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FREQUENTIE STÀBITISÀTIE VÀN U[.TRÀ KORTE
GOTVEN MET BEHUI,P VÀN LÀNGE IEIDINGEN

door

I. L. .w. 
C. VON WETLER

Onder ultra korte golven zal hier verstaan worden golven
van ongeveer 1-5 Mefer.

De oorzaken van frequentie-veranderingen bii deze golven
zijn dezelfde als bij lange golven, alleen is de invloed der ver-
schillende factoren in heÉ algemeen grooter.

Vy'at zijn deze oorzaken.
10. Mechanisch niet stevige opbouw vooral van spoelen en

condensatoren.
20. Invloed van de temperatuur, vooral ook door de nabijheid

van de zendlampen en op de electroden in de zendlamp.
30. Verandering van de bedrijfsspanningen. Bijvoorbeeld

anodespanningen, gloeispanning, roosterspanning.
40. Verandering van de belasting.
Door 5 en I veranderen de weerstanden van de lamp en de

in- en uitgangscapaciteiten. Het is vooral de verandering van
de rooster gloeidraad capaciteit welke bü U. K. G. een grooúe
rol speelt. Deze capaciteit verandert (behalve ook nog door
invloed 2) doordat de ruimtelading en de looptijd der electronen
een functie zijn van de verschillende bedrijfsgrootheden.

Er zaI hier slechfs een middel besproken worden, om deze
verandering van frequentie tegen te gaan, n.l. het gebruik van
een zoo zwah mogelijk gedempte trillingskring.

Ff oe komú het nu, dat hiermede een betere frequentie stabiliteit
te bereiken is ?

Bezien wij daartoe de gewone parallel L. C. kring eens nader.
De impedantie van deze kring is van den volgenden vorm:
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W'ij zien dus hoe grooÉer Q hoe grooter de faseverandering
in de buurf van resonantie is.

Nu heefú men echter aan de beste kring niets wanneer men
deze zonder meer als frequentie bepalend element bijvoorbeeld
fusschen rooster en gloeidraad plaaÉst.

fmmers de veranderlijke rooster gloeidraad capaciteit staat
parallel op de afstemcapaciúeit en zal dus daar zijn volle invloed
doen gelden, daar de resonanfie frcquenfie verandert, fevens

zal oolr f9, ø.;n"r rvorden omdat de kring nu extra gedempÉ/d rn\t-l\@l
wordt door de rooster gloeidraadkring. Dit alles is op langere
golf niet zoo ernstig daar hierbij de afstemcapacifeit groot is
ten opzichte van de rooster gloeidraadcapaciteit en Éevens de
demping van roosúer gloeidraadkring kleiner is.

Men kan hieraan tegemoet komen door de L. C. kring af te
takken hetzij op de spoel, hetzij door een capacitieve spannings-
deeling, dus door een naar beneden fransformeeren. Gemakkelijk
is in fe zien ð.at de invloed van de veranderlijke roosfer gloei-

draadcapaciúeiú dan veririnrlerd wordt, ferwijl fevens 49 ...n'a)
grooter waarde kan aannemen dan wanneer de heele kring
tusschen rooster en gloeidraad was aangesloten, zooals later
voor een lange leiding zal worden afgeleid.

Men kan meú deze aftakkingsmethode zoover naar beneden
gaan, tot nog voldoende impedanfie overblijft om genereeren
fe verkrijgen. Ffoe beter de kring is hoe verder naar beneden
men kan aftakken en hoe sfabieler de frequentie is.

Nu worden echter gewone L. C. kringen aI spoedig onbruikbaar
bij ultra korte golven, omdat al spoedig nieÉ voldoende impe-
dantie te verkrijgen is door de ongunstige L,C verhouding en
de hooge weerstand door straling en skin effect.

Men is dan ook al spoedig toÉ anclere kringen overgegaan,
n.l. kringen mef verdeelde capaciteiú en zelflnductie.

Het proúotype hiervan is de LecherdraadleirJing.
Inplaats van de gewone dubbeldraadsleiding wordt veelvuldig

toegepast de concentrische buisleiding welke veel minder stralings-
weersÉand bezit en dus zl'i'akker gedempt is.

SteI nu wij hebben een lange leiding aan het eene uiteinde kort
gesloúen aan het andere uiteinde open en takken dezeaf opeen
lengte lr:?/ van heÉ kort geslofen uiúeinde, de afstand tot hef
open uiteinde is dan l,:(t -p>l. terrvijl p loopt van o tot t.

Intp :
r + t(ø r-_ l)\ aCl

Veronderstellen
eenvoudigen fot:

wij nu kleine demping dan kunnen r.vii

Iml: I t\
, +1'\.tu L--. C)

Bij resonantie is rr-¡ L: 
-. C' en wordÉ i,,r?: *'

Verder zien r,vij dat de fasehoek door nul gaat bij resonnatie.
'W'anneer wij de fasehoek als functie van de frequentie uit-
zetten dan zien wij dat hoe zwakker een L C. kring gedempú
is, hoe steiler de kromme verloopt in de buurt vaî cp - o.
'W'anneer de kring geheel ongedempt zou zijn, zou de fasehoek
van-l- 90o naar - 90o overspringen en zou het hiermede mogelijk
zijn de frequentie absoluut constanf te houden, wanneer de
later te noemen maatregelen genomen worden.

Noemen wij het log decr. van de kring ð, de resonnantie
frequenfie .f, d" afwijking hiervan A /, de fasehoek g ., dan
is gemakkelijk af te leiden, dat

Af "lgg tgq
h:" 2": zQ'

Tegenwoordig wordt veel in plaats van ð de kwaliteiÉsfactor

Q van een kring gebruikt en wel is Q:

Bij een sewone L. C. kring * O:+ '

De afleiding van deze formules zal hier niet gegeven worden
daar ze in elk leerboek te vinden zijn.

-W'anneer rvij de steilheid van de V:f@) kromme in het
punÉ g: o dus bij resonantie bepálen vinden wij

Lr
C 'aC

L
c

n
ã'

#k= - z Q voor een gewone L. C. Kring.
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Wij vinden dan voor de impedantie gemeúen

van deze afÉakking:
op de plaats

Z"tgh y? I Z"tglt y (r - þ\ IInþ.: ti'o î&/t y?l+Z.coÍglty(, -p)/.

waarin 7: ¡øy' rc+îll1:t"* u.

Hierin stellen r, L en C respectievelijk voor de weerstand
zelfrnductie en capaciteiÉ per c.M. buislengte'

'WerkÉ men deze vorm uit dan komt er:

fmp : sinh.(zp - t) p lcos (z? - t) a I + sinlt p lcos al +
Zo + jQosh(zp - t) þ lsin(27, - t)al ¡ cosh p lsinal)
z coslt p lcos a / +jsit¿h þ / sinal

In nu de dempingsconstanÉe p kiein, dan kan men overal de

co¡ h door één vervangen en tevens het eerste lid van de teller
verwaarloozen.

tn ¡ :tr": lt !,- .') ",'*:'n " 
t 

.' z siul¿ pl sin.a/- icos sl

Resonantie treedt nu op wanneer cosal:o en is de impe-
dantie dan:

sit¿" þ!
Itttþ :- tot 

''l !" 7^-_ _--- -t- 2zsin/t.P/ "-sinl¿þ/'o
'Wij zien hieruit het verloop van de impedantie bij resonantie

wanneer men de aftakkingsplaaÉs verandert. Ook hier weer een

naar beneden fransformeeren.
Sluiten wii de aftakking aan op de roosfergloeidraadklemmen

dan komt er behalve een capaciteiÉ een dempingsweerstand over
de klemmen te staan. Noemen wij deze R ' en beschouwen wii
deze eerst eens alleen.

'Wij kunnen nu beter met de admitúantie rekenen dan met de

impedantie.

zcos al

dq
,o)(r 0)
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voor g: o dan vinden wij na eenigBepalen

rekenen:

.wrì nu weer

,R
) JT

Rsinla p t+ Z.siri" !! t 
P t+ z,r;n"!

R

'Wij zien hier weer dat hoe langer de aftakking, dus hoe

kleiner p, hoe grooter ð'. ,# wordú. Verder hoe kleiner golf-

weersfand Zo hoe beter. 'W-anneer ,? heel groot is krijgen wij:

dv rr, za L..\:---rlø 2þ/ r

Immers / a: I øV'-L c': 1 . d.rr, : ;þ:r¿en 
p : : rlt,

Dit is dus als bij een gewone L C lrrrng en verder blijkt dat

.fi 
^fh^nkelijk 

is van de afÉakking.

Brengen wij nu een capaciteit C¡." op de afÉakking aan dan

vinden wij :

zsinhp/ sinal
Z" sirt. a I + Z" sin (z P - t) a I

zcosal

dq
A) -----rla

Adm: +i(, crr
Z o sin a / + Zo sitt (z P - t) a I

Resonantie treedt op wanneer

o

z¿o¡al

( z siul¿ 8/ sit alAdn¿:\ffin * tì
'RJ

zR

_J

t cl.ç:z sina.l+Zosin(zp- r)c I

Voor y' : .r wordt ðit at C¡ 
"= 

to'to t

Yoor p:o wordt cosal:o 
".t 

kilig"n wij dus de oude reso-

nantie voorwaarde ferug als bij Cf .*:o.
Naarmate y' kleiner wordt, wordt de invloed van C1 .r k-Ieiner'

Bii dit soort kringen neemt men liefst "r:: en niet uX!- D^n

wordt de lengte van de buisleiding !l "M. d"""

a / :! :.V/-t. C- t :+ : daar bü Lecherleidingen altijd

(sin (z þ - r) a, / + sit¿ a /) Z"

cosal
Hieruit t gE:

z R sinh p / sin a I ¡ Zo sitt (z ? - t) a / * Zosiu a I
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V LC l is (¿:lichtsnelheid).c'
Zot r,er^ de lengte grooter nemen dan wordt de demping even-

redig grooter.
Een andere methode om de invloed var' C¡ r te verminderen

is de volgende.
Tusschen roosúer en gloeidraad brengt men een leiding aan

die meerdere Eçolflengten lang is.
Stel de leiding is aan het andere uiteinde gesloten (voor een

open leiding gelden analoge beschouwingen).
De admifafie wordt dan:

a tt¡n : t{ - i (. cf 
,s - try:)

Resonantie dus voor Z,rCfg:cotsal:¿¿1g./Te l. Uit
deze vergelijking volgt een @ aantal waarden voor z, die er
aan voldoen,

Bepalen wii nu eens:

dC,- -dC.rr rf@tt/-Lc ,ì
-# dan vinden *ü -ú:: - 71-ffi í co4 a t 

| 
:
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kortgesloten is door Cy. das ook verandering hiervan geen in-
vloed heeft.

Deze eenvoudige beschouwingen geven eenigszins de. weg aan
welke men gaan moet om grootere frequenfiesÉabiliteit te be-
reiken bij ultra korte golven.

In een later arÉikel zal een volledige lampgenerator berekend
worden meú in de praktijk voorkomende concenúrische buissys-
temen,

I.L.W. C. VON WEILER
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t (al Z"a3C"-l ì:- r4i;* #-+ZoacÍ.qJ: or

__ rl t ,to'a"icr,,ì_--4vef-- c -oo)

: -{' *z't'-'cf ' - -Þ)
'Wij zien uiú deze formule äaú hoe grooter / is, dus hoe meer

golflengten op de leiding, hoe minder invloed de verandering
van C¡* heefú.

Er blr)kú ook een ongunsfigste golfweerstard Zotezijn.Deze

ligú bii t.:jr*.zooals gemakkelijk is af úe leiden.

Dit is physisch zoo te verklaren dat bij zeer kleine golfweer-
sÉand een kleine capaciteit geen invloed heeft op de afsÉemming
van de lijn, dus ook veranderingen hiervangeeninvloedhebben,
terwijl bij zeer groote golfweersfanden, de leiding practisch


