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Blad 2.

SAMENVATTING

Achtereenvolgens wordt gegeven een theoretische besohouwing over het

opsplitsen van de videoband in twee deelbanden en de daaruit voort

vloeiende conse~uenties van het parallelschakelen van twee transfor

matoren; de experimenteel bepaalde eisen aan de doorlaatkarakteristiek

met aansluitend de dimensionering en de constructie van de video

transformator; tenslotte de meetresultaten en een theoretische bena

dering van de transmissie-eigenschappen aan de hand van impedantie

metingen.
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Blad 3.

!!Q2!DSTUK I.

THEORIE BETREFFENDE DE PARALLELSCHAKELING VAN TWEE TRANSFOffi·~TOREN ..,.., _,_...__, 'o_._._.__._~_.. .... ...... ____
In dit hoofdstuk worden enkele gedachten ontvouwd die betrekking hebben

op het opdelen van de video-band in een laagdoorlaatgedeelte en een

hoogdoorlaatgedeelte en wel zodanig dat de resulterende vierpool een

all-pass-karakter heeft.

Om een transfo~mator een.laag- resp. hoogdoorlaatkarakter te geven

is het nodig met behulp van extra elementen de transformator te modi

ficeren tot een filter. Gedacht kan hierbij worden aan de volgende

configuraties :

a. Laagdoorlaatfilter
L L

0

IC
0

ti~·. 1.1

De zelfinducties in de serietakken stellen de spreidingszelf

inducties van de transformator voor. De condensator wordt extra

aangebracht, te berekenen b.v. door aan te nemen dat de ingangs

impedantie van het filter bekend ia.
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Blad 4.

b. Hoogdoorlaatfilter :

De zelfinductie in de dwarstak is de primaire zelfinductie van de

transformator. De beide condensatoren worden weer extra aangebracht.

Parallelschakeling van de beide filters geeft het volgende resultaat

/., L,

ti~. 1.3.

Berekening met behulp van het theorema van Bartlett toont aan dat het

mogelijk is door geschikte keuze van de elementen een vierpool te

creëren die een all-pass-karakter heeft.
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Bartlett-anede

Kortsluit
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Blad 5.
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Blad 6.

De vierpool heeft een all-pass-karakter als de ingangsimpedantie Z

constant is, dus onafhankelijk van de frequentie.

--.i,--__I__~----:::. L/" {Jo1. = _L_,_
dfAJC, + /wC",- 2 le,
I _(~,)L I (.w ,'1,.

- W"l.,j

Aan deze voorwaarde is voldaan als gekozen wordt

of

'-I = Ll.
C, -::rel.

De vierpool wordt dan :
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Blad 7.

Voor deze vierpool geldt

e = a + jb ia de voortplantingaeonstante van de vierpool. Deze blijkt

imaginair te worden d.w.z. a = O. hetgeen betekent dat er &een demping

optreedt. De fasedraaiing als functie van de frequentie wordt :

IJ == 2 orctQn Ii.' t:k
I -(tfo}2.

db
De groepalooptijd. gedefinieerd als -- ia

dW

2./2 f ( W )2 t .
c:I~ _ GJ 1. I + Wo 1__ _ __0::..- _

oI~

.{I -{tJ )2.J2. .,... 2{~ \2-
Wo wol
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In het algemeen heeft een fasedraaier

gedaante voor de groepslooptijd

dh ~ (I + X2.)_ =_w~o,"-- _

d~ (; _ )( 2)2. +fp X.) 1-

Blad 8.

van de tweede orde de volgende

w)( =-
Wo

Bovengenoemde vierpool gedraagt zich blijkbaar als een tweede-orde

fasedraaier met }l =12

Behalve een éonstante demping over het gehele frequentiegebied is voor

een videosignaal ook een constante groepslooptijd binnen bepaalde

toleranties vereist. Realisering van een videotransformator met 'behulp

van bovengenoemde methode kan het beste geschieden door de video

transformator op te nemen in een cascadeschakelïng van Îasedraaiers die

tezamen een constante groepelooptijd binnen een bepaalde frequentieband

geven. Verschillende methoden om een constante groepslooptijd te creëren

zijn bekend. Gekozen ia de methode van Darlington en Wunsch) * , die hierin

bestaat dat de polen van de groepslooptijdfunctie op een bepaalde manier

in het complexe vlak worden gerangschikt en wel als volgt :

). G. Wun6ch :

LauÎze1tentzerrer und Verzögerungsschaltungen, p 58.
VEB Verlag Technik Berlin 1960.
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Blad 9.

Jm,
I

~
I
I

,,:
I
I,

)IC
I

3°I
I

R~
I
I ~ I
I

~.l(
I f
I 1

*
I

*If I
I I

~ :lIt
f,
I

Algemeen geldt voor de groepslooptijdfunctie T(p) de volgende uit

drukking
S

Tep>:[( I + I + -l
. i.~1 p-p,- M~ f> + p.:.

Voor de polen op de reële as kan worden afgeleid dat zij een eerste-orde

fasedraaier voorstellen.
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Blad 10 .

.Pao/duo:

I

I '(ÎtJ) : I ,

G""+/IAJ

_ 26"
- at. + w2..

I

12. =- ~ +/'/lJWo

/1. ~ -~ -j'H Wo
I

I
(

t;~-- --~ kJ
1"t. - r...

Een poolquartet in het complexe vlak blijkt een tweede-orde fasedraaier

op te leveren. J,."

~*--- ---X -'F...
I :
I Y\~ I

---r'--+-......._---'9 Ae

I I

j) - cr- -'"IAI
1/ 0

Na enig rekenwerk kan hieruit een uitdrukking worden afgeleid die de

zelfde is als de algemene uitdrukking voor een tweede-orde fasedraaier

n.l. :
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Blad 11.

met p

volgens fig. 1.6 ontstaatVoor een oneindig aant~ polen .gerangschikt

de volgende groepslooptijdkarakteristiek:
ItJ/IOltf4l("

.:ilïw
"Co(/ÏN) heeft een oscillerend karakter vanwege de term GO;' W .

.,' _ 0

Het maximum en minimum van de functie vindt men uit GO~ ~:: t I
Wo

De gemiddelde waarde van T

). G. Wunach, p. 59.
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zodat moet gelden

Blad 12.

Voor een eindig aantal polen ontstaat een groepslooptijdkarakteristiek

yolgens fig. 1.8

Het hangt uiteraard van de keuze van cr en Wo af hoeveel fasedraaiers

in cascade moeten worden geschakeld om tot 5 ~rnz een constante groeps

looptijd te krijgen. De keuze van ~ en Wo is echter niet meer geheel vrij

omdat immers een van de twee-orde fasedraaiers gevormd wordt door de

videotransformator. Deze kan alleen als fasedraaier worden gerealiseerd

als gekozen wordt ~::11. De beste keuze voor de videotz.:~~formator is

natuurlijk die met de laagste W" • Nu is Wil =/;1. +Cn Wo) 1

dus de laagste W" is die waarvoor n = 1. Net de eis dat f· Ii'
volgt hieruit een voorwaarde voor r:J en Wo • Immers

jJ=B.~
. W~

en ·W/) • JG'~ + woi:

Bij het ontwerp van de video transformator is nu nog een graad van vrij

heid over n.l.GJo • De aangewezen methode lijkt nu een transformator

te maken - geschakeld als tweede-orde fasedraaier - met een zo hoog mo

gelijke f
1

( ~ la"l.+-WoL'= iJ!ofi ).
2Ti 27ï
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Blad 13.

Is deze bekend en blijkt hij lager te liggen dan 5 l·JIz dan kan met be

hulp van bovengenoemde formules de groepslooptijd eenvoudig worden ge

corrigeerd. Om een indruk te krijgen van het aantal fasedraaiers dat

nodig is om een rechte groepalooptijdkarakteristiek te realiseren is

in fig. 1.9 de functie getekend met bijbehorend poolschema. De aanname

hierbij is dat een videotransformator is geconstrueerd met

d t
~ f ,-.AlL. TJa.. -:=.1.()O~/4~ ;L.._/n::(J·Q96/tSzo a - '= 0 = ,., lrL 7 ;",or,.,Q)C. on
2.1T

IC ~

X IC. Tif)
)( '" t
X X

l(

XJ WO

}\ C7~

( 2. j Y ~ ----. /'flil.,I( X 10 2(0 Jf· Vl° ./0,I( IC

X A fi,.I.qb
)C. )(

fiq.l.qQl

..
Om de karakteristiek van fig. 1.9b te creeren zijn, zoals uit het pool-

schema blijkt, vier tweede-orde en een eerste-orde fasedraaiers extra

nodig, gesteld dat de videotransformator voldoet aan de eis dat

fAJ., =21/~ 10' r"'''/Je.ç..
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Blad 14.

Duidelijk is dat naarmate tvn van de te construeren videotranaformator

lager ligt het aantal extra fasedraaiers evenredig toeneemt en spoedig

ontoelaatbaar groot wordt. Het verdient op grond van deze overwegingen

aanbeveling de videotransformator ineens te realiseren zonder gebruik

te maken van het opsplitsen in twee of meer deelbanden.



Blad 15.

HOOFDSTUK 11.

DlMENSIONERING EN CONSTRUCTIE VAN DE VIDEOTRANSFOR}aTOR.

2.1 EISEN AAN DE DOORLAATKARAKTERISTIEK.

Bij het ontwerp van een transformator voor een brede frequentieband

gaat men uit van de grootte van de primaire zelfinductie. Deze be

paalt n.l. tezamen met de inwendige impedantie van de aan te

sluiten generator het verloop van de doorlaatkarakteristiek wat

betreft de lage frequenties.

In het algemeen worden aan doorlaatkarakteristieken voor video

transmissie hoge eisen gesteld. De eis die aan de te construeren

transformator wordt gesteld is dat de eigenschappen zodanig zijn

dat een gegeven videosignaal niet zichtbaar wordt vervormd. Hier

onder wordt verstaan dat het beeld. dat op een monitor wordt ge

schreven niet merkbaar is vervormd.

Het videosignaal is afkomstig van een Philips Testbeeld-generator

type GM 2671 G; het testbeeld wordt zichtbaar gemaakt op een

Philips Monitor GM 4949/35.
De eigenschappen waaraan de videotransformator moet voldoen zijn

langs experimentele weg bepaald. Daartoe is de volgende proef ge

daan. Met een RC-netwerk wordt het vervangingsschema van de trans

formator voor lage frequenties nagebootst. De elementen van het net

werk worden zodanig gekozen dat een aantal proefpersonen geen ver

schil kan onderscheiden tussen de situatie zonder en met RC-netwerk.

Het vervangingsschema van een transformator voor lage frequenties

is als volgt :

-16-



Blad 16.

1\';•
.,.

~+

Ru

l~
/l" /(l.

f;" 2./.1.

In dit schema is afgezien van de verliezen in het magnetisch

materiaal en is zodoende aangenomen dat de ingangaimpedantie

van de transformator zuiver reactief is.

In figuur 2.1.1 stelt R. de inwendige impedantie van de generator
~

voor; R de impedantie waarmee de transformator wordt belast; L de
u

primaire zelfinductie van de transformator; N de wikkelverhouding ,

zodanig gekozen dat U
2
~ U1 , stel Ri. = ~.

De pr~aire zelfinductie van een transformator is niet oneindig

zoals voor een ideale transformator wordt verondersteld. Dit houdt

in dat er een spanningsdeling ontstaat tussen R. en L. Voor lage
. l.

frequenties is Ri) CAl L of U2 <. ;U1. Voor hoge~e frequenties

wordt lIJ L "77 R. hetgeen inhoudt dat de spanning -21 over
1. U1 U2 NU1de primaire wikkeling komt te staan, zodat geldt ~ =1r of U

2
=~I

-de overdrachtsfunctie voor een ideale transformator.

De videotransiormator moet geschikt zijn voor een 75J1-circuit

1l
Ru

d.w.z. Ri =75 en N2 =751l •

Het Re-netwerk waarmee het schema van figuur 2.1.1 wordt nagebootst

is als volgt

-17-



Blad 17.

t

U,

+

Aangenomen is dat de inwendige weerstand van de videogenerator

7511. is. Dit blijkt echter in de praktijk niet te kloppen. De

Philips videogenerator heeft een inwendige weerstand van 26012

D.m.v. een weerstandsnetwerk wordt deze impedantie kunstmatig ver

laagd tot 75/J. • De ingangsimpedantie van de monitor is 7511

Het schema waarmee in de praktijk is gewerkt is als volgt :

,-;.>
c

L,'/'
VIDGO - '--t--------liF-------'-.......--_+_' NONI Wil

i4eNEf(IIïOIl

-18-



Blad 18.

100 (260 + 33)
----- z 75./l

De overdrachtsfuneties van de schakelingen in figuur 2.1.2 ,
resp. figuur 2.1.3 zijn identiek. Vanuit het klemmenpaar 2-2 ,

gezien in de richting van Qe generator wordt de volgende im

pedantie gemeten

100 + 293

De nullastspanning op hetzelfde klemmenpaar is

100
U1 = e

100 + 260 + 33

Volgens Thévenin is de situatie identiek aan die met een spannings

bron U1 en inwendige weerstand 75Jl zoals voor de transformator is
I

gewenst. Gezien vanaf het klemrnenpaar 1-1 in de richting van de

belasting is de impedantie :

100.75
c = 0 veronder------~Z2 = 33. +

100 + 75stelde

De generator is door dit netwerk en de monitor belast met 7512 •

Het is gebleken dat een condensator van 32J4F voldoende is voor de

eis die is gesteld. Slechts een gering percentage van de proefper

sonen bleek bij lagere waarden van de capaciteit een vervorming van

het testbeeld te constateren. Voor de dimensionering van de trans

formator is echter toch gerekend met c = 32 JA- F omdat deze waarde

voor alle proefpersonen aanvaardbaar is.

De eist die wordt gesteld aan de grens frequentie voor de hoge

frequenties van de doorlaatkarakteristiek wordt voorlopig gesteld

op 4 à 5 ~mz. Deze waarde blijkt voor het videosignaal voldoende te

zijn.
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Blad 19.

2.2 DIMENSIONERING VAN DE VIDEOTRANSFORMATOR.

Met het gegeven dat de capaciteit in het RC-netwerk van figuur

2.1.2 32 ~F moet bedragen ligt tevens de grootte van de primaire

zelfinductie vast.

De overdrachtsfunctie voor de schakeling van figuur 2.1.2 is

1

1
1 + 2jCJ RC

Dezelfde functie voor het vervangingsschema van de transformator is

(zie fig. 2.1.1)

U
2

N 1
= ---R=---

U1 2 1 + 2 jwL

Beide functies zijn identiek, op de factor N na. als gekozen wordt
2

L = R C. Met R = 75lJ. en C = 32 f- F volgt voor de primaire zelf-

inductie van de transformator L = 180 mR. Uit dit gegeven kan als

de kernafmetingen en materiaaleigenschappen bekend zijn het

aantal windingen voor de primaire wikkeling worden bepaald.

Als kernmateriaal is gekozen Mu-metaal, een nikkel-ijzerlegering

met een hoge aanvangspermeabiliteit. Voornamelijk om dit laatste

aepect is het materiaal gekozen, waardoor zo weinig mogelijk

windingen nodig zijn. De kernvorm is van het E-r-78-type d.w.z.

dat de kern wordt opgebouwd uit E- en I-vormige lamellen met een

dikte van 0.35 mmo De afmetingen van de lamellen worden in fig.

2.2.1 gegeven.

-20-



Blad 20.

I-/~mt:'.1

,
Doorsnede :" - A van de kern.

;1
~v.~~~ J

Blikdikte 0,35; afmetingen in mmo

f:f. ~.cl...I.

De doorsnede van het middenbeen is vierkant.

De permeabiliteit waarmee gerekend wordt is volgens opgave van

de fabrikant 16.500. Net deze gegevens verloopt de berekening

van het aantal windingen als volgt :

Stel dat om het middenbeen van-de transformator een wikkeling

wordt gelegd met n windingen waardoor een stroom I loopt, dan

geldt ~ Hl.dl = nl.

Gerekend wordt met de gemiddelde lengte 1 van een magnetische

krachtlijn, die in fig. 2.2.1 gestippeld is weergegeven.

$> Hl. dl = lI.l = n1.
nI

H =-
1

-21-



Blad 21.

'ril
Inductie B =/Jop,H =i40Il,. r
De magnetische flux rf> =},..d" a'S :: /3//
waarin A het oppervlak van de kerndoorsnede is. De gekoppelde flux~

is y:: '1)1 :: ,'112.1/ }lo/9- I
l'

De zelfinductie van de wikkeling is L =~ zodat
I

L = /f}111 /,oA,r
1.

aantal windingen uit

, of bij bekende zelfinductie volgt het

1111.:: L. !
JlD,"r~

Gegevens L = 180mH; Po = 4Ti" 10-7 ~ ; Jl~ =16.500.
2 2

" 1 = 156 mm en A = (26) mm. Berekening levert n =46.

2.3 CONSTRUCTIE VAN DE VIDEOTRANSFORMATOR.

Geconstrueerd zijn een 1 : 1-transformator en een 1 : 2-transformator

met primair 45 windingen. Met emaille-geisoleerd koperdraad (koper

diameter 0,70 mm) is het mogelijk de beschikbare wikkelruimte

juist in een laag op te vull~n met 45 windingen. De doorsnede van

de 1 : 1-transformator is in fig. 2.3.1 getekend.

it-----fi------

1/'1- 2. ?'.I.

-22-



De 1 : 2-transformator is analoog aan de "1

is getekend in fig. 2.3.2.

Blad. 22,

1"; de doorsnede

L ~------ §:: ~2 sec.un<toirCu. ~c;."er"" . _
- - ----__ prlmcur

Cu - ~~hcrn'J .
- - - - - - - '11. jec.unololr

I,q- ~. '3. Z.

De primaire wikkeling is bij de 1 2-transformator tussen de

secundaire helften gelegd. dit om een zo groot mogelijke koppel

'factor te verkrijgen. De spreiding. d~e een van de oorzaken is dat

de frequentiekarakteristiek bij hege frequenties afvalt, wordt

hiermede zo klein mogelijk gemaakt. Dit is ook de reden dat het

keperen scherm. dat als capacitieve afscherming dienst doet,

direct op de lagen is gelegd, dUB zonder isolatie tussen laag en

scherm. De opbouw van de Wikkelingen is hiermee op de meest compacte

wijze gerealiseerd. Methoden om de laagdikte te verkleinen door

meerdere wikkèlingen van dunne draad parallel te leggen hebben niet

tot verbetering van de frequentiekarakteristiek geleid; in hoofd

stuk 111 wordt hierop nog nader teruggekomen. Voorlopig wordt vol

staan met de mededeling dat de eenvoudigste constructie zoals boven

beschreven tot de beste resultaten heeft geleid.

De 1 : 1-transformator heeft een bandbreedte van 25 Hz tot 5 MHz

gemeten tussen de 3 dB-punten en met een spanning van 1 Vtt op de

pri=aire wikkeling )*.

De 1 f 2-transformator heeft een bandbreedte van 25 Hz tot 3,8 MHz

eveneens gemeten tussen de 3 dB-punten en met een spanning van 1 V
tt

op de secundaire wikkeling.

)* Vtt = spanning in Volts. gemeten van top tot top.
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Blad 23.

HOOFDSTUK 111.

METINGEN AAN DE VIDEOTRANSFORt1ATOR.

3.1 DE 1 : 1-TRANSFORl':ATOR.
)

In de volgende meetopstelling is de frequentiêkarakteristiek opge-

nomen.

++

. U
In bijlage I is de karakteristiek grafisch weergegeven: 20 log l~/

U1
als functie van de frequentie. Voor video-transmissie van belang

is de karakteristiek waarbij de spanning U
2

= 1 Vtt : deze spanning

is genormaliseerd voor video-transport.

De karakteristiek is verder opgenomen voor enkele andere spanningen

t.w. U1 = 0,5 Vtt •

U1 = 1 Vtt •

U1 :: 2 Vtt •

Uit bij1age 1 zijn enkele conclusies te trekken.

a. De frequentiekarakteristiek is afhanke1ijk van de

toegepaste spanning; immers,voor de vier spanningen

die gebruikt zijn verlopen de karakteristieken ver

schillend bij lage frequenties.
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Blad 24.

b. Het verloop van de karakteristieken is zeer vlak.

Bij een ideale zelfinductie, zoals in H.S.I! is ver

ondersteld, zou de karakteristiek reeds bij ca.

200 Hz de asymptotische waarde -6 dB hebben bereikt.

De zelfinductie moet dan zo groot zijn -dat het 3 dB

punt eveneens bij 25 Hz ligt. -

c. Voor hogere frequenties verlopen de vier karakteristieke

identiek.

De eigenschappen die de transformator vertoont laten zich het best

verklaren uit impedantie-metingen die aan de transformator zijn ge

daan m.b.V. een meetbrug.)·

2

~l
~ z

L s z ~/J.- ~
~

~
Rs

fr- 3.1.2..

Tabel 3A geeft de waarden voor La en \ gemeten bij é&n frequentie,

50 Hz, voor enkele ,vaarden van de spanning e.

Tabel 3A.
Frequentie 50 Hz.

e (Vtt) L (mB) R Cll) X (n.) R (./1.) x(f}J ~LPs s s p p
0,25 2~3 21 ,~ 63,7 212 71 20600
0,5 220 30 69,0 189 82 23800
1,0 240 ~~,7 75.~ 173 104 30300
2,0 213 86,5 67,0 139- 179 5?00O

)* Siemens Scheinwiederstands Messbrücke
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De zelfinductie en de verliesweerstand zijn eveneens gemeten bij

~én vaste spanning, 1 Vtt , als functie van de frequentie.

Tabel 3B.

Spanning e = 1 Vtt.
Freq. (Hz.) La (mIl) Ra Ca) x (!l) x <fD R en) tLPS· P p

50 240 44,7 75.4 104 173 300
100 187 69,5 117,6 159 268 23000

200 131 133 164~4 274 336 19800

400 80 206 200,8 413 402 14900

800 48 289,2 242 590 493 10650

1.600 31 . 381,6 312 780 640 7100

Uit tabel 3A blijkt dat de zelfinductie van de transformator af

hankelijk is van de aangelegde spanning. Dit ia een eigensohap die

veroorzaakt wordt door het kernmateriaal. De permeabiliteit is af

hankelijk van de grootte van het magneetveld, dus indirect van de

aangelegde spanning. De verliezen in het kernmateriaal, t.w. wer

velstroom- en hysteresisverliezen zijn ook afhankelijk van de .

spanning. Het feit dat de permeabiliteit en de verliezen van het

magnetisch materiaal afhankelijk zijn van de spanning is er oorzaak

van dat de vier karakteristieken verschillend zijn.

De gegevens uit tabel 3B laten zien dat de zelfinductie en de

verliesweerstand frequentieafhankelijk zijn. Bij toenemende

frequentie neemt de zelfinductie af en de verliesweerstand toe.

De zelfinductie neemt niet evenredig met de frequentie af, zodat.

blijft gelden dat ~L toeneemt met de frequentie. Aan de voorwaarde

fA} L '>'> Ri voor een ideale transformator wordt op den duur wel voldaan,

echter voor een hogere frequentie dan voor een constante zelfinductie

het geval zou zijn.
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De frequentie-afhankelijke verliesweerstand geeft nog een extra

verzwakking t.w. het ideàle geval.

Het vlakke verloop van de karakteristiek bij lage frequenties is

met bovengenoemde verschijnselen verklaard.

V09r hoge frequenties is de primaire reactantie zo groot dat ze

in het vervangingsschema mag worden verwaarloosd. Een spannings- en

frequentieafhankelijkheid is dan niet meer belangrijk en de karak

teristieken verlopen identiek. Het afvallen van de karakteristiek

bij hoge frequenties wordt veroorzaakt door andere fenomenen. n.l.

de spreidingszelfinductie en parasitaire oapaciteiten. Aangezien een

1 : 1-transformator voor aanpassingsdoeleinden niet interessant

is. zullen deze verschijnselen bij de 1 : 2-transformator nader worden

bezien.

Wat betreft de laagfrequent-eigenschappen van de transformator zij

tenslotte opgemerkt dat deze inhaerent zijn aan het magnetisch

materiaal : verbetering van de karakteristiek is bij dit gegeven

materiaal dan ook niet mogelijk.

3.2 DE 1 : 2-TRANSFOffi'IATOR.

De meetopstelling is de volgende
ft"

11- '..1. I.
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U
In bijlage II is opgenomen 20 log \~, als functie van de frequentie

voor vier spanningen en wel U1 = 0,5 Vtt , 1 en 2 Vtt en U2 • 1 Vtt •

De karakteristieken verlopen wat betreft de lage frequenties analoog

als voor de 1 : 1-transformator, hetgeen te verwachten is i.v.m.

de materiaaleigenschappen. Voor hoge frequenties verlopen de vier

karakteristieken weer identiek.

Het afvalLen van de karakteristiek voor hoge frequenties wordt onder

zocht aan de hand van het onderstaande vervangingsschema.

Hierin zijn alleen de reactieve componenten opgenomen; er is afgezien

van verliesweerstanden. S stelt de spreidingszelfinductie voor, Cp
de parasitaire capaciteit van de primaire wikkeling, C de capaciteit

6

vaD de secundaire wikkeling. Het vervangingsschema is gezien vanuit

de primaire zijde, vandaar dat de belastingsweerstand en de secun

daire spanning omlaag worden getransformeerd (resp. met een factor

1/N2 en 1/N) en de secundaire capaciteit een factor N2 omhoog.

De parasitaire capaciteit van de primaire wikkellng bestaat alleen

uit de capaciteiten die de windingen t.o.". elkaar hebben. De secun-·

daire capaciteit bestaat uit de capaciteiten van de windingen onder

ling maar bovendien uit de capacitei t tussen de twee lagen waaruit

de secundaire wikkeling is opgebouwd.
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De secundaire capaciteit is dan ook groter dan de primaire;

verder is door de impedantietransformatie de capaciteit N2C
B

in het vervangingsschema van fig. 3.2.2 dominant en mag C worden
. p

verwaarloosd.

Alvorens tot de bespreking van de-meetresultaten bij hoge frequenties

oTer te gaan, volgt eerst de gedachtengang die is gevolgd bij het

construeren van de transformator. De opzet is om met het vereiste

aantal windingen voor de laagfrequentresponsie de spreidingszelf

inductie zo laag mogelijk te houden. Uitgegaan is hierbij van de

formules zoals die gegeven worden door Terman voor de spreidings

zelfinductie ) •• Deze formules worden afgeleid in handboeken voor

sterkstroomtheorie )••• Voor de volgende configuraties gelden de

uitdrukkingen voor de spreidingszelfinductie zoals die zijn vermeld.

kERN

. -&04.' ~

P9' ' ..2. ~~

S }3.6 CNI. /~ ol, r c(~) J -11 H .
I: ( n "" 10 ~ Afmetingen in meter.

l 3

). F.E. Terman, Radio Engineers' handbook, p. 99.

HoGraw-Hill Publ. Cy., Ltd., London 1950.

) •• o.a. A.S. Langsdorf. Theory of Alternatins-cU»rent Machine~.

p. 42, McGraw Rill Book Cy. Inc. (1955).
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I

'l.

;/tt- 3,2.'3&

s::: /t9.3CIV
2
{i. -1-/ -I- o(,,"otl.t-«-s) /0-"/1. e ' Z :3

Afmetingen in meter.

In de formules atellen~, ~'L. en 0(3 de d:ikte der lagen voor; h1
en h2 de afstand der lagen, N het aantal windingen van de primaire

wikkeling, C de gemiddelde lengte van een winding en 1 de breedte

van de wikkeling.

Allereerst valt op dat deèonfiguratie van fig. 3.2.3b een gunstiger

waarde voor de spreiding oplevert. De beste manier van wikkelen is

dus de secundaire wikkeling te splitsen in twee gedeelten die in

serie worden geschakeld, met daar tussen de primaire wikkeling. liet

aantal windingen N ligt door de vereiste laagfrequentresponsie vast.

De breedte van een wikkeling is bij een gekozen kernvorm ook een ge

geven grootheid. De enige variabelen die overblijven zijn de laag

diktes, de afstand van de lagen en de gemiddelde lengte van een

winding.
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De laatste is echter bij een compacte wikkelmethode direct op de

spoelkoker nauwelijks een variabele te noemen. De afstand tussen

de lagen kan zo klein mogelijk worden gehouden door geen isolatie

toe te passen. Tussen de diverse lagen wordt alleen een koperen

scherm aang~bracht om capacitieve koppeling tussen de primaire en se

cundaire wikkeling te vermijden.-

De laagdikte wordt bepaald door het aantal windingen en de laag

breedte. De draaddiameter is het quotiënt van de laagbreedte en

het aantal windingen en de laagdikte is dan gelijk aan de draad

diameter. De dikte van een laag kan kleiner worden gemaakt door

dunner draad te kiezen. Om spatiëring tussen de windingen te ver

mijden moeten dan meerdere draden naast elkaar worden gelegd. De ver

schillende ~elingen die zo ontstaan worden parallel geschakeld.

De laatste methode van wikkelen geeft steeds een.merkwaardige dip

in de karakteristiek bij 2 à 3 ~rnz. Dit is het geval bij een con

structie met n = 45 als ·ook bij grotere waarden van het aantal

windingen. In bijlage III is als voorbeeld opgenomen de hoogfrequent

responsie van een 1 2-transformator met primair 87 windingen.

Een winding bestaat uit drie parallelgeschakelde dunne draadjes

(kurve 111). Bij deze cons~ructie treden zelfs twee dippen op resp.

bij 3 en 9 MHz. Het vermoeden bestaat dat dit verschijnsel veroor

zaakt wordt juist door het paraJ.lel schakelen van meerdere wik

kelingen tot 6én nieuwe wikkeling. Impedantiemetingen aan dergelijke

constructies hebben dit vermoeden niet bevestigd, maar het is niet

temin interessant in dit verband te wijzen op een analoog geval in·

de literatuur )*. In dit geval leidt de parallelschakeling van twee

wikkelingen tot een resonantiedip in de karakteristiek. De ver

klaring wordt hier gevonden door te st~llen dat beidewikkeli~gen

niet dezelfde spreiding t.o.v. de primaire wikkeling hebben. Het

verschijnsel treedt e~eneens op als de capaciteiten van de wik

kelingen ongelijk zijn.

). R. Feldtkeller. Theorie der Spulen und ~berträger. S. Hirzel

Verlag Stuttgart (1958).
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Bijlage III laat tevens zien dat het aantal windingen voor een

groot deel de grensfrequentie aan de hoogfrequentzijde bepaalt.

Kurve II is de karakteristiek van een transformator gewikkeld met

Litzedraad 'en met 59 windingen primair.

Kurve I ide~ met koperdraad (emaille-geIsoleerd) en 45 windingen

primair.

Van de laatste transformator. die de grootste bandbreedte heeft,

is getracht m~t behulp van impedantiemetingen de grootte van de

spreidingszelfinductie en de secundaire capaciteit te bepalen.

De spreidingszelf~nductie wordt gemeten door de transformator kort

te sluiten. Kortsluiting van de secundaire wikkeling heeft tot ge

volg, dat de secundaire capaciteit wordt kortgesloten; aan de

primaire klemmen wordt dan de spreidingszelfinductie gemeten met

daaraan parallel de primaire capaciteit. Omgekeerd, als de primaire

wikkeling wordt kortgesloten, wordt aan de secundaire klemmen de

parallelkring gemeten, bestaande uit de spreidingszelfinductie en

de secundaire capaciteit. Deze laatste is dominant en daarom wordt de

laatste methode toegepast. De meting is verricht.met een substitutie

methode )., die als volgt verloopt.

). Rhode & Schwarz Leitwertmeeser, type VLU.
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(voor

variabele

C
2

(pF)

620

565
559
478

375

C
1

(pF)'

630

565
555
458

335

In de anodeleiding van een buis wordt de onbekende impedantie

te stellen door Y en G 'parallel) opgenomen, parallel aan een
x x

zelfinductie, capaciteit en weerstand. ~oor variatie van L en C wordt

bij een bepaalde frequentie het systeem in resonantie gebracht; de

weerstand R is oneindig en de waarde van C zij 0
1

, Daarna wordt de on

bekende impedantie weggenomen en het systeem wordt opnieuw in reso

nantie gebIacht door variatie van C : stel deze waarde C2 • R wordt
-1zodanig geregeld dat G = R. In de waarde van G wordt verder geenx x

belang gesteld. Het verschil ~O = 01 - O2 en de frequentie f zijn

bepalend voor de onbekende susceptantie : B =Ll o. CA) •

De metingen hebben. het volgende resultaat voor de parallelschakeling

van de spreidingszelfinductie en de secundaire capaciteit :

Tabel 30 •

Freq. (MHz)

8

8,35
8,4

9
10

Berekening levert de volgende waarden :

Spreidingszelfinductie S = 2,8 f' H

Secundaire capaciteit Cs = 133 pF

Met deze waarden is de karakteristiek voor hoge frequenties berekend,

uitgaande van het vervangingsschema van fig. 3.2.5.



De overdrachtsfunctie voor dit circuit is

I~ 1= r{1 - ~l'"+ f.J~(I?C +~r~]-'h
I ~ . ~ R

Blad 32.

1-; 2.I'~H

:]
r

'!Jo}F .u'/2

;'9. ~.J.~.

me t S = 2, 8 }J H

C = 530 pF

R = 75/J.
In bijlage IV is de functie uitgezet (Kurve II). Kurve I is de gemeten

karakteristiek. De steile helling van deze karakteristiek is met dit

vervangsingsschema niet te verklaren en met name niet de scherpe dip,

die optreedt bij 7,5 MHz. Het vermoeden bestaat dat deze dip ontstaat,

doordat er ondanks de koperen afscherming toch capacitieve koppeling

tussen beide wikkelingen betsaat. Deze hypothese ~ordt gesteund door

het feit dat de plaats V8.n de dip kan worden verlegd door extra

capaciteiten aan te brengen tussen de primaire en secundaire wik

kelingen. Als er inderdaad capacitieve koppeling optreedt moet gerekend

worden met onderstaand

p'q.1..t. ó .,
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De overdrachtsfunctie voor dit circuit is

)
(Jz. [ ItltL)'-' t {,J2. L 12"1-'11.
u, I~ {I - t (l-llll,)2.)} .,. ~{'1RC~ + N(I -(Ift,) "1-) 1

met I, =21ï/sc; =,. 5 h/fz.

Kurve 111 in bijlage IV geeft de berekende karakteristiek die de

gemeten kurve I zeer goed benaderd. Het is dus zeer waarschijnlijk

dat er, gezien deze resultaten, capacitieve koppeling optreedt.

Van de beide videotransformatoren is tenslotte gemeten de groeps

looptijd-karakteristiek ~alS functie van de frequentie. De

fr.equentieband kan ook voor deze functie gesplitst worden in twee

gedeelten en wel :

a. Een laagfrequent-gedeelte, behorend bij het vervangingsschema

van fig. 2.1.1. Voor dit frequentiegebied zijn de karakteristieken

opgenomen in bijlage V.

b. Een hoogfrequent-gedeelte, behorend bij de vervangingsschema's

voor die frequenties : karakteristieken in bijlage VI.
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SLOTBESCHOUWING

De beste methode om na te gaan of de videotransformator in de praktijk

voldoet is de transformator op te nemen in een transmissieweg tussen de

testbeeldgenerator en een monitor. De transformator is daartoe opgenomen

in het systeem dat in H.S. II is besèhreven en in onderstaande figuur

nogmaals is weergegeven. '

HDNITor<
VllJeo-.......~+- -'--__-+-L.....__+--:-,I

ÇEJtlERIf jl)'l

260 33

Gebleken is dat geen zichtbare vervorming van het testbeeld op de monitor

optreedt : aan de gestelde eis is voldaan.

Uit het onderzoek dat in dit rapport is beschreven zijn enkele conclusies

te trekken die voor verder onderzoek van belang kunnen zijn.

Allereerst is duidelijk dat voor een bepaalde kernvorm·verbetenng van de

laagfrequenteigenschappen niet mogelijk is met behoud van de hoogfrequent

eigenschappen. Immers. verhoging van de primaire zelfinductie is alleen

mogelijk door het aantal windingen te vergroten. Dit heeft onvermijdelijk

tot gevolg dat de spreidingszelfinductie en de parasitaire capaciteiten

toenemen. Verhoging van de primaire zelfinductie met behoud van het aan

tal windingen is wel mogelijk door een materiaal te kiezen met een

hogere beginpermeabiliteit.
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In de handel·zijn materialen verkrijgbaar, zoa16 super-llu-JIletaaJ., die

volgens opgave van de fabrikant een beginpermeabiliteit hebben die een

factor vier hoger is dan het gebruikte mu-aetaa1.

Verbetering van de hoogfrequenteigenechappen bij een gegeven aantal

windingen kan verkregen worden door èen kernvo~ te kiezen met een grote

wikkelruimte.(zie formules voor de spreiding in H.S. 111). In dit opzicht

lijkt een torus gunstige perspectieven te bieden. Omtrent de parasitaire

capac~teiten, die bij een transformator gewikkeld op de torus optreden, is

weinig te voorspellen. Vermeden moet worden dat bij een compacte wikkel

methode de capaciteiten zo groot worden, dat het effect van een kleine

spreidingszelfinductie verloren gaat.

Tenslotte moet een gunstige manier van afscherming worden gevonden om

de capacitieve koppeling tussen de wikkelingen tot een minimum te bepalen.

Op grond van bovengenoemde overwegingen is de verwachting, dat op een

torus-kern van 8uper-~u-metaal een transformator gerealiseerd kan· worden

met een relatieve bandbreedte die een factor vier beter is dan de thans

geconstrueerde transformator.

Eindhoven, juni 1964.
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