ valgsDdc filtor$

4.22mH ".26mH

22kPF'
3.9 kpF 2 2k pF'

600

27kpF 470pF 27kpF

Dit filter io opgenomen in de kathodeleiding van de

kethodevolger en doorgecoten.

Er werd een signaal van 1 Volt op bet rooster van de kathode

vclger gezet en met behulp van een buiovoltmeter werd bet

nignaal aan de ingang en de uitgang van net filter gemeten.
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f!eting aan het laagdoorlaatfilter in kathodevolger

schakeling. Signaal aan roooter van de bu~s bedraagt

1 Volt.

Frequentie Spanning op ingang Spanning op uitgang
in kHz. filter in IlV. filter in mV.

2 490 490
4 490 490
6 490 490
7 500 490
8 500 490
9 500 480

10 500 480
11 515 47~

12 515 470
1} 290 380
'14 700 100

15 920 12,0

16 970
17 970
18 950 3.3
19 920 4 .. 0

20 890 3.7
21 855 2.6
22 825
23 790 3.0
25 740 4.7
30 630 11.0

50 390 15.0
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SLOTBESCHOU'.vING.

De modulator en demodulator die in het voor~aande beschreven

zijn vorman een aerate stap in het onderzoek van de trans

missieweg.

Tot nog toe is de bandbreedte van het gevorillde P.S.K. aignaal

theoretisch oneindigi een volgende stap zal daarou zijn :het

aanbrengen van een bandfilter.Jan pas wordt het eigenlijke doel

be~eikt: de bestudering van de vervorming die ontstaat bij

F.S.K.

Vlat betreft de gebouwde apparatuur moet opgemflrkt wc:ti'Ci.~

dat daaraan nog vftel te verbcteron valt o

We zullen daarom enlge punten gcven.

Bij de dtitec:tolo GelC: t do.t de ampl:1,':;udcvc:..ri.o.t:l.oo van hot go-

dj,iforot',t:'oordo 8i~aal o'iJenredig zljn wet de Bhif~;. Bon kloino

ohift gooft duo oen kleir. uitgangosiguaal. Een onvoll~~igo

dcmping van het laagdoorl8.atfilte:t' of Vc)l·vol~~.n~ in het r .S.K.

elgnael kan dan Cltorende invloed heb'ben. di.o niet mcer ve:.·

waarloosbanr is.

In de detector zou duo eigenlijk een regelsY6tee~ opgenomon

moe ten worden, zodat een standaardverechil in amplitudu ont

staat onafhankolijk van de shift.

Bij .de modulator valt onmiddellijk de hogo voedingsspanning

op. Ook de h~o~.~.tc~e \i'{\~c:,,";:~.a.~ h1 ~et F.S. K. O:;l.g'nui'll n~(;t

ve~ndc~d ku~on worden.

Bet zou ~&~chien wel wenselijk zijn am de reactantieBchakeling

eens met behulp van een rekenmaCLine na te gaan. Vaardoor kan

de opt:.male compromiBwaarde van de elementen bepaald worden.

~~sschien zou de centrale frequentia verhoogd kunnen worden.
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Tot nog toe is gewerkt met blokvormige ingangssignalen.

Wanneer men met andere signalen wil gaan werken dient men

de schakeldiodes te vervangen door bijvoorbeeld kathode

volgers. Daarbij geldt immere dat de uitgangeweeretand

evenredig is met ~. Er zullen dan echter weer maatregelen

genomen ciienen te worden dat het echakelsignaal niet in

het o6cillatiecircuit merkbaar is.

Ten gevolge van het laagdoorlaatfilter vinden we aan de.

uitgang Diet hele~aal de blokvorm terug. De BtijGtijd van

het uitgangssignaal wordt geheel bepaald door dit filter.

Eindhoven, januari 1961~. G.C.N. Frankeumolen
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