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Fig.4l-15
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worden onderdrukt. Daar de frequentie bij deze schakeling over
vele decades kan variëren, kunnen hier-voor geen kringen worden gebruikt.
Door een goede dimensionering van de begrenzingsschakeling van fig.
37-l4kande derde harmonische volledig worden onderdrukt. Dit is namelijk
het geval indien de driehoekspanning op l16 van de boven- en onderkant
wordt afgesneden, hetgeen bij gebruik van ideale diodes bereikt zou worden
bij een dimensionering volgens fig. 41-16. Door bovendien in serie met de

Fig. 41-16
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diodes weerstanCen aan te brengen, zal het afsnijden flauwer verlopen en
wordt de sinusvorm al zeer goed benaderd. Desgewenst kan door het
gebruik van een aantal van deze schakelingen ook de invloed van de andere
harmc,nischen worden gereduceerd.

Voor het demoduleren van een fm-signaal met beperkte frequentiezuaai.
kan in de eerste plaats gebruik worden gemaakt van een spoel. Heeft men
namelijk een stroom i(/) welke evenredig is met een fm-signaal:
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welke, na gelijkrichting, een spanning levert die evenredig is met de amplitude
en dus ook met o..r*o,n. Deze methode heeft het bezwaar dat bij een fi'equentiezwaai a;a welke klein is vergeleken met de centrale frequentie or., het
gewenste signaal ook klein is t,o.v. het nulsignaal, fig. 41-17. Voor het
detecteren van een fm-signaal is een impedantie met een verloop volgens

Fig. 41-17

de lijn à dan ook veel geschikter en deze wordt verkregen met behulp van
de schakeling van fig. 4l-18. Hierbij zijn de kringen I en II resp. afgestemd
op de frequenties ro, f co2 en (o6 * o)y, waarbij (Dayarr dezelfde orde van
grootte is als o,r4, de frequentiezwaai. Het verschil van de gelijkgerichte
signalen t\ eÍ7 arr heeft nu een frequentie-aÍhankelijkheid als weergegeven

in flg, 41-18, onder. De z.g. ,,Foster-Seely"-discriminator, fig. 4l-19, is
een variant van bovenstaande schakeling, waarbij de krommen I en II

