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VOORWOORD.
De oude foutzoek-, trim- en contrólemethodes van radio-ontvangers
tcaren gesteund op het meten van de waarde der bouwdeelen en van de
voedingsspanningen.
Het zwakke punt dezer statische methode is dat geen enkele inlichting
verkregen wordt over de belangrijkste eigenschappen van den ontvanger,
als b.v. de gevoeligheid, de selectivitiet, de natuurgelrouivheid der weergave
en het eindvermogen. Door de statische methode kan men weliswaar de
werkvoorwaarden bepalen, maar zij verstrekt geen enkele inlichting
omtrent de werking zelf der lampen en der daarmede verbonden kringen.
Zij verschaffen evenmin aanwijzingen betreffende de transformatie der
seinspanningen tusschen de ontvangantenne en den luidspreker : hunne
versterking, hunne omzetting, de detectie en de versterking der daaruit
voortkomende L.F.-spanningen.
De methode waarvan al de bewerkingen in de F.S. onlangs onder
den naam van « signal tracing » gerangschikt teerden en die wij & dyna
mische analyse » zullen heeten vertoont al deze bezwaren niet..
Hiermede kan inderdaad hel functionneeren zelf der ontvangers
worden nagegaan en de karakteristieken ervan worden gemeten.
In de plaats van de zeer vage schattingen der oude methodes stelt de
dynamische analyse nauwkeurige cijfers die de versterking van elke trap
voorstellen alsmede de transmissie der verschillende muziekfrequenties, enz.
Het is dan ook niet alleen mogelijk na te gaan of een ontvanger
« goed » of « slecht » functionneert, maar men kan bovendien de verkregen
resultaten vergelijken met die van een standaard-ontvanger en tevens atle
onvolmaaktheden ontdekken waardoor de ontvanger verhinderd wordt
evengoed te werken als een normale ontvanger zijner soort.
Wij hebben getracht in dit boekje zoo klaar en duidelijk mogelijk
alle procédés te beschrijven die samen de dynamische analyse vormen.
Wij hebben opzettelijk alle theoretische beschouwingen ter zijde gelaten
en ons uitsluitend aan de practijk gehouden.
De analyse der werking der M.F.- en H.F.-trappen heeft alleen zin
voor zoover deze versterkerlrappen behoorlijk getrimd zijn. Dit heeft er
ons toe geleid de werkelijke trimmethode toe te lichten zooals deze in de
groote Amerikaansche fabrieken wordt toegepast en icaardoor men niet
alleen één goed resultaat verkrijgt maar waardoor men zekerheid verkrijgt
de beste uitslag te bereiken met een gegeven stel bouicdeelen.
Als voorbeeld hebben wij een klassieke vierlamp super (+ gelijkrichter) genomen, het thans ongetwijfeld meest verspreide schema.
5
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Binnen het raam van dit boek icas het niet mogelijk alle denkbare
schakelingen te bespreken. Wij hebben nochtans getracht getalwaarden op
te geven voor de meetresultaten verkregen met de meest voorkomende
lampen. De aldus opgegeven ivaarden dienen beschouwd te worden als
orden van grootte, want in elk bizondcr geval zullen de juiste waarden
afhankelijk zijn van de voorwaarden tvaarin de lampen funclionneeren en
van de ktoaliteit der elementen waaruit de betreffende kringen zijn samen
gesteld.
Logisch en nauwkeurig als de resultaten zijn verkregen door dyna
mische analyse, is deze laatste geroepen groote diensten te bewijzen zooivel
in de laboratoria als bij de controle in de fabriek, hel trimmen en het
foutsoeken. Oordeelkundig gebruikt kan volgens deze methode altijd de
beste kwaliteit verkregen worden en men kan ze bovendien nog nauw
keurig met een getal uitdrukken.
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BEGINSELEN DER DYNAMISCHE ANALYSE.
Een radio-apparaat is een machine.
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Onverschillig of het een radio-ontvanger of een versterker betreft
kan men liet apparaat als een machine beschouwen.
Wat noemt men nu cenc machine ? Elke inrichting dienende voor de
transformatie der stof of van de energie is een machine. Eene draaibank,
een ertsbreker, eene spoclwikkelmachinc dienen om de stof van vorm te
veranderen ; in eene stoommachine of een Dieselmotor wordt de chemische
energie van kool of zware olie omgezet in mechanische energie.
Een radio-ontvanger beantwoordt vrij goed aan de hierbovenstaande
definitie. De ontvanger dient eveneens om de door de antenne opgenomen
H.F.-cIcclrische energie om te zetten in mechanische energie der geluidstrillingcn.
Bij de meeste machines kan men duidelijk het deel localiseeren langs
waar de te transformeeren energie of stof wordt opgenomen en ook dat
deel waar ze, getransformeerd, wordt afgevoerd. De begrippen < ingang >
en « uitgang » hebben zelfs aanleiding gegeven tot de mop (of onzin ?)
der wonderbare worstmachine van de slachthuizen van Chicago waar aan
één zijde levende zwijnen in verdwijnen terwijl aan de andere zijde worsten,
tandenborstels enz. verschijnen.
Om het rendement cener machine te bestudecren moet men nauwkeurig weten wat er aan den ingang wordt toegevoerd en hoeveel aan den
uitgang beschikbaar gesteld wordt. Dit is zóó sterk dat voor vele ingenieurs
de benamingen « ingang > en c uitgang s> hunne oorspronkelijke beteekenis
verloren hebben en bij hen steeds het begrip oproepen van de energie (of
de stof) toegevoerd aan den ingang der machine of diegene welke de
machine aflcvcrt aan den «uitgang ». Deze beteekenis is herkomstig uit
de Angelsaksische landen waar de radiotechnicus courant spreekt van een
« input» van 5 yS en een « output» van 50 mW.
Waf- men aan den ingang toevoert.

ft.
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De aan de ingangsklcmmen (Antenne en Aarde) van een radioontvanger toegevoerde energie is herkomstig van de electromagnetische
trillingen verwekt door de zenders. Zij komt voor onder den vorm van
hoogfrequentstroomen die vloeien tusschen het uiteinde der antenne en
de aarde en die over de ingangsklemmen eene H.F.-spanning doen ontstaan.
7
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■Wül welen wij omlrent deze spanning ? Eigenlijk zeer weinig !
Kan men met behulp van een stationslijst hel uitzcndslation idcnlifieccren dan kennen wij levens de frequentie. Buiten dil hoofdkenmerk
weten wij niets over den H.F.-strooni, wij kennen de spanning aan de
onlvangerklcmmen niet en wij kennen evenmin de modulatiediepte, de
modulatiefrcquentie en den vorm der modulaticstroomcn.
Wat nóg erger is, deze onbekende factoren veranderen voortdurend
van waarde. De H.F.-spanning op de ingangsklcmmcn wordt inderdaad
voortdurend beïnvloed door de schommelingen veroorzaakt door het
sluiercffect. De L.F.-modulatic wordt trouwens bepaald aan de zenderzijde
door de microfoonstroomen waarvan de amplitude, de frequentie en de
vorm voortdurend veranderen naargelang de scheppende fantasie der
schrijvers en der uitvoerders vóór de microfoon.
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De radiotelcfonic-uitzendingen zijn in hun uitwerking dus onvoldoende
bekend en daar zij bovendien nog voortdurend veranderlijk zijn kan men
ze niet gebruiken voor het bestudccrcn van de goede werking van den
ontvanger. Men dient hiervoor te kunnen beschikken over een II.F.-scin
waarvan de hoofdkenmerken goed bepaald en bekend zijn en dat zeer
constant blijft.
Dergelijke seinen worden verkregen met geijkte H.F.-generatoren (1).
Deze apparaten zijn zóó gebouwd dat de opgewekte H.F.-spanningcn, zuiver
of gemoduleerd, binnen zeer ruime grenzen kunnen gevarieerd worden zóó
dat de verschillende parameters voor elke regeling zeer juist gekend zijn.
Deze regelbare en bekende parameters zijn :
1°)
2°)
3°)
4°)

De
De
De
De

*

frequentie der II.F.-spanningen ;
amplitude der II.F.-spanningcn ;
modulatiediepte der L.F.-spanning ;
frequentie der L.F.-spanningcn.

Wat de vorm der L.F.-modulaticspanning betreft tracht men steeds
zooveel mogelijk den sinusoïdalcn vorm te verkrijgen om de werking der
harmonischen tot een minimum te herleiden.
Wat wij hierboven zegden over ontvangers geldt eveneens voor L.F.versterkers. Hieraan worden L.F.-spanningen van een microfoon of een
foto-electrische cel toegevoegd. De frequentie, de amplitude en den vorm
dezer spanningen zijn al evenmin bekend als de aan een ontvanger toever
trouwde H.F.-spanningen en zijn eveneens variabel. Men kan ze dus al
even min gebruiken om de werking van den versterker te bestudccrcn.
Ook hier dient men gebruik te maken van een gcijkten generator voor
lage frequenties, die sinusoïdale spanningen opwekt waarvan de amplitudes
en de frequenties bekend en regelbaar zijn.

J

(1) Zie A. Planès-Py & J. Gely: Meetzenders.
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Wat men aan de uitgangsklemmen terugvindt.
Aan den uitgang van den ontvanger of van een versterker verkrijgt
men gcluidstrillingcn. liet meten hunner sterkte is vrij ingewikkeld en er
is een acoustisclie kamer voor noodig waarvan de wanden bekleed zijn met
klankdempende sloffen ten einde de weerkaatsing van het geluid te voor
komen. Bovendien moet men een geijkten microfoon en een volkomen
lineair werkenden versterker hebben. Dit alles valt bepaald buiten de moge
lijkheden der meeste radiolaboratoria.
Acoustisclie metingen worden dan doorgaans ook niet uitgevoerd en
men bepaalt zich tot hot melen van het eleclrische vermogen dat aan den
luidspreker wordt toegevoerd. Hiervoor is een Wattmetcr noodig.
In de plaats hiervan gebruikt men een wissclstroomvoltmeter. Indien
men de primaire- of dc secondaire impedantie van den luidsprckertransformator kent waarop de wisselspanning gemeten wordt — waaruit dan
het betreffende cindvcrmogcn berekend wordt.
Met een dcrgclijkcn indicator kan men dus nauwkeurige metingen
doen van dc verschillende karakteristieken van den ontvanger zooals o.a.
de « slandaardgcvocligheid ». Men moet het gebruik vermijden van indica
toren die slechts betrekkelijke aanwijzingen geven zooals een looveroog, of
een milliampcrcmcter geschakeld in den anodekring ccncr lamp welke
beïnvloed wordt door de ASR (1).
Dergelijke indicatoren kunnen desnoods wel gebruikt worden bij het
trimmen, maar uit hunne aanwijzingen kan men stellig geen gevolgtrek
king opmaken betreffende dc wcrkcljke waarde van hel gemoduleerde uitgangsvermogen en men kan dit ermede niet opvoeren tot standaard niveaux,
die wij later zullen specificeren.
De geijkte generator en de uilgangs-indicator zijn de twee instrumen
ten die tegelijkertijd noodig zijn en volstaan voor het voltrekken van de
dynamische analyse en van het trimmen. In het volgende hoofdstuk zullen
wij de samenstelling en de eigenschappen van deze twee apparaten nader
bespreken.

Versterkingsmefringen.
Elk radioapparaal kan beschouwd worden als een keten gevormd uit
meerdere schakels. Nu is een ketting niet sterker dan haar zwaksten scha
kel. Is het rendement van een der trappen slecht dan brengt dit dc goede
werking van het gehcele apparaat in gevaar.
Bijgevolg moet voor de analyse van een volledig apparaat ook hel

(1) ASR = automatische sterkteregeling.

V

rendement van elke trap bestudeerd worden. Hoe wordt dit « rendement »
gekenmerkt (1).
Een bepaalde spanning wordt naar de ingangsklcnimcn van elke trap
gevoerd en, indien deze als versterker werkt, verkrijgt men een hoogcrc
spanning over de uitgnngsimpcdantic. De verhouding lusschcn de uitgangsen de ingangsspanning is de versterking.
In een trap die werkelijk versterkt, is de versterking groolcr dan I.
De uitgangsspanhing t an soms lager zijn dan de ingnngsspanning ; in der
gelijke gevallen is de versterking natuurlijk kleiner dan 1.
De vcrsterkingsmcling vormt den grondslag van de dynamische ana
lyse. Om de werking van een trap te kenmerken is de versterking van
even groot belang als de temperatuur voor een zieke.
In de hiernavolgende hoofdslukken geven wij gemiddelde vcrstcrkingscijfers op voor de verschillende trappen van een ontvanger. Vergelijkt
men er de voor een bepaald geval verkregen meetresultaten mede dan kan
men daaruit dadelijk besluiten of de betreffende trap zich normaal
gedraagt. Indien de versterking van een der trappen sterk afwijkt van de
overeenstemmende gemiddelde waarde in de tabel, kan men gcmakkclijk
daaruit besluiten dat de betreffende trap defect is.
Bij een seriefabricatie bepaalt men zorgvuldig de versterking voor
elke trap van den ontvanger die als standaard beschouwd wordt.
Deze proef steunt dus niet op vage gegevens en zijn niet afhankelijk
van persoonlijke bcoordecling maar zij herleidt zich tot een reeks getallen
die de versterking der verschillende trappen voor verschillende frequenties
aangeven.
De controle der sericontvangers bestaat dus hoofdzakclijk in de versterkingsmeting op al hunne trappen.
Indien de meetwaarden niet méér van de ijkwaarden afwijken dan
de als normaal aangenomen toleranties bedragen, dan kan de betreffende
ontvanger als goed beschouwd worden. In het tegenovergestelde geval weet
men niet alleen in hoeverre het apparaat tekort schiet vergeleken met het
standaardtoestel maar men weet tevens welke trappen niet in orde zijn.
Het is dan doorgaans eenvoudig daaraan te verhelpen.
Het heeft voordeelcn de versterking te bepalen voor de verschillende
frequenties en zelfs krommen te bepalen die de vcrsterkingsvariatic weer
geven in functie der frequentie. Voor de H.F. en M.F.-trappen geven deze
krommen bescheid over de selectiviteit van den ontvanger. In het L.F.-dcel
toonen zij aan of alle muziekfrequenties op dezelfde wijze worden wcer-

?

(1) De term «versterking» werd niet heel juist gebruikt. Wat men door
gaans het «rendement eener machine» noemt is de verhouding tusschen de
algeleverde energie (uitgangsenefgie) en de aangevoerde energie (irigangsenergie). In de radiotechniek wordt de verhouding der vermogens vervan
gen door een verhouding tusschen spanningen ofwel door een verhouding
tusschen vermogen en spanning.
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gegeven, wat ons bescheid geeft over de aanwezigheid en de sterkte der
lineaire vervormingen.
In sommige gevallen is hel ook noodig de vcrslcrkingsvarialic le
bcslttdeercn in functie van de amplitude der aangevoerde spanningen. Op
die wijze kan men o.a. de werking van de A.S.R. nagaan ; men zou op die
wijze eveneens de nicl-lincaire L.F.-vcrvormingcn kunnen bcstudccren.

Twee methodes !
Constante « input » of constante « output ».
Voor de vcrstcrkingsmclingcn mag men op de onderzochte trappen
geen hoogcre spanningen aanvocrcn dan die welke er gedurende de nor
male werking op hccrschcn. Zoo zal men voor de studie van den ingangskring van een ontvanger slechts enkele ^V of tienden van
dienen te
gebruiken als aangevoerde spanning.
Hoe gevoelig ook een wissclstroomvoltmctcr of een courante lampvoltmetcr ook zij, kan men er toch zulke lage spanningen niet mede
meten.
Men kan dus de versterking niet meten, alhoewel dit volgens de
definitie wèl het geval zou zijn, door de ingangs en uitgangsspanningen
van de betreffende trap te verhoogen wanneer het om zeer geringe span
ningen gaat.
Veronderstellen wij dat wij over een voltmctcr beschikken waarmede
men spanningen van + 1 ^V meten kan. Hoe zouden wij dan werken ?
Aan de ingangsklcmmen van den ontvanger (Antenne- en aardklcmmen) wordt een spanning gcinjectcerd die verkregen wordt uit den gene
rator en die, laten wij zeggen 10 ^V bereikt, (fig. 1). Vervolgens meet
men de wisselspanningen op de plaats van de menglamp (Men vindt er
b.v. 3 inV), op de plaats van de M.F.-lamp (230 mV), op het rooster der
cindlamp (1,3 V) en, ten slotte, op de primaire van den luidsprekertrans*
formator (20 V). Men kan dan b.v. berekenen dat de versterking van de
M.F.-lamp 230/3 = 73 bedraagt.
Om nu den afstemkring te controlceren, wordt bovendien, met denzelfdcn vollmetcr, de spanning op het modulaticrooster der menglamp
gemeten ; men vindt b.v. 40 ^/V (wegens de « opslingering » in den trillingskring).
W?lk meelbcreik moet nu de voltmetcr hebben om deze verschillende
spanningen te kunnen bepalen ?
De laagste en hoogste spanningen zijn resp. 40 ^/V en 20 V. De eene
is 500.000 maal hooger dan de andere. Bovendien zou men met denzelfden
voltmcter H.F.- M.F.- en L.F.-spanningen moeten kunnen meten. Dit is
werkelijk te veel voor een enkel instrument.
Vermits geen enkel instrument bestaat dat al deze ideale eigenschap
pen vertoont vervalt meteen de mogelijkheid der analyse met constante
input.
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De met succes gebruikte methode verschilt principieel met de hier
boven beschreven werkwijze. In de plaats van een generator te verbinden
met de ingangsklemmen van den ontvanger en achtereenvolgens de verkre
gen spanningen in de blangrijke punten, doet men juist het omgekeerde.
Dc wisselstroomvoltmcter blijft verbonden met de uitgangsklemmcn
van den ontvanger (op één der wikkelingen van den luidsprekcrtransformator).

Detectoren
L F• vóór v ersterking

Mtngtomp Versterking

O
O

©
O

O

LF- versterking

1
Geijkte
generator

i

OO 0o0o°o
I
Fig. 1. — Principe der methode met constante «input». — Noteer de
achtereenvolgende aansluitingen van den voltmeter en de gemeten
spanningen.
De generator daarentegen wordt achtereenvolgens met de ingangsklemmcn der verschillende versterkertrappen verbonden te beginnen mei
de eindlrap (fig. 2). Men «injecteert» nu seinen met geschikte frequen
tie en vorm op de verschillende « controlepunten » en men vermindert dc
aangelegde spanning naargelang er zich méér versterkertrappen bevinden
tusschcn meetzender en voltmeter. Daaruit is de naam der methode met
constanten uitgang ontstaan.
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Alles gaat thans goed. De voltmeter heeft altijd dezelfde L.F.-spanning te meten zoodat de aanwijzingen van het instrument niet beinvloed
worden door de frequentie.
Anderzijds worden op elke trap spanningen aangelegd waarvan de
groolte-ordc gelijk is aan die welke tijdens normaal gebruik op die punten
hecrschen.
Men kan de zaak zóó beschouwen alsof bij elke meting het apparaat,
samengesteld uit de lampvoltmcter en de versterkertrappen tusschen meet-

Fig. 2. — Principe der methode met constante «output». Noteer d£
achtereenvolgende aansluitingen van den generator en zijn outputspanningen.
zender en voltmeter een soort speciale lampvoltmeter vormen voor het
.meten van het betreffende sein. Zoo zou men b.v. voor het meten der
versterking van den. M.F.-trap op het rooster der M.F.-lamp een met L.F.gemoduleerdc M.F.-wisselspanning aanleggen. Deze spanning wordt aan
gelegd op de klemmen van een juist op de frequentie van het sein afge
stemde kring (de M.F.-transformator van den ontvanger). Bovendien wordt
deze frequentie versterkt, gedetecteerd en opnieuw L.F.-versterkt alvorens
aan den output meter doorgegeven te worden.
IS

tDeze ideale voorwaarden worden bij elke meting verkregen vermits
de gcinjccteerde seinen steeds aangepast worden aan de samenstelling van
den daaropvolgendcn kring.

Eerste besluiten.
In het voorgaande hebben wij getracht een overzichlelijk beeld te
geven van wat eigenlijk de dynamische methode is.
Zooals men ziet is deze gesteund op hel bepalen der versterking der
verschillende versterkertrappen en desgevallend op de studie van den
invloed op deze versterking uitgeoefend door de frequentie- of amplitudevariaties der seinen.
In de plaats van den omroepzender komt een gcijklcn generator die
geschikte seinen voortbrengt waarvan alle karakteristieken bekend en regel
baar zijn.
Deze seinen worden achtereenvolgens gcinjectecrd op verschillende
maar bepaalde punten der schakeling. Men begint met de cindlrap om te
eindigen aan den ingang van den ontvanger. De seinamplitude wordt altijd
zóó geregeld dat het gemoduleerde eindvermogen of de « uitgaande wissel
spanning » constant blijft en gelijk aan de vcrgclijkingsstandaard. De
meting geschiedt met een geschikt meetinstrument.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het in deze voorwaarden geïn
jecteerde sein de gevoeligheid in liet betreffende punt genoemd wordt.
De verhouding tusschen twee achtereenvolgende meetresultaten is de
versterking, van het deel der schakeling gelegen tusschen de twee betref
fende meetpunten. Hier blijven wij bij deze begrippen niet langer stil die
later toch meer uitvoerig besproken worden.

i
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HOOFDSTUK II.

DE NOODIGE MEETINSTRUMENTEN.
Slechts twee !
Zooals in het eerste hoofdstuk reeds werd aangeloond zijn voor de
dynamische analyse slechts twee apparaten noodig : een geijkte generator
en een « uitgangs-indicator ».
Dit zijn zeer veel verspreide instrumenten die men in elk behoorlijk
uitgerust radio-laboratorium of werkplaats vindt. Het is inderdaad moeilijk
een toestel behoorlijk te trimmen zonder deze twee instrumenten.
Wij achten het evenwel nuttig hier de karakteristieken dezer instru
menten nauwkeurig te bepalen, want er komen in den handel helaas vele
instrumenten voor, die wel den naam dragen maar die ondanks de bewerin
gen der fabrikanten geen geijkte generatoren zijn. Bovendien is de aspirant-kooper vaak in zijn keuze belemmerd door de overgroote variëteit
der beschikbare types en der onderling zeer veel'van elkaar verschillende
prijzen.

Geijkte generator.
De geijkte generator moet seinen van zeer verschillenden aard kunnen
voortbrengen. De minimum eischen kunnen als volgt geformuleerd wor
den : de geijkte generator moet de volgende spanningen kunnen leveren :
1°) Zuivere, ongedempte H.F.-spauningen over een breede frequentieband.
2°) Dezelfde L.F.-gemoduIcerd op verschillende diepten.
3°) L.F.-spanningen met verschillende vaste of continu-regelbare fre
quenties.
Bijkomend is het verder cewenscht dat de generator eveneens kan
functionneeren als multivibrator, m.a.w. dat hij ook seinen met een ande
ren dan den sinusvorm kan opwekken.
Zulke seinen zijn zeer rijk aan harmonischen en strekken zich uit
over een breeden frequentieband op dezelfde wijze als een aperiodische
storing. Het trimmen wordt veel eenvoudiger met een dergclijken multi
vibrator.
Onderzoeken wij de diverse karakteristieken van naderbij.
Hooge frequentie. — Rekening houdend met de technische ontwikke
ling der ultra-korte-golf (U.K.G.) is het wenschclijk dat de generator een
15
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frequcnticband reikend lot 50 MHz (golflengte 6 m) bestrijkt. De onder
ste grens mag zelfs zonder eenig bezwaar verschoven worden tot op 100
kHz (3.000 m). — Deze gchcelc frequcnticband moet zonder « gapingen »
kunnen bestreken worden en moet onvermijdelijk verspreid liggen over
meerdere frequentiebereiken.
Een goede fijnrcgeling en ruime schaal is beslist noodig. Bovendien
is een uitgespreid M.F.-bcrcik gcwenscht, met het oog op het trimmen en
het opnemen der sclccliviteitskrommen.
H,F.-Stabiliteit. — De opgewekte frequenties moeten zeer bestendig
zijn, rn.a.w. de veranderingen der netspanning of de temperatuur der
omgeving mogen geen merkbare frcqucntieschommelingen van het sein
voor gevolg hebben. De frequentie mag ook na langer gebruik niet veran
deren door het warm worden der lampen. Een half uur na het in werking
stellen van den generator bereikt deze hel thermisch evenwicht en vanaf
dat oogenblik blijft de frequentie constant.
De frequentie mag eveneens niet merkbaar veranderen door het inof uitschakelen der L.F.-modulatic.
Lage frequenties. — De L.F.-scinen in het apparaat opgewerkt en als
dusdanig gebruikt, hetzij voor de modulatie, hetzij voor de hooge frequentie
moeten het interval van 50 tot 3000 Hz bestrijken met meerdere vaste
waarden ofwel met een doorloopcnd frequentiespectrum. Beschikt men
alleen over de standaard frequentie van 400 Hz dan kan men vanzelf
sprekend geen L.F.-weergavckrommcn opnemen en men zal bovendien
zekere moeilijkheden ondervinden bij het trimmen van vast gekoppelde
M.F.-transformaïorcn.
De L.F.-spanningen hebben best een zuiver sinusoïdalen vorm.
Bovendien moet het mogclijk zijn de H.F.-trillingen met uitwendige
L.F.-spanningen te modulcercn.
Uitgangsspanningcn. — Door een geijkten attenuator moeten de uitgangsspanningen binnen zeer ruime grenzen en naar willekeur te regelen
zijn. Doorgaans bedraagt de maximumspanning 1 V (althans voor de
H.F. want voor de L.F. is het van belang ook over hoogcre spanningen te
kunnen beschikken). De laagste H.F.-spanning moet lager zijn dan 0,5
want dit is de standaardgevocligheid van sommige zeer gevoelige ontvan
gers.
De attenuator is dan ook het belangrijkste deel van het apparaat. De
constructie hiervan bepaalt de waarde van den generator en maakt zelfs
het onderscheid tusschen een goeden seingenerator en een gewonen meetzender. Het volstaat niet twee potentiometers in serie te schakelen om een
attenuator te verkrijgen. Doorgaans bestaat deze uit een geleidelijken verzwakker en een decadcnvcrzwakker bestaande uit meerdere cellen en een
schakelaar waarmede de spanningen worden af getakt op de verhoudingen
10, 100, 1000 enz.
Constant niveau. — Het heeft geen nul over een goed gccalibrecrden
16
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altcnualor Ic beschikken indien de op zijn ingangsklcmmcn aangevoerde
spanningen niet volkomen constant zijn. Om ze op een constant niveau te
brengen moet hel instrument een geschikte rcgclinrichting en een lampvoltmcter bevatten waarmede men de ingangsspanning op den attenuator
kan aflezen. Ontbreekt dit dan kan de generator nooit als geijkt beschouwd
worden.
Uitstraling. — Hier raken wij een der moeilijkslc problemen aan
waartegenover de fabrikanten van meetgencratorcn zich dagelijks
bevinden. Indien men de door den generator geleverde spanningen nauw
keurig wil bepalen dan dient men er zorg voor te dragen dat de H.F.energie langs geen anderen weg dan den attenuator de uitgangsklemmcn
bereiken kan.
Nu hebben echter alle kringen waarin II.F.-stroomcn vloeien, de hin
derlijke eigenschap clcctromagnetische velden uit te stralen die in eiken
geleider weer H.F.-spanningcn opwekken en deze uitstraling is sterker
naarmate de frequentie verhoogt. •
Zoo gebeurt het dan ook dat hel te onderzoeken apparaat nog andere
H.F.-spanningcn ontvangt dan die welke langs de aansluitklemmen komen.
Deze ongcwcnschtc spanningen bereiken hel apparaat door uitstraling en
zijn moeilijk te conlrolccrcn. Dit verschijnsel is zeer hinderlijk vermits
hierdoor de nauwkeurigheid der metingen ernstig in gevaar wordt gebracht.
Men begrijpt dadelijk hoe wisselvallig de meting kan uitvallen indien b.v.
de attenuator geregeld is op 3 jj.\ terwijl de storende uitstraling een span
ning van b.v. 10 ji\ kan opwekken...
Om de uitstraling tegen te gaan wordt door de constructeurs ruim
gebruik gemaakt van afschermingen, n.I. een algcmccne afscherming tusschcn de verschillende dcclcn van den generator ; bovendien worden de
draaiassen der bedieningsknoppen die buiten de algemeene afscherming
. uitstéken en die aan H.F.-spanningcn onderworpen zijn, geïsoleerd ; ten
slotte maakt men nog gebruik van H.F.-spcrfillcrs in de verbindingen met
het lichtnet.
Controle van den generator.
Bij het aankoopen van een generator zal men vanzelfsprekend reke
ning moeten houden met de hierboven geformuleerde cischen alvorens zijn
keuze te bepalen. Ook het uitzicht van het instrument kan belang hebben
en de mechanische stevigheid en de duidelijkheid der afstem- en meet
schalen mag men niet te gering schatten. Bovendien kan men het instru
ment beproeven op bestendigheid der H.F. en op afwezigheid der straling.
Frequentiestabiliteit. — Als standaard makc men gebruik van eene
omroepuilzending en als indicator een gewoon ontvangapparaat.
Men stemt de met de antenne verbonden ontvangers af op een
omroepstation in de 200-500 m band. Vervolgens verbindt men de uil17

gansklem van den generator over een 250 ^x/xF-condcnsator met de antenneklem van den ontvanger. Nu wordt de generator afgestemd op de
frequentie van den omroepzender ; men werkt met ongcmoduleerdc H.F.spanningen. De juiste afstemming is bereikt wanneer het intcrfcrcntietoontje zeer dof (laag) wordt. Met den attenuator wordt de uitgansspanning
van den generator verminderd teneinde den toon niet te sterk te laten.
Elke frequentievcrschuiving van den generator wordt dadelijk opgcmerkt door de verandering der toonhoogte van hel interferentiegeluid.
Beginnen wij thans met den generator in allerlei richtingen schuin te
stellen. Indien het inwendige stevig gemonteerd is verandert de frequentie
niet. Is de constructie niet stevig genoeg dan wordt de intcrfcrcntietoon
scherper wat tevens bewijst dat de frequentie niet bestendig is.
Beschikt men over een spanningsrcgelaar dan kan men de frcquenticvariatie bepalen tengevolge der schommelingen der voedingsspanningen.
Voor 10 % variatie der netspanning mag ccne frequentie van 100 kHz
niet méér dan 200 Hz veranderen, een interval dat gemakkelijk hoorbaar is.
De stabiliteit in verband met den bedrijfstijd kan gecontroleerd worden
door de apparaten gedurende twee uren te laten functionncercn. Na liet
eerste half uur mag de toonhoogte niet meer veranderen in de veronder
stelling natuurlijk dat de netspanning constant blijft.
Uitstraling, — Om de uitstraling te controlcercn doet men de maximumspanning hcerschcn op de uitgangsklemmcn zonder dat deze laatstcn
met wat ook verbonden zijn. Naast den generator instaleert men een
gevoeligcn ontvanger met als antenne een draadje van 40 cm lang dal
op 20 cm van den generator verwijderd blijft.
Het gcncratorscin wordt met 400 Hz gemoduleerd. Men stemt den
ontvanger op de gencratorfrcquentic af. Indien men het sein in den
luidspreker hoort straalt den generator uit. Het is goed deze proef met
verschillende frequenties te herhalen ; de uitstraling komt het meest voor
op de hoogste frequenties.
De controle is dus uiterst gemakkelijk en nochtans kan men hierdoor
een idee verkrijgen van de aangeboden apparaten.

*

Het regelen van den generator.
Het ligt niet in onze bedoeling deze bewerking te bespreken aan de
hand van een of ander handelstype. Het is ons dan ook niet raogclijk de
verschillende bewegingen ter bediening van het instrument uitvoerig te
beschrijven met het doel uit een gegeven generator seinen te verkrijgen
met bepaalde karakteristieken. Trouwens wordt door elke ernstige firma
een bedieningsvoorschrift bij elk harer instrumenten geleverd en daarin
vindt men alle nuttige bizonderheden.
Doorgans geschiedt de regeling in de hierna opgegeven volgorde.
1°) H.F,-regeling. — Om de H.F.-spanning in te stellen regelt men ;
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a) eerst hel afslémbereik met behulp van de betreffende schake
laar ;
b) vervolgens de eigenlijke frequentie op de afstcmschaal.
2°) Aard van hel sein. — Doorgaans is er een schakelaar « gemoduleerd » — « ongcmodulccrd ». Men kan modulcercn met cenc der beschik
bare lage frequenties.
3°) Constant H.F.-niveau.
Men brengt de op den attenuator
aangevoerde spanning op dit niveau met behulp van een regclknop terwijl
men de naald van den lampmelcr volgt tot dat deze op het daartoe bestem
de merkpunt der schaal komt. Dan is het betreffende niveau bereikt.
4°) Modulatiediepte. — Er is een knop voorzien om deze regeling
door te voeren ; de aflezing ervan kan bij de meeste instrumenten geschie
den op een spccialen galvanometer.
5°) ZJitgangsspanning. — Deze regeling gebeurt in tweemaal :
a) regeling van den decimalen verzwakker waardoor men de deci
male rangorde der eenheden (honderdsten, duizendsten, tienduizendsten enz. van één Volt b.v.) verkrijgt ;
b) regeling van den geleidelijken verzwakker waarmede men hel
aantal eenheden bepaald onder a) verkrijgt.
Dit is, wij herhalen het, de algemeene volgorde voor de meeste
instrumenten alhoewel er types kunnen zijn waardoor een min of meer
gewijzigde regclmcthode bestaal.

Uifgangsindicator.
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Als uitgangsindicator gebruikt men een Avissclstroomvoltmclcr met
verschillende mcctbcrciken gaande van 1 V tot 100 V of meer.
De inwendige weerstand mag niet minder dan 1000 fl/\ bedragen.
De meeste univcrscelc meetinstrumenten, althans de goede fabrikaten,
voldoen aan dezen cisch en... welke technicus bezit er geen ?
In het hiernavolgende hoofdstuk geven wij alle noodigc bizonderlicdcn voor de aansluiting van den indicator. Wij geven eveneens nomo- .
grammen op, om de afgelczcn spanningen om te rekenen tot de overeen
stemmende vermogens.
Verder, in de hoofdstukken over het bepalen der selectiviteit en de
analyse der werking van de antifading, vindt men alle noodigc bizonderheden om de leesfouten te verbeteren die het gevolg zijn van de onvol
doende inwendige weerstand van den indicator.
Daar het voor de getallcnvoorbecldcn noodzakelijk bleek, een bepaald
universeel meetinstrument te vermelden zijn wij van de veronderstelling
uitgegaan dat de mectberciken 1 V, 3 V, 10 V, 30 V, 100 V enz. konden
gebruikt worden en dat de weerstand 1600 fi/Y bedroeg.
Dit zijn de karakteristieken van in Frankrijk veel verspreide meet
instrumenten. Nochtans werden de aanwijzingen zóó opgegeven dat ze
voor elk ander meetinstrument bruikbaar zijn.
19
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HOOFDSTUK III.

METING VAN HET UITGANGSNIVEAU.
Doel der meting.
De lioofdzakclijkc functie van een ontvanger of een versterker
bestaat in het leveren van een bepaalde hoeveelheid clectrischc energie
aan den luidspreker. Daar de dynamische analyse voor doel heeft de
apparaten te bcsludecrcn terwijl zij in werking en in geschikte werkings
voorwaarden zijn, is het vanzelfsprekend een noodzakelijkheid geworden
de aan den luidspreker afgcleverdc clectrischc energie te meten.
In de hiernavolgende hoofdstukken zullen wij toelichten op welke
wijze de verschillende eigenschappen van een apparaat kunnen bestudeerd
worden wanneer men seinen met verschillende, passende, karakteristieken
aanvoert iu de verschillende punten der schakeling. De meeste dezer
metingen kunnen tol het volgende herleid worden : men zoekt eerst een
sein uit dat op een bepaald punt inwerkend, aan de uitgangsklcmmen
(luidspreker) een zeker vermogen doel optreden.
Wij vestigen er hier de aandacht op dat liet hier hel gemoduleerde
eindvermogen betreft. De anodestroom van de cindlamp bevat inderdaad
een gelijkslroomcomponcntc en een wissclstroomcomponente. Alleen deze
laatste kan den luidspreker doen werken. Het is dus hel wisselstroomvermogen dat wij zullen moeten meten.
Omtrent het standaardniveau dal als vergclijkingswaardc te gebruiken
is bij de belangrijkste metingen werden meerdere conventies opgemaakt.
Dit niveau is :
50 mW voor gevoeligheids- en selcctivileilsmclingcn ;
500 mW voor het meten der verhouding lusschcn sein- en ruischspanning.
Het eerstgenoemde vermogen is zeer gering. Het verschaft zeer zwakke
luidsprekcrontvangst vermits voor normale ontvangst in een gemiddcldgroole kamer een elcctrisch vermogen lusschen 300 en 1200 mW noodig is.
Door het gebruik van een zoo laag niveau voor de metingen is men er
voor de meeste ontvangers in geslaagd de automatische stcrklcregeling
(A.S.R.) niet te doen werken ; inderdaad een eindvermogen van 50 mW
stemt met zulke zwakke H.F.-scincn overeen dat deze doorgaans niet in
staat is om de A.S.R.-schakeling in werking te brengen.
20
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Principe waarop de meting berust.
Om het eindvermogen te melen is hel niet noodig over een Waltineter
te beschikken. liet cenigc noodzakclijke instrument is een wissclstroomvoltmcter.
Het vermogen W van een wisselstroom in een impedantie Z, wanneer
E de spanning aan de klemmen dezer impedantie is, bedraagt :
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Bijgevolg, indien men de waarde der impedantie kent volstaat het de
spanning aan hare klemmen te meten en er de wraarde van hel opgenomen
vermogen uit te berekenen.
De meting kan naar keuze op een der volgende twee impedanties
gemeten worden :
1°) De spreekspoel van den luidspreker (waar alleen de wissclstroomcomponente doorheen vloeit).
2°) De primaire van den luidsprekcrtransformalor (waarin tevens de
wisselstroom en de gelijkstroomcomponentcn aanwezig zijn).

■

Bepaling van het uitgangsniveau door meting
klemmenspanning van de spreekspoel.
Om de spanning aan de sprcckspoclklemmcn op te nemen verbindt
men er een voltinctcr met een mcctbcreik van 0,1 tot 3 V mede (b.v. met
de secondaire klemmen van den luidsprekertransformator) (fig. 3).
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f ig. 3. — Spanningsmeting aan de klemmen der spreekspoel.

=>

Met de doorgaans gebruikte 400 Hz-frcquentic is de impedantie der
spreekspoel nagenoeg gelijk aan haar ohmschen weerstand, daar de zelfinductie van de enkele draadtocrcn waaruit zij is samengesteld practisch
kan worden verwaarloosd. De meeste luidsprekers zijn uitgerust met een
spreekspoel van 2 lot 3 X}.
Neemt men als gemiddelde waarde 2,5 X) dan vindt men met de
formule hierboven de volgende spanningen op de klemmen dezer spoel :
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0,35 V voor 50 mW,
1,1 V voor 500 mW.
Indien het belang heeft de absolute waarde van liet vermogen nauw
keurig te kennen dan verdient het de voorkeur eerst, met behulp van een
ohmmetcr, de juiste weerstand der sprcckspocl te melen en vervolgens de
waarde te bepalen van de aan de klemmen te meten spanning om het
standaard cindvcrmogen te verkrijgen.
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Fig. 4. — Omrekening van spanning in vermogen voor spreekspoelen
met verschillende weerstanden.
Met het diagram van fig. 4 kan men dit dadelijk zonder eenige
omslachtige berekening. — Het volstaat cèn horizontale lijn te trekken
door het betreffende punt der weerstandschaal lot zij één der rechten
50 mW of 500 mW snijdt (volgens het gewcnschte niveau). Van dit punt
uit trekt men een verticale lijn tot op de spanningschaal waar men de
betreffende spanning direct afleest.
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Bepaling van hef- uitgangsniveau door het meten van de primaire
spanning van den luidsprekertransformator.
In vele gevallen geeft men de voorkeur aan deze tweede methode
alleen maar om liet feit dat de primaire klemmen van den luidspreker
transformator gemakkelijker bereikbaar zijn dan die der spreekspoel of
van de secondaire.
De werkwijze vertoont grootc gelijkenis met de hierboven beschreven
methode. Nochtans dient men rekening te houden met de aanwezigheid
der gelijkstroomcomponenle. De wisselslroomvollmctcr (10 tot 200 V)
wordt over een condensator van 1 jaF verbonden tusschen de plaatklem
der cindlamp en het chassis (fig. 5).
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Fig. 5. — Spanningsmeting aan de primaire van den uitgangstransformator
Ook hier is de door den transformator opgenomen energie gelijk aan
hel vierkant (tweede macht) der wisselspanning, gedeeld door de impe
dantie.
De primaire impedantie van den transformator is afhankelijk van
de karakteristieken der eindlamp waaraan zij moet <s aangepast» zijn. In
de hieronderstaande tabel zijn de aanspassingsimpedanties der meest
courante eindlampcn opgenomen voor een schakeling als die van fig. 5.
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LAMPTYPE

ADI

CBL1

CBL6

CL6

EL3

6F6

6L6

Uitgangsimpedantie
in O

2000

4500

2000

2000

7000

7000

2500

LAMPTYPE

| 6M6 |

6V6

| 25A6

25L6

42

43

Uitgangsimpedantie
in flj

7000

5000

4500

2000

7000

5000

I 47
7000
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Bij nader onderzoek van bovenstaande label blijkl dal de meeste
wisselstroomontvangcrs een uilgangsimpcdanlic van 7000 n hebben terwijl
dit in de W.G.-apparatcn slechts 2000 f) bedraagt.
Past men nu de formule voor het berekenen van het cindvcrmogcn
toe dan vindt men voor de standaardniveau de volgende waarden :
VERMOGEN
mW

TE METEN SPANNING
Wissclstroomonl vanger

W.G.-onlvangcr

50

20 V

10 V

500

60 V

30 V

Wil men de juiste waarde van het cindvermogcn kennen dan verdient
het de voorkeur eerst de juiste waarde van de primaire transformatorimpedantie te bepalen. Daartoe kan men de catalogi der luidsprckcrfabrikanten raadplegen ofwel die van de lampenfabrieken waarin de vcrcisclite
belastingsweerstand is opgegeven voor elke eindlamp.
Best is evenwel nog de impedantie zelf te meten die wegens het hooge
toerental der wikkeling niet gelijk is aan de ohmsche weerstand vermits
zij een niet te verwaarloozen inductieve componente bevat.
Meting der primaire impedantie (1). — Een eenvoudige meetmethode
der impedantie is als volgt : Zooals in het volgende hoofdstuk zal worden
aangetoond, injecteert men een 400 Hz-scin tot men een naalduitslag van
30 V verkrijgt op de nivcau-indicator geschakeld als fig. 5. Vervolgens
schakelt men over de primaire klemmen van den transformator een weer
stand van 2.000 tot 10.000 Q. Zonder iets aan de afstemming of de rege
ling van den ontvanger of van den generator te veranderen merkt men op
dat de naalduitslag van den nivcau-indicator vermindert en wel meer
naarmate de waarde van den betreffenden weerstand minder is. Men neemt
de waarde van den weerstand zoo dal de naalduitslag nog de helft van het
oorspronkelijke bedraagt, hetzij 15 V. De waarde van dezen weerstand,
verhoogd met 10 % is gelijk aan de impedantie van den luidsprckcrlransformator. (De verhooging van 10 % dient om rekening te houden niet
de belasting door den wissclstroomvoltmcter en den inwendigen lampwecr8tand.)
De waarde der impedantie bepaald zijnde, kan men berekenen welke
spanning men zal moeten meten voor het gcwenschtc niveau. Men kan
evenwel elke berekening uitschakelen door het gebruik van het diagram
fig. 6. Door de gewenschte waarde van het eindvermogen (verticale in W
geijkte schaal) trekt men een horizontale lijn.
(1) Deze meting geldt slechts ingeval de eindlamp een pentode is,
werkend zonder contra-reactie.
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Uil hei snijpunt mei de schuine lijn der belreffcnde impedantie doet
men een verticale lijn afdalen tot de volt-schaal. In dit snijpunt leest men
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Fig. 6. — Omrekening van spanningen tot vermogen voor verschillende
impedanties van de primaire van den uitgangstransfo.
de spanning af die men op de primaire klemmen van den uitgangstransformator moet meten.
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Uitgebalanceerde cindschakcling. — Ingeval tic cindscliakeling ccn
balanstrap is moet de voltmetcr, altijd in serie niet een 1 ^F-condensator,
verbonden worden tusschen de twee platen der cindlampen.
Voorbeeld : De transformatorimpcdanlic is onbekend. Wij melen
ze zooals hierboven beschreven. Met een behoorlijk 400 Hz-sein verkrijgen
wij een naalduitslag van 30 V op den wissclsiroomvoltmctcr. Nu sluit men
een weerstand van 4000 fl aan op de primaire van den transformator. De
spanning valt op 10 V waaruit blijkt dat de waarde van den weerstand
te gering is. Wij nemen geleidelijk hoogcrc weerstanden en met 7000 fl
verkrijgen wij ccn naalduitslag van 15 V. Nu voegen wij 10 % bij en wij
verkrijgen 7000 + 10 % = 7700 fl als transformatorimpedantie.
Nu gebruiken wij het nomogram van fig. 6. Voor ccn cindvermogcn
van 50 mW (= 0,05 W) ccn spanning van 20 V en voor 500 W (0,5 W)
een spanning van 62 V.
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BELANGRIJKE BEMERKING
betreffende de hoofdstukken IV tot XIV.

:

Vooral de hierna beschreven metingen moet de « massa »klem van
den generator verbonden worden met de massa van hel chassis van den te
meten ontvanger.
In de verbinding, vertrekkende van de uitgangsklcmmcn van den
generator moeten condensatoren geschakeld worden. Deze zijn noodig om
ook ontvangers te kunnen analyscercn waarvan de kathodes met de massa
verbonden zijn terwijl de negatieve roosterspanning verkregen wordt met
het plaatspanningsapparaat. Laat men deze condensatoren weg dan vloeit
daaruit een kortsluiting tusschen de massa en de roosters over den
attenuator. Het betreffende rooster zou dan zonder voorspanning vallen
en den ontvanger werkt dan in abnormale voorwaarden.
De verbinding met de uitgangsklcm van den generator behoeft niet
afgeschermd te zijn indien de uitgangsimpedantie van den generator klein
is. In andere gevallen wordt door den fabrikant een speciaal afgeschermd
snoer met geringe capaciteit bijgevoegd.
Voor al de metingen beschreven in de hoofdstukken IV tot XIV is
de indicator verbonden met den luidspreker behalve dan wanneer uitdruk
kelijk vermeld wordt dat men naar keuze een der beide verbindings
methodes, beschreven in hoofdstuk III kan gebruiken.
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HOOFDSTUK IV.

DYNAMISCHE ANALYSE VAN DE EINDTRAP.
Doel der meningen.
Dc rol van dc eindtrap bestaal cr in de L.F.-wisscïspanningen,
aangevoerd op het rooster om te zetten tot gemoduleerd vermogen dat in
den luidspreker wordt omgezet tot geluidstrillingen.
In verband met deze wijze om dc werking van de eindtrap te beschou
wen, kan het interessant zijn, teneinde er de eigenschappen van te kennen,
te bepalen welke spanning men op het rooster moet aanvocren, hoeveel
gemoduleerd vermogen door de eindlamp aan den luidspreker geleverd
wordt en in welke mate dit laatste verandert wanneer dc frequentie der
seinen verandert.
Al deze inlichtingen worden verkregen door de gevoeligheidsmeting,
door het schatten van het gemoduleerde vermogen en door het bepalen
der weergave kromme. Hieronder geven wij dc noodigc Inzonderheden
over al deze bewerkingen.

Gevoeligheidsmeting.
Definitie. — Dc gevoeligheid is dc spanning, uilgcdrukt in Volt, die
moet aangevoerd worden op hel rooster der lamp om een uitgangsniveau
van 50 mW te verkrijgen.
Ondanks den eenvoud en dc logica dezer definitie leidt ze tot schijn
baar paradoxale uitslagen. Inderdaad, het getal waardoor de gevoeligheid
wordt uitgedrukt is liooger naarmate de gevoeligheid zelf geringer is. Zoo
is een eindtrap met een gevoeligheid van 0,5 V gevoeliger dan een andere
waarvan dc gevoeligheid 1,5 V is. Inderdaad, met de eerstgenoemde eind
trap kan men hetzelfde eindvermogen verkrijgen met een driemaal lagere
spanning. Men zal zich dus goed in het hoofd dienen te prenten dat de
gevoeligheid grooter is naarmate het getal dat ze voorstelt kleiner is.
Werkwijze. — Om dc gevoeligheid van de eindtrap te meten legt men
een 400 Hz L.F.-wissclspanning aan op het rooster der eindlamp. In dc
verbinding moet volstrekt een condensator van 1 ^F geschakeld worden.
In overeenstemming met dc nota welke dit hoofdstuk voorafgaat wordt de
massa van den generator verbonden met dc massa van het te onderzoeken
apparaat. De cindklem van den generator wordt over 1 .«F verbonden met
het rooster der lamp (punt A van het bazisschema ingelascht op het einde
van dit boek).
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Met den attenuator rcgcll men de op hel rooster aangevoerde span
ning lot hel uitgangsniveau 50 mW bedraagt (zie Hoofdstuk III). De op
dit oogenblik op de attenuator hccrschendc spanning vertegenwoordigt
de gevoeligheid van de cindtrap.
In onderstaande tabel geven wij de gevoeligheid van de meest courante
cindlampcn.

!
->

LAMPTYPE

ADI

| CBL1

CBL6

CL6

|

EL3

6F6

6L6

Gevoeligheid
in V

3,3

0,65

0,67

0,55

0,32

E2

0,67

6M6

6V6

25A6

25L6

42

43

47

0,8

1,75

0,65

1,2

1,75

1,2

voor 50 mW
LAMPTYPE
Gevoeligheid
in V

0,32

voor 50 mW
Hierbij dient dadelijk opgemerkt te worden dal bij verschillende
lampen van hetzelfde type gemakkelijk afwijkingen van 25 c/o kunnen
voorkomen.
Voor de tegenkoppeling kan de gevoeligheid sterk gereduceerd worden
(m.a.w. de noodigc spanning verhoogd); naargelang de schakeling kan de
gevoeligheid tot op 1/3 der hierboven opgegeven waarde verminderen.

|

Opnemen der weergavekromme.
i

Definitie. — Een weergavekromme is een lijn die voorstclt hoe een
waarde verandert, in dit geval, de gevoeligheid van de cindtrap, indien
men de seinfrequcntic doet veranderen.
Volgens de weergavekromme beoordeelt men de natuurgetrouwe weer
gave van een versterkertrap. Meer technisch uitgedrukt : men kan de
lineaire vervorming schatten aan de hand der weergavekromme.
Een kromme die nagenoeg horizontaal verloopt toont aan dat alle
frequenties even goed worden doorgelaten (versterkt), wat overeenstemt
met natuurgetrouwe weergave. Daarentegen wijst een kromme waarvan de
uiteinden snel dalen op een uitgesproken verzwakking van de hooge en lage
tonen. Dit is een zeer kenschetsende fout bij slecht gebouwde ontvangers.
Werkwijze. — De verbinding lusschen generator en ontvanger is
zooals in de vorige paragraaf.
Men bepaalt de gevoeligheid voor hetzelfde uitgangsniveau 50 mW
en voor de verschillende door den generator opgewekte lage frequenties
(50-150-400-800-1500 en 3000 Hz). De meetresultaten worden opgeteckend
28
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in een logarilhmisch lijncnncl, verticaal de gevoeligheid en horizontaal de
frequentie. De aldus verkregen punten verbindt men door en men verkrijgt
de weergavekromme.
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Voorbeeld. — Mei een eindtrap uitgerust met een pentode 6F6 vindt
men voor een « output » van 50 raW de volgende gevoeligheid :
50 Hz — 2,5 V
1500 Hz 1,6 V ;
400 Hz — 1,3 V
150 Hz — 1,8 V
3000 Hz
2 V.
800 Hz — 1,4 V
In fig. 7 geven wij de kromme die men verkrijgt door de betreffende
punten in het log. lijnennet op te teekenen en ze door een lijn door tc
verbinden.
Bemerkingen, — 1°) Men kan zich van hetzelfde lijnennet bedienen
voor het opteekenen van andere weergavekrommen. Met logarithmisch
lijnennet bedrukt papier is bij den uitgever van dit boek te verkrijgen.
2°) Om de kromme in decibel om te teekenen raadplege men hel
aanhangsel over de decibel.

|

j

Beoorcfeeling van hef gemoduleerd vermogen.
Het is nuttig het gemoduleerd vermogen te bepalen dat, zonder
merkbare vervorming, door de cindlamp kan worden geleverd. Vanzelf
sprekend is dit veel lager dan het maximum gemoduleerd vermogen dat
dezelfde lamp kan leveren omdat dit maximum vermogen zoo sterk
vervormd is dat het onbruikbaar wordt.
De verbindingen tusschen instrumenten en ontvanger blijven onver
anderd zooals in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk. Aan het
rooster voert men een 400 Hz wisselspanning toe die men geleidelijk
verhoogt door bediening van den attenuator tot op het oogenblik dal
hoorbare vervorming optreedt. Nu leest men de uitgangsspanning af en
daar de uitgangsimpedantic bekend is kan men er het gemoduleerd ver
mogen uit berekenen.
Met behulp van fig. 6 kan men weer de berekening uitschakelen. Het
volstaat een verticale lijn te trekken door de Voltschaal, in het met het
meetresultaat overeenstemmende punt ; dóór het snijpunt hiervan met de
schuine lijn die de impedantie voorstek teekent men een horizontale die
op de Watt-schaal de waarde van het vermogen snijdt.
Voor een nauwkeurige meting van het maximum vermogen met een
zekere vervorming is een brugschakeling voor vervormingsmetingen of een
c vervormingsmeter » noodig.
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HOOFDSTUK V.

DYNAMISCHE ANALYSE VAN DEN
L.F.-VOORVERSTERKERTRAP.
Doeï der meting.
De hoofdfunctic van den L.F.-voorversterkerlrap beslaat in het leveren
aan de cindlamp ceiïcr voldoend hooge spanning opdal deze cindlamp liet
verlangde electrischc vermogen aan den luidspreker zou kunnen doorgeven.
Om deze laak te volbrengen moet de van den voorafgaanden detector
ontvangen L.F.-spanning voldoende verhoogd worden.
De in de eerste plaats te onderzoeken eigenschap van den voorversterkerlrap is dus de versterking. Men heeft dus eerst te melen in welke
verhouding de hem toevertrouwde L.F.-wisselspanning versterkt wordt.
De schakeling, bestaande uit den voorversterker en den cindvcrstcrkcr
noemt men den L.F.-verslcrkcr van den ontvanger. Hierboven hebben wij
reeds aangetoond dat de werking van de eindlrap kon beïnvloed worden
door de frequentie der op den ingang aangevoerde spanningen. Dit is
eveneens het geval voor den gchccle» L.F.-verstcrker. Het kan dus
gcwenscht of nuttig zijn de tveergavekromme van de twee L.F.-trappen
gezamenlijk op te teekenen en na te gaan in hoeverre het verloop ervan
beïnvloed wordt door den toonregelaar of door de verandering der tegenkoppeling voor zoover deze regelbaar is.

VersterkingsmeHng.
Definitie. — De versterking van een of meer trappen of kringen
noemt men de verhouding lusschcn de uitgangs- en ingangsspanningen.
Deze definitie is volkomen te verantwoorden. Inderdaad, in het geval
van een versterker is de uitgangsspanning een zeker aantal malen hooger
dan de ingangsspanning. Het is dit bedoelde « aantal malen » dat de ver
sterking karakteriseert. Dezelfde definitie is eveneens geldig voor een
verzwakker (of attenuator). Inderdaad, vermits de uitgangsspanning in
dit laatste geval zwakker is dan de ingangsspanning, wordt de verhouding
kleiner dan de eenheid (< 1), b.v. een versterking van 1/2 slaat gelijk
met (of is eigenlijk) een verzwakking.
Meetprincipe. — Een ontvanger of een versterker kan beschouwd
worden als een aaneenschakeling, als een keten verslcrkertrappen «in
cascade» (fig. 8). Om de versterking van een dezer trappen te bepalen,
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zou hel volgens de hierboven gegeven definitie volstaan de ingangs- en
uitgangsspanningen te melen van de betreffende trap en de verhouding
tusschcn deze twee spanningen te berekenen.
Voorbeeld. — Voor de L.F.-voorverstcrkerlrap zou men de verhouding
moeten berekenen tusschcn de in A en in B gemeten spanningen.
Men gaat evenwel eenigzins anders te werk want voor het melen der
tusschcngelegen spanningen (in A) is een lampvoltmeler noodig en dcrgclijkc metingen zouden bovendien onmogelijk worden voor de uiterst geringe
spanningen in hel H.F.-dccI van den ontvanger.
In plaats van deze spanning te meten bepaalt men de gevoeligheid.
Men gaat hierbij uit van de standaardgevoeligheid en men meet deze in
de punten A en B, wij kennen de spanningen welke in deze punten moeten
hcerschcn om 50 mW gemoduleerd èindvermogen te verkrijgen. Indien
men bijgevolg aan den ingang van den voorvcrslcrkcr (punt B in fig. 8)
een voldoende spanning aanlcgl om dit èindvermogen te verkrijgen dan
zal de uilgangsspanning van den L.F.-voorversterkcrtrap (punt A in fig. 8)
juist dezelfde zijn als die welke gemeten werd bij de bepaling der gevoelig
heid van de eind trap.
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Uitgangsniveau

Uitgang
Antennekring

Mengtrap

MFen
detector
trap

LF
voor ver
sterker

Eindtrap

LS

8
Fig. 8. — Schematische voorstelling van de verschillende trappen
van een ontvanger.
Daaruit blijkt de volkomen overeenstemming tusschcn de uitgangsen ingangsspanningen van den voorversterkertrap resp. met de gevoeligheid
van de cindlrap en van. den gchcelen L.F.-vcrstcrker (gevoeligheid in
punt B).
De rechtstreeksclic spanningsmeting aan den uitgang en den ingang
van deze trap wordt vervangen door de gevoclighcidsmelingcn in de punten
A en B.
De verhouding tusschen de twee meetresultaten is de versterking.
Vandaar de formule :
Gevoeligheid in A
Versterking =
Gevoeligheid in B
Dit is trouwens zóó voor de verslcrkingsmcting aan om het even welke
trap of voor elke groep kringen. Het volstaat de gevoeligheid te melen aan
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den uitgang en aan den ingang en dan de verhouding der aldus
gevonden
waarden te berekenen.
Werkioijze. — Men bepaalt de gevoeligheid van de cindtrap zooals
beschreven in het vorige hoofdstuk. Vervolgens bepaalt men de gevoeligheid van de twee L.F.-trappcn samen. Daartoe voert men naar het voorversterkcrrooslcr (punt li van riet bazis-schcma) een 400 IIz wisselspanning
over een condensator van 1 fxF ; met behulp der altenuatoren regelt men
deze spanning bij tot men aan den uitgang een niveau van 50 mW
verkrijgt. De op den attenuator gemeten spanning is de gevoeligheid.
Thans is hel voldoende de gevoeligheid van den cindtrap te dcelen
door het aldus gevonden getal, om de versterking van dezen trap te
bekomen.
Voorbeeld. — Voor een ontvanger met voorversterker 6Q7 en cindlamp 6F6 werd voor de gevoeligheid van den cindtrap 1,3 V verkregen.
De totale gevoeligheid op het rooster van de 6Q7 bleek 0,04 V te zijn.
De versterking van den voorversterktrap is dus :
1,3

= 32,5
0,04
Tijdens tic gcvoclighcidsmeting van den voorversterkertrap moet de
stcrktcrcgeling ongeveer op « halve kracht» staan.
Bemerking. — Om de versterking in decibel uit te drukken raadplege
men het aanhangsel.
In onderstaande tabel geven wij de versterking voor de meest voor
komende L.F.-voorvcrstcrkerlampcn in weerstand-gckoppeldc schakelingen.

2B7

6C6
6J7

6Q7

60

100

40

30

50

80

30

41

31

36

40

32

39

29

34

38

29

ABC1
EBC3

EF6
EF9

2A6
75

6B7
6B8

Verster Wiss. voeding
king
malen W.G.-vocding

10

120

25

8

95

Verster Wiss. voeding
king
I
W.G.-voeding
db

20
18

LAMPTYPE

Van de cenc lamp tot de andere, van hetzelfde type kunnen verschillen
van 25 % bij deze cijfers optreden.
_
Door het gebruik van de tegenkoppeling kan de versterking aanzienlij
verminderen ; volgens de schakeling kan deze reductie zelfs het cijfer
bedragen.
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Weergavekrommen van den L.F.-versterker.
Het kan belang hebben de werking van den gehcclcn L.F.-vcrstcrkcr
te analysecrcn met betrekking lot de frequentie der te versterken span
ningen om te kunnen nagaan in hoeverre de weergave natuurgetrouw is.
Men handelt op dezelfde wijze als hierboven uiteengezet voor de weergavekromme van de cindtrap, nochtans met dit verschil dat men hier slechts
de gevoeligheid van de ingangsklemmen van den voorvers!erker meet.
Zooals in het hierboven beschreven geval herhaalt men de meting op ver
schillende frequenties.
Het kan verder interessant zijn dezelfde metingen te herhalen voor
verschillende posities van den toonrcgelaar. En, indien hel apparaat voor
zien is van een inrichting waarmede den graad of een ander kenmerk der
tegenkoppcling kan gewijzigd worden, kan men eveneens den invloed dezer
regeling nagaan op de weergavekromme.
Voorbeeld. — Op het rooster eencr 6Q7, gevolgd door eenc 6F6 meet
men de volgende gevoeligheid :
Positie van
den
toonrcgelaar
Scherp
Dof

50 Hz

150 Hz

400 Hz

800 Hz

60 mV

45 mV

40 mV

40 mV

60 mV

45 mV

45 mV

70 mV

1500 Hz 3000 II?

50 mV

60 mV

100 mV 210 mV

Door de krommen van fig. 9 wordt hetzelfde grafisch voorgesteld.
Wij hebben reeds besproken hoe deze kommen getrokken worden uitgaande
van de gevonden waarden ; herhaling is derhalve overbodig.
Bemerkingen. — 1°) Andere weergavekrommen kunnen over het
lijnennet van fig. 9 getrokken worden. — Men kan ze overtrekken op
doorschijnend papier of gebruik maken van de bij den uitgever verkrijgbare speciale bladen.
2°) Om de krommen in decibel op te tcckencn raadplege men het
aanhangsel.
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HOOFDSTUK VI.

DYNAMISCHE ANALYSE VAN DE DETECTIESCHAKELING.
Probleemstelling.
Hier bevinden wij ons tegenover een ander probleem. De ingangs- en
uitgangsspanningen in versterkertrappen zijn van dcnzelfden aard. Dit is
niet bet geval met de dctectortrap. Aan den ingang heeft men Il.F.-spanningen, aan den uitgang L.F.-spanningcn.
De detectie heeft inderdaad voor doel de in de H.F.-spanningcn
vervatte L.F.-componcntc vrij te maken. De perfecte werking van den
detector is een noodzakclijke voorwaarde voor de deugdelijkheid van den
ontvanger. De gebreken der detectie leiden tot allerlei ongewenschtc
verschijnselen namelijk zwakke ontvangst of sterke vervorming.
Men een lineair werkenden diode-dctcctor (wat het meest voorkomende
geval is op voorwaardc dal de H.F.-seiusterktc niet te gering is) is de
gedetecteerde L.F.-spanning gelijk aan de te dctectceren H.F.-spanning
vermenigvuldigd met de modulaticdiepte. Doorgaans wordt de modulatiediepte in % uitgedrukt. Het is bij dergclijke berekeningen eenvoudiger
dit uit te drukken met eenc breuk of met een decimaal getal b.v. i.p.v.
40 % gebruikt men 40/100 of 0,4.
Voorbeeld. — Indien een H.F.-spanning van 1,2 V gemoduleerd op
50 % door een diode gedetecteerd wordt dan is de L.F.-uitgangsspanning
gelijk aan :
50
1,2 X
= 1,2 X 0,5 = 0,6 V.
100
Om de werking van de dctectortrap te controlecren dient men na te
gaan of de gedetecteerde L.F.-spanning wel overeenstemt met de waarde
der gemoduleerde H.F.-spanning, rekening gehouden met de modulatic
diepte zooals iivhct voorbeeld hierboven.

Meting der gedetecteerde spanning.
Principe der meting. — De normaal door den detector geleverde span
ning wordt vervangen door een L.F.-spanning geleverd door den generator
en zóó geregeld dat men een uitgangsvermogen van 50 mW verkrijgt.
Vervolgens doet men op den detector een gemoduleerde H.F.-spanning
inwerken met een goed bepaalde modulatiedicptc. De H.F.-spanning wordt
zóó geregeld dat men weer hetzelfde standaardniveau van 50 mf verkrijgt
36
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achter den eindtrap. Rekening houdend met de modulatiediepte kan men
door vergelijking der aldus gevonden waarden voor de twee spanningen
nagaan of zij overeenstemmen met de standaardverhouding.
m
Eb

1

;

\

;

I

100
E,
warrin E,, de gemoduleerde H.F.-spanning is,
E, de gedetecteerde L.F.-spanning,
m de modulatiediepte in % uitgedrukt.
Werktoijze. — Tijdens de hierna beschreven metingen is het van het
grootste belang den sterktcregelaar van den ontvanger in den maximum*
stand te houden.
1°) Zonder tusschcnscliakcling van een condensator verbindt men den
generator rcchtstrecksch met de diodc-gcluidsdclcctor (punt C in het
bazisschcma). Wij zeggen geluidsdeteclor want in sommige schakelingen
is de tweede diode gebruikt als spanningsdetcctor voor de A.S.R. — In
de diode wordt een 50 Hz-scin geïnjecteerd en men regelt de spanning
zóó dat men een uitgangsniveau van 50 mW verkrijgt.
2°) In hetzelfde punt maar over een condensator van 2000 ^F
injecteert men een 1000 kHz-sein, op 65 % gemoduleerd met 50 Hz. Men
regelt opnieuw tot men een « output s> van 50 mW bekomt.
Werkt de detectie normaal, dan moet de aldus gevonden H.F.-spanning, op 10 % na, het dubbele zijn van de L.F.-spanning.
Voorbeeld. — De in 1°) gemeten L.F.-spanning is 150 mV. De H.F.spanning volgens 2°) gemeten bedraagt 320 mV. De detectie is bijgevolg
normaal, omdat 320 gedeeld door 150 gelijk is aan 2 met een benadering
van 10 %.
Bemerking. — Volgens de in de vorige paragraaf bestudeerde betrek
king hadden wij een modulatiediepte van 50 % moeten bezigen, om na
detectie, een L.F.-spanning te verkrijgen gelijk aan de helft der H.F.spanning. Indien wij in de practijk 65 % namen dan is dit om rekening
te houden met de spanningsvcrdeeling tusschen de bclastingsimpedantie
van den detector en de uitgangsimpedantic van den generator. De modulatiefrequcntie werd zeer laag genomen (50 Hz) om den invloed der
2000 ^/JF-capacitcit op de bclastingsimpedantie te vermijden.
Als H.F.- namen wij 1000 kHz teneinde resonantievcrschijnselen te
vermijden welke in den kring zouden kunnen optreden.
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HOOFDSTUK VII.

HET TRIMMEN VAN DE M.F.-KRINGEN.

De dubbele rol van den M.F.-versterker.
Om de detectie normaal te doen verloopcn mogen de te dclcclcercn
spanningen niet te laag zijn. Een der opdrachten van den M.F.-versterker
bestaal juist in liet behoorlijk versterken van de M.F.-spanningcn ontstaan
in den mcnglrap.
Anderzijds heeft de M.F.-versterker de goede selectiviteit van den
ontvanger te verzekeren. Met dit doel worden als koppclorgancn een reeks
trillingskringcn gebruikt, m.a.w. kringen waarvan dc hoofdcigenschappen
sterk beïnvloed worden door dc frequentie der spanningen die zij moeten
verwerken.
Daaruit volgt dat dc eigenschappen van een goeden M.F.-vcrslcrkcr
geheel anders zijn dan die van een L.F.-vcrslerkcr. Terwijl dc laatste een
zoo eenvormig mogelijke versterking van al de hem toevertrouwde
frequenties moet oplevcrcn heeft dc M.F.-versterker slechts zorg tc dragen
voor een enkele frequentie, of juister voor een smallen frequentieband.
In het ideale geval zouden deze kringen alle frequenties moeten
doorlaten begrepen in een interval van 9 kHz met uitsluiting van alle
andere frequenties. In de practijk is hel niet mogclijk kringen tc bouwen
welke de nutelooze frequenties met zulke nauwkeurigheid wegknijpen.
Zoodoende komen wij tot dc resonantiekrommen, die het doorlaatvcrmogen
karakteriseer en en tevens aantoonen in hoeverre de van dc resonantiefrequentie verwijderde frequenties geleidelijk verzwakt worden.
Rekening houdend met dc dubbele zending die door de M.F.versterkers te vervullen is kan men ze op twee verschillende wijzen
analyseeren :
1°) Door dc studie hunner versterking (verslcrkingsmcting);
2°) Door hunne selectiviteit te meten (opteckencn der rcsonanlickromme).
Alvorens echter met een dergelijke analyse tc beginnen past het .dc
selectieve koppelkringcn behoorlijk te trimmen zoo dat ze alle op dezelfde
frequentie afgestemd zijn. Deze frequentie kan van het eene toestel tot
het andere verschillen. Het is dc middenfrequentie.
De koppelkringen bestaan doorgaans uit transformatoren met afge
stemde primaire en secondaire. De afstemming wordt verkregen met regel
bare condensatoren of met behulp van magnetische kernen waarmede men
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door verschuiving in de spoel de zelf inductie dezer spoel kan doen
variecren. Het is-met behulp van deze regelelementen dat men trimt.

Trimmethode.

*

Voor alle meet-, trim- en foutzockbcwcrkingcn, gaat men altijd terug
van den uitgang (luidspreker) naar den ingang (antenne) van den
ontvanger. Dezelfde orde wordt eveneens gevolgd bij het trimmen.
Wanneer, zooals dit vaak voorkomt, de ontvanger maar één M.F.-trap
bevat, is hij uitgerust met twee M.F.-transformatoren : die welke de
koppeling lusschcn de menglamp en de M.F.-verslcrkerlamp verzekert en
die lusschcn de M.F.-lamp en de dctcctorlamp. Het trimmen begint met
de laatste ; vervolgens trimt men de eerste.
Trimmen van de 2C M.F.-transformator.
Om de transformator
vóór de detcclorlamp te trimmen injecteert men in het rooster der M.F.lamp (punt D van het bazis-schcma) en over een condensator van 2000
jxfxF een met 3000 Hz op 30 % gemoduleerd M.F.-sein. De waarde der
middcnfrcquenlic verschilt van de eenc ontvanger tot de andere.

*
Fig. 10. — Resonantiekromme van een bandfilter.
werkfrequentie.
F1 c=3 frequentie gebruikt bij het regelen ; F2
Fig. 11. — Asymetrische kromme, gevolg van slecht getrimde kringen.

A-

Indien de middenfrequentie van den te onderzoeken ontvanger
onbekend is zoekt men door geleidelijk veranderen der afstemming van
den generator voor welke frequentie men de maximum uitgangsspanning
verkrijgt.
Men regelt vervolgens de trimmers of de kernen .van den M.F.transformator bij tot men de hoogste uitgangsspanning verkrijgt. Het is
altijd best een zoo laag mogclijkc spanning te injccteeren om den uitgangsindicator niet te sterk te belasten en de A.S.R. buiten werking te houden.
Naarmate men de juiste afregeling benadert vermindert men de generatorspanning.
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Trimmen van de le M.F.-transformator. — Zonder iets te wijzigen
aan de afstemming van den generator, worden zijne uitgangsklemmen,
altijd over een condensator van 2000 /x/xF, verbonden met het modulatorrooster der menglamp (punt E van hel bazis-schcma). De golflcngteschakelaar van den ontvanger wordt in den stand « omroepgolf » gebracht
en den draaicondensator op minimum capaciteit ingesteld. Nu trimt men
den eersten M.F.-transformator op volkomen dezelfde wijze als dit beschre
ven werd voor den tweede. Vanzelfsprekend zal men tengevolge van de
versterking in de M.F.-lamp verplicht zijn de gencralorspanning te
verminderen.
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Fig. 12. — De in puntlijn geteekende kromme loont duidelijk aan
dat een hoogere modulatiefrequentie. beter is voor het trimmen van
M.F.-transformatoren.
Sommige technici geven er de voorkeur aan tijdens deze bewerking
het oscillatordecl van de menglamp kort te sluiten. Deze handelwijze
verdient geen aanbeveling. Bij afwezigheid der locale trilling worden de
karakteristieken der menglamp gewijzigd wat niet zonder invloed is op
de afstemming van den eersten transformator.
Wij deelen de vaak heerschende meening niet en daarom hebben wij
hierboven voorgeschreven de modulatie te doen geschieden met de zeer
hooge frequentie 3000 Hz. Het is inderdaad alleen dan dat men de
asymetrie van de totale resonantiekromme van den M.F.-versterker vermij
den kan wanneer deze vast-gekoppelde bandfilters bevat.
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Een dergelijke bandfilter bestaat uit twee zeer vast gekoppelde kringen,
en vertoont een resonantiekromme met twee uitgesproken toppen (fig. 10)»
— Gebruikt men een met 400 Hz gemoduleerde H.F.-draaggolf, zooals
dit vaak wordt voorgeschreven, dan vindt men de maximum uitgangsspanning wanneer de generator op een der toppen is afgestemd (b.v. F1)..
In werkelijkheid moet de generator juist worden afgestemd op de middenfrequentic die overeenstemt met de doorzakking (frequentie F,).
Vermits de generator voor het trimmen van den tweeden transformatorwerd afgestemd op een der top-frequenties, zal men nadat de eerste
transformator op dezelfde frequentie getrimd werd, een zeer asymclrische
resonantiekromme verkrijgen voor den geheelen M.F.-vcrstcrker (fig. 11).
Om juist te trimmen zou men de frequentie van den generator
tusschcn de twee bewerkingen in, moeten veranderen om de werkelijke
middcnfrequcnlic terug te vinden. Deze frequentieverandering wordt
vermeden door het gebruik van een modulaliefrcqucntic die liooger is dan
de frequentie-afstand tusschcn een der twee toppen en de doorzakking.
Men verkrijgt dan een resonantiekromme met één maximum, zelfs indiert
over-gckoppcldc bandfiltcrs aanwezig zijn (fig. 12).

i
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HOOFDSTUK VIIJ.

DYNAMISCHE ANALYSE VAN DEN M.F.-VERSTERKER.

Doel der metingen.
In den nanhcf van het vorige hoofdstuk werd er reeds op gewezen
dal de M.F.-vers!erker twee afzonderlijke functies te vervullen heeft ï
eenerszijds worden de spanningen voortkomende van de mcnglanip versterkt
terwijl anderszijds een selectieve werking ontstaal waardoor een ongclijkc
versterking der verschillende frequenties ontstaat.
De ideale selectiviteit zou verkregen worden indien een gelijkmatige
versterking kon worden bereikt voor alle nuttige frequenties en indien de
versterking nul was voor al de andere frequenties. Maar welke zijn de
nuttige frequenties ?
Een radio-uitzending bevat buiten de frequentie der draaggolf even
eens frequenties ontstaan door de L.F.-modulatic en die aan weerszijden
van de draaggolf de « modulatic-zijbandcn » verwekken. De breedte dezer
zijbanden is afhankelijk van de hoogste modulatictoncn. De hoogste
modulatiefrequentic werd door een internationale conventie bepaald op
4a5 kHz, zoodat de breedte van elke zijband 4,5 kHz bedraagt. De twee
zijbanden samen dus 9 kHz.
Door het mengproces wordt niets gewijzigd ten opzichte van het
bestaan der zijbanden. Zoo vindt men eveneens aan weerszijden van de
middenfrequentie een 4,5 kHz breede modulatieband terug. Is de M.F.
= 472 kHz dan spreiden zich de gemoduleerde M.F.-spanningcn uit over
een frequentieband gelegen lusschen 467,5 en 476,5 kHz een ideale M.F.versterker zou geheel deze frequenlieband gelijkmatig moeten kunnen
versterken terwijl al de daarbuiten liggende frequenties totaal zouden
moeten geëlimineerd worden.
Een ideale versterker bestaat echter niet. Men tracht er zoo dicht
mogelijk bij te komen door een bijna gelijkmatige versterking na te
streven over een 9 kHz breede frequenlieband waar de eigenlijke midden
frequentie middenin valt en door de versterking zoo gering mogclijk te
houden voor de andere middenfrequenties.
In verband met de functies van den M.-F.-vcrsterker zal de dynamische
analyse ervan moeten bestaan in het meten der versterking en in de studie
zijner selectiviteit. Deze laatste zal worden herleid tot verschillende bijko
men e metingen als die van de eigenlijke selectiviteit, het meten van den
oor aal nd en ten slotte de opname van de resonantiekromme waardoor
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wij ccn volledig overzicht verkrijgen van de wijze waarop de verschillende
frequenties worden versterkt.

Versierkingsmeting van de M.F.-trap.

!*

Principe tier meting. — Deze vcrslcrkertrap bestaat uit de M.F.-lamp
en de M.F.-lransformator die als koppelelcmenl dient tusschcn detector en
M.F.-lamp. De versterking van de aldus samengestelde trap is zoowel
afhankelijk van de karakteristieken en de werkvoorwaarden der lamp als
van de transformalorcigcnschappcn.
Volgende definitie der versterking is deze gelijk aan :

g2

1,1

Gj X m
daarin is : G2 de gevoeligheid op het rooster der L.F.-voorvcrsterkerlamp,
Gj de gevoeligheid op het rooster der M.F.-lamp,
m is de modulaticdicpte.
De modulaticdicpte, waarmede men rekening dient te houden om de
gevoeligheid vóór de detectie te kunnen vergelijken met die na de detectie
wordt uitgedrukt door ccn decimale breuk (b.v. 0,30 voor een modulatic
dicpte van 30 %). De constante 1,1 werd voorzien om rekening te houden
met de verzwakking door den op den detector volgenden filter.
Werkwijze. — De stcrktcrcgcling wordt op maximum en de toon
regeling op « scherp » geplaatst. Dan injecteert men in den M.F.-versterkcr
(punt D van liet bazis-schcma) en over een 2000 yx//.F-condensator een
sein met de M.F. op 30 % gemoduleerd met 400 Hz. Men noteert de
gevoeligheid voor 50 rnW output.
Het aldus verkregen getal is Gt in de hierboven opgegeven formule.
De gevoeligheid G„ werd reeds vroeger op het rooster van de L.F.-voorvcrsterkcrlamp opgenomen (Hoofdstuk V). Wij beschikken dus over alle
gegevens om de M.F.-vcrsterking te berekenen.
Voorbeeld. — Men heeft een gevoeligheid van 2 mV gemeten op het
rooster der M.F.-lamp. Vroeger (zie hoofdstuk V) werd reeds ccn totale
gevoeligheid van 40 mV gemeten voor den L.F.-vcrsterker.
De versterking van de M.F.-trap is dus :
40
1,1

= 73

2 X 0,3
Bemerkingen. — 1°) De aldus gevonden uitkomst noemt men de
practische versterking aan de trap voor 50 mW output. De theore
tische versterking die men zou vinden door metingen met grootere
amplitudes (b.v. voor een «output» van 500 mW of meer) bedraagt
ongeveer 40 % meer dan de practische versterking. Dit verschil ontstaat
door het slechte rendement van den detector voor zwakke seinen en wordt
veroorzaakt door de onderste bocht der diodekarakteristiek (quadratische
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detectie waarbij de gedetecteerde spanningen evenredig zijn met de
vierkanten der te detcctecrcn spanningen).
2° Om de versterking in decibel uit te drukken zie aanhangsel.
In de tabel hieronder hebben wij de gemiddelde practische versterking
van de M.F.-trap opgegeven voor verschillende lampenspoeltypcs voor een
middcnfrcquentic van 472 kHz.

LAMPTYPE

Versterking
in malen
Versterking
in d b

EF5
EF9
AF3

58
6D6
6K7
78

70

50

100

70

Gemiddeld-gocde spoel

37

34

Goede spoel

40

37

Gcmiddcld-goedc spoel
Goede spoel

Selectiviteitsmetingen aan de M.F.-trap.
Definitie. — De selectiviteit van een versterkcrlrap is de verhouding
der gevoeligheid voor de frequentie die 9 kHz verschilt met de normale
gebruiksfrequentie tot de gevoeligheid voor de gebruiksfrequentie zelf.
Indien de gebruiksfrequentie (nominale freq.) 472 kHz bedraagt»
dan moet men, om de selectiviteit te bepalen, de gevoeligheid melen op
472 -f- 9 = 481 of op 472 — 9 = 463 kHz. Kent men de gevoeligheid
op 472 kHz dan berekent men de verhouding van de eerste tot de tweede
en men heeft dan de selectiviteit.
In de practijk kan het voorkomen dat de gevoeligheid op 481 verschilt
met die op 463 kHz. Men zal ze dan best ook allebei meten en er het
gemiddelde van berekenen.
Het i6 zeer begrijpelijk waarom men bij selectiviteitsmetingen reke
ning houdt met de gevoeligheid op een 9 kHz afwijkende frequentie.
Zooals wij in den aanhef van dit hoofdstuk hebben aangetoond is 9 kHz
het minimum frequentieverschil tusschen twee zenders.
Indien de gevoeligheid nog vrij goed blijft voor dergelijkc frcqentieverschillen dan kan men met den ontvanger gelijktijdig twee uitzendingen
hooren ; anders uitgedrukt : de selectiviteit is onvoldoende.
De selectiviteit van een ontvanger is beter naar mate de uitslag der
berekening een hooger getal oplevcrt en naarmate uitzendingen op
naburige golflengten zwakker ontvangen worden.
Werkwijze, — Om de storende werking der A.S.R.-spanning op te
heffen volstaat het punt M (oorsprong dezer spanning) te verbinden met
het punt N (bazisschema).
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Een met 400 Hz op 30 % gemoduleerd M.F.-sein wordt over een
2000 /x/iF condensator aangevoerd en men noteert Gj voor 50 mW output.
Men verhoogt de generalorfrcqucnlie met 9 kHz. Met den attenuator
verhoogt men de geïnjecteerde spanning tot men weer 50 mW output
heeft. Nu noteert men de gevoeligheid G0 voor deze nieuwe frequentie.
Op dezelfde wijze werkt men met een 9 kHz lagere frequentie dan de
M.F. waarmede men de gevoeligheid G3 bekomt. Men berekent dan de
gemiddelde gevoeligheid als volgt :

Gm =

G2 + C3
2

Dan is
Gm
Selectiviteit =

c».
Voorbeeld. — De M.F.-transformator is af gestemd op 472 kHz. Men
neemt de gevoeligheid Gx = 2,6 mV op.
Vervolgens voor 9 kHz meer noteert men G„ = 30 mV (op 481 kHz).
Tenslotte voor 9kIIz minder, dus op 463 kHz heeft men G3 = 40 mV.
De gemiddelde gevoeligheid is :
30 + 40
== 35 mV
Gm =
2
Bijgevolg is
Gm
35
Selectiviteit =
= 13,5 maal.
2,6
G!
Bemerking. — Voor de uitdrukking in decibel zie aanhangsel.

Bepaling van den M.F.-doorlaatband.
Definitie. — De doorlaatband is het verschil tusschen de frequenties
aan weerszijden van de nominale frequentie w'aarvoor de gevoeligheid
tweemaal grooter is dan voor de nominale frequentie.
Deze definitie blijkt cenigszins ingewikkeld. Men zal ze beter begrij
pen aan de hand van fig. 13 waarin de gevoeligheidsvcrandering is voor
gesteld in functie der frequenties in de buurt der nominale middenfrequentie Ft. Indien men de gevoeligheid op deze frequentie gelijk stelt
met 1 dan kan men twee andere frequenties F, en F3 vinden waarop de
gevoeligheid kan worden uitgedrukt door 2 (anders gezegd, volgens de
definitie zelf der gevoeligheid is deze tweemaal geringer voor F„ en Fs
dan voor Fx). Het frequentieverschil F3—F2 bepaalt dan de doorgelaten
bandbreedte.
De muziekweergave van een ontvanger is in hooge mate afhankelijk
van de doorgelaten bandbreedte. Is deze band te smal, dan worden de
hooge tonen te zeer verzwakt. Indien b.v. de M.F.-bandbreedte slechts
<> kHz bedraagt worden de modulatiefrequentics van 3kHz tweemaal zwak45
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Fig. 13. — Grafische bepaling van de doorlaat bandbreedte.
F1
werkfrequentie
ker doorgegeven dan de laagste tonen. De lioogcre frequenties dan 3 kHz
worden nog meer verzwakt. Men mag inderdaad niet vergeten dat de
modulatiezijbandcn symetriscli aan weerszijden van de middcnfrequenlic
liggen.
Werkwijze. — Men injecteert een sein in het rooster van den M.F.versterker in dezelfde voorwaarden als in de vorige paragraaf. Men neemt
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do gevoeligheid op voor de middenfrequentie. Vervolgens regelt men den
atlenualor op het dubbele der aldus gevonden gevoeligheid, m.a.w. op een
tweemaal hoogerc uitgangsspanning. De indicatornaald wijst dan vanzelf
sprekend een hoogerc spanning.
Zonder den attcnualor aan te raken verstemt men den generator tot
men de oorspronkelijke waarde (50 mW) verkrijgt. Men vindt aan
weerszijden van de middenfrequentie, een frequentie waarvoor men dezen
output verkrijgt. Het verschil lussclicn deze beide, aldus gevonden frequen
ties is de breedte van den doorgelaten hand.
Voorbeeld. — Met de middenfrequentie 472 kHz heeft men 2,6 mV
als gevoeligheid gemeten. Men regelt den atlenuator op 5,2 mV en men
vindt daarmede een niveau van 50 mW door afstemming op 476 en op
468 kHz. De breedte van den doorlaatband is 476—468 = 8 kHz.
De tabel hierna bevat de waarden der gemiddelde selectiviteit en van
den doorlaatband van gewone M.F.-transformatorcn met middenaftakking
op de secondaire voor middelmatig goede spoelen (opslingeringsfactor
120) en goede spoelen (met opslingeringsfactor = kwaliteitsfactor 200).
Men zal bemerken dat de selectiviteit beter is met in het midden der
wikkeling afgetaktc wikkelingen ; de demping door de diode veroorzaakt
is dan geringer.

Versterkingsmeting in hef M.F.-deel der menglamp.

i

Doel der meting. — De hoofdrol van de menglamp is natuurlijk de
omvorming van de Il.F. door de antenne opgenomen in een lagere
frequentie, de M.F., die door een bepaalden ontvanger altijd dezelfde is.
Bijkomend ondergaat het sein nog een versterking in de menglamp. De
versterking van den mengtrap d.i. menglamp en eerste M.F.-transformator
is zoowel afhankelijk van de lanmpkaraktcristicken als van de voeding en
van de eigenschappen der spoelen.
Deze versterking is per definitie gelijk aan :
Gevoeligheid op het rooster der M.F.-lamp
Gevoeligheid op het rooster der menglamp.

4'

Deze versterking die gemeten wordt na M.F.-seinen aangevoerd te
hebben op de twee roosters en door het noteeren der overeenstemmende
gevoeligheden is niet dezelfde als de conversieversterking die de verhou
ding is tusschcn de M.F.-spanning ontstaan door het mcngvcrschijnsel en
de H.F.-spanning op het modulatieroosler.
Werkwijze. — Om den invloed van den H.F.-afstemkring te vermij
den stelt men den golflengtcschakclaar op 0 Q (omroepgolf) en de
afstemcondensator van den ontvanger op minimum. De toonregelaar
wordt bovendien op « scherp s> en de stcrktcrcgclaar op maximum ingesteld.
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Over een condensator van 2000
voert men naar het modulatorTooster (punt E in het bazisschema) een middenfrequcntscin op 30 %
.gemoduleerd door 400 Hz.
Men neemt de gevoeligheid op voor een output van 50 mW. De ver
houding tusschen het aldus gevonden getal en de gevoeligheid op het
rooster der M.F.-lamp als hierboven bepaald, levert de M.F.-verslcrking
van den mengtrap.
Voorbeeld. — Op het rooster der menglamp neemt men een M.F.gevoelighcid op van 20 fi\. Op het rooster van de M.F.-lamp heeft men
een gevoeligheid van 2 mV genoteerd. De versterking is bijgevolg
2 mV

2000 /xV

20 ,xV

20 /XV

\

= 100

Bemerking. — Om de versterking in decibel uit te drukken zie aan
hangsel.
In de tabel hieronder zijn de gemiddelde waarden der M.F.-vcrsterking
opgenomen voor verschillende mcnglampcn en spoelen. De opgenomen
waarden dienen als gemiddelden beschouwd te worden en vrij groote afwij
kingen in beide richtingen zijn mogclijk.

LAMPTYPE

AKI
AK2
EK2
CK1

EK3

105

53

60

140

70

80 | 120

2A7
6A8
6A7

6E8
6TH8
ECH3

I

Versterking
in
malen

Spoelen van gemiddelde
kwaliteit

75

Degelijke spoelen

100

Versterking
in
decibel

Spoelen van gemiddelde ,
kwaliteit
I

37

40

34

35

39

Degelijke spoelen

40

43

37

38

42
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Meting der selectiviteit en der doorlaatbandbreedte van den
geheelen M.F.-versterker.
Het geheel, samengesteld uil de twee trappen die de M.F.-vcrsterking
bezorgen (mengtrap en eigenlijke M.F.-trap) en die hierboven afzonderlijk
besproken werden, kan nu globaal geanalyseerd worden. Het is vanzelf
sprekend nutteloos de gezamenlijke versterking te meten vermits deze gelijk
is aan het product der versterkingen van de twee trappen. (Indien de
versterkingen in decibel (db) uitgedrukt zijn dan is de totale versterking
gelijk aan de som : zie aanhangsel.)
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Daarentegen kan het van belang zijn de selectiviteit en de doorlaatband van den gchcelen versterker te bepalen. Dit doet men op dezelfde
wijze als voor den M.F.-trap alleen, maar men voert natuurlijk bet sein
naar het modulatierooster der menglamp in plaats van naar het rooster
der M.F.-lamp.
Belangrijke bemerking. — Indien den M.F.-versterker op den drempel
van het genereeren werkt kan geen enkele versterkings-, selcctiviteits- of
bandbreedtemeting geschieden. De verkregen resultaten zijn wisselvallig en
zinloos daar de werking te weinig stabiel is.
In de hier ouderstaande tabel geven wij de gemiddelde waarden der
selectiviteit en van den doorlaatband van den M.F.-versterker voor enkele
courante spoclenstcllen.
SELECTIVITEIT
op + 9 kHz

Doorgela
ten band
kHz
in malen in decibel |

50

34

Selectieve spoelen van goede kwa
liteit

250

48

4,5

Degelijke spoelen voor natuurge
trouwe weergave

160

44.

6,5

Spoelen met gemiddelde kwaliteit |

|

4
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Opteekenen der resonantiekrommen.
Definitie. — De resonantiekromme is de grafische voorstelling van dc
variatie der gevoeligheid (of der versterking) in functie der frequentie.
De studie der resonantiekrommen kan den technicus voeren tot
zeer belangrijke vaststellingen omtrent de selectiviteit van dc betreffende
schakeling, omtrent den invloed op de natuurgetrouwe weergave, betref
fende de degelijkheid der gebruikte spoelen, enz.
Zoodra men een resonantiekromme heeft opgeteekend heeft men
« ipso facto » de waarde der selectiviteit en de breedte van den doorlaatband
bepaald. Het is ook onnoodig deze twee grootheden te meten om een ont
vanger grondig te analyseeren terwijl het opteekenen der resonantiekrom
me van het betreffende deel der schakeling volstaat.
Men kan dc resonantiekromme alleen voor den M.F.-versterkertrap
ofwel alleen voor den mengtrap opnemen. Het is echter beter de globalo
resonantiekromme voor de twee trappen op te nemen.
Principe der metingen. — Om de resonantiekromme in een bepaald
frequenticgebied op te nemen meet men de gevoeligheid op de verschil
lende frequenties van dit gebied steeds voor dezelfde output van 50 inW en
49
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men teckent dc meetresultaten op in een geschikt diagram. De aldus verkregen punten verbindt men door.
Voorbeeld. — Om de globale resonantiekromme op te nemen van
den mengtrap en van den M.F.-vcrstcrkcrlrap over een interval van
20 kHz rondom dc M.F. (472 kHz b.v.). Men handelt dan als volgt :
Om te beginnen meet men op het rooster der mcnglamp een gevoe
ligheid van 20 jxV op frequentie 472 kHz. Vervolgens zonder dc modulatiefrequentie iets te veranderen en terwijl men dc modulatiedieptc constant
houdt, noteert men de volgende resultaten voor dc gevoeligheid op de
lagere frequenties die men verkrijgt door dc afstemming van den gene
rator te veranderen.
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470

469

468

467

25

32

63

130

250

Frequentie kHz

466

465

464

463

462

Gevoeligheid

510

800

1250

2400

4000

Frequentie kHz
Gevoeligheid

Voor de hooger liggende frequenties verkrijgt men :
Gevoeligheid jj.\

473

474

475

476

477

Frequentie kHz

26

33

65

130

260

Gevoeligheid ^.V

478

479

480

481

482

Frequentie kHz

520

820

1500

2500

3700

Teekent men dc aldus gevonden waarden op in een geschikt diagram
dan verkrijgt men na het doorverbinden der verschillende punten fig. 14.
Het algemeene verloop toont aan welke invloed het M.F.-deel heeft
op de goede weergave van den ontvanger. Toonen wij nog even aan hoe
gemakkelijk de selectiviteit en dc doorlaatband hieruit kunnen wordeii
afgeleid.
Om de selectiviteit te bepalen noteert men de gevoeligheid op + 9
kHz (481 en 463 kHz). Men vindt resp. 2500 en 2400 yxV, wat een gemid
delde van 2450
oplcvert. Deelt men dit door 20 jx\, de gevoelig
heid op 472 kHz dan verkrijgt men 122,5 en dit is de selectiviteit volgens
de hierboven gegeven definitie.
De breedte van den doorlaatband vindt men even gemakkelijk. De
gevoeligheid op 472 kHz is steeds 20 j^Y. Men spoort dc frequenties op
waarvoor de gevoeligheid 40
bedraagt, m.a.w. de punten der kromme
^ * Qor ^ horizontale 40 jiY gaan. Dit gebeurt voor dc frequenties
,p ’ ei\
kHz. Het verschil tusschcn deze frequenties bedraagt 4,6
en dit is de gezochte bandbreedte.
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Indien de M.F.-transforniatoren slecht getrimd waren zou men ver
vormingen van deze kromme vastgeslcld hebben die hcclcmaal niet het
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mooie symetrischc verloop zou gehad hebben van fig. 14. Gebeurt iets
dergelijks dan zijn vanzelfsprekend de M.F.-kringen bij te trimmen.
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HOOFDSTUK IX.

TRIMMEN VAN DE INGANGS- EN OSCILLATORKRINGEN.
Probleemstelling.
De goede werking van een ontvanger is in hooge mate afhankelijk
van den goeden gelijkloop van den ingangskring met den oscillatorkring.
Terwijl de selectiviteit, de getrouwe weergave en de gevoeligheid verzekerd
worden door de karakteristieken van den M.F.-verstcrkcr, verkrijgt men de
afwezigheid van huiltonen en geruiscli hoofdzakelijk door de opvatting
en den gelijkloop der ingangskringen.
Het is van het grootste belang nooit uit het oog te verliezen dat de
frequentie der ontvangen golf bepaald wordt door de afstemming van den
oscillator. Indien deze is afgestemd op de frequentie Ffl en indien dc
M.F.-versterkcr is getrimd op frequentie Fm dan is volgens het principe
zelf waarop de superwerking berust de frequentie F{ van dc invallende golf
gelijk aan
F, = F0 - F„,
(Dit is althans het geval voor de meeste moderne ontvangers, waarin
de oscillatorfrcquentie hoogcr is dan die van hei te ontvangen sein. Voor
de korte golf band gebruikt men het verband : F* = FQ + Fra).
In een goed getrimden ontvanger moet de ingangskring voor alle
posities van den draicondensator en voor alle afstembereiken afgestemd
zijn op frequenties Fj zooals aangegeven in dc vergelijking hierboven,
m.a.w. zij moeten gelijk zijn aan de frequentie der door den oscillator
opgewekte spanningen min de constante middenfrequentie Fm.
Indien de ingangskring niet afgestemd is op een aldus bepaalde fre
quentie Fj, zal men deze toch ontvangen. Dc ontvangst is echter meestal
gestoord door huiltonen en door sterk geruisch ; bovendien is dc gevoelig
heid eenigszins verminderd.
De hoofdzaak bij het trimmen is dan ook dat men de hierna gefor
muleerde voorwaarde zoo goed mogelijk benadert.
De resonantiefrequentic van den ingangskring is gelijk te maken aan
het verschil tusschen de oscillator en de onveranderlijke middenfrequentie
en dit wel voor alle afstemposities van den draaicondensator.
Een derde element komt de moeilijkheid nog vcrlioogcn alsof de
zaak zóó nog niet ingewikkeld genoeg was. Het betreft hier het ijken van
de afstemschaal. De ijking moet behouden kunnen blijven voor alle
posities van den condensator en voor alle afstembereiken. Onverschillig
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of de afstcmschaal in frequenties, in golflengten of met stationsnamen
geijkt is steeds moeten de aanwijzingen der schaal overeenstemmen met de
frequenties die men op de betreffende punten ontvangt.
Kortom : de bedoeling van het afregelen der H.F.-kringen van een
super beoogt het onderling samenvallen van :
1°) De aanwijzingen der afstemschaal ;
2°) De resonantiefrequenties van den ingangskring (afstemfrequenties) ;
3°) De door den oscillator opgewekte frequenties die altijd één mlddenfrequentie hooger (of lager in de K.G.-band) moeten liggen
dan de frequentie van het te ontvangen station.

Practische oplossing.
Door een theoretische studie zou men kunnen aantoonen dat een
prcciese oplossing voor dit probleem niet bestaat. Het is wel waar dat men
door het gebruik van een condensator met specialcn platcnvorm voor den
oscillatorkring wel een idealen samenloop der beide kringen kan verkrij
gen, zooals hooger gespccifieerd maar dit dan alleen in één afstembereik.
Dergelijke oplossingen zijn dan ook sinds lang in onbruik geraakt voor
moderne ontvangers ingericht voor de ontvangst van meerdere golfbereiken.

Fig. 15. — Hoe de regelbare condensatoren in den oscillatorkring
geschakeld zijn.
Fig. 16. — Verstemmingskromme met drie trimpunten.
De thans algemeen aangenomen oplossing bestaat in het verwezen
lijken van een behoorlijken doch niet volmaakten gelijkloop. De verstemming tusschen beide kringen is niet van aard om de ontvangst te hinderen.
In de plaats van te trachten de afstemfrequentie, op de M.F.- na,
volgens een zelfde kromme te doen verloopen als de oscillatorfrequentie,
doet men juist het omgekeerde. In den trillingskring van den oscillator
voorziet men twee variabele elementen (fig. 15) namelijk een kleine
regelbare trimmer parallel met den afstemcondensalor en in serie een
padder soms samengesteld uit een vaste en een regelbare condensator, de
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laatste twee parallel geschakeld. Door de twee regelbare condensatoren
behoorlijk in te stemmen komt men er toe, volmaakten samenloop in
twee frequenties van het afstembereik te verkrijgen.
Daar de trimmer parallel geschakeld is met den afstemkring is hij
het meest werkzaam op de hoogste afstcmfrcqucntics. Dit is zeer begrijpelijk want op deze frequentie is de capaciteit van den draaicondcnsator het
kleinst, zoodat die van den trimmer, in vergelijking, bclangrijker wordt.
De trimmer dient dan ook om den samenloop op de hoogste afstcmfrc
qucntics te verwezenlijken. Daarom noemt men dit punt vaak het « trimmerpunt s> of « hoog » snijpunt der afstemkrommen.
Op de laagste afstcmfrcqucntics van een golfbcrcik is de invloed van
de trimmer minder uitgesproken vermits de capaciteit, vergeleken met die
van den draaicondcnsator kleiner is. Daarentegen is de invloed van de
in serie geschakelde padder, die min of meer de afstcmcapacitcit vermin
dert, geringer op de hoogerc frequenties waarvoor de capaciteit van de
draaicondcnsator zeer gering is.
GESTAISDARDISEERDE TRIMPUNTEN.
K.G. (16 tot 50 m)
In meter
In kHz

O.G. (187 tot 550 m

46,13

33,31 | 18,74

522,3

6500

9000 |16000

574

Dichtstbij
gelegen
station

è

331,7
904

214,2
1400

Suttgart Hamburg Radio Lyon
(522,6 m) '331,7 m) (215 m)

L.G. (1000 tot 2000 m)
In meter
In kHz
Dichtstbij gele
gen station

1874

1463

1136

160

205

264

Huizen
(1875 m)

Droitwicli
(1500 m)

Oslo
(1154 m)

Zoodra men de lagere frequenties van het afstembereik gaal ontvan
gen, dus wanneer de capaciteit van den draaicondcnsator toeneemt wordt
de invloed van den padder meer uitgesproken.
De padder wordt dan ook gebruikt om den samenloop der afstem
krommen te verkrijgen in een punt in de buurt der laagste frequenties
van een afstembereik. Het is dan ook begrijpelijk waarom men in de
vaktaal spreekt van het « padderpuiit» voor het laagste trimpunt.
Er is dan nog een derde factor waarmede men moet rekening houden
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voor het trimmen in het «midden-trimpunt». Deze derde factor is de
zelfinductic van de oscillalorspoel.

i

r

Indicn deze drie trimpunten behoorlijk gekozen worden dan zijn de
afwijkingen van dezen samenloop der afstemkrommen voor de frequenties
buiten deze trimpunten gering genoeg om ze te kunnen vcrwaarloozcn.
In fig. 16 hebben wij de verstemmingskromme van den oscillatorkring
in dikke, volle lijn getcckcnd terwijl de stippellijn aangceft hoe ze
theoretisch zou moeten vcrloopcn.
De fransche spoelen, draaicondensatorcn en afstemschalcn zijn voorzien voor bepaalde trimpunten volgens de S.P.I.R.-voorschriften van 1939.
Dit is toegelicht in nevenstaande tabellen.

i

i

1

Het is zeer belangrijk te weten dat een juiste Irimming niet te ver
krijgen is dan wanneer de spoelen, de draaicondensatoren en de afstemschalen gezamenlijk daarop voorzien werden en bovendien ontworpen
werden om met een bepaalde middenfrequenlie te werken. Indien de M.F.transformatoren afgestemd zijn op een andere frequentie dan de vooraf
bepaalde (nominale) ofwel indien de capaciteiten der vakken van den
draaicondensator niet onderling gelijk zijn in alle posities of nog indicn
de zclfinduclics der afstem- en oscillatorspoclcn niet juist bij elkaar pas
sen kan het trimmen er nooit toe leiden een behoorlijken gelijkloop der
afstemming te verkrijgen. Het is dus niet raadzaam ontvangers samen te
stellen met bouwdeclcn van verschillenden oorsprong.
Het trimmen moet afzonderlijk geschieden voor elk afstembereik. Daar het er om gaat overeenstemming te verkrijgen tusschcn drie
verschillende factoren, te weten de ijking der afstcmschaal, de afstemming
van den ingangs- en oscillatorkring verdeelt men de bewerking in twee
dcclcn. Men regelt eerst de afstcmschaal op den afstemkring en dan dc
afstcmschaal op den oscillator.

Algemeene schikkingen.
Alvorens met dc afregcling te beginnen, moet men er zich rekenschap
van geven of dc afstcmschaal stevig gekoppeld is met den draaicondensator.
Desnoods wordt de stelschrocf voor dc koppeling aangedraaid. Om het
even hij welke schaal zal men eerst nagaan of dc afstcmnanld over dc
gnnsclic schaal speelt bij het volledig in- en uitdraaien van den afsïcmcondcnsator.
Men moet trouwens dc A.S.R. terug in werking stellen door dc ver
binding tusschcn dc punten M en N (zie bazisschema) weg te nemen.
Dc sterktcrcgcling van den ontvanger blijft hierbij altijd op maximum.
Dc verbinding tusschcn generator en ontvanger geschiedt over een
200 yxiynF condensator aan dc « Antenne 2>-klcm van den ontvanger (Punt
F van het bazisschema).

53

Werkwijze op om roep-golf.
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1°) Regeling van afstemschaal en afstemkring. — Het doel van deze
eerste bewerking is gelegen in het doen samenvallen van de frequenties van
den ingangskring, met de overeenstemmende mcrkslrepcn der afstem
schaal en dit voor de verschillende posities van den draaicondcnsator. Tot
dit doel wordt in de meeste schakelingen een paralleltrimmer met den
afstemkring voorzien ; de rol van dezen trimmer beslaat in het compcnseeren der capacitcitsverschillcn die kunnen ontstaan uit de wockcrcapaciteiten der verbindingen met den schakelaar en met den input der lamp.
Indien de afstemspocl juist gewikkeld is, dan moet de regeling van dezen
trimmer volstaan om de verlangde overeenstemming tusschcn de resonanticfrequcntics van den afstemkring en de ijking der schaal te verkrijgen.
Soms bevat de afstemspocl een regelbare magnetische kern waarmede
men de zelf inductie van de spoel kan aanpassen. In dit geval moet men
eerst de trimmer en pas daarna de positie van de kern regelen.
Aanvankelijk stelt men den generator in op 1400 kHz (trimmerpunt) en men moduleert op 30 % met 400 Hz.
De draaicondcnsator wordt zóó geregeld dat de afstcmnaald van den
ontvanger op 1400 kHz komt.
Bij afwezigheid cener schaalverdeeling in frequentie kan men afstem
men op de overeenstemmende golflengte (214 m) ofwel op het daarmede
overeenstemmende station (in dit geval : Radio Lyon, 215 m).
Thans raakt men den afstemcondensator niet meer aan en men doet
het sein doorkomen met behulp van den trimmer van den oscillator
(afstembereik der omroepgolf). De regeling geschiedt met behulp van
een schroevendraaier bestaande jiit een lang isolecrcnd handvatscl waar
een stalen lipje enkele mm. uitstcekt.
Terwijl men den trimmer van het omroepbereik van den oscillator
regelt volgt men den naalduitslag van den uitgangsindicator. Met den
attenuator van den generator vermindert men geleidelijk de geïnjecteerde
spanning teneinde den uitgangsindicator niet te sterk te belasten. De trim
mer wordt bijgeregcld tot men den grootsten naalduitslag verkrijgt. De
absolute waarde van dezen naalduitslag heeft weinig belang. Hoofdzaak
is dat de trimmer zóó geregeld wordt dat tengevolge van de minste bewe
ging der rcgelschróef in de ccne of de andere richting daaruit een ver
mindering van de betreffende naalduitslag volgt.
Op die wijze hebben wij den oscillatortrimmcr in overeenstemming
gebracht met de afstemschaal. Thans kunnen wij den trimmer der afstem
spocl van de orarocpgolfband bijregelen. Ook hier wordt bijgeregcld tol
men den maximum naalduitslag verkrijgt op den uitgangsindicator. Thans
zijn de drie elementen voorloopig geregeld op de 1400 kHz frequentie
(trimmerpunt).
Nu gaan wij over tot het padderpunt door de afstcmnaald op 574 kHz
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(m.a.w. op 522 m of Stuttgart) Ic draaien. Dan kunnen twee gevallen
voorkomen.
A) De zelfinductic van de afstemspoel kan geregeld worden door
verschuiving van de magnectkern. In dit geval wordt de generator ook op
574 kHz ingcsteld en men regelt eerst de padder van de oscillatorspocl bij
(of indien deze een vaste waarde heeft, de zelf inductie van de oscillator
spocl door verstelling van de magneetkcrn) tol men weer de maximum
naalduitslag verkrijgt op den uitgangsindicator. Daarna regelt men, op
dezelfde wijze, de magnetische kern van de afstemspoel.
B) De zelfinductic der afstemspoel is niet regelbaar.
In dit geval hebben de volgende bewerkingen alleen voor doel na te
gaan of de regeling van den ingangskring juist is. Deze zou geheel moeten
samcnloopen met de aanwijzingen op de afstemschaal vanaf hel oogenblik
dat de trimmer van den ingangskring juist geregeld werd. Om deze controle
te doen handelt men als volgt :
Zonder de koppeling lusschen generator en ontvanger in welk opzicht
ook te veranderen injccteerd men hierin een sein voortgebracht door den
multivibrator van den generator (1). Met den attenuator verhoogt men
de uitgangsspanning van den generator om het sein in den luidspreker
hoorbaar te maken en om een behoorlijken uitslag op den outputmeter te
verkrijgen.
Men regelt dan den padder van de O.G.-oscillator bij (ofwel indien
deze een vaste waarde heeft, regelt men de zelf inductie der O.G. met
behulp van de magnetische kern) tot dat men den grootsten uitslag op
den outputmeter verkrijgt. Tijdens deze bewerking vermindert men gelei*
delijk de geïnjecteerde spanning.
Bemerking. — De multivibrator kan worden beschouwd als een bron
van kunstmatige storingen waarvan de sterkte kan geregeld worden met
den attenuator. De door den multivibrator voortgebrachte seinen hebben
in de omroepgolfband een apcriodisch karakter en zij komen voor onder
den vorm van een reeks draaggolven met ongeveer 1000 Hz tusschenruimte met de beste generatoren.
Practisch gesproken wekt de multivibrator een dicht in mekaar
geweven frcquentienict op, dat alle omroep-golfbereiken bestrijkt zoodat
er voor om het even welke frequentie altijd een andere frequentie is,
voortkomende van den multivibrator en die hoogstens 500 Hz met de
eerste verschilt. Zoodus, voor om het even welke frequentie opgewekt door
den oscillator van den ontvanger is er altijd cén frequentie van den multi
vibrator die dienen kan voor het vormen van een middenfrequentiesein.
De sterkte van liet M.F.-sein, en bijgevolg de uitslag van de oulputmetcr zijn niet afhankelijk van den samenloop tusschen ingangs- en oscillatorkring.
(1) Ingeval de generator geen multivibrator bevat handelt men zooals
op blz. 68 beschreven wordt.
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Dc multivibralor wordt dus telkenmale gebruikt als men den samen
loop der afstemkrommen der kringen onderling wil bereiken zonder zich
te bekommeren over de absolute waarde der frequenties waarop de afstem
ming geschiedt.
Wat hebben wij nu bereikt door hel trimmen van den oscillatorkring
met behulp van den multivibralor op hel punt 574 kHz der afstemschaal ?
Rekening houdend met den aard der door den multivibralor opgewekte
seinen, zou het voorbarig zijn te beweren dat dc oscillator geregeld werd
op de noodige frequentie om de uitzendingen op 574 kHz te ontvangen.
Alles wat wij kunnen vaststellen is dal dc oscillatorkring bijgcrcgeld werd
t.o.v. den afstemkring zóó dat dc frequentie waarop deze laatste kring is
afgestemd, zoo goed mogelijk ontvangen wordt. Welke is nu deze
frequentie ?
Om deze vraag te beantwoorden zullen wij als volgt handelen : Zonder
den stand van den draaicondensator van den ontvanger te veranderen,
waarvan de naald steeds 574 kHz aanwijst, wekken wij met den generator
een gemoduleerde wisselspanning van 574 kHz op ; thans verandert men
langzaam de afstemming van den generator aan weerszijden van deze
frequentie en zoeken wij den maximum naalduitslag van den outputmetcr.
Gebeurt dit voor frequentie 574 kHz of voor een frequentie die er slechts
2 kHz mede verschilt (min of meer) dan is alles in orde. Dit toont dan
aan dat er een volkomen overeenstemming bestaat tusschen de samenstel
lende elementen van den afstemkring en der schaal.
Indien de afwijking grooter is dan is de ingangskring niet goed
aangepast voor dc afstemschaal. Indien wij cene frequentie vinden hooger
dan 576 kHz dan is de zelfinductie der afslemspoel te gering. Indien
daarentegen dc bedoelde maximum naalduitslag van den outputmeter ver
kregen wordt op een frequentie lager dan 572 kHz dan is deze zelfinductie
te groot.
Om dit gebrek te verhelpen kan men alleen dc zelfinductie der O.G.spoel van den afstemkring wijzigen. Indien deze spoel gemakkelijk te
bereiken is, en indien, zooals dit meermaals gebeurt, een deel der wikke
ling op eenigen afstand van het overige der spoel is gelegen kan men
beproeven door deze onderlinge afstanden voorzichtig te veranderen. Men
verwijdert de wikkelingsdeelcn om de zelfinductie te verminderen en men
brengt ze dichter bij elkaar om de zelfinductie te verhoogen.
Indien langs dezen weg geen oplossing te vinden is zal men er
moeten toe besluiten, langs mechanischcn weg, de naald een anderen
stand te doen innemen t.o.v. den draaicondensator. Hiertoe regelt men den
generator op 574 kHz, vervolgens, door verandering der afstemming van
den ontvanger, zoekt men den maximum naalduitslag van den output
meter. Zoodra deze positie bepaald werd houdt men de as van ,den draai
condensator onbeweeglijk en men verdraait de naald zóó dat ze overeen
stemt met het punt 574 kHz der afstemschaal. Daarna herhaalt men het
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trimmen op 1400 kHz en 574 kHz totdat de twee trimpunten juist op
hunne plaats liggen.
Blijft nog het midden-trimpunt te controleeren. Daartoe brengt men
de afstemnaald van den ontvanger op 904 kHz (332 m of zender
Hamburg).
Men gebruikt een sein van den multivibrator. Door imwerking op
den O.G.-paddcr van den oscillator tracht men de maximum-naalduitslag
op den output-meter te verkrijgen.
Vanaf dit oogenblik hebben wij zekerheid dat de ingangs-en oscillator*
kringen zoo goed mogclijk onderling samcnloopcn, zonder dat men
nochtans kan bevestigen dat de afstemkring juist op 904 kHz is afgcslcmd.
Om hierover bescheid te weten injecteert men precies deze frequentie
904 kHz op 30 % gemoduleerd met 400 Hz en door in deze buurt de
afstemming van den generator te wijzigen noteert men voor welke geïn
jecteerde frequentie men een maximum naalduitslag op den outputmclcr
verkrijgt. Gebeurt dit voor een frequentie tusschcn 900 en 908 kHz dan
is de ingangskring goed getrimd en al de samenstellende deelen passen
bij den draaicondcnsator en bij de afstcmschaal.
Indien de afwijking t.o.v. 904 kHz meer dan 4 kHz bedraagt dan
past de kromme van den draaicondcnsator niet bij de ijking der afstemscliaal.
Dit is het einde van de controle der overeenstemming tusschen afstem
kring en de ijking der afstcmschaal. Men zal waarschijnlijk tijdens deze
bewerkingen wel hebben opgemerkt dat de regelingen der samenstellende
deelen van den oscillator (trimmer, padder of kern) veel scherper zijn
dan die van den afstemkring. Terwijl de geringste bijregeling van den
oscillalorlrimmcr b.v. den naalduitslag van den outputmeter aanzienlijk
verandert, doel de bijregeling van den afstemtrimmer dit in veel geringere
mate en veroorzaakt slechts een geringe wijziging der uitgangsspanning.
Dit is een rechtslreeksch gevolg van het feit waarop wij reeds bij den
aanhef van dit hoofdstuk de aandacht hebben gevestigd : n.1. dat het de
frequentie van den oscillator is die de ontvangfrequentie bepaalt.
2°) Samenloop van oscillator en afstemschaal. — De oscillatortrimmcr werd reeds op 1400 kHz afgestemd zooals hierboven beschreven.
Thans moet overeenstemming worden verkregen op 574 kHz.
Men brengt dus de afstemnaald van den ontvanger op deze frequentie
(of op Slultgart) en men injecteert aan den ingang een sein van 574 kHz
op 30 % gemoduleerd met 400 Hz.
Twee gevallen kunnen voorkomen. Ofwel bevat de oscillatorkring
een regelbare padder en een spoel met vaste zelfinductie, ofwel is de
padder onveranderlijk en de zelfinductie regelbaar met magnetischen
kern. Om het even welk clement regelbaar is, men regelt het steeds bij tot
men den maximum naalduitslag verkrijgt op den outputmeter.
Thans gaat men terug tot 1400 kHz en men regelt den oscillator59

trimmer bij tot volledige overeenstemming bereikt wordt met de ijking
der afstcmscliaal.
Er is inderdaad bij op te merken dat de padder slechts weinig invloed
heeft in het gebied der hoogste frequenties van een afstembereik, deze
invloed valt evenwel niet te verwaarloozen. Wanneer men de capaciteit van.
den padder veranderd heeft, dan ontstaat in het te voren geregelde trimpunt een kleine verstemming die men voorzichtig met den trimmer moet
bijregelen.
Voor een zeer verzorgde af regeling kan men nog eens teruggaan tot
het padderpunt maar de laatste bijregeling moet noodzakelijkerwijze
geschieden in het trimmerpunt.
De samenloop is aldus verzekerd in de uiterste twee punten, maar
ia het middenpunt (904 kHz) moet deze nog gecontroleerd worden. Hier
toe stelt men de afstcmnaald op 904 kHz (of op Londen Regional) op de
schaal. Men injecteert weer een 904 kllz-scin gemoduleerd met 400 Hz
op 30 % en, zonder de afstemming van den ontvanger te wijzigen doet
men de generatorfrequentie langzaam om 904 kHz schommelen terwijl
men den maximum naalduitslag van den outputmetcr tracht te verkrijgen.
Indien de bouwdeelen van den ontvanger goed zijn en aanvaardbare
toleranties niet worden overschreden, vindt men dit maximum voor een
sein waarvan de frequentie gelegen is tusschcn 899 en 909 kHz.
Indien de afwijking t.o.v. 904 kHz meer dan 5 kHz bedraagt dan
kan de verstemming het gevolg zijn van een onjuiste zelfinduclie van de
oscillatorspoel indien deze onveranderlijk is en van den padder indien
deze niet-variabel is terwijl de zelfinductic kan worden aangepast met een
magnetische kern. In de hieronderstaande tabel is voor elke mogelijkheid
de juiste reden opgegeven van de onvoldoende regeling in hel middenpunt.
Bemerking. — De aanwijzingen van deze tabel zijn alleen juist indien
het trimmer op 1400 en op 574 kHz met zorg geschied is.
Een andere oorzaak van onjuiste trimming op het middenpunt kan
ontstaan door het feit dat de M.F.-verstcrker op een te hooge of te lage
middenfrequentie is afgestemd.
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ONJUIST GETRIMD MIDDEN-SNIJPUNT.

BOUW van den
oscillator
Vaste zelfinductie
variabele padder
Variabele zelfinductic
vaste padder
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OORZAAK voor een generatorfrequentie
boven 909 kHz

onder 899 kHz

Oscillatorzclfinductie
te gering

Oscillatorzclfinductie
te hoog
I

Padder te groot

Padder te klein
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Indien de maximum uitslag werd waargenomen voor een hoogere
frequentie dan 904 kHz is het mogclijk dat de middenfrcqucnlie te laag
is. Een scinfrequentic lager dan 904 kHz daarentegen kan een aanduiding
zijn van een te hooge middenfrequentie.

Werkwijze op lange golf.
Indien men voor het langc-golfbcrcik over dezelfde afzonderlijke
rcgel-clcmentcn beschikt als voor den omroepgolfband (regelbare trimmer
en zclfinductics voor den ingangskring, regelbare trimmer en padder of
zelfinductic voor den oscillator) dan handelt men geheel op dezelfde
wijze als voor het omroepgolf bereik, te weten :
1°) Trimmen van afslcmkring en -schaal op 264 nHz (Oslo).
2°) Trimmen van schaal en afstetmkring op 160 kHz (Huizen).
3°) Trimmen van schaal en oscillator op 264 kHz.
4°) Trimmen van schaal en oscillator oj> 160 kHz.
5°) Controle van liet midden-snijpunt (205 kHz).
De toleranties worden in dezelfde verhouding als de frequenties ver
minderd m.a.w. zij mogen de + 2 kHz niet overschrijden.
Nochtans bevatten de meeste courante ontvangers voor de lange golf
slechts een variabele padder (of een variabele zclfinduclie) in den oscillalorkring. Daaruit volgt dat het trimmen niet zoo nauwkeurig kan
geschieden en dat het tot de volgende primitieve bewerking herleid wordt.
Over een condensator van 200 yx^F injecteert men aan den ingang
van den ontvanger een sein van den multivibrator. De afstemnanld van
den ontvanger wordt tegenover het merkpunt van zender Droitwich
gebracht. Men rcgclt> de uitgangsspanning van den generator met behulp
van den altenuator zoodat men een behoorlijken naalduitslag verkrijgt op
den output-meter. Vervolgens zoekt men de grootste naalduitslag te ver
krijgen door het bijregelen van den padder of van den magnctischcn kern
van den L.G.-oscillator.
Zoodra deze regeling geschied is kan men zeker zijn dat voor een
frequentie in de buurt van die van Droitwich de oscillatorkring samenloopt
met die van den afslcmkring zonder dat de betreffende frequentie werke
lijk samenvalt met die van Droitwich als aangegeven op de afstemschaal.
Om er zich van te verzekeren injecteert men aan den ingang van den
ontvanger een sein van 200 kHz, gemoduleerd op 30 % met 400 Hz
en door langzaam de afstemming van den generator te veranderen zoekt
men de frequentie voor dewelke de maximum naalduitslag verkregen
wordt op den output-meter. Op dezelfde wijze controleert men de schaalpunten voor Huizen (160 kHz) en Oslo (264 kHz).
Zijn de afwijkingen te groot dan kan men de fout verdeden door
een lichte ontregeling van den padder (of de zclfinduclie der spoel) van
den L.G.-oscillator.
61

•s
Daar het aantal stations in dit golfbereik zeer beperkt is kan men
het in sommige gevallen stellen met een juiste trimming op den zender
die voor den gebruiker van den ontvanger het meest belang heeft. Heeft
deze geen bepaalde voorkeur dan verzorgt men bizondcr de afregeling
op het middentrimpunt dus + 200 kHz.

Werkwijze op korte golf.
Indien de K.G.-kringcn een volledig stel rcgclorganen bevatten (regel
bare trimmer en zelfinductic voor den afstemkring en regelbare padder
of zelfinductic voor den oscillalor) dan is de werkwijze als voor den
omroepgolfband, dus :
1°) Trimmen van schaal en afstemkring ,op 16 MHz.
2°) Trimmen van schaal en afstemkring op 6,5 MHz (padderpunt).
3°) Trimmen van schaal en oscillatorkring op 16 MHz.
4°) Trimmen van schaal en oscillatorkring op 6,5 MHz.
5°) Controle van den samenloop op 9 MHz.
Jammer genoeg is het K.G.-dccl van de meeste courante ontvangers
in dit opzicht niet zeer verzorgd. Zoo is meestal de K.G.-oscillatorpaddcr
slechts een vaste condensator. Zelfs in dat geval moet men nog trachten
een behoorlijken samenloop der afstemkrommen te verkrijgen voor een
deel van het afstembereik. Men handelt als volgt :
Men brengt de afstemnaald tegenover het 50 m (6 MHz) punt op
de schaal.
Men injecteert een 6 MHz-sein, op 30 % gemoduleerd met 400 Hz,
over een 400 fl weerstand, men regelt dan de zelfinductic van de K.G.oscillatorspoel door verschuiving der draadtocrcn of van den H.F.-ijzcrkern
tot dat men de maximum uitgangsspanning verkrijgt. Verschuift men de
draadtoeren dan mag men ze niet overdreven dicht bij elkaar brengen,
want, in dit geval verhoogt men niet alleen de zelfinductic maar ook de
eigen capaciteit der spoel waardoor het afstembereik minder ruim wordt.
Men .injecteert vervolgens een sein van den multivibrator en men
regelt de zelfinductic der K.G.-afstemspoel door verplaatsing der draaitoeren ofwel door verschuiving van den H.F.-ijzerkcrn totdat men den
maximum naalduitslag verkrijgt op den output-mctcr. Op die wijze is den
ontvanger volledig getrimd op 6 MHz (50 m).
Indien men over minstens één K.G.-trimmcr beschikt (hetzij op den
oseillator of op de afstemming) dan bedient men zich ervan om de
afstemkring te regelen t.o.v. den oscillatorkring op de hoogste frequenties
van het tafstembereik. Daartoe brengt men de afstemnaald van den ontvanger tegenover het punt 20 m op de schaal en men injecteert een
multivibratorsein over een 400 ft weerstand. Men regelt de trimmer bij
tot men de maximum naalduitslag op den output-metcr verkrijgt.
Aldus getrimd verkrijgt men volmaakten samenloop der twee kringen
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aan dc uiteinden van het afslembereik. Wat de nauwkeurigheid der verdcelingen van de afstemschaal betreft, deze zijn juist in de buurt van
50 m en indien het wil meevallen zijn de afwijkingen niet al te groot voor
de andere dcclen van hel afstembereik.

En ah men geen multivibrator heeft ?

!

Vermits door een multivibrator te gelijkertijd alle radio-omroepfrequenties worden opgewekt is het mogelijk op uiterst eenvoudige wijze
twee kringen op elkaar af te reglen zonder dat men er toe verplicht is
zich te bekommeren om de volstrekte waarde der frequenties waarop de
afrcgcling geschiedde.
Nochtans zijn op verre na niet alle H.F.-gcneratorcn uitgerust met
een multivibrator. Is het dan noodig, indien uw generator zoo niet is
uitgerust terug te gaan tot de oudere, klassieke trimmethodc waarbij
gebruik wordt gemaakt van een bijkomenden draaicondcnsator en
tevens het confort van de hierboven beschreven methode te verzaken ?
Gelukkig is het tamelijk gemakkelijk de «kunstmatige storing»
van den multivibrator te vervangen door elke andere storingbron. Werkt
men op een plaats waar de nijverheidsstoringen niet ontbreken dan kan
het gcruisch dat zij verwekken reeds volstaan om den multivibrator te
vervangen. Het is evenwel vcrkicslijker zelf storingen op te wekken met
behulp van een kleine vonkzender als b.v. een buzzer. Wil men zich
daarvan bedienen dan volstaat het den ontvanger te verbinden met een
draadje van een twintigtal cm dat als antenne gebruikt wordt en de inputspanning te regelen door er den buzzer dichter bij of verder vandaan op te
stellen.
Beschikt men ook niet over een buzzer dan dient men gebruik te
maken van een hulpcondcnsator, zooals beschreven door Plancs Ry en J.
Gély (1) wat wij hieronder in het kort herhalen.
Rol van den hulpcondensator. — Daar het ónmogelijk is gelijktijdig
' de overeenstemming van drie elementen te verkrijgen (ingangskring,
oscillalorkring en afstemschaal), moet men, zooals hierboven beschreven,
met het regelen van den ingangskring in overeenstemming met de schaal
beginnen. Gedurende deze eerste bewerking moet de mogelijkheid bestaan
om den oscillator te regelen op de noodigc frequenties, zonder dat daaruit
tevens een wijziging voortvloeit van den ingangskring. Deze voorwaarde is
echter niet te verwezenlijken zoolang de twee kringen geregeld worden
door de twee rotors (van een draaicondcnsator) die gelijktijdig op één as
draaien.
Zoo vervangt men dan ook, gedurende het trimmen van den afstemkring met de schaal, het oscillatorvak van den draaicondcnsator door een
(1) A. Planès Py <S J. Gély. — Handboek nr. I.
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•onafhankclijken draaicondensator. Men maakt de verbinding met de vaste
platen van het betreffende condcnsatorvak los en men verbindt ze over
zoo kort mogelijke draden met de vaste platen van een hulpcondensator
-waarvan de bengel verbonden is met het chassis.
Het is goed, daarvoor een in een kastje gemoutccrden draaicondensator te gebruiken die men met soepele verbindingen en krokodilklcmmen
kan verbinden.
Het verdient de voorkeur, maar het is geen noodzakelijkheid, dat de
platcnvorm van den hulpcondensator en van den afslemcondcnsator
dezelfde is. Best wordt de hulpcondensator uitgerust met een 100° of 180°
schaal.
A/regeling tusschen ingangskring en afstemschaal, — De hulpcon
densator wordt verbonden in de plaats van hel oscillatorvak van den
afstemcondensator. Men handelt verder als volgt :
1°) De afstemnaald van den ontvanger wordt op 1400 kHz gesteld.
De generator injecteert dezelfde frequentie steeds op 30 % gemoduleerd
met 400 Hz aan den ingang van den ontvanger.
2° De hulpcondensator wordt zóó geregeld dat de maximum uitgangsspanning op den indicator verkregen wordt.
3°) Men regelt den afstemtrimmer teneinde de naald van den outputmeter verder te doen uitslaan. Staat deze op maximum, zóó dat er een
lagere lezing volgt bij elke retouche van den trimmcrsland, dan is de
trimmer juist geregeld.
4°) Men injecteert een gemoduleerd sein van 574 kHz in den ontvan
ger. Men stelt den draaicondensator van den ontvanger in op deze frequen
tie en men zoekt den hulpcondensator in. een positie te brengen waardoor
men een maximum uitslag verkrijgt op den output-meter.
5°) De afstemcondensator van den ontvanger wordt langzaam ver
draaid en men zoekt hiermede ook den stand waardoor men den maximum
naalduitslag verkrijgt op den output-meter. Indien deze positie overccnstémt met de schaalverdeeling 574 kHz dan is alles volmaakt. Indien de
afwijking niet méér dan 4 kHz bedraagt aan weerszijden van dit punt dan
is de verstemming aanvaardbaar. Is ze daarentegen grooter dan is dit het
gevolg van een onjuiste zelfinductie van de afstemspoel.
Verkrijgt men het maximum op een lagere frequentie dan 574 kHz
dan is de zelfinductie te laag. Omgekeerd indien het maximum boven de
574 kHz valt, dan is de zelfinductie te hoog. Men kan ze dan probeeren
jjuist te maken door het verschuiven van de kern of eindtocrcn zooals
hierboven reeds beschreven werd. Na een dergelijk ingrijpen herhaalt men
de bewerkingen 1, 2 en 3 om den trimmer terug juist in te stellen.
6°) Men eindigt met de controle van het midden-snijpunt. Hiertoe
injecteert men een gemoduleerd sein van 904 kHz. De draaicondensator
van den ontvanger wordt op deze frequentie ingesteld en de hulpdraai44

condensator brengt men in de positie waardoor men maximum-naalduitslag
op den output-meter verkrijgt.
7°) Men zoekt nog maximum naalduitslag op den output-meter terwijl
men langzaam den afstcmcondensator van den ontvanger verdraait. Ver
krijgt men dit tussclien 899 en 909 kHz dan kan men het trimmen als
geëindigd beschouwen in het midden-trimpunt van het betr. golfbereik.
is de afwijking grooter dan is de platenvorm van den afstemcondensator
niet in overeenstemming met de afstemschaal van den ontvanger.
Afregeling tussclien den oscillator en de afstemschaal.
Nu de
ingangskring past bij de afstemschaal raakt men deze regeling niet
meer aan. Om de overeenstemming tusschen afstemschaal en oscillator
te verkrijgen schakelt men den afstemcondensator terug in vermits de
hulpcondensalor nu niet meer noodig is. Nu geschiedt het trimmen als
volgt :
1°) De afstemcondensator wordt op 1400 kHz gedraaid en men injecteeert een gemoduleerd sein met deze frequentie.
2°) De oscillatortrimmer wordt zóó geregeld dat men een maximum
naalduitslag op den output-meter verkrijgt.
3°) De naald van de afstemschaal wordt op 574 kHz gebracht en
men injcectecrt een gemoduleerd sein met deze frequentie.
4°) Men regelt de oscillatorpadder (of, indien dit een vaste conden
sator is, de kern van de oscillatorspoel) totdat de maximum naalduitslag
op den output-meter verkregen wordt.
5°) Men werkt het trimmerpunt bij door herhaling der bewerkingen
1 en 2.
6°) Men controleert het midden-trimpunt door de afstemnaald van
den ontvanger op 904 kHz te plaatsen door een gemoduleerd sein met
dezelfde frequentie te injecleeren.
7°) Langzaam den afstemcondensator van den ontvanger draaiend
tracht men de maximum naalduitslag op den output-meter te verkrijgen.
Indien dit op maximum 5 kHz van 904 kHz gebeurt dan is de ontvanger
goed getrimd. Is de afwijking grooter dan kan men een onjuiste regeling
der M.F.-afstemming vermoeden ofwel een onjuist gedimensioneerd vast
deel van den oscillatorkring (padder of zelf inductie). Men zal dan goed
doen de desbetreffende, reeds opgegeven vingerwijzingen te herlezen.
Lange-golf- en korte-golfbereiken.
De hierboven beschreven
trimmethode voor het omroepgolfbereik kan eveneens gevolgd worden
de L.G. en K.G.-bereiken voor zoover voldoende regelbare elementen voor
handen zijn in de desbetreffende afstemkringen.
Zijn niet voldoende regelbare elementen voorhanden dan stelt men
zich tevreden met een trimmethode die slechts voor bepaalde deelen va*
een afstembereik voldoening schenken en wel door te handelen zooals voor
deze afstembereiken reeds beschreven werd. .
Het eenige verschil is gelegen in het feit dat de multivibrator vervan65
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gen wordt door een hnlpcondensator die in de plaats van den afstcmcondcnsator gebruikt wordt terwijl men steeds bijrcgclt tot de maximum
naalduitslag verkregen wordt op den output-metcr.

Wanneer moet men trimmen ?
Op deze vraag zouden wij willen antwoorden : altijd. Inderdaad,
onverschillig of den ontvanger pas gebouwd werd en nog niet getrimd,
ofwel of hij geheel afgeregeld uit de fabriek komt en een lange spoorreis
mede maakte om ter bestemming te komen, ofwel nog of hij gedurende
maanden reeds gebruikt werd, zijn er toch altijd vrij groote kansen dal de
kringen min of meer verstemd zijn.
Getrimd volgens de hierboven beschreven methodes, zal het apparaat
altijd betere resultaten opleveren en de gevolgen van schokken, vervor
mingen van condensator plaatjes of andere wceke dcelcn, de werking der
warmte enz. zullen meteen verdwenen zijn en er zal weer een behoorlijken
samenloop heerschen tusschen dc kringen en de schaalaanwijzingen zal
daardoor weer verkregen worden.
Het verdient aanbeveling na het trimmen dc regelbare condensatoren
onbeweeglijk te maken met een druppeltje zegellak op de koppen der
regelschrocven. Men dragc er zorg voor geen lak te storten tusschen de
condcnsatorplaatjes.
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HOOFDSTUK X.

GEVOELIGHEIDSMETINGEN AAN ONTVANGERS.
Standaard-gevoeligheid en nuttige gevoeligheid.
Evenals bij dc vroeger besproken gcvoeligheidsmetingcn waar deze
grootheid bepaald werd voor een grooScr of kleiner aantal versterkertrappen, wordt de gevoeligheid ook hier bepaald door een H.F.-seinspanning,
op 30 % met 400 Hz gemoduleerd, die een L.F.-nivcau van 50 raW
eindvermogen oplevert.
Men mag evenwel hierbij niet uit liet oog verliezen dat de ontvanger
en de antenne een geheel vormt. Derhalve mag de generator-seinspanning
niet direct naar dc antenncklcm van den ontvanger gevoerd worden maar
wel naar het vrije uiteinde van deze antenne.
Evenals tijdens dc andere gcvoeligheidsmetingcn stelt men alle contróle-elcmcnten zóó in, dat met den ontvanger de hoogste versterking ver
kregen wordt. De waarde die men aldus voor de gevoeligheid verkrijgt
heet standaard-gevoeligheid.
Definitie van de standaard-gevoeligheid. — De standaard-gevoeligheid
van een ontvanger noemt men dc op 30 % met 400 Hz gemoduleerde
H.F.-seinspanning die, inwerkend tusschen dc antenne- en aardklemmen
van den ontvanger aan den uitgang ervan een L.F.-vermogen van 50 ihW
opwekt.
Dc standaard-gevoeligheid is evenwel geen maatstaf voor de zwakste
uitzendingen die met het apparaat nog kunnen worden beluisterd. Indien
b.v. voor een zekere frequentie gevonden wordt dat de standaard-gevocligheid 8 /x\ bedraagt dan verkrijgt men met een zender die eveneens een
anlcnnespanning van 8 p,\ opwekt een L.F.-cindvermogen van 50 mW.
Is dit wel voldoende voor liet luisteren ? Men kan dit niet zóó op voorhand
zeggen, want hel kan gebeuren dat de ontvanger « op volle kracht » zoo
sterk ruischt dat het luisteren hierdoor gehinderd wordt.
Men moet dus niet alleen rekening houden niet dc standaard-gevoeligheid maar eveneens met dc verhouding tusschen het sein en het ruischen.
Het sein moet dus sterker zijn wanneer het ruischen uitgesproken is wil
men dc ontvangst boven hel ruischen doen uitkomen. Daaruit volgt ook
dat men tengevolge van het ruischen dc volle gevoeligheid van den ontvan
ger zooals hierboven gedefinieerd niet kan gebruiken.
Zoo komt men tot het begrip der bruikbare gevoeligheid. Hierdoor
wordt de gevoeligheid uilgedrukt van een met gematigde versterking wer-
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kenden ontvanger waarbij bet ruischen merkbaar minder is dan de geluids
sterkte. Men is overeengekomen hel ruischen als zwak genoeg te beschouwen t.o.v. hct sein, wanneer het ruischnivcau twintigmaal (26 decibel)
zwakker is dan dit van het sein, de twee grootheden als spanning gemeten
zijnde. Daar het vermogen evenredig is met de tweede macht der spanningen, moet het L.F.-ruischvermogen 400 maal zwakker zijn dan het L.F.vermogen van het signaal.
Om de bruikbare gevoeligheid te verhoogen moet men dus het L.F.eindvermogen vergelijken, in tegenwoordigheid cencr draaggolf, met of
zonder modulatie, door de versterking van den ontvanger zóó te reglcn
dat het uitgangsvermogen, samen met de modulatie 50 mW bedraagt
terwijl het zonder modulatie 400 maal zwakker is, dus 0,125 mW.
Tusschcn de twee metingen in mag niets veranderd worden aan de
versterkingsvoorwaarden van den ontvanger. Een der hierop invloed heb
bende factoren is de automatische sterktcrcgeling (A.R.S.). Zooals bekend
is de werking hier van afhankelijk van de H.F.-draaggolf. Probeert men
nu het eindvermogen van liet ruischen te melen door het geïnjecteerde
H.F.-sein te onderbreken dan vermindert de A.S.R.-spanning waardoor de
versterking van den ontvanger toeneemt en de meetresultaten beïnvloed
worden. Daarom doet men deze meting steeds met behoud van een ongcmodulecrd H.F.-sein. — Op die wijze verandert niets aan de versterking
van den ontvanger.
Deze toelichting maakt de volgende definitie begrijpelijk.
Definitie van de bruikbare gevoeligheid. — De bruikbare gevoeligheid
van een ontvanger noemt men de spanning van een met 400 Ilz op 30 %
gemoduleerd H.F.-sein tusschen antenne en aarde, waardoor men een
50 mW uitgangsvermogen verkrijgt en slechts 0,125 mW zonder modulatie.
In feite is het niet het ongcmodulcerdc sein dat de betreffende
0,125 mW verwekt. Dit is het ruischvermogen ontstaan uit verschillende
oorzaken, vooral de thermische bewegingen der electroncn door de gelei
ders, de onregelmatigheden der electronenemissie van de kathodes der
lampen (ionisatie-effect bepaald door het cleclronenbombardcmcnl der
gasmolecules) enz.
Om evenwel zeer juist uit te drukken wat er geschiedt dient er aange
merkt te worden dat de draaggolf zelf ruischt wat ook een zekeren invloed
heeft bij de gemeten ruischspanning.
In het kort geeft de standaard-gevoeligheid ons een idee over de
zuiver theoretische mogelijkheden van een ontvanger. Deze zijn niet
zonder belang. De bruikbare gevoeligheid geeft ons echter bescheid over
de werkelijke mogelijkheden van een gegeven apparaat.
Verder valt nog op te merken dat de gevoeligheid van een ontvanger
sterk kan varieeren voor de verschillende afstembereiken en zelfs binnen
de grenzen van een zelfde afstembereik. Het volstaat dus niet ze te meten
voor een enkele frequentie. Integendeel is men er op aangewezen ze op te
68
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nemen voor meerdere frequenties in elk afstembereik en vervolgens
krommen te tcekenen die dan grafisch voorstellen op welke wijze de
gevoeligheid in verband met de frequentie varieert.
KUNSTANTENNE.
i

Bij het meten der stnndaard-gcvoclighcid en der bruikbare gevoelig
heid moet hel II.F.-scin over een kunstantenne aangevoerd worden naar
do antenne- en aardklcmmcn van den ontvanger.
Met een ontvanganlcnnc worden de « golven » opgevangen en de
daardoor in de antenne opgewekte H.F.-spanningcn vinden hun weg naar
den ontvanger. Naargelang de meetkundige karakteristieken bezit de
antenne een zekere zclfinductie en een bepaalden weerstand.
Voert men metingen uit met behulp van een generator dan is het
niet meer noodig clcctromagnctische trillingen om te zetten in H.F.spanningcn vermits deze als dusdanig door den generator worden voortgebraclit.
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Fig. 17. — Kunstantenne.
Fig. 10. — Werkelijke afmetingen van eene mei fig. 17 overeenstemmende
antenne.
Men kan dan ook in de plaats van de antenne een elcctrischidentischc schakeling gebruiken. Men noemt dit een kunstantenne of
kunstmatige antenne ; de schakeling is een kring met dezelfde elcctrische
karakteristieken (eigenschappen) als een normale antenne.
Volgens een standaard, bepaald voor het «Institutc of Radio-Enginccrs»
en die eveneens in vele Europeeschc landen gebruikelijk geworden is,
bestaat een kunstantenne uit een stel impcdantics zooals voorgcstcld in
fig. 17. Een dcrgclijkc kunstantenne staat gelijk met een werkelijke
antenne waarvan de afmetingen in fig. 18 zijn opgegeven en die zich op
grooten afstand bevindt van elke geleidende massa, met uitzondering
nochtans van de aarde.
Voor de omroep- en lange golf kan de kunstantenne practisch ver69
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vangen worden, met een voldoende benadering, door een capaciteit van
200 pp.F ; Voor de korte golf (tusschen 50 en 15 m) kan men ze vcrvangen door een weerstand van 400 O
De betreffende weerstand moet volkomen inductievrij zijn. Een
weerstand in geperste stof, of desnoods een laag-weerstand is het meest
geschikt. Het gebruik van een draad gewikkelde weerstand dient vermeden
te worden tenzij de wikkeling speciaal werd uitgevoerd (bifilair, of naar
Ayrton en Perry) zoodat hij eveneens volkomen inductievrij is.

Meting der standaard-gevoeligheid.
De uitgangsklemmen van den generator worden voor de omroep- of
de lange-golf over een capaciteit van 200
en voor de korte golf over
een weerstand van 400 Q verbonden met de « antenne »-klcm van den
ontvanger. De klem «massa» van den generator wordt direct met de
aardkiem van den ontvanger verbonden.
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De generator wordt op de gewcnschtc frequentie geregeld en het sein
wordt met 400 Hz op 30 % gemoduleerd. De stcrktercgclaar van den
ontvanger wordt op maximum gedraaid en de toonreglaar op « scherp ».
De ontvanger wordt precies op het generatorsein afgestemd. Hiermede
verkrijgt men de grootste uitslag op den output-mclcr.
Met behulp van den attenuator regelt men de generatorsspanning
zóó dat men een uitgangsniveau van 50
verkrijgt. De op den generator
afgelezen spanning is de standaard-gevoeligheid voor de frequentie waarop
de meting geschiedde.
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Men heeft er alle belang bij de standaard-gevoeligheid op te nemen
voor verschillende frequenties in elk golfbereik, namelijk voor de trim,
punten, de frequenties die overeenstemmen met de uiteinden van het
afstembereik en de frequenties in het midden tusschen de trimpunten
(punten der grootste verstemming tusschen oscillator- en afstemkringen).
Voorbeeld. — Door de hierboven beschreven methode heeft men de
in nevenstaande tabel vermelde waarden opgenomen voor de standaard
gevoeligheid (50 mW output).
Teekent men de aldus gevonden waarden op in een diagram en ver
bindt men de verkregen punten door een kromme dan verkrijgt men do
gevoeligheidskrommen van fig. 19.
Gemiddelde toaarden der standaard-gevoeligheid. — De standaard
gevoeligheid kan sterk verschillen van het eenc ontvangtoestel tot het
andere, naargelang de schakeling en de eigenschappen der gebruikt*
bouwdeclen. Zij verschilt bovendien van het cene golfbereikt tot het andere

Fig. 19. — Standaardgevoeligheidskromme van een type-ontvanger.
alsmede voor de verschillende frequenties van een zelfde golf bereik. Zoo
is ze in het K.G.-bcrcik doorgaans minder gunstig dan op do omroepgolf
en in dit laatste afstembereik is ze grooter in de trimpunten (zie de drie
uitgesproken toppen der O.G.-gevocligheidskromme van fig. 19).
Hieronder hebben wij de standaard-gevoeligheid opgegeven voor
enkele tocstcltypes. Het zijn gemiddelde waarden en groote afwijkingen
kunnen voorkomen bij ontvangers der zelfde soort. Vooral door de tegenkoppcling kan de standaard-gevoeligheid aanzienlijk verzwakt worden.
De volgende waarden hebben betrekking op de omroepgolf :
1°) Ontvanger met rechtstreeksche versterking met één H.F.-trap,
roostcrdetector en L.F.-pcntode.
Standaard- gevoeligheid 200 ^V.
2°) Ontvanger met rechtstreeksche versterking met twee H.F.-trappen,
diodedctector en twee L.F.-trappen.
Standaard-gevoeligheid 30 ^V.
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3°)

Super met een M.F.-trap, diodedctcctor en met steile pcnlode.
Standaard-gcvoclighcid 60
4°) Zelfde super maar met één L.F.-voorverstcrkertrap.
Standaard-gcvoclighcid 15 tot 25 y^V.
5°) Zelfde super : zéér goede constructie.
Standaard-gcvoelighcid 5 tot 15 fi\.
6°) Zelfde super met H.F.-voorverstcrkcrtrap.
Standaard-gcvoclighcid 1 tot 5 ^V.

Meting van de bruikbare gevoeligheid.
Gebruik van de niveau-indicator. — Om deze meting uit te voeren
moet de nivenu-indicator verkonden worden met de primaire klemmen van
den luidsprekcr-transformator. Men moet inderdaad een uitgangsniveau
van 0,125 mW meten wat aan de klemmen der sprcckspocl overeenstemt
met een zeer geringe spanning die uiterst moeilijk zou af te lezen zijn op
het meetinstrument. (Met gewone instrumenten kan men gcenc spannin
gen van minder dan 0,1 V juist aflezen.)
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Fig. 20. — Afgelezen spanning op een 1600 V, Q instrument voor een
output van 50 mW in functie der uitgangsimpedantie.
Vermits het voor de meting der bruikbare gevoeligheid noodig is de
geïnjecteerde spanningen voor 50 mW en voor 0,125 mW te bepalen
moeten twee verschillende meetbereiken van het instrument gebezigd
worden, n.1. het 30 V-mectbercik voor de 50 mW en het 1 V-mcetbereik
voor de 0,125 mf.
De aanwijzingen van het instrument die men resp. verkrijgt voor
50 mW en voor 0,125 mW kan men aflezen uit de grafieken van fig. 20
en 21 die werden opgeteekend voor alle meetinstrumenten met een wisselstroomweerstand van 1600 X)/V.
Men behoeft zich niet te verwonderen over het verloop der kromme
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van fig. 21, waaruit blijkt dat voor hetzelfde uitgangsvermogen, de op
hel instrument afgclczcn spanning geringer wordt naarmate de uitgangsimpedantie verhoogt. Men mag inderdaad niet vergeten dat voor het 1 Vmectbercik de weerstand van hel meetinstrument betrekkelijk laag wordt,
vergeleken met de impedantie waarmede zij parallel geschakeld is. Hoehoogcr deze laatste is des te sterker wordt de stroom door het meetinstru
ment vergeleken bij de stroomsterktc welke in de primaire van den
luidsprekertransforinator hccrscht.
Men kan hier dan ook de formule
E2

W =

z

uit hoofdstuk III niet toepassen. Alleen wanneer de weerstand van het
meetinstrument hoog is ontslaat er geen abnormale stroomvcrdceling.
Voorbeeld. — Met een luidspreker waarvan de impcdanlc 7000 0
bedraagt moet men volgens fig. 20 op het mcctbercik 30 V een spanning
van 16,4 V aflczcn voor 50 mW-eindvcrniogcn.
Volgens fig. 21 leest men 0,173 V af voor 0,125 W-eindvermogcn.
(op de 1 V-schaal).

-
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Fig. 21. — Afgelezen spanning op 1600 V, O instrument voor een output
van 0,125 mW in functie der uitgangsimpedantie.
Meetinstrumenten met een anderen weerstand. — Gebruikt men een.
meetinstrument met een anderen weerstand dan 1600 O/V dan kunnen dekrommen van fig. 20 en 21 niet dienen. Men moet dan andere krommen
teekenen.
Om dit te doen gebruikt men de vergelijking
E =

V P X R

1 +

daarin
E
P
R

R

r X M
is :
de op het instrument afgelezen spanning in Volt.
het eindvermogen in Watt.
de weerstand in O van de transformatorprimaire.
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r de weerstand in f)/V van hel meetinstrument voor wisselstroom.
M het gebruikte mectbcrcik in Volt.
Voor het geval dat P = 50 mW heeft men
E =

0,224 V R

1 +

R

i

r X M

en voor P = 0,125 mW
E =

0,0112 VS

1 +

R

r X M
Voor het mcctbereik M, rekening houdend met de inwendige wcev.-stand r van het instrument, berekent men de waarden van E voor enkele
waarden van R. Men brengt ze in een gelijkaardig lijnennet als dat der
fig. 20 en 21 en men verbindt de aldus verkregen punten door een
ononderbroken lijn.
Werkwijze. — De generator wordt op dezelfde wijze met den ontvan
ger verbonden als voor het opnemen der standaard gevoeligheid d.i. over
een kunstantenne, over een condensator van 200 /tjxF in het omroep- of
lange golfbereik of over een 400 ^ weerstand voor metingen in het korte
golfbereik. Men werkt met een sein met geschikte frequentie, met 400 Hz
gemoduleerd op 30 %.
De ontvanger moet juist op deze frequentie worden afgestemd. De
sterkleregelaar blijft ongeveer in het midden van zijn rcgclbcreik.
Met den attenuator regelt men de gcncralorspanning tot men het
eindvermogen 50 mW verkrijgt (zie fig. 20).
Zonder wat ook te veranderen aan de regeling van den ontvanger of
den generator schakelt men de L.F.-modulatic uil. Men bepaalt dan het
ruischniveau door het meetinstrument achtereenvolgens om te schakelen
desnoods tot het meetbereik 1 V.
Indien de op het instrument afgelezcn spanning diegene overtreft
welke overeenstemt met 0,125 mW (zie fig. 21) schakelt men het instru
ment terug op het meetbereik 30 V, stelt de L.F.-modulatie terug in werking
en de sterktcregelaar van den ontvanger wordt verdraaid zoo dat de ver
sterking vermindert. Vervolgens verhoogt men de uitgangsspanning van
den generator (met den attenuator) om terug het eindniveau 50 mW
te verkrijgen (volgens fig. 20).
Indien daarentegen de op het meetinstrument afgelezcn spanning,
zonder L.F.-modulatie, lager is dan die welke overeenstemt met een niveau
van 0,125 mW (volgens fig. 21) dan moet de sterkteregcling van den
ontvanger verhoogd worden. Vervolgens herstelt men de L.F.-modulatie
en men bepaalt de generatorspanning voor 50 mW-cindvermogen.
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Men herhaalt achtereenvolgens deze bewerkingen totdat men een
positie van den sterktcregelaar van den ontvanger vindt waarvoor het
uitgangsniveau met de L.F.-modulatic 50 mW bedraagt en zonder modulatie
0,125 mW. De op de altenuator afgelczen spanning voor het 50 mW-niveau
is dan de bruikbare gevoeligheid van den ontvanger.
Zeer belangrijke bemerking. — Het is volstrekt noodzakelijk het
meetinstrument terug op 30 V te schakelen alvorens de L.F.-moduIatie
terug in te schakelen. Verwaarloost men dit, dan kan het instrument
vernield worden tengevolge der sterke overbelasting die hierdoor ontstaat.
Voorbeeld. — Men wil de bruikbare gevoeligheid bepalen van een
ontvanger, uitgerust met een luidspreker waarvan de impedantie 7000 {]
bedraagt (zie hoofdstuk III). — Uit fig. 20 kan men af leiden dat voor
het meetbereik 30 V, het uitgangsniveau 50 mW overeenstemt met een
spanning 16,4 V. Uit fig. 21, voor het meetbereik 1 V ziet men dat het
eindniveau 0,125 mW overeenstemt met de spanning 0,173 V.
De sterktcregelaar staat ongeveer in het midden van zijn rcgclbcreik
en men vindt een gevoeligheid van 80 ^V voor een sein van 1000 kHz
gemoduleerd op 30 % met 400 Hz. Schakelt men de modulatie uit dan
leest men met het 1 V-mectbcrcik een ruisclispanning van 0,11 V af. Deze
spanning is lager dan die welke men moet aflczcn voor 0,125 mW (het
zou 0,173 V moeten zijn); men verhoogt dan de versterking ccnigszins
met den sterktcregelaar. Vervolgens, na vooraf het meetinstrument terug
op het 30 V-meetbereik geschakeld te hebben moduleert men het generatorscin weer terug. Met behulp van den altenuator brengt men de uitgang*spanning terug op 16,4 V wat overeenstemt met een output van 50 mW.
De gevoeligheid bedraagt dan b.v. 35 /aY,
Men schakelt opnieuw de modulatie uit en den output-meter wordt
weer op het 1 V-mcctbcreik omgcschakeld.
Men leest dan b.v. een spanning van 0,15 V af. Nog steeds is de
spanning 0,173 V niet bereikt die overeenstemt met liet standaardniveau
van 0,125 mW-ruischvcrmogcn. Er dient nogmaals voorzichtig bijgcregeld
te worden met den sterktcregelaar.
Herhaalt men de bewerking nog ccns dan verkrijgt men b.v. resp.
25 pV en 0,173 V. Dan is 25 p,V de bruikbare gevoeligheid van den
ontvanger op 1000 kHz.
Bemerkingen. — 1°) De nauwkeurigheid der meting van de bruik
bare gevoeligheid wordt beïnvloed door storingen waaraan men den ont
vanger dus geheel moet trachten te onttrekken.
2°) Nctbrom tengevolge van onvoldoende afvlakking kan vooral dc
meetresultaten met dc 1 V-schaal sterk beïnvloeden.
3°) Ook hier is het nuttig dc meting voor verschillende frequenties
te herhalen. Men kan dc verkregen resultaten optcckcnen in een lijnennet
als dat van fig. 19 en dc aldus verkregen punten doorverbinden. Men
bekomt dan de kromme der bruikbare gevoeligheid.
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HOOFDSTUK XI.

yERSTERKINGSMETING VAN DEN INGANGSKRING.

Wat noemt men de versterking van den ingangskring ?
De ingangskring dient om de in de antenne opgewekte H.F.-spanningen
door te geven naar het stuurroostcr der eerste lampen tevens een zekere
keuze tusschcn deze verschillende spanningen te doen. Tcrzclfdcrlijd wordt
de schakeling zóó ingcricht dat de gcwcnschtc spanningen verhoogd worden.
Doorgaans is de ingangskring samengesteld uit een nict-afgestcmde
primaire, geschakeld tusschen antenne en aarde ; deze primaire is gekop
peld met een afgestemde secondaire. Al naar de gebezigde koppclmcthodc
heeft men inductief gekoppelde ingangskringen, capacitief gekoppelde of
kringen met gemengde koppeling d.i. capacitief en inductief.
Aldus opgevat kan een ingangskring beschouwd worden als een H.F.transformator die soms, maar niet altijd, een spanningsverhooger is. —
Het is hoofdzakclijk de opslingcringscocffici^nt Q (kwalitcitsfactor) van
het spoclenslel die de verhouding van de aan de secondaire klemmen ver»
kregen spanning bepaalt t.o.v. de in de antenne hcerschendc spanning.
— In gunstige gevallen kan, voor liet omroepgolfbereik de coëfficiënt Q
wel 10 bedragen.
Hierbij valt evenwel aan te merken dat de opslingcrings-cocfficient Q
niet alleen betrekking heeft op den afgestemden kring maar wel op het
geheel dat hij met de primaire en met de antenne vormt. Deze laatste
verwekt een vrij sterke demping waardoor het verklaarbaar wordt dat wc
hier ver beneden de theoretische waarden van Q blijven die men verkrijgt
bij weinig of niet-gedempte trillingskringcn (door parallel geschakelde
impedanties). Dit is dan ook de reden waarom de versterking dient geme
ten te worden met een kunstmatige antenne.
Indien de versterking van den ingangskring gelijk is aan de verhou
ding tusschen zijne uitgangs- en ingangsspanningen dan zal men voor
d« meting het best doen zich te houden aan de practischc definities.
Definitie. — De versterking van den ingangskring is de verhouding
tusschen de gevoeligheid aan het modulatierooster der mcnglamp (punt
E van het bazisschcma) en de standaard-gevocligheid van den ontvanger»

Werkwijze.
De generator wordt zooal6 in fig. 22 verbonden met het generatorrooster der menglamp. Daartoe schakelt men een 20.000 fï-weerstand
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tusschen den ingangskring en hel modulatorroostcr van de mcnglamp
(praclisch dus lusschcn de topklem der lamp en de er aan bevestigde
verbinding); bovendien wordt in de verbinding tusschen generator cm
modulatorroostcr een condensator van 10.000 n,uF geschakeld. Men injec
teert een sein van de gcwcnsclite frequentie, 30 % gemoduleerd met 400 Hz
en men neemt de gevoeligheid op voor 50 mW-cindvermogen. Vanzelf
sprekend moet de ontvanger bij het opnemen der gevoeligheid zeer juist
.afgestemd zijn op de generatorfrequentie.
Vervolgens injecteert men hetzelfde sein over een kunstmatige antenne
(of over 200 fxfjJF voor de omroep- of lange golf, of over 400 Cl voor korte
golf) langs de ingangsklcmmcn van den ontvanger. Men neemt de gevoe
ligheid op voor 50 mW output. De verhouding tusschen de tweede en de
eerste gevoeligheid is de versterking van den ingangskring.

GEN
Uitgang

g g lOOOOppr

L%)

Ir

ingangz
kring

mi
Menglamp

22
Fig. 22. — Aansluiting van den generator voor' het meten der
versterking van den ingangskring.

>

Voorbeeld. — Met den generator geschakeld als op fig. 22 heeft men
met een sein van 1000 kHz een gevoeligheid van 30 ^V opgenomen op het
stuurroostcr der mcnglamp.
Met hetzelfde sein verkreeg men 12 ^(,V aan de ingangsklcmmcn van
den ontvanger.
De versterking van den ingangskring is bijgevolg :
30

= 2,5 maal.
12
Bemerkingen. — 1°) Om de versterking in decibel uit te drukken
zie het aanhangsel over c de decibel ».
2°) Het is best de versterking te bepalen voor meerdere frequenties
van het afslembcrcik.
In volgende tabel hebben wij de versterking opgenomen voor enkele
veel voorkomende schakelingen.
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HOOFDSTUK XII.

DYNAMISCHE ANALYSE DER VOORSELECTIE.
Storingsverzwaklking door het M.F.-deel.
Wij hebben reeds aangetoond dat de selectiviteit van een super
hoofdzakclijk verkregen wordt door het M.F.-dccI. De ingangskring heeft
voor de eigenlijke selectiviteit slechts een geringe betcekenis ; zijn selec
tieve eigenschappen komen vooral tot uiting door het feit dat storingen
van nict-naburigc stations er door vermeden worden (d.i. die zenders welke
op een zeer verschillende frequentie werken en die kunnen ontstaan
tengevolge van het mcngprincipe zelf).
Men zou kunnen zeggen dat de door het M.F.-deel bezorgde selectivi
teit geschikt is om de hinderlijke uitzendingen op naburige frequentie te
climinecren terwijl de selectiviteit van den ingangskring geschikt is om
de hinderlijke uitzendingen met méér verschillende frequenties te elimineeren.
Tusschcn de seinen op zeer verschillende frequentie vergeleken met
die waarop de ingangskring is afgestemd maar die toch storend kunnen
optreden en als fluiltoontjes doorkomen kunnen de stations genoemd
worden die op de middenfrequentie of op een naburige frequentie werken.
Deze seinen komen, zooals de andere, over de antenne in den ontvanger
en indien de voorselectie door den ingangskring niet voldoende is, om ze
te eliminccren, komen ze door tot op het rooster der eerste M.F.-lamp.
Deze seinen gaan hoofdzakclijk uit van kusttclcgraficslations en veroor
zaken fluittoontjes met het sein van liet station dat men wenscht te ont
vangen en waarop den ontvanger is afgestemd.
Het doel van de in deze jiaragraaf beschreven meting is te bepalen in
welke mate de storende seinen door den ingangskring verzwakt worden.
Deze verzwakking wordt uitgedrukt door de verhouding te berekenen
tusschcn de gevoeligheid voor 50 mW output voor een 30 % met 400 Hz
gemoduleerd M.F.-sein en de gevoeligheid voor een sein op de afstemfrcqucnlie van den ontvanger, sein dat eveneens 30 % gemoduleerd is
met 400 IIz voor een even grooten output van 50 mW ; de twee seinen
worden daartoe achtereenvolgens geïnjecteerd op de ingangsklcmmcn van
den ontvanger.
Werkwijze. — Men stemt den ontvanger af op de frequentie waarvoor
men dc meting wenscht uit te voeren. Men neemt de standaard-gcvoclighcid
voor deze frequentie op (zie Hoofdstuk X).
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Vervolgens, zonder iets te veranderen aan de verbinding tusschen
generator en ontvanger, noch aan de afstemming van den ontvanger, injec
teert men een sein met een frequentie gelijk aan de middenfrequentie
van den ontvanger. Dit sein moet 30 % gemoduleerd zijn met 400 Hz en
men neemt ook nu weer de gevoeligheid op voor 50 mW output.
De verhouding
Gevoeligheid voor de M.F.
Standaardgevoeligheid
is de verzwakking voor storingen door seinen op de M.F.
Voorbeeld. — Op de afstemfrequentie van 1000 kHz neemt men een
standaard gevoeligheid van 13 yxV op. Zonder iets te veranderen aan de
verbinding tuschcn ontvanger en generator noch aan de afstemming van
den generator injecteert men een sein van b.v. 472 kHz (de M.F. van deu
ontvanger) en men bepaalt voor 50 mW output de M.F.-gevocligheid
1,5 mV (= 115 ^V).
De verzwakking voor de M.F.-scin-storingen is bijgevolg :

,
i

1500

= 115 maal.
13
Bemerkingen. — 1°) Het is vooral nuttig de verzwakking der M.F.scinen te melen op de hoogere omroepfrequenties en de lagere « lange
golf s>-frequenties want deze afslcmfrequcntics liggen het dichts bij het
middcn-frequcnticgcbicd ; het is bijgevolg voor deze afstemposities van
den ontvanger dat het « doorslaan » der M.F. het sterkst is.
2°) Bedraagt de verzwakking minder dan 100 maal (40 db) dan kan
de ontvangst gestoord worden door dit soort seinen. Het verdient steeds
aanbeveling een sperkring, afgestemd op de M.F., in den antennekring
te schakelen. Daar een dergelijke kring als een filter werkt worden meteen
de seinen op naburige frequenties mede aanzienlijk verzwakt.
3°) Om de M.F.-verzakking in decibel uit te drukken raadplege men
liet aanhangsel over « De decibel ».

i
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Storingsverzwakking der spiegelfrequenties.

I

Met een super kan men voor elke oscillatorfrequcntic twee afstemfrequentics ontvangen. Dit vloeit rechtstrccksch voort uit de principes
waarop de superwerking berust en die wij hebben opgegeven in den aanhef
van hoofdstuk IX.
Is de oscillator afgestemd op de frequentie FQ en bedraagt de midden
frequentie Fm dan zijn de twee waarden Fjj en F,2 van de invallende golven
die men alzoo ontvangen kan :

j

Fh = F0-Fm en Fta = Fo + Fm
Het < vóórselector-effect» van den ingangskring heeft voor gevolg
dat één dezer frequenties wordt uitgekozen en bevorderd terwijl de andere

:

1
■

i
!
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verzwakt wordt. Aldus ontvangt men slechts één der invallende golven voor
elke frequentie van den localen oscillalor terwijl de andere zoozeer ver
zwakt wordt dat zij de ontvangst der eerste niet stoort.
De aldus te climineercn frequentie noemt men « spicgclfrcqucntie >.
Men zal dadelijk opmerken (dit volgt direct uit de twee bovenstaande
betrekkingen) dat het frequentieverschil tussclien de twee invallende
frequenties gelijk is aan het dubbele der middcnfrequentic.

.

Fi2 — Fü = 2 X F„
De naain « spicgclfrcquentic» is dan ook gemakkelijk te verant
woorden vermits de twee mogclijkc invallende frequenties symetrisch
aan weerszijden van de oscillatorfrequcntic gelegen zijn op een frequentie
gelijk aan de middcnfrequentic.
Indien de voorselectie ontoereikend is dringen langs de antenne ook
seinen binnen gelijk aan de afstcm-frcqucntic ± tweemaal de M.F. (dus
944 kHz ingeval de M.F. = 472 kHz) en deze seinen verwekken sterke
fluitloontjcs op sommige stations (vooral op de hoogcre omroepfrequen
ties alsmede op de lange en de korte golf). Vooral sterke locale 6tations
komen aldus door op verschillende afstemmingen van den ontvanger.
Bemerking. — In de meeste courante ontvangers neemt men als
af stemfrcqucnctic

F„ = F„ - F„,
voor de omroep- en lange golf. Voor de korte golf daarentegen wordt vaak
Fl2 = Fo + Fin

als afstemfrequentie gebezigd.
Definitie. — Men drukt de verzwakking der spicgclfrcquentic uit door
de verhouding der gevoeligheid op de spicgclfrcquentic tot de standaardgevoclighcid op de afstemfrequentie terwijl de ontvanger in beide gevallen
afgestemd blijft op de te ontvangen frequentie.
Men neemt de standaard-gevoelighcid op van den
Werkwijze.
gchcclen ontvanger op de afstemfrequentie F^ (zie Hoofdstuk X). Ver
volgens, zonder iets te veranderen aan de verbinding met den generator
noch aan de regeling van den ontvanger, injecteert men de frequentie
Flo = Fjj + 2 Fn, (m.a.w. men verhoogt de generatorfrequentie met twee
maal de middenfrcqucntic van den ontvanger ; dit nieuwe sein is eveneens
30 % gemoduleerd met 400 Hz. In de onmiddellijkc omgeving dezer
frequentie verstelt men de afstcmnaald van den generator teneinde de
maximum oulpul-spanning op den ontvanger te verkrijgen.
Men neemt opnieuw de gevoeligheid op voor 50 mW. De verhouding
tusschcn deze gevoeligheid voor de spicgclfrcquentic en de gevoeligheid
voor de afstemfrequentie geeft de maat voor de verzwakking der spiegelfrequentie.
Voorbeeld. — Op de seinfrequentie 1000 kHz meet. men voor de
standaard-gcvoeligheid 13 ^V.
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Zonder de afstemming van den ontvanger te wijzigen injecteert men
een sein van 1000 + 2 Fm = 1000 + (2 X 472) = 1944 kHz wat
eigenlijk de spicgclfrcqucntic is voor een M.F. van 472 kHz. Op deze
frequentie meet men een gevoeligheid van 2400 ^V.
De verzwakking voor de spicgclfrcqucntic is dus :
2400
= 184 maal.
13
Bemerking. — Om de verzwakking in decibel uit te drukken raad
plege men het aanhangsel « De decibel ».
In onderstaande tabel hebben wij ten titel van voorbeeld de ver
zwakking der spicgelfrcqucntie opgenomen voor verschillende afstemfrequentics met een ontvanger met goed gebouwden en juist afgcslemdcn
ingangskring.
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HOOFDSTUK XIII.
DYNAMISCHE ANALYSE VAN DE AUTOMATISCHE
STERKTEREGELING.
Doel der metingen.
De automatische sterkfercgeling (A.S.R) heeft voor doel het eindvcrmogen van den ontvanger constant te houden ondanks de spanning^
schommelingen in de autenne tengevolge van het sluicringsverschijnsel.
Met een ideale A.R.S.-schakeling zou het dus mogclijk zijn aan den
output van den ontvanger constante spanningen te verkrijgen >vclke span
ningen ook aan de ingangskleminen geïnjecteerd worden.
Zooals alle ideale dingen is ook een dergclijkc rcgclschakcling niet
te verkrijgen. Wat men practisch van dergelijkc schakelingen verlangt en
ook verkrijgt is, dat het effect van het sluicringsverschijnsel bij de ont
vangst zoo gering mogelijk wordt, dus wanneer de geïnjecteerde H.F.spanning varieert.
Indien b.v. de ingangsspanning aan den ontvanger 10.000 maal
hoogcr wordt en daardoor de uilgangsspaiining slechts 15 maal liooger is
kan men den A.S.R.-regelaar als zeer behoorlijk beschouwen.
De dynamische analyse van de A.S.R. heeft precies voor doel te
bepalen in welke mate de uitgangsspanningen van den ontvanger varieeren
wanneer men de aan den ingang geïnjecteerde spanningen verandert. Dc
resultaten dezer analyse kunnen worden opgetcckcnd in een kromme die
dan dc variatie der oulpul-spanning weergeeft in functie van de op de
ingangsklcmmcn aangelegde spanning. Wij zullen dit de A.S.R.-kromme
noemen.

Werkwijze.
Voor deze metingen wordt dc uitgangsindicator bij voorkeur verbonden
met dc primaire transformatorklcmmcn (zie Hoofdstuk III).
Over een kunstantenne (Hoofdstuk X) injecteert men op de ingangs
klcmmcn van den ontvanger een op 30 % met 400 Hz gemoduleerd sein
met dc verlangde frequentie. Men brengt dc output-spanning van den
generator op 1 V terwijl den drukrcgelaar van den ontvanger wordt bijgercgcld tol men 500 mW output verkrijgt in den luidsprekerkring (zie
fig. 6 Hoofdstuk III). Dc output-meter is op het 100 V-mcetbereik gescha
keld.
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Zonder den sterktcregelaar van den ontvanger nog aan te raken neemt
men achtereenvolgens op : de op den output-indicator afgelezen spannin
gen terwijl de decimale attenuator van den generator rcsp. geplaatst wordt
op de output-spanningen 100 mV — 10 mV — 1 mV — 100
— 10 ^V.
Naar gelang de i-nput-spanningcn van den ontvanger gereduceerd worden
vermindert ook de uitgangsspanning zoodat men wel verplicht is den voltmeter rcsp. op de meetbereiken 30 V — 10 V — 3 V en 1 V te schakelen
teneinde de metcrnaald altijd kinnen die twee derden van de schaal ie
brengen waar de nauwkeurigheid het grootst is.
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Fig. 23. — Correctie voor de 1 V meetschaal.
Fig. 24. — Correctie voor de 3 V meetschaal.
Met de diagrammen fig. 23 tot 27, opgesteld voor een meetinstru
ment met een weerstand van 1600 fli/V rekent men de aldus opgenomen
waarden om tot spanningen zonder belasting (zie ondcrslaande bemer
king).
..
leekent dan de omgerekende waarden in een diagram met het
zelfde lijnennet als fig. 28 en men verkrijgt dc A.S.R.-kromme door de
aldus
aangeteekendc punten door te verbinden.
Bemerking.
De omrekening der aanwijzingen van den output-mcier
inspanningen
zonder belasting is om de volgende reden noodzakclijk.
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Wanneer het meetinstrument gebruikt wordt als uitgangsindicator en
parallel geschakeld is met de uitgangsimpedantie van den ontvanger, neemt
dit mee!instrument een deel stroom op. De aldus door het instrument
omgeleide stroomsterkte is grootcr naarmate de eigen weerstand van het
instrument lager is, vergeleken met de uitgangsimpedantie, m.a.w. naar
mate men een hoogerc uitgangsimpedantie en een lagere instrumentweerstand heeft zal men op het instrument een spanning aflczen die meer en
meer van de werkelijke spanning afwijkt die, zonder parallel geschakeld
instrument, aan dc cindklcmmcn zou liccrschen. (De weerstand van het
instrument is gelijk aan het produkt van dc JJ/V waarde met het mcetbereik in V uitgedrukt.)
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Fig. 25. — Correctie voor de 10 V meetschaal.
Fig. 26. — Correctie voor de 30 V meetschaal.
Om de spanning te kennen welke zonder aanwezigheid van het
instrument zou heerschen moeten de aanwijzingen van het meetinstrument
omgerekend worden met behulp der diagrammen 23 tot 27.
Geval der meetinstrumenten met een andere weerstand dan 1600 O/V,
— Gebruikt men een meetinstrument met een anderen weerstand, dan
kunnen de diagrammen fig. 23 tot fig. 27 niet dienen. In dat geval moet
men andere diagrammen samenstellen.
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Daartoe gebruikc men de uitdrukking
e= E

(

R

1 +

)

r X M
waarin e de werkelijke spanning (zonder belasting) is in Volt.
E de op het instrument afgelezen spanning in Volt.
R primaire transformatorweerstand in Q|.
r weerstand in fl/V van het meetinstrument (voor wisselstroom).
M = gebruikt meetbereik in Volt.

1

V Schakelaar in stand 100 V o/

2

100

WL

ut

17/

O»

12 xx 70001

2 70
a
■Q

I5
N

I

/J

£ 50

Hobo

#

a
«o

M30

r

w

//ff-topo

30

50
A.fgelezen waarde

100

Z7

Fig. 27. — Correctie voorde 100 V meetschaal.

In de practijk berekent men voor elk meetbereik de waarde van den
factor
R

1 +

r X M
waarmede len de afgelezen spanningen E te vermenigvuldigen heeft om
de werkelijke spanning e te verkrijgen die zou heerschen zonder de belas
ting van het instrument.
Men bepaalt de waarde van dezen factor voor de verschillende waarden
der transformator-impedantie R. Vervolgens bepaalt men voor een gegeven
meetbereik en voor elke waarde van R twee waarden van c in overeenstem-
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ming mei E. Een dezer zal de maximum aflezing zijn (m.a.w. = M) de
andere wordt op ongeveer 1/3 dezer waarde genomen.
Men tcckcnl de twee daarmede overeenstemmende punten in een
coördinatenstelsel als die van fig. 23 tot 27 en men verbindt ze door een
rechte.
Men herhaalt deze bewerking voor elk mcctbereik van het instrument
en voor verschillende waarden van R.
Voorbeeld. — Een meetinstrument heeft voor wisselstroom en weer
stand r = 2000 ,Q/V. Voor het mcctbereik M=1 V en voor een impedantie
R = 7000 ,Q vindt men
R
7
7000
= 1 + — = 4,5
1 +
= 1 +
2000 + 1
2
r X M
Dus voor E =1 V heeft men e = 1X 4,5 = 4,5 V
E = 0,3 V heeft men e = 0,3 X 4,5
1,35 V
Zoodra deze twee punten in een diagram zijn opgctcckcnd verbindt
men ze door een rechte. Men herhaalt dezelfde bewerkingen voor andere
courante waarden van R en men verkrijgt aldus hel nomogram voor het
1 V mcctbereik. Op dezelfde wijze verkrijgt men de nomogrammen der
andere meetbereiken.
Voorbeeld. — De te analyseeren ontvanger bevat een luidspreker met
een impedantie van 7000 ,ft. Bijgevolg is de met een cindvcrmogcn van
500 mV overeenstemmende spanning op de klemmen van de transformator-primaire gelijk aan 60 V (zie fig. 6 Hoofdstuk III). Men wil de
werking van de A.S.R. besludccren op een frequentie van 1000 kHz.
Zooals hierboven beschreven injecteert men op de ingangsklcmmen
van den ontvanger een gemoduleerd sein met deze frequentie ; den ont
vanger wordt eveneens op dit sein afgestemd. De attenuator wordt op de
1 V-positie gesteld (output van den generator) en de stcrktcrcgclaar van
den ontvanger wordt zóó geregeld dat met het 100 V-mcctbereik van den
output-inclcr 60 V wordt afgclczcn. Vervolgens werkt men uitsluitend met
den decimalen attenuator waarbij men de volgende waarden verkrijgt :
Uitgangsspanning
van den generator

1 V

Af gelezen spanning
op den oulputmetcr (Volt)

60

25

Mcctbereik van den
output-metcr V

100

30

100 mV 10 mV

1 mV

100 fj.\

10

16

7,5

2

0,3

30

10

3

1

Men rekent dan de verkregen spanningen om voor een impedantie
van 7000 X).
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«

Aflezing van den
output-meter (V)

>»=•

25

16

7,5

Omrekening te doen
volgens fig. n°

27

26

26

25

Spanning zonder
belasting (Volt)

63

28,5 j

18,1

10,8 I

2
24

4,8

0,3
23
1,8

Men teckent de aldus verkregen spanningswaarden zonder belasting
in diagram fig. 28 en men verbindt de verkregen punten door een lijn,
men verkrijgt dan de A.S.R.-kromme.
Men kan dan vaststellen dat met een verhooging van 100 ƒ/,¥ tot 1 V
(dus 10.000 maal) der geïnjecteerde ingangsspannig, de uitgangsspanning
slechts van 4,8 V tot 63 V toeneemt en dus slechts 13,2 maal hooger
wordt.
Bemerkingen. — 1°) Het ligt voor de hand dat een A.S.R.-regelaar
beter is naarmate de A.S.R.-kromme vlakker verloopt.
2°) Om andere A.S.R.-krommcn op te nemen kan men zich bedienen
van het coördinatenstelsel van fig. 28 door de teckening op doorschijnend
papier over te nemen.
3°) Om de kromme over te brengen op een decibel schaal raadplege
men het aanhangsel « De decibel ».
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HOOFDSTUK XIV.

DYNAMISCHE ANALYSE DER WEERGAVE.

-1

Factoren die de natuurgetrouwheid der weergave beïnvloeden.
De L.F.-verstcrkcr bepaalt grootelijks de goede weergave van een
apparaat maar ook andere elementen hebben hierop een merkbaren
invloed. Zoo hebben wij o.a. reeds gezien dal dit het geval is voor de
M.F.-kringcn en -koppelingen waarvan de selectiviteit een min of meer
uitgesproken verzwakking der hoogc tonen kan veroorzaken.
De deleciorschakeling, op hare beurt, kan eveneens van invloed zijn
-op de zuivere weergave. Tenslotte is de luidsprekertransformator in staat
vrij hoorbaar te «vervormen ». Zelfs de A.S.R.-schakcling, indien niet
behoorlijk ontworpen en berekend, kan in het gebied der lage tonen heel
wat « verwoesting » aanrichten.
Daaruit blijkt reeds dat de meeste schakelingen tusschen den «ingang»
van den ontvanger en dc sprcckspocl van den luidspreker in staal zijn de
L.F.-spanningcn min of meer te vervormen. liet volstaat dus niet dc
wcergavekromme van den cindtrap op te nemen zoouls beschreven werd in
de hoofdstukken IV en V of van den gchcclcn L.F.-versterker. Men is
verplicht eveneens dc wcergavekromme van alle clectrisehc kringen van
den ontvanger te bepalen door aan den ingang een L.F.-gemodulcerde
H.F.-spanning te injecteercn waarvan de L.F.-modulalic kan gevarieerd
worden. Neemt men de uitgangsspanningen op voor dc verschillende lage
frequenties dan kan men een kromme tcekenen die een juist beeld geeft
van de weergave van het geheel der elcctrische kringen van den ontvanger.
In feite is de goede weergave van een ontvanger eveneens, en in hooge
mate, afhankelijk van zijn acoustisch deel, dat beslaat uit den trilkcgcl van
den luidspreker en de kast waarin alles is ingebouwd.
Om rekening te houden met het effect van dit deel van den ontvanger,
■zou men niet de spanningen aan dc klemmen der sprcckspocl moeten
meten maar wel de drukking der van den ontvanger uitgaande geluids
golven. Voor een dergelijke studie is een geijkte microfoon en dito ver
sterker noodig en de meting dient te geschieden in een «acoustischc
kamer $ waarvan de wanden met geluiddempende stoffen bekleed zijn en
de geluidsgolven zóó sterk dempen dat geluidweerkaatsing uitgesloten is.
Vermits wij niet over een dergelijke inrichting beschikken bepalen
wij ons uitsluitend bij de studie der weergave van dc elcctrische kringen.
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Werkwijze.
* •

j

De output-indicator moet verbonden worden met de klemmen der '
sprcckspoel van den luidspreker (zie Hoofdstuk III).
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Op de ingangsklemmen van den ontvanger injecteert men een H.F.scin op 30 % gemoduleerd met 400 Hz. De uitgangsspanning van den
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generator wordt geregeld op 5 mV en met den sterktercgclaar van den
ontvanger brengt men het uitgangsniveau van den ontvanger op 500 mW
(Hg. 4).
Zonder aan de regeling van den ontvanger of aan de oulput-spanning
van den generator wat ook te veranderen doet men de modulatic-frcqucntie
sprongsgewijze veranderen van 50 tot 3000 IIz er wel zorg voor dragende
dat de modulaticdicpte steeds 30 % blijft. Voor elke modulatic-frcqucntie
neemt men de overeenstemmende output-spanning van den ontvanger op.
De aldus afgelezen waarden worden in een logarithmisch assenstelsel
opgenomen (fig. 29). Men verbindt de punten door een lijn die de
weergave-kromme van den gehcclcn ontvanger is.
Bemerking. — Het is goed de weergave-kromme te bepalen voor een
frequentie in elk afstembereik ; daaruit kan men de invloed zien van de
selectiviteit van den ingangskring op de hooge tonen door de verzwak
king der modulatie-zijbanden. De verzwakking der hooge tonen is nauwe
lijks merkbaar op de korte golf waar de selectiviteit van den ingangskring
zeer gering is ; ze is meer uitgesproken in het omroepbereik en vooral op
de lange golf.
Zoo is het ook van belang de weergave-kromme op te nemen met
verschillende standen van den toonregelaar en eventueel van de tegenkoppeling.
Voorbeeld. — Handelend als hierboven heeft men voor een ontvanger
met den toonregelaar op « scherp » de volgende waarden verkregen :

MODULATIEFREQUENTIE
Hz
50
150
400

800
1500
3000

ONTVANG-FREQUENTIE
Lange golf
200 kHz

Omroep golf
600 kHz

Korte golf
6 MHz

0,3

0,3

0,3

0,95
1
1
1
0,42

0,95
1
1
1,1
0,6

0,95
1

14
1.2
1

De hierbovenstaande waarden zijn grafisch voorgesteld in fig. 29
waaruit duidelijk de toenemende invloed der selectiviteit van den omroep
en lange golf-afstemkring blijkt.
Bemerkingen. — 1°) Om andere weergave-krommen op te teckcncn
kan men het lijnennet van fig. 29 overteekenen op doorschijnend papier.
2°) Om een decibel-schaal in te voeren, het aanhangsel « De decibel »
raadplegen.
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HOOFDSTUK XV.

TOEPASSINGEN DER DYNAMISCHE ANALYSE
BIJ HET TRIMMEN EN DE FABRICATIECONTROLE
DER ONTVANGERS.
In de vorige hoofdslukkcn hebben wij al de bemerkingen beschreven
die samen dit machtige hulpmiddel vormen dat de dynamische analyse is.
Nu de technicus met h<X « instrument » bekend is blijven nog de verschil
lende toepassingen te bespreken.
De dynamische analyse kan grootc diensten bewijzen bij het trimmen
en de controle van ontvangers, alsmede bij het foutzockcn. Uiteraard is de
methode bizonder geschikt om de zwakke punten in een ontvanger te
ontdekken en er den graad van « zwakte » door te schatten. Daaruit kan
men dadelijk een hcclc reeks toepassingsmogelijkheden aflcidcn en dit
vergemakkelijkt dan onze taak ook in hoogc mate en wij meenen dat het
wel volstaat enkele aanwijzingen van algemeen belang en praktische wen
ken voor de organisatie van het werk zelf op te geven.
In dit hoofdstuk zullen wij de dynamische analyse bcstudccren met
hel oog op de fabricaticcontrole van ontvangers en bouwdcclen. In liet
volgende hoofdstuk bcstudccren wij de toepassing bij hel foutzockcn.

Fabricatie der ontvangers.
Zoowel bij de kleine constructeur als in de grootc seriefabricaties kan
de dynamische analyse de grootste diensten bewijzen en men kan wel
zeggen dat zij het meest rationcelc middel levert voor hel trimmen en
de controle. Alleen de gebruikte werkwijze verschilt.
Onverschillig of het een kleine of een grootc serie betreft steeds is
de fabricatie voorafgegaan door hel ontwerp en den bouw van een
prototype, een model. Op dit model worden al de in de vorige hoofdstuk
ken beschreven metingen uitgevoerd. De meetresultaten worden bewaard
onder den vorm van tabellen en krommen die de nonnen zijn van het
betreffende apparaattype.
Tcrzelfdcrtijd bepaalt men de toleranties van de aldus bepaalde nor
men die voor de scricfabricatic tocgclaten zullen worden.
Zoodra dit voorafgaandelijk werk geschied is zal men de methodes
bepalen volgens dewelke het trimmen en de fabricatiecontrolc zullen
geschieden. De controle bestaat hoofdzakclijk in de vergelijking der
verkregen resultaten met die welke voor het model werden opgeteekend.
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Geval van den kleinen constructeur, — In dit geval geschiedt het
trimmen zoonls wij het beschreven hebben. De controle kan beperkt blijven
tot de volgende bewerkingen :
1°) Bepaling van de standaard-selectiviteit voor drie punten in elk
afstembereik. (Eén punt voor de lange golf volstaat.)
2°) Bepaling van de bruikbare selectiviteit voor een punt in het
•mroepgolfbereik.
3°) Meting der selectiviteit van het geheele toestel.
4°) Bepaling van drie punten der toeergave-kromme van den gchcelen
L.F.-verstcrker.
Indien de verkregen getallen meer afwijken van de betreffende nor
men dan de voorziene toleranties kan men een verdere analyse doen.
Indien o.a. de standaard-gcvoeligbeid lager is dan die van hel model is
men verplicht de versterking per trap te bepalen. Op deze wijze, identifi
ceert men de trappen welke onvoldoende versterken en dus de algemeene
versterking van den gchcelen ontvanger ongunstig beïnvloeden.
Geval van groote seriefabricalies. — In dit geval is alles onderge
schikt aan de grootst mogclijke snelheid waarmede de bewerkingen kunnen
geschieden. Bovendien moet het werk nog zóó worden ingcdecld dat alles
kan worden gedaan door werklieden zonder speciale vakkennis.
Het is niet gemakkelijk dergelijke methodes te'" gebruiken bij het
trimmen en dit geschiedt dan ook door een goed getraind personeel met
een bepaalde minimuin-vakkennis.
Daartegenover staat dat de controlemethode geheel kan geautomati
seerd worden wat een groote tijdbesparing oplevcrt. Bovendien kan het
werk toevertrouwd worden aan technisch ongeschoold personeel.
Het is de taak van den ingenieur de noodige inrichtingen uit te
denken die deze vereenvoudiging mogelijk maken.
Het ligt voor de hand dal een normale generator slechts bruikbaar is
voor geoefende technici. Het instellen der afstembereiken, liet regelen der
afstemming en van de uitgangsspanning kunnen niet geschieden zonder
te beschikken óver een zekere dosis technische kennis, een zekeren tijd
en veel aandacht. Men mag dan dergelijkc instrumenten niet ter beschik
king laten van oningewijde werklieden en men kan er niet op rekenen
dat dit werk vlug gaat.
Indien echter een groot aantal volkomen identisclie ontvangers moet
gecontroleerd worden kan men speciale inrichtingen uitdenken waardoor
de bewerkingen geheel automatisch vcrloopen. Een dergelijkc inrichting
•mvat een generator met vaste frequenties en op voorhand geregelde
uitgangsspanningen.
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Inrichting voor seriecontrole.
Het apparaat bevat als hoofdregelaar een draaischakclaar of een
drukknopschakclaar die in elke positie een goed bepaalde, al dan niet
gemoduleerde spanning met op voorhand geregelde amplitude oplcvert
die juist groot genoeg is om in den cindkring van den ontvanger een.
cindvcrmogcn van 50 mW op te wekken (behalve dan wanneer men hel
ruischnivcau van 0,125 mW bepaalt).
Deze automatische generator wordt met het te controlccrcn chassis
rechtstreeks aan de antenne- en aardklcmznen verbonden. De kunslantenne
is in den generator ingebouwd.
De uilgangsindicator is een instrument met een speciale schaal waarvan
het punt O overeenstemt met een vermogen van 50 mW. Het overige der
schaal vertoont een verdceling in % + voor hoogcr vermogen en — voor
lager vermogen dan 50 raW.
De hoofdscliakclaar van den generator dient eventueel om gelijktijdig
hel meel bereik van den oulput-indicator te veranderen b.v. voor het meten
der ruischspanning.
Bovendien bevat den generator een polcntiometcr dienende voor de
regeling van het algeniccne trillingsnivcau dat gemeten wordt met een
lampvollmctcr. Het meetinstrument van dezen lampvoltmeter heeft een
schaal met een enkele merkslrccp. Bij liet in bedrijfstcllen regelt men het
niveau zóó dat de naald tegenover de merkstreep blijft staan en men raakt
de regeling niet meer aan tenzij, tengevolge van schommelingen der net
spanning het niveau verandert.
Indien een ontvanger met 3 ontvangbereiken te controlccrcn is heeft
de schakelaar de volgende zeven posities : één frequentie in het lange
golfbereik, drie in het omroepbereik en drie in het korte golfbereik. Deze
spanningen zijn 30 % gemoduleerd met 400 Hz. De waarden der uitgangsspanningen zijn gelijk aan die welke bepaald werden voor het model.
Indien nu het gecontroleerde chassis dezelfde gevoeligheid heeft als het
prototype dan blijft de naald van den oulput-incler steeds op de verdeeling nul.
1 Positie. — Ecne frequentie van hel omroepbereik, idcntisch in
uitgangsspanning en waarde aan een der hierboven opgesomde, maar zon
der L.F.-modulatic waarmede men het ruiseniveau kan meten. Tcrzelfdcrtijd wordt hel mcctbereik van den uilgangsindicator omgcschakcld zoo dat
de nul-streep overeenstemt met liet 0,125 mW uitgangsvermogen. Indien
de maximum gevoeligheid van den micro-ampèremctcr hiervoor niet
geschikt is kan men wel een npnrte schaal voorzien voor het ruischnivcau.
Ook hiervoor geschiedt de ijking in % + of — uitgaande van het niveau
0, overeenstemmend met 0,125 mW.
I Positie. — Frequentie gelijk aan een der hierboven bedoelde om
roepfrequenties -f- 9 of — 9 kHz. De uitgangsspanning moet gelijk zijn
9S

aan de standaard-gevoelighcid van bedoelde frequentie 'vermenigvuldigd
met de H.F. standaard-sclccliviteit op de betreffende frequentie. Deze
selectiviteit wordt evenals in het geval van de M.F. bepaald als de ver
houding der 30 % met 400 Hz gemoduleerde H.F. welke 9 kHz verschilt
met de afstemfrequentie van den ontvanger en die geïnjecteerd wordt
langs de ingangskïemmen en een uitgangsniveau van 50 mf oplcvert met
de standaard-gevoeligheid voor de afstemfrequentie.
3 Posities waarin de generator spanningen ontwikkelt met dezelfde
frequenties van het omroepbereik, gemoduleerd op 30 % met 50, 800
en 3000 Hz. De opgewekte spanningen stemmen overeen inct de gevoelig
heid, opgenomen in de weergave-kromme van hel model.
In werkelijkheid volgen de 12 posities van den schakelaar niet in de
hierboven opgegeven volgorde, want het verdient de voorkeur deze te
groepceren welke behooren bij één positie van den golflengteschakclaar
en de afstemming van den ontvanger.
In de op blz. 97 staande tabel hebben wij de verschillende posities
van den schakelaar geresumeerd zooals ze geschikt zijn.

Uitgang
HF-niveau

xO
30

Fig. 30.

Uitzicht van een automatischen generator voor seriecontrole.

Wij meenen niet dat het nut heeft hier bizonderheden tc geven betrefende het verwezenlijken van een automatischen generator met de hierbel^11 *ïesckreven karakteristieken. De technicus die met deze opdracht
met81 W°rt*1 ^an slcet*s trachten iets te vinden in den aard der apparaten
«eschild°matiSC*le afslcmmi»e. De regeling van de uitgangsspanningen
'‘veerstand81661^8 mel ^kulp van een Tj-attenuator bestaande uit regelbare
geregeld ?r8anan
s^chts eenmaal vóór dc inbedrijfstelling moeten
getrimd worden brengt men onder, binnen in een kastje.
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Uitwendig kan den generator er ongeveer uitzien als fig. 30. Men
bemerkt dat de groote schakclaarschaal slechts aanduidingen bevat welke
betrekking hebben op de regeling van den te onderzoeken ontvanger.
Het is inderdaad alles wat de bedienende persoon weten moet. Buiten den
schakelaar bevindt zich de niveau-indicator nog op het paneel en den
regclknop kan tevens, aan het begin zijner beweging het instrument
inschakelen.
Een loodslamp dient als indicator voor het al dan niet in bedrijf
zijn van den generator.
De met de controle belaste persoon heeft slechts zeer eenvoudige
bewerkingen uit te voeren. Voor wat den generator betreft zijn slechts de
12 posities van den schakelaar te doorloopen. Den ontvangccr moet inge
steld en afgestemd worden in overeenstemming met de aanduidingen op
de schaal van den generator. Tenslotte blijven nog de aanwijzingen van
den nitgangsindicator af te lezen.
De controleresultaten worden ingeschreven op een fiche die het
apparaat vergezelt en waarop tegenover de getallen van den schakelaar
(1—12) de getallen geschreven worden die op den uitgangsindicator
werden afgelezen. Blijven deze getallen binnen de grenzen der toleranties
dan is het chassis « goed ». Is dit niet het geval dan wordt het aan een
speciale controledienst bezorgd waar men beschikt over bevoegde technici
die het chassis in orde brengen. Zij worden in hun werk georiënteerd door
de aanduidingen op de controlefiche. Om hunne taak te volbrengen zullen
zij nogmaals gebruik maken van de dynamische analyse zooals wij in het
volgende hoofdstuk zullen aantoonen.

Fabricatie van böuwdeelen.
De gewone methodes (noemen wij ze «statische») ter controle der
böuwdeelen geven slechts onvolledige inlichtingen over hunne gebruiks
mogelijkheden.' Een werkelijk doelmatige controle kan slechts geschieden
wanneer de böuwdeelen onderzocht worden in de voorwaarden waarin zij
later zullen gebruikt worden. De dynamische analyse levert precies deze
mogelijkheid. Vele fabrikanten, die trouwens de beste bedoelingen hadden,
hebben tot hunne groote schade moeten ondervinden wat het hen gekost
heeft deze methode slechts laattijdig toe te passen.
In beginsel kunnen alle böuwdeelen die in een ontvanger kunnen
voorkomen kunnen met behulp der dynamische analyse gecontroleerd
worden. De H.F. en M.F.-wikkclingen, de lampen en in zekere mate ook
de potentiometer; zijn hiervoor het meest geschikt.
Welk bouwdeel men ook controleeren wil, men is steeds verplicht een
min of meer compleet onlvanger-chassis te bouwen waarin men de natuur
lijke plaats voor het betreffende bouwdeel vrij laat. De verbinding van
bet bouwdeel op de betreffende plaats dient vergemakkelijkt te worden
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door een geschikte inrichting. Het chassis zelf is uitgerust met een bouw
deel dat als standaard beschouwd wordt ; incn neemt de karakteristieken
op waarvan de waarde uitsluitend afhankelijk is van de kwaliteit van het
onderzochte bouwdeel. Men noteert zorgvuldig de verkregen meetresultaten
die dan de normen zijn van het betreffende bouwdeel. Men herhaalt
dezelfde metingen op de bouwdeelen van het sericfabricaat en, rekening
houdend met de toleranties, kan men vlug en degelijk controlccren.
Aldus, onder haar meest algemeenen vorm beschreven lijkt de methode
zeer abstract. Een voorbeeld zal alles verduidelijken.
Veronderstellen wij vooraf getrimde M.F.-transformatorcn te moeten
controlecren. Tot dit doel bouwt men een chassis van een klassieke super.
In de plaats van den M.F.-transformator brengt men een reeks geschikte
contactplaatsen aan waarmede men de betreffende transformatoren onmid
dellijk kan verbinden. Aanvankelijk verbinden wij twee ijktransformatoren
in het chassis. In overeenstemming met de aanwijzingen in het vorige
hoofdstuk meten wij de totale versterking van het M.F.-decl of toch
minstens de gevoeligheid op het rooster der le M.F. lamp. Men meet
eveneens de selectiviteit van het M.F.-decl en de breedte van den doorlaatband.
De meetresultaten worden genoteerd en vormen de fabricaticnormcn.
Vervolgens vervangt men één der ijktransformatoren door die van het
sericfabicaat ; men meet dezelfde waarden en men vergelijkt ze met de
normen waardoor men de eigenschappen van de gecontroleerde elementen
kan bcoordeelcn.

a
I
-

i
a

Het is wel verstaan dat liet bij een scricfabricatie het grootste belang:
heeft dat alles er toe bijdraagt om de controle zoo vlug mogelijk te doen
vcrloopcn. Het is dan ook noodzakclijk dal alles zoo normaal mogclijk
s verloopt en men herinnere zich hierbij de wenken welke wij gaven bij
de bespreking van de controle der ontvangers. Ook daar kan men automa
tische generatoren voorzien waaruit men door bediening van een schakelaar
oogenblikkelijk de noodigc frequenties en spanningen verkrijgt. Ook daar
past het een uitgangsindicator in c/o geijkt te bezigen.
Voor de dynamische controle van elcctroncnbuizen kan men voor elke
trap een chassis voorzien dat met verschillende lamphouders is uitgerust
waarin de verschillende hulzen van gelijkaardige lampen passen. Aldus
verkrijgt men een werkelijke dynamische lampcnmctcr. • Hierbij dient
dadelijk aangemerkt te worden dat alleen een dergelijke lampenmeter
nuttige inlichtingen kan verschaffen over de werking van menglampcn en
meer in hel algemeen van al de oscillatorlampcn. Met een dergelijken
lampenmeter kan men de meest verschillende lamptypes controlccren door
de versterking le vergelijken met die van een goede lomp van hetzelfde
type, als ijklamp beschouwd.
Nochtans moet den lampenfabrikant voor de controle van een serie-
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fabricaal een gelijkaardige inrichting gebruiken welke er levens op
voorzien is om de lampen vooraf gedurende een zekere tijd te verwarmen,
van alleen de gloeiverbindingen aangesloten zijn. Terwijl de schijf om
haar middenpunt draait, komen in al de op elkaar volgende posities de
Hiermede kan een kostbare tijd uitgespaard worden die anders voor de
werkelijke controle verloren is.
Men verkrijgt dit door op het paneel van den lampenmeter een groolc
schijf aan te brengen waarvan de omtrek bezet is met luinphouders waas
huizen van een der lamphouders in contact met de overeenstemmende
verbindingen van het chassis.
De met de controle belaste arbeidster stopt de te controlceren lampen
in de lamphouders. Zij worden dus alle tezamen voorgewarmd en écn der
lampen wordt aan de controle onderworpen. De controle zelf bestaat in
het aflezcn van den uitgangsindicator waarvan de naald voor goede lampen,
niet buiten een vooraf juist bepaald gebied van de schaal mag spelen.
Zoodra de lamp gecontroleerd is, wordt ze uit den houder genomen cn
in denzelfdcn houder brengt men een nieuwe lamp ; daarna draait men
de schijf in de volgende positie zoodat een reeds verwarmde lamp de
plaats komt innemen van de pas gecontroleerde.
Wij meenen niet dat het nut heeft andere voorbeelden aan te halen
van inrichtingen waarbij de beginselen der dynamische analyse worden
toegepast voor de controle van bouwdcelcn. Naargelang den aard cn het
tempo der fabricatie zal de bekwame technicus zelf het meest geschikte
apparaat uitdenken. Zooals dit trouwens altijd het geval is worden hier
ook steeds de eenvoudigste cn elegantste oplossingen gevonden door hen
die zich in de practijk bevinden.
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HOOFDSTUK XVI.

TOEPASSING VAN DE DYNAMISCHE ANALYSE
BIJ HET OPSPOREN VAN FOUTEN.
Het foutzoeken is een techniek geworden.
Vroeger kon men gemakkelijk spreken over de kunst van liet foutzockcn en oorspronkelijk heeft de « depanneur s> veel daartoe bijgedragen.
Had de « depanneur » inderdaad geen zesden zin ? Vertoonde zijn werk
niet het uitzicht ccncr geheimzinnige practijk en deed ze niet denken aan
een vreemden ritus die herinnerde aan tooverij ? Geen bepaalde methode,
geen onwrikbare regels maar veel routine, veel kwakzalverij en intuïtie.
Kan men thans nog spreken van een kunst nu men mathematisch
zeker en volgens door en door juiste methodes recht op hel doel afgaat ?
Met het ontstaan is de kunst van het foutzoeken een techniek geworden
volkomen vrij van tooverkunst, die in het bereik van eenieder ligt die over
een zekere dosis technische kennis beschikt en die het vermogen bezit
logisch te redcnccren.
Het ligt niet in onze bedoeling in deze bladzijden een foutzoekmethodc uiteen te zetten. Dit is trouwens niet noodzakelijk. Wij zullen
slechts aantoonen op welke wijze de fouten gelocalisccrd worden in een
chassis en hoe men den foutgraad kan schatten. Het is deze omschrijving
van de fout die tot dusver de groote moeilijkheid vormde voor de meeste
radiotechnici. Zoodra de fout omschreven is wordt het gemakkelijk het
defecte bouwdeel of verbinding terug te vinden.
Wij achten het niet noodzakclijk hier in te gaan op deze laatste
phasc van het werk, er bestaan trouwens genoeg goede handboeken over
deze kwestie.

Omschrijving der fout.
Getrouw aan de grondslagen van de dynamische analyse, volgen wij
altijd den weg beginnend aan den uitgang van het chassis (luidspreker)
naar den antennekring van den ontvanger. Zoo begint dan ook de controle
met de gcvoeligheidsmeting van den cindtrap. Indien men hiervoor een
normale uitkomst verkrijgt schuilt geen fout in de eindlrap. Daarentegen,
indien dc gevoeligheid onvoldoende is (n.1. wanneer men ccn te hoog
getal rnV verkrijgt) kan men den cindtrap of het voedingsdccl verdenken.
Om den aard der fout te bepalen gaat men in het laatste geval over
tot statische meting van voedingsspanningen, der waarden van de gebruikte
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koppclclcmcnten alsmede lol de controle van de "clijkrichlcrlamp en de
eind lamp.
In de veronderstelling dat de cindtrap normaal functionnccrt gaan
wij over tot de gcvocligheidsmcling van den voorversterker. Nu bevinden
wij ons opnieuw tegenover twee mogelijkheden. Ofwel is de gevoeligheid
normaal ofwel is ze ontoereikend. In hel laatste geval schuilt de fout in
den voorversterkertrap want door de vorige controle werd zoowel de cind
trap als hel voedingsdeel uitgcschakcld.
Zóó behandelt men trap na trap tol men eindelijk de gchccle keten
van den ontvanger kan controlccrcn. De fout kan hierbij niet ontsnappen
want zoodra men een te zwakke trap ontmoet kan men door statische
metingen dadelijk het defecte bouwdeel ontdekken.
Merkwaardig is hel dat zoowel de grove als de verborgen fouten bijna
even gemakkelijk ontdekt worden. Een volkomen stilgevallen ontvanger
is doorgaans gemakkelijk, om het even door welke methode te depanneeren, maar b.v. een ontvanger waarvan de algemccne gevoeligheid niet in
orde is kan doorgaans heel wat hoofdbrekens veroorzaken aan dengenc
die beproeft de fout te vinden zonder gebruikmaking der dynamische
analyse. Hierdoor kan men zonder ccnigc moeite de verslerkcrtrap terug
vinden waardoor de ontoereikende gevoeligheid veroorzaakt wordt.
Op dezelfde wijze kan men met behulp van de dynamische analyse
de gebreken bij de weergave opsporen en daardoor zelf er de oorzaak
van terug vinden. De onvoldoende werking van de A.S.R., der detectie en
de selectiviteitsfouten in het M.F. of het voorverslcrkerdccl kunnen door
de dynamische analyse onfeilbaar worden terug gevonden.

Analytische steekkaarten.

\

Om goede resultaten op te leveren moet de dynamische analyse
.kunnen steunen op vcrgelijkisgscijfers. Anders gezegd, moet de radiotech
nicus de normale gevoeligheid van elke trap kennen en deze vergelijken
met de op het te onderzoeken chassis verkregen meetresultaten.
In de verschillende hoofdstukken van dit werk hebben wij tabellen
opgenomen waarin de gemiddelde waarden der gevoeligheid of der ver
sterking van de verschillende trappen vermeld zijn in verband niet de
gebruikte lampen en schakelingen. Deze opgaven vormen eenigszins de
bazis waarop de later te verkrijgen ervaring « geënt » wordt.
Om deze ervaring niet verloren te laten gaan vormt men een analytisch
kaartsysteem. Voor elke te repareeren ontvanger legt men een kaart aan
waarop de nuttige inlichtingen worden ingeschreven welke betrekking
hebben op het betreffende toestel. Komt men dan later voor een ander
apparaat van hetzelfde merk en type te staan dan levert de betreffende
kaart reeds al de vergelijkingsnormen.
Wij kunnen niet genoeg den nadruk leggen op de grootc waarde
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Datum.

Nr.

MERK..................
Nr v. h. apparaat.

TYPE........

Jaartal.

LAMPEN
TRAPPEN
VOEDING.

V=

ONTVANGBEREIKEN :

Verbruik....

Hz.

... .

..„A.

M.F. = ............ kHz

Trempunten : _
fuiTGANGSIMPEDANTIE .............AFGEVLAKTE H.S. ..............

ïl

GEMETEN GEVOELIGHEID :
PUNT

j FREQÜENIIE L.F.-MODULATIE

GEVOELIGHEID

■

M.F.-SELECTIVITEIT.___

DOORGELATEN BAND.

VERZWAKKING epiegelfrcq. ................
VERZWAKKING der M.F.-storing __
............ V output
A.S.R. voor 10 jx\ ingangssp.
.............V output
voor 1 V ingangssp. __
IIMMIMMIMMIINUMM

klfa

Metingen
uitgev. door:

Fig. 31. — Uitzicht van een analytische kaart.
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van een dergelijk kaartcnstelsel die steeds vergroot naarmate de reeks
meer uitbreiding neemt en ten slotte een zeer kostbaar bezit wordt.
In fig. 31 geven wij een voorbeeld van een dergclijke kaart waarop
men gemakkelijk al de normen van een ontvanger kan notcercn. De
schikking ervan lijkt ons logisch vermits al de inlichtingen welke betrek
king hebben op éénzelfde gedachtenorde samen gebracht zijn.
Bij het invullen van de kaart drage men er zorg voor het merk van
den ontvanger in duidelijke HOOFDLETTERS te schrijven want de
kaarten dienen in de alfabetische orde der merken gerangschikt te
worden.
Voor de lampen werden vakken voorzien waarin men boven het lamptype, verkort, de functie der lamp kan genoteerd worden b.v. M. voor
menglamp, D voor de detector, L.F.1 voor de lc L.F., G voor de gelijkrichterlamp enz.
Voor de stroomsoort van het net hebben wij de teckcns voor gelijk
en wisselstroom voorzien. Men laat ze beide bestaan voor de W—Gapparaten en voor een wissclstroomonlvangcr haalt men het gelijkstroomteeken door en omgekeerd voor een gclijkstroomontvangcr schrapt men
het wisselstroomteeken.
De hoofdzakelijke gegevens hebben betrekking op de opgemeten
gevoeligheid waarvoor men, in de eerste kolom, het punt aangceft waar
het generatorsein geïnjecteerd wordt, in de tweede de frequentie, in de
derde de modulatiefrequentie en -diepte van de lage frequentie, en in de
vierde de gemeten gevoeligheid.
Indien men gevoeligheids-, selectiviteits-, A.S.R.- en L.F.-weergavekrommen opmeet kan men ze aan de kaart hechten. Op de rugzijde van
de kaart kan men in het kort de gevonden fout beschrijven.
Terzelfdertijd als men het kaartenstelsel vormt maakt men een
methodisch repertorium op waarin de geanalyseerde ontvangers gerang
schikt worden, niet meer volgens het merk en type maar volgens de samen
stelling hunner trappen.
Men vindt in dit repertorium b.v. de volgende aanwijzing :
In de rubriek « Wisselstroomontvangers » met drie golfbereiken 6E&
— 6K7 — 6Q7 — 6F6 — SY3 Tartcmpion Radio type 81.
Heeft men nu een ontvanger met dezelfde samenstelling te analyseeren waarvan nog geen kaart oestaat dan gebruikt men de kaart « Tartempion Radio» type 81, waarvan de getallen van groot nut kunnen zijn
om gebruikt te worden als bazis van vergelijking.
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BESLUIT.
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Thans hebben wij het einde dezer studie bereikt. Hierdoor beschikt
U over een nieuw en gcpcrfcctionncerd instrument n.1. de methode der
DYNAMISCHE ANALYSE.
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De schrijvers deden hun best om U aan te toonen hoe U ze moet
gebruiken. Het is pas tijdens het gebruik dat het U duidelijk zal worden
hoe gemakkelijk en doelmatig deze werkwijze is. U zult ze gemakkelijk
kunnen aanpassen aan de bizondere cischcn van uw werk en gij zult er
geleidelijk nieuwe toepassingen voor vinden.
Zooals elk « menschcnwcrk » heeft de dynamische analyse hare onvol
maaktheden en hare grenzen. Hel is geen « wondermiddel » en het is niet
in staat om al de moeilijkheden van de techniek in een handomdraai op
te heffen, maar de dynamische analyse zal wèl de gcvaarlijksle uit den
weg ruimen n.1. de onnauwkeurigheid en het doelloozc zoeken naar fouten
en gebreken wat vroeger het lierstelwcrk in de radio kenmerkte, alsmede
het trimmen en de fabricatiecontrole.
Daar de dynamische analyse doordrenkt is met den meest logischcn
cartesiaanschen geest, dringt ze zich vroeg of laat tóch op bij de radio
technici. Zoowel de kleinste reparateur als de chef van liet grootste labora
torium zal ze toepassen.
En zult U de laatste willen zijn om hel te doen ?
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Uitdrukking der versterking en der verzwakking.
Uit dc lezing der voorgaande bladzijden is duidelijk gebleken dat bij
de meeste problemen in verband met de dynamische analyse steeds een
. versterking of een verzwakking te pas komt. Het ligt voor dc hand dat
men dit in « malen » uitdrukt.
Dat is juist wat wij deden tijdens onze studie. Iedereen begrijpt
overigens gemakkelijk waar hel om gaat als men spreekt over een verster
king van 81 of een verzwakking van 9 maal.
Nochtans voert deze schijnbare eenvoud in een warnet van complicaties
zoodra het gaat om achtereenvolgende versterkertrappen, want om zich
rekenschap te geven van liet eindresultaat, is men verplicht de verster
kingen van elke trap onderling te vermenigvuldigen en liet product te
deelen door de verzwakkingen. Deze bewerkingen zijn tijdroovend en
ingewikkeld.
Een apparaat bevat verslerkertrappcn waarvan de
Voorbeeld.
versterking resp. is : 1 — 3 — 17 — 112,7 en 3,5 malen en verzwakkertrappen die verzwakkingen van 3,3 — 38,5 en 12,5 opleveren.
Het ligt voor de hand dat het niet vlug en eenvoudig uit te maken is
hoeveel de algemeene versterking van een dergelijk ensemble is.
Gelukkig hebben wij met het logarithmensysteem een zeer eenvoudige
methode bij de hand om dc vermenigvuldiging en decling van getallen te
vervangen door optelling en aftrekking hunner resp. logarithmen te ver
vangen. Bijgevolg, indien men de gewoonte aanneemt een verhouding te
becijferen met een logarithmische uitdrukking als dc decibel (db) worden
meteen alle bewerkingen gemakkelijk en eenvoudig en men kan dadelijk
de groolte-orde van versterkingen en verzwakkingen schatten ook wanneer
er meerdere in cascade voorkomen.

&

i

I

Van de bel naar de decibel..
Men drukt de versterking of de verzwakking van een « ensemble»
uit door de verhouding van het uitgangsvermogen of de uitgangsspanning
tot het ingangsvermogen of de ingangsspanning.
Vermits men steeds in cascade geschakelde ensembles bestudeert is
men verplicht met verhoudingen te rekenen en men heeft als eenheid van
verhouding dc < bel $ aangenomen.
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Dc bel wordt gedefinieerd als de verhouding lusschcn twee vermogens
waarvan het eene 10 maal grooler is dan het andere. Bijgevolg heeft een
trap een versterking van -f- 1 bel wanneer het uitgangsvermogen 10 maal
grooler is dan het ingangsvermogen.
Indien de trap dit vermogen 10 maal verzwakt dan is de versterking
— 1 bel. Drukt men dc versterking aldus uit in bel dan stemt een i>ositief
aantal «bel» overeen met een versterking en een negatief aantal «bel»
met een verzwakking.
Schakelt men nu twee trappen in cascade die elk een versterking van
10 (hetzij 1 bel) hebben dan verkrijgt men een totale versterking van
10 X 10 = 100 maal, of 1 + 2 = bel. Voor drie dergclijke trappen zou
men resp. hebben 10x10x10 = 1000 malen of 1-f-l + l = bel enz.
Daaruit blijkt dat men de vermenigvuldiging der verhoudingen kan
vervangen door dc optelling der versterkingen indien deze verhoudingen
worden uitgedrukt in « bel ».
Hierboven hebben wij dc « bel » gedefinieerd als dc verhouding der
vermogens. Nochtans hebben de meeste radiotcchnischc metingen betrek
king op spannings-verhoudingen. Maar men weet dat voor dezelfde impe
dantie, het vermogen varieert als de tweede macht der spanningen (1).
Bijgevolg stemt een spannings-yerhouding « twee » overeen met een
vermogens-verhouding «vier» en een spannings-verhouding 10 met een
verhouding 100 tussclicn dc vermogens. Wij hebben zoo pas geleerd dal
een verhouding 100 der vermogens overeenstemt met 2 bel.
Dc aldus gedefinieerde eenheid, de « bel» blijkt echter te groot te
zijn voor dc meeste courante metingen. Men maakt dan ook gebruik van
een tienmaal kleinere eenheid dc « decibel » (verkort db). Zoo is 1 bel =
10 db.
Bijgevolg is een spanningsverhouding van 10 maal, vermits ze gelijk
is aan 2 bel, ook gelijk aan 20 db.

Wiskundige definities.
1°) De uitdrukking der verhouding Ndb in decibel van twee vermogens
W, en W2 is :
Ndb = 10 log

(1) Indien een impedantie Z resp. vermogens Wt en W2 opneemt door
het aanleggen der spanningen Et en E2 dan is
E.2
E®
Wn t=i ------ en W2 =------Z
Z
Bijgevolg is de verhouding dezer twee vermogens:
E.®
W,
1
W2

E,®
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2°) Dc uitdrukking der verhouding Ndb in decibel van twee spanningen
Ej en E2 is :
Ex
N<lb = 20 log

e2

3°) De uitdrukking der verhouding NtU) in decibel van twee stroomsterkten
en I„ is :
Ndb = 20 log

h

Bemerkingen. — 1°) De logarithmen waar het hier om gaal zijn dc
gewone decimale logarithmen (en niet dc ncperiaanschc). Men kan ze dus
bepalen met een gewone logarithmentafel of met een rekcnlat. Op de
bladzijde hiernaast vindt men echter een schaal voor de vlugge omrekening
van verhoudingen in decibel.
2°) Men dient er zich goed rekenschap van te geven dat de bel en
dc decibel slechts verhoudingseenheden zijn. Het is verkeerd te zeggen dat
het eindvermogen van een versterker zóóveel of zóóveel decibel bedraagt
is verkeerd want de decibel is geen volstrekte (absolute) eenheid. Desnoods
kan men het uitgangsvermogen uitdrukken in decibel indien men vooraf
over het ingangsvermogen afgesproken is, maar is beginsel wordt het
gebruik van de decibel uitsluitend gebruikt voor het uitdrukken van posi
tieve of negatieve versterkingen (versterkingen of verzwakkingen dus) van
vermogen of spanning.
3°) Zonder de zaak grondig te willen uildiepen valt op te merken dat
builen de groote vereenvoudiging der berekeningen, de bel in overeen
stemming is met de wetten die hel gehoor bcheerschen. Door dc wel van
Fechner wordt inderdaad bepaald dat de gchoorindruk evenredig is met
de logarithme van dc geluidssterkte. Dus dc hel of decibel die evenredig
zijn met de logarithmen der sterkteverhouding, stellen zeer juist dc schaal
voor van de gehoorindrukken door de betreffende geluidssterkten verwekt.

Omrekeningen van verhoudingen tot decibel.
Met behulp van het nomogram fig. 32 kan men de spanningsverhou
dingen tusschen 1 en 100 direct omrekenen, zoowel voor de versterkingen
als voor de verzwakkingen.
Zoodra men de spanningsverhouding in malen bepaald heeft leest
men op de onderste schaal (verhouding in decibels) het daar tegenover
liggende getal af.
Voorbeelden. — 1°) In het voorbeeld van hoofdstuk V heeft men
als versterking van den voorversterkertrap 30 (maal) verkregen. Gebruik
makend van het nomogram fig. 32 vindt men dat een versterking van 30
overeenstemt met -f 29,5 db. Dit is de versterking van de trap, uitgedrukt
in db.
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2°) In hoofdstuk V werd de weergave-kromme opgenomen van hel...
L.F.-dccI van een ontvanger. Om de verzwakking uit te drukken veroor
zaakt door de tooncontrole op de frequentie 3000 Hz redeneert men als
volgt :
De gevoeligheid in de positie « dof 3> is 210 mV.
De gevoeligheid in de positie « scherp » is 60 mV.
De verhouding der spanningen is dus 210 : 60 = 3,5.
In fig. 32 stemt de verhouding 3,5 overeen met — 10,8 db (de ver
sterking is negatief vermits het hier een verzwakking betreft veroorzaakt
door de toonrcgclaar).
Indien de spanningsverhouding hooger is dan 100 valt ze buiten het
bereik van het nomogram. In dit geval deelt men de verhouding door 10
en zoo noodig het quotiënt dezer dceling nogmaals door 10 tot men een
verhouding verkrijgt tusschcn 1 en 100. Dan vindt men het hiermede
overeenstemmende aantal decibel waarbij men zooveel malen 20 decibel
voegt als men deelingcn door 10 gedaan heeft.
Voorbeelden. — 1°) De totale spanningsversterking van een ontvanger
(het uitgangsniveau werd gemeten op de primaire van den luidspreker
transformator) is de verhouding der aan den uitgang en den ingang
gemeten spanningen.
In het voorbeeld van hoofdstuk X heeft men voor 575 kHz een
gevoeligheid van 12 jaY (0.000.012 V) opgenomen voor een eindvermogen
van 50 mW, dus voor een spanning van 16,4 V.
Bijgevolg is de totale spanningsversterking :
16,4 X 1.000.000
16,4
= 1.360.000
12
0,000.012
Om deze verhouding nu binnen de grenzen van het nomogram te
brengen is men verplicht vijf maal door 10 te dcelcn ; men verkrijgt
dan 13,6.
Dit stemt volgens liet nomogram overeen met 23 db. Daar men 5 maal
door 10 gedeeld heeft moet vanzelfsprekend ook 5 X 20 db bij het
verkregen resultaat gevoegd worden. Men heeft dan
23 + (5 X 20) = + 123 db.
2°) In hel voorbeeld van hoofdstuk XII heeft men de storingsverztcahking bepaald die door de voorselectie verkregen wordt, wij bekwa

men 115.
Deelt men éénmaal door 10 dan heeft men 11,5 als quotiënt. Hiermede
stemt een verzwakking van 21,3 db overeen. In het geheel bedraagt do
verzwakking dus
21,3 + (1 X 20) = 41,3 db.
Om de in decibel uitgedrukte spanningsverhoudingen om te rekenen
in « malen ^-versterking doet men het omgekeerde.
Indien het aantal decibel tusschen 1 en 40 ligt kan men dadelijk met

1>
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hel nomogram (Hg. 32) de overeenstemmende waarde bepalen tegenover
de betreffende merkstreep. Vanzelfsprekend gaat men hierbij uit van de
onderste schaal naar de bovenste. Is de versterking (of verzwakking) grootcr dan 40 db dan trekt men zooveel malen 20 db af als noodig is om in
de db-scliaal van fig. 32 terecht te komen. Men vindt dan de verhouding
in malen zooals dit locgclicht werd en men vermenigvuldigt deze uitkomst
zooveel malen met 10 als men malen 20 db heeft afgetrokken.
Voorbeeld. — De verhouding vinden overeenstemmende met 87 db.
Daarvan trekt men 3 X 20 db af.
87 — (3 X 20) = 27 db.
Volgens hel nomogram stemt dit overeen met een versterking van
22 maal, vermits het oorspronkelijke getal positief is. Daar men 3 X 20
moest aftrekken dient men thans 22 driemaal met 10 te vermenigvuldigen
22 X 10 X 10 X 10 = 22.000.

Decibels en cascadeschakelingen.
Men verkrijgt gemakkelijk de totale versterking of verzwakking van
een casadcschakcling door het algebraïsch sommeeren der versterkingen
van al de trappen uitgedrukt in decibel.
Hernemen wij het in den aanhef van dit aanhangsel gegeven voor
beeld. Het sein ondergaat versterkingen en verzwakkingen geresumeerd in
de onderstaandc tabellen :

:
■

;
:

Versterking
malen

Versterking
in db

Verzwakking
malen

Verzwakking
in db

i

1,3
17
112

;

r

7
3,5
Totale verst.

+
+
+
+
+

2,3
24,5
41
17
11

+ 95,8

3,3

— 10,5

38,5

— 31,7

12,5

— 22

Totaal verzw.

— 64,2

:■

l:
\

Zoodus is de totale versterking :
+ 95,8 — 64,2 = 31,6 db.
Met nomogram (fig. 32) kan men dit tot eenvoudige verhouding
omrekenen d.i. 38 malen.
Voorbeelden uit de practijk. — 1°) In hoofdstuk VIII hebben wij
voor een M.F.-bandfiltcr een selectiviteit van 13,5 gevonden wat volgens
fig. 32 overeenstemt met 22,6 db. Een trap met twee gelijkaardige bandfilters heeft een selectiviteit (m.a.w. een verzwakking voor een verstemming
van 9 kHz) als volgt :
22,6 + 22,6 = 45,2 db.
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Volgens fig. 32 stemt dit overeen met 182 malen.
2°) In het voorbeeld van hoofdstuk XII heeft men een verzwakking
van 15 malen (41,3 db) gevonden voor de storing door een M.F.-sein.
Indien men een op de M.F. afgestemden sperkring in de antenne schakelt
stelt men ccne verzwakking van 750 malen (57,5 db) vast, voor een in
den antennekring geïnjecteerd M.F.-sein. De verzwakking tengevolge van
den sperkring wordt derhalve uitgedrukt door het verschil dezer twee
getallen (db)
— (57,5 — 41,3) = — 16,2 db
Tot gewone verhouding omgerekend geeft dit 6,6 maal.

Hoofdrekenen met decibel.
Het verdient aanbeveling enkele decibcl-waarden uit het hoofd te
kennen.

VERHOUDING
1
1,5

2
3
7
10

DECIBEL
(ongeveer)

0
3
6
9,5
17

20

Deze cijfers gekend zijnde kan men gemakkelijk de andere uit het
hoofd berekenen. Er is vanzelfsprekend wel wat gezond verstand bij noodig.
In nevenstaande tabel geven wij enkele voorbeelden.

Analyse der krommen uitgedrukt in decibel.
Al de vroeger af gedrukte krommen werden over hetzelfde lijnnet
geteekend, dit betreft vooral de figuren 7—9—14—19—28 en 29.
Op die wijze is het gemakkelijk de logarithmische schalen te vervan
gen door een decibel-schaal geteekend in fig. 33. Daartoe handelt men als
volgt :
Over de figuur betreffende de uit te voeren meting legt men een stuk
doorschijnend papier vast, zóó dat het t.o.v. de figuur niet kan bewegen.
Men draagt de meetresultaten op dit doorschijnend papier over onder den
vorm van krommen waarbij men gebruik maakt van het lijnennet der
oorspronkelijke figuur. Men teekent ook de ordinaten (verticale lijnen
van het lijnennet) alsmede de daarnast voorkomende cijfers. Het raam der
figuur wordt eveneens overgeteekend.
Vervolgens legt men het doorschijnende papier met de eigenhandig

✓
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verhouding
1
1,5
2
3

4
5
6
7
8
-9
10
12
14
15
16
18
20
30
120

REDENEERING

DECIBEL

Bekend

0
3
6
9,5

2>
2>

2X2
10 : 2
2X3
Bekend
2X2X2
3.X 3
Bekend
2X2X3
2X7
3 X 10 : 2
2 X 2 X 2 X 2
2X3X3
2 X 10

enz.
3 X 10
enz.
3 X 2 X 2 X 10
enz.

6 + 6 = 12
20 — 6 = 14
6 + 9,5 = 15,5
17
6 + 6 + 6 = 18
9,5 + 9,5 = 19
20
6 -f 6 + 9,5 = 21,5
6 + 17 = 23
9,5 + 20 — 6 = 23,5
6 X 4 = 24
6 + 9,5 + 9,5 = 25
6 + 20 = 26

i

*-•

9,5 + 20 = 29,5

.1

9,5 + 6+6 + 20=41,5
(

gemaakte teekening over fig. 33 waarbij men de boven- en onderkanten
parallel houdt met de horizontale lijnen van fig. 33.
Men neemt tevens als referentie-niveau 0 db t.o.v. de kromme. Naar
gelang het geval neemt men 0 db :
— voor de weergave-krommen (fig. 7, 9 en 29) het met 400 Hz
overeenstemmende punt ;
— voor eelectiviteits- en resonantie-krommen (fig. 14) de top der
kromme ;
— voor de gevoeligheidskrommen (fig. 19) het hoogste punt der
kromme (kleinste gevoeligheid);
— voor de A.S.R.-krommen (fig. 28) het met 1 V overeenstemmende
punt.
Men bevestigt het doorschijnende papier in de aldus bepaalde positie
en men teekent het horizontale raster met de betreffende cijfers op het
doorschijnend papier.
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AANHANGSEL II

TYPE-ONTVANGER.
De volgende waarden werden opgemeten op een type*ontvanger
gebouwd volgens het bazis-schema :
Gebruikt materiaal.
Lampen : 6E8 — 6K7 — 6Q7 — 6F6.
Spoelen : Goede M.F. en afstemblok met regelbare kernen.
Opgemeten waarden.
Gevoeligheid (50 mW output) :
in A
1,3 V L.F.
B
30 mV L.F.
C
70 mV H.F. (65 % gemoduleerd met 50 Hz).
D
3 mV M.F.
E
30 »V M.F.
42 pY (574 kHz).
E
E
40 pY H.F. (160 kHz).
E
50 pY H.F. (6 MHz).
Standaard gevoeligheid :
in F
11 p\ H.F. (574 kHz).
F
29 pY H.F. (160 kHz).
F
26 pY H.F. (6 MHz).
Bruikbare gevoeligheid :
100 pY H.F. (574 kHz).
in F
230 pY H.F. (160 kHz).
F
160 pY H.F. (6 MHz).
F
Gevoeligheid : in E
44 db in M.F.
Doorlaatband : in E.
5 kHz.
Verzwakking der storing door M.F. : 42 db op 1000 kHz.
Verzwakking der spiegelfrequentie : 30 db op 1000 kHz.
I•
A.S.R.-kromme (zie fig. 28).
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