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VOORWOORD

Dit boek behandelt het ontwerp, de constructie en de mon
tage van radio-onderdelen, zowel uit het oogpunt van serie-, als
uit dat van massafabricage. Het wil de lezer een idee geven van
het hoe en waarom der verschillende constructies, welke men
in moderne omroepontvangers aantreft. Uit de aard der zaak is
het niet mogelijk een dergelijk werkje volledig te maken, aange
zien voor de oplossing van een probleem vaak een hele reeks
mogelijkheden ten dienste staat. Derhalve is het beperkt tot de
hoofdonderdelen, waaronder alle electrische onderdelen, met uit
zondering van de buizen. Wat de mechanische onderdelen be
treft, zijn alleen algemene gezichtspunten naar voren gebracht.
Dit werkje kan ook in het bijzonder diegenen van nut zijn, die
zich met het bouwen, ombouwen en repareren van radiotoestel
len bezig houden. Hierbij is o.a. gedacht aan de vele handelaren,
die in deze tijd van toestellenschaarste, zich vaak geplaatst zien
voor de vraag toestellen om te bouwen, of er belangrijke repa
raties aan te verrichten.
Aan het einde vindt men ter verduidelijking van het behan
delde enige opgaven met de oplossingen.
Voor deskundige opmerkingen houdt schrijver zich gaarne
aanbevolen.
Bloemendaal, Juni 1946.

L. Ch. G. VAN DEN BERG.

HOOFDSTUK I.
Gezichtspunten bij het ontwerpen.
Elk jaar ondervinden de radiofabrikanten weer de moeilijk
heden van het ontwerpen van radiotoestellen. Enige weken na
de radiotentoonstelling beginnen de besprekingen. Er zijn dan
nog vele vraagstukken op te lossen, voordat de uiteindelijke
ontwerpen voor fabricage vrijgegeven worden.
In de eerste plaats beschikt men over de ervaringen. Men
weet, hoe de eigen ontvangers op de radiotentoonstelling be
oordeeld zijn. Enige duizenden toestellen zijn reeds via de han
delaars in handen van klanten gekomen. Men heeft oordelen, die
niet uitsluitend lof inhouden. Men maakt vergelijkingen met toe
stellen van concurrenten. Bovendien heeft men nog de lijsten
der fouten. Hieruit weet men niet alleen de procentueel optre
dende fouten, doch ook wat aan de toestellen afzonderlijk niet
in orde wasHet nieuwe seizoen eist nieuwe ontwerpen. Hierdoor ont
staan veranderingen in de schakeling en in de constructie. Dit
móet goed overwogen worden. Het uiterlijk moet veranderd
worden. De nieuwe kast, de nieuwe, schaal, de nieuwe bedie
ningsknoppen moeten de koper aantrekken.
Een volledig nieuw ontwerp komt tegenwoordig zelden voor.
De fabrieken ontwikkelen hun toestellen, voortbouwend op die
van het vorige jaar. Of men moet in het nieuwe jaar voor de
zelfde prijs meer bieden: Grotere geluidssterkte, grotere selec
tiviteit, betere geluidsweergave; öf het nieuwe toestel moet de
zelfde eigenschappen behouden hebben, doch in prijs gedaald
zijn. Het eerste wordt bijv. door de Philips fabrieken toegepast.
Elk jaar kost bijv. het goedkoopste toestel tussen ƒ 90,— en
ƒ 100,—. De toestellen krijgen ieder jaar echter weer nieuwe,
betere eigenschappen:
Belangrijk bij het ontwerp is ook de soort voeding. Men
onderscheidt batterij- en netvoeding. In de toekomst worden de
batterij-ontvangers, hetzij draagbaar („Kofferontvangers”) uit
gevoerd dan wel als auto-ontvanger, ongetwijfeld belangrijke
onderdelen van de fabricage. De eerste eisen bij het ontwerp
zijn: zo laag mogelijk gewicht, zo klein mogelijke benodigde
ruimte en zo laag mogelijk stroomverbruik.
Bij netvoeding onderscheidt men: voeding uit een gelijkstroomnet en voeding uit een wisselstroomnet. Toestellen, alleen
7

geschikt voor gelijkstroomnetten, worden thans niet meer ge
bouwd. In hun plaats is de universeelontvanger gekomen, die
geschikt is voor gelijk- en wisselstroom. Hierdoor kan iemand,
die aangesloten is op een gelijkstroomnet, zijn toestel houden,
wanneer in de toekomst wordt overgegaan op wisselstroom.
Wat betreft het aantal te maken toestellen, geldt, da*t een groot
aantal, speciale gereedschapsmachines vereist. Kleine ontvan
gers (éénkringtoestellen en kleine supers) worden in grote hoe
veelheden vervaardigd. Hierbij kunnen dus economische machi
nes gebruikt worden, daar de hoge prijs van deze drukt op een
groot aantal toestellen. Van de grotere toestellen (grote super)
kan men maar een beperkt aantal verkopen, zodat het vaak
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Fig. 1. Samenstelling en bevestiging van een nettransformator
bij kleine aantallen

goedkoper is de dure machines niet te gebruiken. Hierdoor ont
staan echter soms minder doelmatige constructies.
De invloed van het aantal op het ontwerp zal nu aan de
hand van een voorbeeld toegelicht worden. De kernblikken van
de nettransformator (zie fig. 1) zijn met zgn. spanbouten
samengedrukt. Deze -bouten kunnen zonder bijzondere werktui
gen gemaakt worden. Men moet alleen aan beide einden draad
snijden. De kernblikken moeten goed samengedrukt worden,
daar anders een trilling ontstaat, die zich als toon openbaart,
en dus zeer hinderlijk is. De drukstukken bestaan hier uit op
maat gesneden hoekstaalstukken, waarin twee gaten zijn ge
boord voor de spanboutjes. In het chassis worden 4 gaten ge
boord en de transformator wordt bevestigd met 8 moertjes,
waarbij alle 4 bouten even groot moeten zijn.
Bij deze constructie rust de zware transformator op 4 vlakjes
8
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op het chassis, die een betrekkelijk kleine oppervlakte hebben. Er
bestaat dus kans, dat de transformator bij vervoer, enz. lostrilt.
Daarom moet men op alle boutjes onder de moeren ringen zetten,
die zo dik mogelijk moeten zijn en waarvan de diameter zo
groot mogelijk is. Zijn de bouten bijv. met M 4 draad (metrische
draad met een buitendiameter van 4 mm) gesneden, dan moeten
de ringen minstens 12 mm buitendiameter en 1,5 mm dikte
hebben (fig. 1). Deze constructie is dus alleen geschikt voor
een klein aantal toestellen.
Hiertegenover staat de constructie van fig. 2. In de eerste
plaats ziet men een veel kleiner aantal onderdelen: de spoelen
met kern, 2 drukstukken en 4 felsbusjes. Het drukstuk uit blik
maakt, door de bijzondere vorm, een speciale snij- en buigmachine noodzakelijk. Een felsmachine, die de 4 felsbusjes te
gelijk samendrukt, is ook nodig. De rechthoekige gaten in het
chassis moeten geponst worden. De transformator wordt nu
bevestigd door de 4 lipjes om te draaien (zie fig. 2).
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bij een groot aantal
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Hierbij ontstaan dus hoge kosten der machines en korte tijd
voor vervaardiging, in tegenstelling met de methode van fig. 1.
Opgemerkt zij nog, dat bij de vervaardiging volgens fig. 1 alleen
geschoolde arbeiders (duur!) kunnen worden genomen, terwijl
bij de tweede methode goedkope arbeidskrachten voldoen.
Wanneer het ontwerp geheel klaar is, bouwt men minstens
één proefapparaat. Voldoet dit goed, dan bouwt men een proefserie (10 of meer toestellen). Hierbij moeten de laatste fouten
verbeterd worden, want later moet aan de lopende band alles
goed gaan. Iedere verandering van de werkwijze, ontstaan door
veranderingen, doordat er fouten waren blijven zitten, betekent
extra kosten. Bovendien ontstaat dan tijdverlies (tijd, waarin
de band niet loopt ,de arbeiders niet kunnen werken, terwijl
ze toch doorbetaald moeten worden, enz.), overschrijding van
de leveringstermijnen. Uit besparing op dit punt kan zeer snel
verlies ontstaan!
Ten slotte begint de massafabricage aan de band. De hon
derden toestellen, die nu de fabriek verlaten, moeten niet alleen
electrisch en mechanisch geheel injorde zijn, ze moeten ook ge
maakt kunnen worden voor de berekende prijs. De berekening
houdt, behalve met prijzen van grondstoffen en loon, ook reke
ning met reclame, reparatie, licentiekosten, enz.
! Voor een kortegolfontvanger is bijv- gevonden, dat een spoel
nodig is, die 9 windingen, met een diameter van 22 mm moet
hebben. De draaddikte is 0,9 mm. Gelakt koperdraad. De spoed
moet 2 mm bedragen. De wikkeling moet goed vast op het wikkellichaam zitten en mag niet te dicht bij het chassis komen
(minstens 25 mm afstand). Het wikkellichaam moet uit verliesvrije stof gemaakt worden, om onnodige verliezen te voorko
men. Men schat, dat men 100 ontvangers zal bouwen. Iedere
ontvanger heeft 6 spoelen nodig, dus totaal te maken 600
spoelen.
In fig. 3 is de doelmatigste spoelvorm aangegeven. De win
dingen worden door ribben in het lichaam vastgehouden, zo
dat de windingen zich niet kunnen verplaatsen en de afstemming
van de kring niet wordt veranderd. De vorm der ribben wordt
iets kegelvormig gehouden, om gemakkelijker 'het spoellichaam
uit de vorm te kunnen nemen. De kleinste afstand van het
chassis bedraagt zelfs 30 mm, in plaats van 25. Als materiaal is
trolitul gekozen.
Hoe wordt nu de spoel gemaakt?
Ie mogelijkheid: Door draaien uit trolitulbuis met een buiten
diameter van 28 mm en een binnendiameter van 16 mm. De 3
bevestigingsogen worden apart gemaakt en met benzol geplakt
(benzol lost nl. trolitul enigszins op). Trolitul van de boven
genoemde afmetingen kost ƒ 22,— per kg. Het soortelijk ge10
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wicht bedraagt 1,05. Productietijd = 45 minuten. Loon ƒ 1,20
per uur. Toeslag bedraagt 200%.
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Fig. 3. Spoellichaam voor kortegolf-ontvanger
Materiaal: geperste trolitul

Om de prijs van de grondstof te bepalen moet eerst het
gewicht worden berekend. 28 mm 0. 16 mm 0. 60 mm lang.
Drukken we alles in dm uit, dan is de doorsnede:
^ X o,282 —^ X o,i62j = 0,0616 — 0,0201 = 0,0415 dm3
De lengte = 0,60 dm, dus het gewicht bedraagt:
0,0415 X 0,60 X 1,05 kg = 0,025 kg.
De prijs van de grondstof bedraagt dus:
0,025 X ƒ 22,— ................................................... =
Arbeidsloon

X 45 ......................................

=

Toeslag voor bedrijfskosten (200%) ...................

=

Prijs per stuk .......................................................

ƒ 0,55
0,90
„

1,80

ƒ

3,25
11

2e mogelijkheid: De spoelvormen worden geperst uit trolitul.
De offerte luidt:
ƒ 250,— voor vormkosten.
Prijs per stuk ƒ 0,08.
Bij welk aantal zijn beide methoden, wat de prijs betreft,
gel ijkwaardig? We noemen dit aantal x. Vervaardigen we
x spoelen volgens methode 1, dan kost dit x X ƒ 3,25. Laat
men x spoelen persen, dan kost dit (ƒ 250.----- j- x X 0,08).
Deze prijzen moeten aan elkaar gelijk zijn, zodat:
3,25 x = 0,08 * + 250
3,25 * — 0,08 x = 250
3,17 x = 250
x=

250
3,17

79

Dus bij 79 spoelvormen is de prijs voor beide methoden ge
lijk. Is het aantal kleiner dan 79, dan kan men goedkoper
draaien. Bij meer dan 79 vormen is persen voordeliger. We
laten de spoelvormen dus persen, hetgeen kost:
600 X 0,08 + 250,— = ƒ 298,—.
2QÖ

Eén spoelvorm kost dus ^ = ƒ 0,50.
Het aantal 79 noemt men het kritische aantal. Het geeft
aan:
a. dat bij een kleiner aantal, draaien voordeliger is (zonder
dure werktuigen, maar met geschoolde arbeiders);
b. dat bij een groter aantal het gebruik van bijzondere werk
tuigen en een zo kort mogelijke productietijd het gun
stigste is.
Men zou de afhankelijkheid van de kosten per stuk van het
aantal in tabelvorm kunnen weergeven. Dit is echter zeer on
overzichtelijk en geeft veel werk. Veel beter kan men dit grafisch
uitzetten.
In fig. 4 is horizontaal het aantal uitgezet, verticaal de prijs
in guldens.
Voor de eerste methode (draaien) is de stukprijs onafhankelijk
van het aantal. Dus we krijgen een rechte lijn voor ƒ 3,25.
Voor de tweede mogelijkheid (persen) kunnen we de grafiek
eenvoudig vinden, door enige punten te berekenen.
+ 250 =
Zo is bijv. voor 50 stuks de prijs: 50 X
ƒ 254,-.
12
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Fig. 4.

Grafiek van het kritische aantal

Voor 1 stuk is dus de prijs 50 x 0,08 + 250 ƒ 5,08.
50
Zo kunnen we ook berekenen, dat:
voor 70 de prijs wordt ƒ 3,65 per stuk (C)
i)
80 „
„ „ 3,21 ,, „ (D)
t)
90 „
„ >. 2,86 „ , (E)
„ 100 „
t)
}) 2,58 ,,
„ (F)
>>
,, 150 ,,
1 75
„ (G)
Met de gevonden punten kunnen we de kromme tekenen.
Het snijpunt van de kromme met de rechte lijn is het kritische
aantal 79.
})

i)

)j

))
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HOOFDSTUK II.
Materialen.
Bij de bouw van omroepontvangers wordt veel vloeistaalblik
toegepast en wel gestanst blik. Dit laat zich goed stansen en
buigen en is dus voor massafabricage zeer geschikt. Men
past dikten toe van 0,5 tot en met 1,5 mm. Grotere dikten
komen maar heel weinig voor. Enige toepassingen zijn: chassis,
raam voor de afstemschaal, ondersteuningsstukjes, enz. Het
grote voordeel is, dat bij een minimum aan materiaal een maxi
mum stevigheid wordt verkregen.
Voorts heeft men nog blik met hoge 'trekvastheid, dat duur
is en dus weinig gebruikt wordt (bijv. voor draaicondensatoren). Dynamoblik is een staalsoort, welke silicium bevat en
kleine hysteresisverliezen heeft. Het wordt natuurlijk gebruikt
voor de kernen van nettransformatoren en van afvlaksmoorspoelen. De kwaliteit wordt uitgedrukt in watts/kg. Dit is: het totale
verlies door hysteresis en wervelstromen bij een inductie B =
10000 Gauss en een frequentie = 50 Hz. Gemiddeld is de kwa
liteit 3,6 W/kg. Een waarde van 2 W/kg geldt als goed. Dynamo
blik, ook wel „transformatorblik” genoemd, is verkrijgbaar in
dikten van 0,35 tot 0,5 mm. Gewoonlijk is het aan één kant met
dun papier beplakt, of gelakt, wat nodig is, om de blikken van
elkaar geïsoleerd te houden, daar anders toch wervelstromen
in grote mate zouden optreden.
Voor draaiwerk maakt men gebruik van automaatstaal in
stangen met ronde of zeshoekige doorsnede. Automaatstaal
geeft korte spanen bij boren en tappen. Het is tamelijk zacht.
Zilverstaal of precisiestaal wordt door de hoge prijs slechts
weinig toegepast. Het is gereedschapsstaal met nauwkeurig
gepolijst oppervlak, dat getrokken is. Getrokken vloeistaal
in de vorm van vlakstaal en profielstaal (T en L staal)
komt niet vaak voor, omdat omgebogen blik goedkoper is.
Bovendien kan men bij blik, door persen, speciale, voor de con
structie gunstige vormen verkrijgen., Magneetstaal dient voor
permanente magneten (permanente magneten voor luidspre
kers). De hysteresiskromme van" dit staal moet een zo groot
mogelijk oppervlak omsluiten.
Messing werd in de eerste tijden van de radiotechniek toe
gepast. Het bevat 58 % koper. Tegenwoordig wordt messing
14
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zeer zelden gebruikt, daar het duur is en bovendien tot te zware
constructies leidt. Het is verdrongen door vloeistaal en alumi
nium en zijn legeringen
Koper wordt alleen toegepast in de vorm van draad. Zgn.
schakeldraad is vertind koperdraad. Dit wordt toegepast als
montagedraad. Het vertinde oppervlak is zeer gemakkelijk om dit
draad te solderen. Normaal is de draaddiameter 0,5 mm. Bij
hogere stroomsterkten (gloeileidingen van de buizen) neemt men
1 mm 0 (tot 3 A), 1,5 mm (tot 6 A) of 2 mm (tot 10 A). Men
heeft wel eens vertind ijzerdraad toegepast.
Voor transformator- en smoorspoelen neemt men gelakt ko
perdraad. De isolatie wordt hier dus gevormd door het lak. Men
lakt het koperdraad meermalen (tot 18 maal toe) en droogt het
in een oven. De dikte van het lak bedraagt soms maar een hon
derdste mm, zodat men veel minder ruimteverlies heeft bij het
wikkelen, terwijl de isolatie toch goed is. De draaddikte be
draagt 0,03 mm tot meerdere mm.
Het koperlitzedraad bestaat uit vele kleine draden, die door
een gemeenschappelijke omspinning van zijde samen worden
gebonden. De bedoeling is het skineffect te verminderen en het
wordt dus toegepast in hoogfrequentkringen, als antennedraad,
enz. (Dicht bij zee is litzedraad niet voor antennes geschikt,
daar in een minimum van tijd de draadjes door de zeelucht wor
den aangetast en breken. Men passé dan het normale siliciumbronsdraad toe),. H.F. litze 30. 0,05 betekent': hoogfrequent litze
met 30 draden van ieder 0,05 mm doorsnede.
Koper is natuurlijk een goed materiaal in verband met de
goede geleidbaarheid, maar ook is het makkelijk te solderen.
Nu worden in radiotoestellen alle electrische verbindingen ge
soldeerd. Deze soldeerplaatsen moeten duurzaam zijn en mogen
dus na een zekere tijd niet slecht worden door aantasting dei
metalen. Dit gebeurt onherroepelijk, wanneer bij het solderen
zuur wordt gebruikt. Bovendien komen spatjes zuur overal,
waardoor (bijv. op de huishouders) min of meer goed geleidende
plaatsen tussen de contacten ontstaan. Daarom moet gesol
deerd worden met tindraad. Dit draad bestaat uit een legering
van ongeveer gelijke hoeveelheden tin en lood. Het heeft een
kern van hars, dat als volkomen zuurvrij soldeermiddel dienst
doet. De diameter van het tindraad bedraagt 1, 1,5 of 2 mm.
Per 100 soldeerplaatsen moet op 15 g soldeerdraad worden ge
rekend. Een éénkringstoestel 'heeft ongeveer 200 soldeerplaatsen.
Aluminiumblik wordt gebruikt voor afscherming. De ge
leidbaarheid is goed en het kleine soortelijk gewicht is gunstig.
Aluminium kan niet worden gesoldeerd! Men heeft echter de
15
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puntlasmethode toegepast, die zeer goed voldoet. De dikten
bedragen 0,4 tot 2 mm.
Aluminiumlegeringen kunnen zeer goed geboord, getapt en
gedraaid worden en leveren harde brokkelige spanen, die -bij de
automatische banken door het koelmiddel (petroleum) worden
weggespoeld.
Voor een bewerking is nodig:
a. Snellopende machines, dus met hoge snijsnelheid;
b. Speciale werktuigen voor de bewerking van lichte metalen.
Aluminiumdraad dient ter vervanging van koperdraad. De
soortelijke weerstand bedraagt 0,029 & mm2/m, terwijl dit bij
koper 0,0178 & mm2/m is, dus 63% meer. De doorsnede van
aluminiumdraad moet dus bij een gelijke stroombelasting
0>Q29
0,0178

= 1,63 maal zo groot zijn:
9Al =i>63 • 9cu

(1)

71 &

Nu is q =---- , waarbij d == diameter
4
zodat:

7 d'-Al = I>63 x J d-'Cu
4
4
d2Al = ^63 d2Cu
dAl = VT,63 dCu
dAl = I>28 • dCu

(2)

Bij gelijke stroombelasting is de dikte voor aluminium dus
1,28 X de d^te voor koper.
Het soortelijk gewicht van Al = 2,70 kg/dm3 en van Cu =
8,90 kg/dm3.
Al is dus 3,3 X 20 licht als koper, zodat het gewicht ;.....
3>3

= f2 zo groot is.
I
gai

= i GCu

(3)

Het aantal isolatiematerialen is in de laatste jaren sterk uit
gebreid.
Pertinax kan goed gestanst worden. Dit gaat vooral goed bij
een temperatuur van 60°. Dikten zijn 1, 1,5 en 2 mm.
16

Pertinaxbuis wordt in alle doorsneden gebruikt, soms ook als
spoellichaam.
Keramische isolatiestoffen worden hoofdzakelijk in hoogfrequentkringen toegepast. Nabewerken is alleen mogelijk door
slijpen (hetgeen duur is), maar meestal kan men volstaan met
de nauwkeurigheid van de fabricage wat de maten betreft. Het
grote voordeel is, dat de electrische verliezen klein zijn. Het
vindt toepassing voor spoellichamen, golfschakelaars, enz. De
bekendste vormen zijn: calit en frequenta.
Ten slotte nog de geperste isolatiestoffen, waarvan bijv. vele
toestelkasten worden gemaakt, benevens bedieningsknoppen,
enz.
Om de vele onderdelen voor ontvangers te maken, staan ons
verschillende manieren van bewerking ten dienste. De con
structeur moet deze kennen, omdat hij alleen dan een minimum
aan arbeid en grondstoffen bereiken kan bij het ontwerpen. Daar
men hier heeft te doen met massawerk, moeten de onderdelen
gemakkelijk onderling verwisselbaar zijn. Een nabewerking, na
het verlaten van de machine, moet zoveel mogelijk vermeden
worden, want dit maakt het onderdeel duurder.
Er zijn twee hoofdgroepen van fabricage:
a. Bewerking, waarbij een spaan ontstaat: Draaien, tappen,
frezen, boren, zagen, vijlen en slijpen.
b. Vorming zonder spaan: snijden, ponsen, trekken, persen en
gieten.
Draaien en boren komt het
meeste voor. Frezen, zagen,
vijlen en slijpen wordt zoveel
mogelijk vermeden. Men pro
Punten
beert alles te maken van blik,
door een bewerking zonder
3.5 fspaan.
Ponsen of stansen is econo
mischer dan draaien. Daarom *<?is de gedraaide moer vervan
A/4
gen door de gestanste moer. T
Een ander voorbeeld:
—SW1Q-*
3
In figuur 5 zien we een ge
draaide b-us. Het materiaal
Fig. 5. Gedraaide bus
is een aluminiumlegering in
staafvorm met zeskante doorsnede en een sleutelwijde 10.
Bij automatische banken wordt:

I

a.

I®

Een gat geboord van 5,95 mm met tolerantie — 0,03 mm.
De kleinste maat is dus 5,92 mm, de grootste 5,95 mm.
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Opboren tot 7 mm over een lengte van 2,5 mm. Hier is geen
tolerantie aangegeven, d.w.z. de maten kunnen binnen de
algemene tolerantie, dus ± 0,1 mm liggen.
Met een hoek van 60° instekend, afdraaien op 8 mm 0.
Zodanig afsteken, dat een lengte van 10 mm ontstaat
(zie fig.).
De bus plaatsen in een boormal, waar de draad M 4 ge
sneden wordt. Hiervoor moet eerst een gat geboord wor
den, dat steeds 0,8 X de nominale doorsnede van de draad
moet hebben:

b.

c.
d.
e.

dk = o,8 X maximale draaddoorsnede

\

(4)

In figuur 6 a is de bus met een ring omgefelst. In figuur 6 b
ïs de toestand vóór het omfelsen weergegeven.
U = 1,5 tot 2 mm

(5)

De ring verhindert beschadiging van het pertinax bij het gat.
N> (U + i)mm I

I

(6)

Het stempel moet vrij blijven, dus moet N 1 mm groter zijn
dan U (> is groter dan of gelijk aan).
Daar we onder 60° heb
ben afgedraaid (zie fig. 5)
Pertïnax sdhijf ontstaan 6 punten, die in
1 mm
gedrukt
worden in het per
Rinq V- plaatstaal
tinax, omdat pertinax min
0,5 mm, 12**6,2*
der hard is dan het metaal.
Bus en pertinax-plaat kun
nen hierdoor niet meer ten
N
opzichte van elkaar draaien.
Indien de schijf niet van
pertinax, doch van metaal
fia het klinken
opboden
was, bijv. vloeistaal (0,6
U- mm) dan zou men anders
■J l I- te werk moeten gaan: Het
draaien onder 60° vervalt,
Fig. 6a.
Fig. 6b. Maatschets omdat de punten toch platSchijf met bus voor de/ïfrgell]Sngen gedrukt worden tegen het
' en ''
vloeistaal. De kleine ring
vervalt, omdat hiervoor het vloeistaal van 0,6 mm in de plaats
treedt. N blijft 2,5 mm, maar / wordt 0,6 + 1,5 = 2,1 mm.
Draaien van de bus kan toch verhinderd worden, door het gat
in het 0,6 mm blik niet rond maar zeskantig te maken (sleutel-

1

1
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1

wijdte = 8,2 mm). Door het omfelsen raakt het materiaal van
de bus toch gedeeltelijk in het zeskante gat.
Tegenover het gedraaide busje van figuur 5 en 6 staat het
gestanste busje van fig. 7 en 8. Deze bus wordt ineens uit blik
van 1,5 mm gestanst, zoals in fig. 7 b duidelijk is aangege
ven. Vervolgens wordt de draad M 4 getapt en wordt alles om
gebogen langs de gestippelde lijnen uit de figuur. De verbin
ding tussen bus en pertinax-plaat geschiedt door 3 felsbusjes
23
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Fig. 7a
Gestanste bus

3.5t
L-7 -I
Fig. 7b. Uitslag van de gestanste bus

die alle drie tegelijk omgefelst worden. De lengte van de busjes
vindt men uit fig. 8:
/ = dikte pertinax + dikte ponsblik -f- 1,5 mm
l — 1 + 1,5 + 1,5 = 4 mm.
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We nemen dus 3 busjes van 2 mm 0 uitwendig en 1,4 mm 0
inwendig en 4 mm lang (zie ook figuur 13c).
Indien het pertinax vervangen is door vloeistaal, dan kan men
puntlassen. De 3 gaten van 2,2 mm doorsnede kunnen dan ver
vallen.
Alleen wanneer het noodzakelijk is, moet men buigen met
een scherpe kant. Dit veroorzaakt nl. vaak scheuren aan de bui
tenzijde. Harder materiaal breekt (bijv. verenstaal). De buigstraal r moet minstens gelijk zijn aan de dikte van het materiaal
(bij niet te hard materiaal). Bij zeer harde materialen minstens
3 X de dikte:
voor zacht en hard materiaal r > s
r> 3s
voor zeer hard materiaal
i

holle boui
M4*7
A

Ï±Z

WWV

(?)

.
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,W\\\1

«

H
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2

w
doorsnede
A-B

B
Fig. 8. Schijf met gestanste bus

De straal r is ook voor de machine belangrijk. Te kleine straal
doet vaak breuk ontstaan. In fig. 9 zijn drie mogelijkheden van
hoeken aangegeven. Het gaat hier om een beugeltje voor de
bevestiging van een potentiometer. Men moet nu een zo groot
mogelijke stevigheid hebben met zo dun mogelijk blik. Het is
duidelijk, dat de onderste uitvoering steviger is dan de bovenste.
De bovenste is echter goedkoper, daar er maar één bewerking
is: 90° ombuigen. Bij de onderste moet bovendien over 90° ge
draaid worden.
De onderdelen, welke in fig. 7, 8 en 9 besproken zijn, moe
ten nog een bewerking ondergaan: bewerking van de opper20

!

vlakte. Vloeistaal zou bijv. roesten. Daarom worden vloeistalen
onderdelen vercadmiumd. Hierbij wordt langs electrolytische
weg een cadmiumlaag aangebracht. Ook kan men met alumi
nium-bronslak spuiten. Messing en aluminium delen worden
geëtst, d.w.z. de aangetaste delen van het oppervlak worden
met zwavelzuur blank gemaakt.

m0
^ &
7
\—20

J

L12.2*

■1

&

20\

]

7

20—*

Fig. 9. Boven: normale uitvoering van hoek
Midden: Hoek met versterkingslip
Onder: Hoek met 90° verdraaiing
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HOOFDSTUK III.
Mechanische verbindingen.
De verschillende onderdelen moeten met elkaar tot eenheden
verenigd worden. Deze eenheden of onderdelen (nettransformator van fig. 1 en 2) moeten op een of andere manier met
andere onderdelen verbonden worden. Om deze mechanische
verbindingen tot stand te brengen zijn er verschillende moge
lijkheden.
Verbindingen,
Schroeven
welke weer losge
maakt kunnen wor
den, zijn die, welke
[_T
bijv. met boutjes
zijn gemaakt. In
AfslandbvSje '
fig.
1 is het bijv.
69*3,5*3219
^
mogelijk
de trans
Pertinax
formator weer los
te maken zonder
het
verbindings
Cha$fi*
moer
omqefe/st qatM3
stuk te vervormen
of te vernielen.
Hiertegenover
staan de permanen
te
verbindingen.
Hier kan men niet
'J
anders
scheiden,
dan door vernieling
van het verbin
dingsstuk (busje,
zie fig. 2). In fig. 2
kunnen de lippen,
indien ze van vloeiFig. 10. Bevestiging van huishouder.
staal zijn, tot 45°
gedraaid worden.
Meer draaien doet ze afbreken. Wil men een felsverbinding los
maken, dan moet men 'opboren met een boor = de buitendia
meter van het busje.
Demonteren geschiedt echter zeer zelden, alleen om te ver
beteren. Een ontwerp wordt echter niet gemaakt om later ver-

j

I
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beteringen aan te brengen, maar met het oog op een economische
productie.
Schroefverbindingen zijn verbindingen, welke zonder vernie
ling kunnen worden losgemaakt. Men gebruikt metrische draad,
en wel liefst M 3, dus 3 mm nominale diameter. In fig. 10 links
zien we een normale schroefverbinding. De huishouder van fig.
10 wordt door twee afstandsbusjes gedragen. Men moet schroef
verbindingen borgen, d.w.z. ze moeten niet losdraaien door tril
len. Dit borgen geschiedt door lakken.
In fig. 10 is aan de rechterkant een andere mogelijkheid
aangegeven. Men heeft het blik ingedrukt en draad in het blik
gesneden. Het indrukken geschiedt om de lengte van de draad
Söhroef
Afótandbosje _
Pertmox59x2,5Uig
Keramische TrimmerRinq
—
2 DIN We
Moe*'
A 2 DIN 439e
Hollenage/filaall

3**2*; 4/g
Keramische Trimmer

Cka&i*

i

1 V I

mm
ss

A

V

- -

I~S///SS/SSSSSSSSS-J'Sy

FP
i

Ring -------------Holle nagel[a/vm) ,

Fig. 11a.
Bevestiging van
een keramische
trimmer met
schroef

i

Fig. 11b.
Bevestiging
keramische
trimmer met
busjes

dhaesis

groter te maken dan de dikte van de plaat. Bij plaat van 1 mm
zouden bij draad M 3 en een spoed van 0,5 mm 2 gangen kun
nen worden getapt. Door het indrukken ontstaan bij M 3, 3 tot 4
gangen. Nu ontbreekt weliswaar de moer, maar door het indruk
ken is deze methode toch duurder. Voor moeilijk te bereiken
plaatsen is het echter een voordeel, dat men geen moer behoeft
aan te brengen. Bovendien ontstaat materiaalbesparing. Indien
men op 10 plaatsen in een toestel een moer van 0,3 g bespaart,
betekent dat voor 1 millioen toestellen 3 ton materiaal.
Figuur 11a stelt de schroefverbinding van een keramische
trimmer voor. Hier worden 2 schroeven en 2 moeren met afstandbusjes gebruikt.
Daarentegen is in fig. 11b een felsverbinding toegepast. Men
lette op de vervanging van de afstandbusjes door felsbusjes met
naar de trimmer gekeerde kraag om de druk beter te verdelen.
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De ring tussen de onderste bus en de trimmer moet eveneens
de trimmer voor beschadiging behoeden. De methode van fig.
11b is goedkoper dan die van 11a.
De felsverbindingen behoren tot de groep der permanente
verbindingen. In de ontvangerbouw worden veel felsverbindin
gen toegepast (fig. 13 c: felsbus). De wanddikte is normaal
0,3 mm. Normale diameters zijn 4; 3,4; 3 en 2,4 mm 0.
De lengte vindt men uit (8):
Buslengte = dikte te felzen materiaal -j- (1,5 è 2 mm)

h

... (8)

Als materiaal komt vloeistaal, soms aluminium, in aanmerking.
In fig. 12 a zien we een strip van pertinax. In de 9 gaten
moeten soldeerlippen bevestigd worden. De twee gleuven van
0,9 mm breedte en 4 mm lengte dienen voor de bevestiging van
de strip. We merken op:
3.2°

95

l ê-è—n-fo-e -e- -6- -of- ?

-Zr

r/-i.----9

I

- 3 r 9-27

3.1 0.9

'—9

!--------- 4 *9-36

J

r

0.9 6.1

I;ig. 12a. Soldecrstrip

£
-1 d' r-
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Fig. 12b.
Betere gleuf

Fig. 12c.
Maatschets voor (9), (10) en (11)

a. De gaten worden 0,2 mm groter gemaakt dan de diame
ter van de soldeerlippen (buisvormig deel).
d1 = d + 0,2 mm

(9)

We nemen 3 mm diameter voor de lippen, dus ontstaan gaten
van 3,2 mm.
24

b. Bij ponsen moet de diameter minstens zo groot zijn als
de dikte van het materiaal:
d1 > s

(io)

dus is voor 3,2 mm gaten een dikte van 1 mm normaal. Bij de
twee sleuven is dat jammer genoeg niet het geval! Men zou dus
de sleuven niet 4 . 0,9 mm rechthoekig moeten maken, maar
afgerond als in fig. 12 b.
c. De rand R in fig. 12 c moet minstens gelijk aan de materiaaldikte zijn:
R > s

(ii)

De gaten zijn 3,2 mm. Hierbij komt 2XR = 2X 1=2 mm,
zodat de kleinste breedte 5,2 mm bedraagt.

I

3.7*

'X'o'

----T

i

c

T

d

Fig. 13.
a: Foutieve uitvoe
ring, b: dubbele
soldeerlip,
c: felsbusje, d: juiste
uitvoering e: felssoldeerlip met ronde
hals, f: felssoldeerlip
met vierkante hals
f
________ .5

We nemen een breedte van-8-imn, want er ontstaat Ern het
felsen nog druk.

1
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Voor de soldeerstrip van figuur 12 kunnen we soldeerlipjes
volgens fig. 13 b nemen van vloeistaal 0,3 mm, vertind. Het gat
= 3,2 mm 0.
/ = 1 + 0,3 -f- (1,5 a 2) = 2,8 a 3,3 mm; we nemen / dus
3 mm (zie (8)). Men moet liefst alle maten op halve mm af
ronden.
In figuur 13 a is geen voorzorg genomen tegen draaien en is
dus een verkeerde uitvoering. Een goedkope oplossing geeft

|-----stempel

'H

m

x ==- hpje

Y//////A —iegenhovdee
£2—drukveer
ste/moer
.qt'ondptaat
Fig. 14. Felsstempel voor soldeerstrip

i

fig. 13 d. Het omgebogen deel houdt vast tegen de rand van het
pertinax en draaien is dus niet meer mogelijk. In fig. 13 e is een
felssordeerlip geschetst, waardoor draaien moeilijker wordt. Wil
men draaien geheel vermijden, dan is een vierkante hals als in
fig. 13 f aangegeven mogelijk. De gaten in de strip worden dan
natuurlijk ook vierkant.
Het felsen geschiedt als aangegeven in fig. 14. In een plaat
zijn 9 gaten, overeenkomende met de 9 gaten van de strip, ge
maakt. In ieder gat bevindt zich een stift, die naar boven wordt
gedrukt door veren. De druk wordt door de schroef ingesteld.
Voor de omgebogen lip zien we in fig. 14 rechts een uitsparing.
Do busjes worden nu door de stempels alle 9 tegelijk aangefelsd.
Puntlassen wordt tegenwoordig hoe langer hoe meer toege
past. Het slechtst kan men koper puntlassen, omdat het aan
26 \
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de koperen electroden blijft kleven. Echter puntlast men wel
nikkel, ijzer, aluminium. Er zijn twee regels:
a) De te puntlassen materialen moeten
liefst van dezelfde soort zijn.
b) Ze moeten liefst dezelfde dikten hebben.

... (12)

In figuur 15 a zien we de bus van een buscondensator.
Het is een van boven geopend doosje van vloeistaalblik van
0,5 mm dikte, breed 45 mm, diep 15 mm en hoog 55 mm. We
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bespuiten met Al-lak
gcpuntlast
Fig. 15a. Condensatorbus met gepuntlaste hoekstukken
zullen later de toepassing van deze condensator Ieren kennen.
Hieraan moeten nu 4 hoekstukken worden bevestigd door mid
del van de puntlasmethode. De twee bovenste hoekstukken
moeten de soldeerstrip van fig 12 a dragen (zie later fig. 18).
De onderste twee dienen voor de bevestiging. De bovenste
hoekstukken hebben dus een heel ander doel dan de onderste.
Desondanks is het gelukt slechts één uitvoering te gebruiken,
d.w.z. slechts één werktuig is nodig.
Wanneer men delen moet puntlassen, moet er om gedacht
worden, dat vóór het lassen geen bewerking van het opper27

vlak mag geschieden. We zouden bijv. hier niet met Albronslak moeten spuiten, want dat verzwakt de Iasplaats
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Fig. 15b. Hoekstuk
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wanneer deze gepuntlast wordt en de bewerkte oppervlak
ken worden door de warmte-ontwikkeling toch beschadigd. Dit
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Fig. 16.
Lasmal voor condensatorbus

moet aangegeven worden bij het ontwerpen van onderdelen,
wanneer ze normaal wel bewerkt moeten worden: „Onbewerkt”.
Om de juiste maten van gepuntlaste onderdelen aan te houden;
28
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gebruikt men een lasmal. Dit is een nial, die de verschillende
delen op de juiste wijze t.o-v. elkaar houdt, zolang het eigenlijke
puntlassen nog niet is geschied (zie de maten 10 en 19,4 in fig.
15a). De mal voor de constructie van fig. 15 a is weergegeven
in fig. 16. Het is een doos van vloeistaal, die aan de ene kant ge
heel open is, zodat de condensatordoos gemakkelijk kan worden
aangebracht. Een draaibare beugel grijpt in een klink en houdt
door middel van een bandveer de condensatordoos op haar
plaats. Aan de beide zijden zijn uitsparingen aangebracht, waar
in de hoekstukjes zo moeten worden gelegd, dat ze aan de kan
ten goed steunen. Bij het puntlassen hebben ze dan de juiste
stand, welke in fig. 15 a getekend is.
r—W—« 7 b-

ri

i
§

4- S 5
4

3.5*

- -o 2.5 *

2,5
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Fig. 17 RC-strip

Een andere permanente verbinding is de verbinding met
lippen (zie fig. 2). Na het insteken der lippen in de daarvoor
gemaakte gaten, worden ze verdraaid over een hoek van
30°—45°. Deze soort verbinding is de goedkoopste wijze van
mechanisch verbinden.
In fig. 18 vinden we een ander voorbeeld van een lipverbinding. Hier zien we de condensatordoos van fig. 15 a. Hier
aan moet de RC-strip bevestigd worden van fig. 17. Een RCstrip is een strip van isolatiestof (pertinax), waaraan twee rijen
soldeerlipjes zijn gefelst. Men kan nu telkens tussen twee
soldeerlipjes een weerstand (R) of een condensator (C) sol
deren. De RC-strip wordt in de gleuven van twee hoekstukjes
29

gestoken. De lippen worden gedraaid en de mechanische ver
binding is klaar.
We merken betreffende de RC-strip van fig. 17 nog het vol
gende op.
Ten eerste is het gat in de strip rond, hoewel de lip van de
hoekstukjes rechthoekig is (3 X 0-6 mm). Een ronde ponsstift
breekt echter veel minder vlug dan een stift van 3,2 X 0,8
(de afmetingen, die het gat in de strip zou moeten hebben).
Bovendien is voor 1 mm pertinax een grootte van 3,2 X 0,8
niet meer toelaatbaar (vergelijking 10). Ronde gaten worden
goedkoper gemaakt dan rechthoekige, daar het gereedschap
(dus de stift) goedkoper is. Is het aantal te ponsen gaten
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Fig.|18. Buscondensator met gemonteerde RC-strip" en soldeerstrip.

klein, en loont het de moeite niet een ponsstift te maken, dan
is het altijd makkelijker de ronde gaten te boren, dan de recht
hoekige te vijlen. In dit geval zijn de mechanische eisen zo
klein, dat gerust met ronde gaten kan worden volstaan.
Ten tweede zijn in de RC-strip in het midden 4 gaten van
3,5 mm 0 aangebracht, hoewel voor de bevestiging slechts 2
nodig zijn. Hierdoor behoeft bij het opzetten de strip nooit
gedraaid te worden, hij past altijd. We krijgen dus een strip,
die zowel om de lengte- als om de breedte-as symmetrisch is.
We kunnen dit hier doen, omdat het pertinax er aan beide zijden
even goed uitziet. Belangrijk is dus:
30

Onderdelen zoveel mogelijk symmetrisch

.... (13)

Zo moet men bijv. geen delen maken met afmetingen
22 X 23 mm. In dat geval maakt men er 22 X 22 mm van,
dan wel 23 X 23 mm. Wel kan men ook 20 X 25 mm nemen,
zodat het deel duidelijk een breedte- en een lengtemaat heeft.
De weerstanden en condensatoren moeten nu in de gaten van
de RC-strippen worden gestoken (de condensatoren zijn natuur
lijk kokercondensatoren). Voor de verdere bedrading worden al
vast oogjes gedraaid, om te kunnen solderen. De bevestiging van
de gehele constructie van fig. 18 geschiedt weer op dezelfde
manier als in fig. 2 aangegeven. We hebben hierboven de
mechanische verbindingen in het kort besproken. Er valt nog
veel over te zeggen, maar dan moet men in bijzonderheden van
de verschillende fabrikaten treden. Verschillende fabrieken
hebben vaak geheel verschillende oplossingen voor eenzelfde
probleem. We zullen nu echter direct met de ontvangerbouw zelf
beginnen.
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HOOFDSTUK IV.
Overzicht der onderdelen van een ontvanger.
Na de algemene beschouwingen over het ontwerpen en de
constructie van radiotoestellen, zullen we in de volgende hoofd
stukken de verschillende onderdelen afzonderlijk behandelen.
Men onderscheidt electrische- en mechanische onderdelen.
a.
bc.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
k.

De electrische onderdelen zijn:
de buizen;
de luidspreker;
de transformatoren;
de smoorspoelen;
de weerstanden;
de variabele weerstanden en potentiometers;
de spoelen;
de vaste en variabele condensatoren;
de schakelaars;
diverse onderdelen, zoals: zekeringen, metaalgelijkrichters,
schaalverlichtingslampjes, enz.

De mechanische onderdelen zijn:
a. de montageplaat of het chassis;
b. de huishouders;
c. de contactplaatjes (voor antenne, aarde, luidspreker, pickup, enz.);
d. assen (bijv. voor potentiometers);
e. schroeven;
f. moeren;
g. ringen;
h. soldeerlippen;
i.
beugels en plaatjes van alle mogelijke vormen en mate
rialen;
k. diverse onderdelen zoalls: doorvoertules, verende ringen, afstandstukken, enz.
Geheel apart kunnen als mechanische onderdelen worden
genoemd:
a. de toestelkast;
b. de schaal;
c. de knoppen.
32
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We zullen deze onderdelen niet alle bespreken. Beugels bijv.
zijn bij de verschillende fabrikaten zo verschillend, dat we nooit
klaar zouden komen met een bespreking ervan.
Beschouwen we de electrische onderdelen, dan valt het vol
gende op te merken:
a. De buizenfabricage vormt een vak op zich zelf, en er zijn
eigenlijk maar enkele grote bedrijven, die buizen werkelijk
ontwerpen. De kleinere fabrieken, die buizen maken, doen
dit in licentie met ontwerpen der grote firma’s.
b. In de volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens be
sproken worden: de transformatoren, smoorspoelen, weer
standen, variabele weerstanden en potentiometers, spoelen,
vaste en variabele condensatoren en schakelaars, luidspre
kers en huishouders.
De andere onderdelen zijn te zeer afhankelijk van een be
paald ontwerp of van de toestelfabrikant, om er een algemene
beschouwing over te geven-

i?
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HOOFDSTUK V.
De transformator.

Twee soorten van transformatoren kunnen we in hoofdzaak
in een radio-ontvanger onderscheiden:
a. de voedingstransformator, ook nettransformator genoemd;
D. de uitgangstransformator, ook luidsprekertransformator ge
noemd.
De nettransformator heeft tot taak uit een beschikbare net
spanning (wisselspanning) de voor de ontvanger nodige span
ningen te maken. Deze spanningen zijn:
<i) De gloeispanning voor de ontvangerbuizen.
ï) De gloeispanning voor de gelijkrichtbuis.
;) De gelijk te richten hoogspanning.
Deze onder c) genoemde spanning (in moderne ontvangers
250—325 V) wordt door de gelijkrichtbuis in gelijkspanning
omgezet en in de ontvanger als anode- en schermroosterspanning gebruikt.
De nettransformator berust op de inductiewerking van het
magnetische veld. D.w.z. een wisselstroom doet in de primaire
spoel een wisselveld ontstaan, dat met één of meer secundaire
spoelen is gekoppeld. Deze koppeling geschiedt niet door de
lucht, maar door een ijzeren kern, waardoor de inductie ver
hoogd wordt en men een zo economisch mogelijke werking
krijgt bij geringe afmetingen. Om wervelstroomverliezen te ver
mijden, wordt de kern gelamelleerd, d.w.z. de kern is niet mas
sief, maar bestaat uit een groot aantal plaatjes dynamoblik
(transformatorblik), die van elkaar zijn geïsoleerd.
De in de secundaire wikkeling geïnduceerde spanning wordt
bepaald door de transformatieverhouding a. .
W2

E2

(14)

Hierin is Wx het aantal windingen van de primaire, W2 dat
van de secundaire wikkeling. Uit (14) volgt:
Ej: E2 = Wx : W2

(15)

;
I'
.
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Uit (15) volgt weer:

E
W2=^WX

(15a)

Door de formule (15 a) is de secundaire wikkeling, wat het
aantal windingen betreft, bepaald, aangenomen, dat W, be
kend is en dat men de primaire en secundaire spanning kent.
Het aantal primaire windingen is te bepalen uit de formule
Ex = 4,44 X W, X f X #X 10-8
Hierin is:
Ei = primaire spanning.
W,= aantal primaire windingen,
f = frequentie in Hz.
0 = magnetische flux = inductie X ijzeroppervlak in cm2 =
B X Okern.
Dus is
E, = 4,44 X W, X f X B X 0KX 10'8
waaruit volgt:
Wx =

E1 X io8
windingen
4,44 . B . Ok . f

Voorbeeld:
Ex = netspanning = 220 V
Dan is:

f = 50 Hz

(16)

B = 12500 Gauss

220 X io8

Wx = 4,44 x 12.500 X 0K X 50
W1 =

8000

(16a)

Ok

.

De ijzerdoorsnede van de kern bepaalt het te transformeren
vermogen.
Hiervoor geldt de formule:
0K= o,S Vnx

(17)

Hierin is Nx het vermogen, dat opgenomen wordt door de
primaire wikkeling, dus uit het net. Door de verliezen is het
vermogen, afgegeven, door de secundaire wikkeling, of het ge
zamenlijke vermogen, afgegeven door de verschillende secun
daire wikkelingen, kleiner, dus N2 < Nr De verliezen zijn hier
de totale verliezen, dus koper- èn ijzerverliezen. Noemen we tj
het rendement, dan is dus:
Daar N2 altijd < Nx is

a

iïTÈfGENÖ'ÖM
BIBLIOTHEEK
o

&,

Nu ontstaan ook verliezen in de gelijkrichttrap. Noemen we
de totale verliezen van de transformator + gelijkrichtlamp: mn
dan kunnen we voor de normale ontvangtoestellen: ■/] = 0,65
of 65 % stellen.
De berekening van een ‘transformator begint met het be
palen van het secundair af te geven vermogen. Voor de
heterodyneontvanger, waarvan het schema in fig. 19 (zie de
uitslaande plaat achterin het boek) is aangegeven, moet bijv.
van alle trappen afzonderlijk het vermogen bepaald worden: Vf X If + Va X Ia + Vg2 X Ig., voor elke trap. De
waarden vindt men in een buizencatalogus van een fabriek.
In fig. 19 zijn verschillende waarden van weerstanden en
condensatoren weggelaten, die we later zullen berekenen dan
wel naar ervaring zullen kiezen. De telling van de buizen is niet
overal dezelfde. In Nederland telt men alle buizen, behalve de
gelijkrichtbuis. D.w.z. dat de ontvanger van fig. 19 een 5-lamps
ontvanger is. In Frankrijk bijv. telt men alle buizen, dus ook de
gelijkrichtbuizen. Het aantal buizen is in Amerika een der ver
koopsargumenten. Men moet echter voorzichtig zijn, want een
12-lamps ontvanger kan best 3 gelijkrichters, 4 eindbuizen, een
kathodestraalindicator en voorts normaal een mengbuis, een
m.f.-buis, een diode detector en een triode voorversterker be
vatten. Hadden we in plaats van de 4 eindbuizen één goede
eindbuis en in plaats van de diode en de voorversterker
een ABC 1, die dioden en triode in één ballon verenigt, dan
hadden we hetzelfde gehad, maar dan was het maar een 6-lamps
toestel! De genoemde methoden van buizentelling hebben be
zwaren, daarom is niet te zeggen wat het beste is. Een methode
is: Men geeft het aantal bij de ontvangst betrokken buizen op
(dus hier 4) en geeft de rest apart op. Zo betekent (4 A G+2),
dat een toestel 4 ontvangbuizen heeft, een afstemindicator, één
gelijkrichter en 2 lampen voor hulpdoeleinden. Mocht een toe
stel 2 gelijkrichtbuizen bezitten, dan zet men G G, dus bijv.
(5 A G G +1). Het toestel van fig. 19 heeft volgens deze
methode (4 A G) buizen.
Het totaal benodigde vermogen voor de gloeidraden van
de buizen in fig. 19 bedraagt:
Nf = Vf X 2!If
Vf = gloeispanning in volts (hier 4 V).
If = gloeistroom in ampères.
Voor fig. 19 is:
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(i9)

If voor de ACH 1
„ „ AF 3
„ „ AM 2

= 1,0 A
= 0,65 A
= 0,32 A
= 0,65 A
„ „ abc 1
,, ,, AL 4
= 1,75 A„ „ Ski
= 0,3 A
= 4,67 A
Dus Nf = Vf X 2 If = 4 X 4,67 watt = 19 watt
De aan de + en — klemmen van de condensator C52 af te
geven belasting bedraagt:
N^V^XIL

(20)

V= = gelijkspanning in volts aan C52.
2 I= = som van alle gelijkstromen in A.
Voor ons voorbeeld is de plaatstroom resp.:
Voor de ACH 1
Iai = 2>5 mA Iaa=5mA
Ia = 8 mA
„ « AF 3
De schermroosterstroom voor de ACH 1 (Igo = 3,5 mA)
en de AF 3 (Igo = 2,6 mA) wordt afgenomen aan een ge
meenschappelijke spanningsdeler. De door deze spanningsdeler vloeiende stroom moet minstens 2 X zo groot zijn als
de af te nemen schermroosterstroom, wil deze constant zijn.
Noemen we deze stroom Is, dan is:
h>_2 ^g.

[mA] . v

(21)

In ons voorbeeld: Js = 2 (3,5 + 2,6) = 12,2 mA.
Voor de AM 2 is I a — 3 mA
„ „ ABC 3 is Ia = 4 mA
„ „ AL 4 is Ia = 36 mA Igo = 5 mA
Dus is ^ Ia = 2,5 + 5 + 8 + 12,2 + 3 + 4+36+5 = 75,7
mA = 0,076 A.
Men lette er op, dat in tegenstelling met de gebruikelijke
methode, in fig. 19 de stroomrichting gelijk is genomen aan de
richting der electronen.
Om de af te geven gelijkspanning V_ te bepalen (span
ning aan condensator C52 ), moeten we nagaan waar, in de
ontvanger, de hoogste spanning optreedt. Dit is meestal bij
de eindbuis, dus hier de AL 4. Ten opzichte van de kathode be37

draagt de anodespanning Va = 250 V. Het stuurrooster moet
een negatieve spanning van 6 volt hebben (eveneens t.o.v. de
kathode). Nu kan men evengoed de kathode 6 V positief maken
t.o.v. de — pool van C52 en dan het stuurrooster met deze
— pool verbinden. Dit is nu in fig. 19 gedaan en dus moet de
anode een spanning van 256 V t.o.v. de — pool van C52 hebben.
Voorts ontstaat in de uitgangstransformator een spanningsval
door de gelijkstroom la = 36 mA. In ons geval is de weerstand
van de uitgangstransformator voor gelijkstroom 650 Si. Dus
volgens de regel:
Spanningsval = weerstand X stroom
V
R
I

.. . .

(22)

is de spanningsval = 650 X 0,036 = 24 volt.
Verder is de gelijkstroomweerstand van de veldspoel 1050 Si
en dus de spanningsval 1050 X 0,076 = 80 V. Hierdoor vloeit
nl. de totale gelijkstroom, ook dus van de andere trappen, en
deze hebben we hierboven berekend op 0,0757 A. De spanning
van C52 moet dus bedragen:
V= = 360 V
De belasting op de gelijkrichter kunnen we nu volgens ver
gelijking (20) berekenen:
N_ = V= X 2 I_ = 360X0,076 = 27,4 W
Voor de gelijkrichterbuis is voor de gloeistroom nodig 1,1 A,
dus Ng = 4 X 1,1 = 4,4 W. Dan is:
N2 = Nf + N» -f Ng

------- (24)

N2 = 19 + 27,4 + 4,4 = 50,8 W.
Dit moet afgegeven worden, zodat volgens (18):
N2 = 50^ 78 W
v)
0,65
Uit (17) volgt:
0K = 0,8 VN1 = 0,8 A/78 = 0,8 X 8,8 ^ 7 cm2
Dan is voor een 220 V net met f = 50 Hz:
8000
-------= II42

UK
7
Maken we 0K groter, dan wordt W1 kleiner. Nemen we
aan
= 1000, dan moet:

°K =
38

8000
IOOO

= 8 cm2 worden.

Evengoed als in de wikkeling van de uitgangstransformator, of in de veldspoel, een spanningsval optreedt, zo treedt
ook een spanningsval op in de wikkelingen van de nettransformator. Voor deze betrekkelijk kleine transformatortjes dient
10% spanningsverlies in aanmerking te worden genomen. D.w.z.
form. (15 a) kunnen we niet zo maar toepassen, maar er moet
nog een factor 1,10 bij.
Vf
wf = *>10

wi

(25)

is dan de formule om de gloeistroomwikkeling te berekenen.
Zo ook
(25a)

Dus Wf = 1,1 X ^ X 1000 = 20 windingen.
Wg = 1,1 X
X 1000 = 20 windingen.
Bij de bepaling van het windingenaantal van de gelijkrichterwikkeling gaat men als volgt te werk: V= = 360 volt.
Deze spanning moet aan C52 worden afgenomen. Indien C52
niet belast was zou de spanning EKV2 bedragen, als EK = de
effectieve spanning van de wisselspanning. Door de belasting
zal de spanning aan C52 lager zijn en dus, afhankelijk van
de afgenomen stroom, liggen tussen EK en EK V2. Nemen
we de bovenste grens aan, dan is een wisselspanning van
= 256 V effectief nodig. Men moet een zekere spanningsV2

daling in aanmerking nemen voor de belasting. Nemen we 10%,
dan moet V2 dus 0,1 X 360 = 36 V hoger liggen, dus 292 V.
De weerstand van de gelijkrichtbuis AZ 1 bedraagt 750 SI.
De stroom is 75,7 mA, zodat 750 X 0,076 = 57 V verloren
gaan. Uiteindelijk moet V2 dus 292 + 57 = 349 V bedragen
en dit is ongeveer = V=.

v2 = v_

(26)

Dus is voor de gelijkrichterwikkeling:
W2 =

v,Wl

• • (27)
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Wx

220

X 1000 = 1630 windingen.

Daar we dubbelfazige gelijkrichting toepassen, moeten we
dus 2 X 1630 windingen hebben.
Na het bepalen van de windingsaantallen moet de draaddoorsnede worden berekend. Deze wordt gekozen, afhanke
lijk van de stroom. Noemen we de stroom per mm2 door
snede de specifieke stroombelasting, dan kan bij een bekende
stroom de draaddoorsnede berekend worden. We nemen
meestal de specifieke stroombelasting = 3 A/mm2. Dan blijft
de spanningsval in de wikkeling binnen de toelaatbare grenzen.
We gebruiken de draadtabel van fig. 20 (zie het uitslaande
blad achterin het boek).
De eerste 4 kolommen gelden voor aluminiumdraad. In de
eerste twee kolommen vinden we de nominale doorsneden zon
der en met lak-isolatie. De 3e kolom geeft de doorsnede in mm2
aan. Men berekent deze waarde uit:
PAl

_ dAl' • ~

4

Het gewicht in de 4e kolom is berekend uit:
Gewicht = doorsnede X lengte X soortelijk gewicht.
De volgende vier kolommen zijn overeenkomstig de eerste
vier gemaakt voor koperdraad. We zagen vroeger al, dat
dA1 = 1,28 dCuu zodat de diameter van het koperdraad
1,28 X 200 klein is als dat van het aluminiumdraad voor de
zelfde weerstand.
De laatste drie kolommen gelden voor Al- èn Cu-draad. De
weerstand in .Q/m bij 20 °C werd berekend volgens de verge
lijking: R20 =

—j waarin p = soortelijke weerstand.

Voor koper is p = 0,0175 I2/m/mm2. Dit geldt bij 20°.
Voor een andere temperatuur berekent men R uit Rt = R20
(1 + a f), waarbij Rt = weerstand bij de temperatuur t en
t' = het verschil tussen t en 20, dus steeds is t' = t—20.
Voorts is a de temperatuurscoëfficiënt, dat is dus het getal,
dat aangeeft de weerstandsverandering per graad temperatuurs
verandering. Voor koper is a = 0,00393 en dus:
R70 = R20 (1 + 50 X 0,00393) = 1,2 R20
= 1,2 X 0,558 = 0,67 Q.
Vervolgen we nu ons rekenvoorbeeld, dan is, zoals boven
is berekend, de gloeistroom I* = 4,67 A. Kiezen we koper
draad voor de wikkeling, dan is df = 1,50 mm 0, want uit
40
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de tabel vinden we, dat voor 4,67 A = 4670 mA de dichtst
bijzijnde waarde bedraagt 5301,6 mA (bovenste waarde). Hier
bij hoort dCu := 1,50.
Zo ook voor de gelijkrichter-gloeiwikkeling: Ig = 1,1 A =
1100 mA. De volgende waarde in de draadtabel is 1154,4 mA
en d ^ is dan 0,70.
De hoogspanningswikkeling voor de gelijkrichter heeft een
stroom I2 = 75,7 mA. De tabelwaarde bedraagt 76,2 mA en
de bijbehorende waarde van d = 0,18 mm.
De primaire wikkeling van de nettransformator moet aan
verschillende spanningen kunnen worden aangesloten: 110, 125,
150, 220 en 240 V. Uit verg. (15) volgt, dat wanneer voor
220 V het aantal windingen W* = 1000, dan is:
Voor 110 V

WI10 = — X 1000 = 500 windingen
220

ii

125 V

W125 = — X 1000 = 570

n

11

150 V

W150 = I5° X 1000 = 680

11

11

220 V

w220 = — X 1000 = 1000

11

11

240 V

W240 = — X 1000 = 1090

11

220

220

220

220

Totaal zijn dus nodig 1090 windingen. We maken dus af
takkingen bij 500, 570, 680 en 1000 windingen (zie fig. 21).

ITT
§ § O 500

o570 —
680

i—

LI

<\j

8

1000
01090

Fig. 21. Primaire voor voorbeeld van pag. 36.

De primaire energieopname noemden we reeds Nx
lx

watt

(28)
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Dus als het primaire vermogen bekend is, berekenen we de
stroom uit:
Il= (-7-1

V,

Ampère

(29)

In ons geval is:
Voor 110 V:

= 0,710 A

d 110 = 0,55 mm 0

125 V:

I125 = 78 = 0,625 A

d125 = 0,55 mm 0

150 V:

I ICO

„

220 V:

I 220

„

240 V:

I240 =

}>

I110 =

IIO

125

78
------

150

= 0,520 A d ICO «= 0,50 mm 0

78
—
= 0,355 A

220

78
240

= 0,325 A

d220 = 0,40 mm 0
d240 = 0,38 mm 0

Van de eerste 500 windingen (dus voor 110 V) moet de draaddiameter 0,55 mm bedragen. Zo zouden we voor elke aftakking
op een andere diameter moeten overgaan. Men deelt de diameter
echter in twee delen in de practijk. In dit geval nemen we de
eerste 680 windingen 0,55 mm en de rest 0,40 mm.
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Fig. 22a. Kern-nettransformator.
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Hierna komt de constructie. Men onderscheidt:
Kern-nettransformator.
Ring-nettransformator.
Mantelkern-nettransformator.

.

De kem-nettransformator zien we in fig. 22a. We zien de
spoelkoker, die de wikkeling draagt (hier schematisch aan
gegeven).
De spoelkoker is in fig. 23 nog eens apart aangegeven.
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Fig. 22c. Ponsblikststuk.

Men neemt hiervoor: karton, bestreken met bakelietlak, pres
paan of bakelietpapier. In de buisvormige binnenzijde van de
spoelkoker worden de kernblikken geplaatst. Men zegt, dat
^ fens
buis vormige R
Koker 7

J
I

$
*

!
'

SH

r
SF‘

Bh

Lh
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Fig. 23. Spoelkoker.
«en transformator gevlochten wordt. Hiervoor moeten de blikken
tweedelig zijn, waardoor in het magnetisch circuit een luchtspleet ontstaat. Dit heeft extra verliezen ten gevolge. Men
maakt deze verliezen klein door te zorgen, dat de luchtspleetjes
van de afzonderlijke blikken niet boven elkaar komen te liggen,
doch om en om. Daartoe is het ene blik gemaakt als in fig. 22a,
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het volgende als in fig. 22 b, het derde weer als in fig. 22 a enz.
De kernblikken worden gemaakt van dynamoblik en worden
gestanst. Daar dynamoblik betrekkelijk duur is, probeert
men zoveel mogelijk afval te vermijden (zie fig. 22 c). Een
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Fig. 24. Andere uitvoering voor fig. 22.
a) Kernblik I en II, b) Ponsblikstuk.

andere uitvoering van een kern zien we in fig. 24. Deze
heeft geen bijzondere voordelen, integendeel:we hebben hier
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Fig. 26a. Ringkerntransformator. •
Algemene bouw.

KraChf/i/nen

Fig. 26b. Ringkerntransformator.
Practische uitvoering.

twee verschillende soorten blikken en dus twee werktuigen
nodig voor de vervaardiging, dus de uitvoering is duurder.
De kern-nettransformator wordt tegenwoordig alleen nog
voor goedkope uitvoeringen toegepast. Hij heeft een sterk
strooiveld, waardoor naburige spoelen en buizen beïnvloed
44
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worden en een netbrom kan ontstaan. Bovendien heeft dit type
transformator een laag rendement.
De tweede constructiesoort voor nettransformatoren is
de ringkern-nettransformator. In fig. 26 a is de algemene bouw,
in fig. 26 b een afbeelding van de ringkerntransformator weer
gegeven. De kernblikken zijn hier rond en natuurlijk weer van
elkaar geïsoleerd. Voorts zijn er geen stootvoegen, dus geen
extra luchtwegen voor de magnetische krachtstroom, zodat
het rendement van deze transformator veel gunstiger is dan
van de voorheen besproken kerntransformatoren. Dan valt op
W/kkehnq
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Fig. 27.’ Mantelkerntransformator. a) Algemene bouw. b) Kernblik.

te merken, dat de ronde vorm gunstig is voor de loop der
krachtlijnen. In het algemeen moeten hoeken in wegen voor
krachtlijnen vermeden worden, daar de krachtlijnen deze toch
niet kunnen volgen. Het gevolg is, bij een hoek van een kern,
dat krachtlijnen de ijzerweg verlaten, en in de lucht doorgaan.
We zagen dit al bij de kerntransformator en hebben de nadelen
van de aldus ontstane strooivelden leren kennen. De ringkern
transformator is dan ook practisch vrij van strooiveldvorming.
Voorts is de wikkelruimte hier groter, zodat bijv. dikkere
isolatie voor de hoogspanningswikkelingen kan worden toege
past, wat een grotere bedrijfszekerheid geeft. Als nadeel kan
worden genoemd, dat er bij het stansen veel afval ontstaat van
het dure dynamoblik. Dan is er nog een nadeel, dat zeer belang
rijk is. Het wikkelen geschiedt hier met machines, die, door de
bijzondere vorm van de kern, duurder zijn dan de machines, no45

dig voor de kerntransformatoren. Bovendien werken deze machi
nes langzamer, zodat de productietijd en dus de productieprijs
hoger worden. Deze laatste bezwaren zijn oorzaak, dat ringkerntransformatoren in de omroepontvangerindustrie practisch
niet, in de radiotechniek zeer weinig zijn toegepast.
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Fig. 27c. Stansblik voor U-blikken.

De derde mogelijkheid is de mantelkemtransformator. In
fig. 27 a en b is de constructie voorgesteld. Fig. 1 en 2 geven
ook een mantelkemtransformator aan. Men vlecht om en om
met tweedelige blikken, die nog eens zijn voorgesteld in
fig. 27 b. Ook hier is er naar gestreefd zo weinig mogelijk

Fig. 27(1. Stansblik voor T-blikken.

afval te maken. De kern van fig. 27 b laat zien, dat men
voor het magnetisch circuit 2 stootvoegen nodig heeft. Men kan
wel met een stootvoeg uitkomen, zoals in fig. 28 aangetoond
wordt, maar dan moet men op een 25 % grotere productietijd
rekenen. In fig. 27 c en 27 d is aangegeven hoe men de blikken
kan stansen voor de kern van fig. 27 b.
In fig. 29 a zien we een mantelkemblik met losse dwarskem.
Nu heeft men wel is waar weer twee stootvoegen, maar hier
46
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is gestreefd naar uiterste materiaalbesparing. Men kan de
dwarskern apart stansen (fig. 29 c) en men kan het grote
afvalstuk, dat ontstaat bij het stansen van de andere blikken
(fig. 29b), gebruiken voor het stansen van andere kernblikken,
die kleiner zijn, en bijv. kunnen dienen voor netsmoorspoelen
Op blz. 38 hebben we voor
= 1000 een oppervlak 0K
= 8 cm2 gevonden (zie aldaar) voor 220 V netspanning. We
zullen nu de kernblikken ontwerpen en wel volgens fig. 29 a.
De letters zijn die uit fig. 23. In fig. 27 b is aangegeven, dat
hk < 2 . B,

(30)

Men lette er vervolgens op, dat bijv. 10 blikken van 0,5 mm
niet een totale dikte van 10 X 0,5 = 5 mm hebben, maar dat
hierbij nog komt isolatielak of papier, beide ongeveer 0,04 mm
per blik, dus dat de dikte = 5 + 10 X 0.04 = 5,4 mm wordt.
Uit ervaring weet men, dat de blikken niet precies tegen
elkaar liggen, maar, dat er 0,04 mm ongeveer tussen blijft.
Raam ofmantel ^

*
DwarSkern

-i
0
Fig. 28. Mantelkernblik met
1 voeg.

B
-0-

Fig. M29a. antel met
dwarskern.

Kernhoogte is dus hier 5 + 0,4 + 0,4 = 5,8 mm. De ijzervulfactor is dé verhouding van de theoretische hoogte en de
werkelijke hoogte:
Ijzervulfactor =

■

theoretische kernhoogte
werkelijke kernhoogte

... (31)

Normaal wordt bij nettransformatoren 0,5 mm dynamoblik
gebruikt, en dan is hiervoor de ijzervulfactor = 85%.
Voor 0,35 mm dynamoblik, zoals toegepast bij uitgangs47
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Fig. 29b. Stansblik voor de mantel.
Fig. 29c. Stansblik
(Materiaal-bezuiniging).
voor dwarskern.
Fig. 29a—c. Mantelkernblik met losse dwarskern.

transformatoren, is de ijzervulfactor op 80% aan te houden.
De werkelijke kernhoogte is:
h

-

hK =

hhK —

°K
0,85 XB s

°K
0,80 XBS

mm, voor 0,5 mm blik

••• (32a)

mm, voor 0,35 mm blik

• • • (32b)

I

0K = ijzerdoorsnede volgens verg. 17, evenwel in mm2.
Bs = breedte dwarskern naar fig. 27 b in mm.
Bs is nog niet bekend. We weten alleen uit (30) dat Bs
minstens /2 X de werkelijke kernhoogte moet zijn. Vullen we
dit in (32 a) in, dan is
X2

hK =
h*K2 ==

0,85 XhK

°K x 2
0,b5

■

I

of

°K
0,425
■

Dus is de werkelijke kernhoogte:

_ ^ °K
hK

0,425

hK =
48
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mm, voor 0,5 mm blik

\l-?K mm, voor 0,35 mm blik
V 0,400

i

... (33a)

!
/

... (33b)

i

We nemen in ons geval 0,5 mm blik, en dus is
hK =

V

0,425

= V1880 = 44 mm

(0K= 8 cm2 = 800 mm2).
Volgens (30) is:
Bs =

hK
2

44
—=^
22 mm
2

Willen we de kernblikken van een speciale fabriek betrekken,
dan zullen we van de door ons berekende maten wel iets moeten
afwijken. Dit is geen bezwaar, alleen mag Bs X hK x0,85
niet kleiner worden dan Op;.
De werkelijke kernhoogte
44 mm, de theoretische
0,85 X 44 = 37,4 mm. Het aantal blikken is dus

= 75.
o,5
Hebben we het aantal windingen, aus het aantal draden per
wikkelruimte (zie fig. 27 b) bepaald (uit de spanningen en de
stroomsterkte), dan is de grootte van de wikkelruimte ook be
paald. De grootte van de wikkelruimte is dus afhankelijk van het
primaire vermogen
0F =

Ni

o,75 • 0K

[cm2]

(34)

0F = wikkelruimteoppervlak in cm2.
0K = ijzerdoorsnede volgens (17) in cm2.
Nx == primair vermogen.
Voor ons voorbeeld is

waarin:

78 = 13 cm2
°F = 0,75X8
.
Zoals uit fig. 27 b volgt is:
0F = Bf X LF

(35)

LF = lengte wikkelruimte. Deze mag hoogstens 2,5 X de
breedte BF zijn, dus:
Lp < 2,5 Bp

(36)
49

!

Nemen we bijv. Lp = 2 X Bp en vullen we in in (35), dan
is 0F = BfX 2 Bf = 2 Bf2 zodat
Bp- —

0F
2

dus EF

v

UF

!
*

2,55 cm

2

We nemen Bp = 2,6 cm = 26 mm
en dus is L.p = 2 Bp = 2 X 26 = 52 mm.
De buitenbenen van de kern leiden maar /2 X de krachtlijnenstroom. De doorsnede hoeft maar /2 X die van de dwarskern te bedragen.
BS

tS = 2

(37)

waarin bs = breedte van het buitenbeen.
In fig. 30 is ons berekend blik weergegeven, zoals het moet
worden gestuurd naar de werkplaats.
Voor beide delen (dwarskern en mantel) is dezelfde maat
van 58,6 mm genomen, omdat de luchtweg niet groot mag
worden. Voor het ene deel is een positieve tolerantie van 0,02
en voor het andere een negatieve van 0,02 genomen. De booghoogte h =
r — 2 V4 .I2--- 52 = 20 ---£ V4.20* — 222 =
= 20 — J V4.400— 484 = 20 — £ V1116 = 3,3

Om scherpe randen te voorkomen, die kunnen afbreken bij de
stanswerktuigen, is een afronding van de binnenhoeken van‘
1 mm en van de buitenhoeken van 5 mm aangebracht.
Men lette er op, dat de in fig. 29 a aangegeven gaten voor
bevestiging niet aangegeven zijn in fig. 30 a, omdat hier een
bevestigingsmethode zal worden toegepast, afwijkend van fig. 1
of 2.
Bij het ontwerp van de spoelkoker (zie ook fig. 23)
merken we op: Voor kernblikken volgens fig. 22 a, 24 a, 27 b
en 29 a wordt gewoonlijk uitgevoerd:
Lr = Lp — (ï -f- 2) mm

(38)

Lk= lengte van de spoelkoker in mm.
Lp == lengte wikkelruimte in mm (zie 36).
Bij kernblikken volgens fig. 28 moet LK belangrijk korter
zijn dan Lf • Anders kan men de kernblikken niet aanbrengen,
50
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wat verduidelijkt is in fig. 31. Men onderzoekt grafisch hoe
groot men LK kan nemen. Voor ons geval blijkt dat te zijn
74
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Fig. 30. Mantelkernblik klaar voor de werkplaats.
Materiaal: 0,5 mm dynamoblik met éénzijdige
isolatie, 2 w/kg. a) Mantel.

Lk= 46 mm. We hebben echter geen blikken met één stootvoeg, maar met twee, zodat we met fig. 31 niets te maken
hebben. We kunnen dus rustig LK= LF — (1 —2) mm nemen,
dus: 52 — 1 =51 mm. Bij de fabricage laten we een afwijking
van 0,5 mm toe, dus LK= 51 — 0,5 mm.
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Fig. 30.
b) Dwarskern.

Fig. 31. Tekening ter bepaling van
Lk voor mantelkernblik met maar
één stootvoeg.
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De dikte van de flenzen neemt men gewoonlijk:
SF = i

I
I

2 mm

(39)

We nemen SF = 1,5 mm.
De lengte van de ruimte, die ter beschikking staat, is:
(40)

JK = LK — 2 . SF

Vullen we in, dan is:
1K = 51 — 2 . 1,5 = 51 — 3 = 48 mm.
De dikte van het kokervormige lichaam is:
(41)

sK = 1 j- 2 mm

We zullen voor ons geval nemen SK = 1 mm. De vrije hoogte
van de flenzen is tevens de hoogte van de ter beschikking
staande ruimte voor de wikkeling en bedraagt:
hF = Bf — S]£— (1

2) mm

(42)

Bf= breedte van de wikkelruimte (zie 36).
Vullen we weer in, dan is:
hF = 26 — 1 — 2 = 23 mm.
De inwendige breedte van de spoelkoker wordt gewoonlijk
0,5 tot 1 mm groter genomen dan de breedte van de dwars-*
kern EL:

= B s+ (°>5 + mm

(43)

Voor ons voorbeeld is bK= 22 -f- 1 = 23 mm. We laten
hier ook een afwijking van — 0,5 mm toe.
bK = 23 — 0,5 mm
De breedte van de flenzen is:
bK

= 2 . hF + 2

sk +

bj£

[mm].... (44)

De hoogte van de flenzen is:
Hk = 2 . hF + 2 . sK + hK

[mm].... (45)
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Vullen we in, dan is:
BK = 2 x 23 + 2 x i + 23 = 46 + 2 + 23 = 71 mm
Hk = 2X 23+ 2X1+44 = 46+ 2 +44 =92 mm
We hebben nu alle maten van de spoelkoker en kunnen
hem tekenen (zie fig. 32). De sleuf van 3 X 25 mm dient voor
het in- en uitbrengen van de uiteinden van de verschillende
wikkelingen.

Geprepareerd
Karton
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Fig. 32. Spoelkoker voor kernblik van fig. 30. Materiaal: prespaan.

In fig. 33 is schetsmatig (dus niet op schaal) de. opbouw
van de wikkeling voor de nettransformator, die we berekend
hebben, weergegeven. We zien daaruit, behalve de wikke
lingen zelf, de uiteinden naar buiten uitgevoerd en de aftak
kingen. We kunnen uit de figuur ook de wikkelhoogte bepa
len en zien, of de wikkelhoogte van de wikkelruimte HF vol
doende groot is. We merken op, dat bij het wikkelen de draad
niet te dicht bij de flenzen mag worden gewikkeld, omdat bij
het draaien van de spoelkoker de randen van de flenzen de
draad zouden kunnen doen breken: Daarom zal de nuttige wikkellengte bedragen:
JW ~ *K— 5 mm

• • (46)

; 'In. ons geval is lw = 48 — 5 = 43 mm.
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De opbouw van de transformatorspoel geschiedt nu als volgt
(zie vooral fig. 33!):
a) Aanbrengen van twee lagen olielakpapier, die hoofdzake
lijk voor mechanische versterking moeten dienen, opdat de
nf
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isolatie van de draden van de eerste laag niet beschadigd
wordt aan de scherpe randen van de spoelkoker. We nemen
een olielakpapier van 0,1 mm dikte en 47,5 mm breedte, dus
0,5 mm smaller dan 1&.
b) De primaire wikkeling. Overeenkomstig pag. 41 en 42
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moeten de eerste 500 windingen voor 110 V een dikte van 0,55
mm hebben. Met lak is de draaddiameter volgens de draadtabel
0,609 mm. Over de lengte lw= 43 mm kunnen dus in één laag
ai

= 70 windingen worden aangebracht. De 500 windingen
0j009
soo
hebben dus nodig -— = 7,2 lagen. We zien in fig. 33 hoe
70

in de 8e laag de windingen 500 en 501 uitgevoerd zijn, samen
in een stuk isolatiekous. Ze zijn met P110 aangegeven, wat zeg
gen wil, dat hier 110 V kan worden aangesloten. De volgende
70 windingen draad met een dikte van 0,55 mm voor 125 V
hebben — = 1 laag nodig, zodat P125 afgetakt wordt in de
9e laag. Zo gaat men verder tot P2A0; hier moet midden in de
laag worden uitgevoerd. Om te voorkomen, dat de draden los
raken, worden alle lagen, en speciaal bij aftakkingen, omgeven
door een laag papier van 30 jj. (0,030 mm). De breedte moet
47,5 mm bedragen.
c) 3 lagen olielakpapier van 0,1 mm als isolatie tegen de
volgende wikkeling.
d) Afschermwikkeling, welke een afscherming tussen de
primaire en secundaire wikkeling vormt. Hierdoor worden hoog
frequente signalen uit het net (bijv. van een plaatselijke zender)
verhinderd cloor te dringen in het toestel. De afschermwikkeling
voert geen stroom en we kiezen de dikte in verband met de
mechanische sterkte, bijv. 0,3 mm.
Als afschermwikkeling kan ook een stukje staniol (koperblad)
ter dikte van 50 \i genomen worden. De uiteinden mogen niet
aan elkaar raken, want anders zou een zgn. kortsluitwinding
ontstaan, waarin een kortsluitstroom van te grote sterkte zou
optreden. Dit bladkoper wordt, door middel van draadjes (ge
soldeerd), electrisch naar buiten gevoerd (draad van minstens
0,3 mm 0). De afschermwikkeling wordt geaard. Die in fig. 34
bestaat uit één laag Cu-draad van 0,3 mm, zodat er

0,337

127 windingen nodig zijn.
e) 2 lagen olielakpapier en 1 laag prespaan van 0,5 mm
dikte. De laatste zorgt voor een extra-isolatie tegen de volgende
gelijkrichterwikkeling.
f) Gelijkrichter- of laagspanningswikkeling. Deze bestaat
uit 1630 + 1630 windingen draad van 0,18 (hiervoor dCu =
0,210); om deze onder te brengen, hebben we (^“= 2°5
5?
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windingen per laag!) nodig:

2 X

1630
205

= tweemaal 8 lagen.

Daar draad, van 0,3 mm en minder niet erg sterk is, zouden
de uitvoerdraden G A > Gm en Ge zeer gemakkelijk breken.
Men vertint dus de einden respectievelijk de aftakkingen in de
spoel met een stuk buigzaam litzedraad bijv. van 18 X 0,1.
Ten einde windingssluiting te voorkomen, wordt tussen de
diverse lagen papier van 30 u. dikte geplaatst.
Naar buiten leiden van de
afsdhermu/ikkelin
mm Cu draad]

Fig. 34. Transformatorspoel met
afschermwikkeling.

1

g) Een laag prespaan 0,5 mm en 2 lagen olielakpapier
0,1 mm.
h) Gloeiwikkeling voor de gelijkrichter: 20 windingen van
draad; 0,7 dlCu= 0,759- Voor 20 windingen is dus 20X0,759 =
15,2 mm in één laag nodig.
i) 2 lagen oliepakpapier 0,1 mm, 1 laag prespaan 0,5 mm.
•k) Gloeiwikkeling 20 windingen van draad 1,50; d,Cu= 1,60.
Er is nodig 20 X 1,6 = 32 mm, dus één laag.
1) Ten slotte zet men om het geheel twee lagen oliepapier
of nog beter geprepareerd carton. Hier zullën we daarvan 'af56

K

■

WC

zien, ook al om niet onnodig de warmteuitstraling te ver
hinderen.
We rekenen hieronder de wikkelhoogte uit om te zien of de
wikkelhoogte hF = 23 mm wel voldoende is.
mm
0,20
2 lagen olielakpapier a0,l=2X0,l .......................
2,44
Primaire, laag 1—4 = 4 X 0,609 ..............................
0,06
2 lagen perkamentpapier a 30 jx=2 X 0,030 ...........
0,83
Primaire, laag 5—7 = 3 X 0,609 ..........................
0,06
2 lagen perkament 30 p.= 2 X 0,030 .......................
0,61
Primaire, laag 8 = 1 X 0,609 ..................................
0,06
2 lagen perkament 30 p. = 2 X 0,030 ......................
0,61
Primaire, laag 9 = 1 X 0,609 ................. •................
0,06
2 lagen perkament 30 (x= 2 X 0,030 .......................
1,22
Primaire, laag 10—11 = 2 X 0,609 ......................
0,06
2 lagen perkament 30 (x= 2 X 0,030 .......................
1,33
Primaire, laag 12—14 = 3 X 0,444
0,06
2 lagen perkament 30 p. = 2 X 0,030 ....................
0,44
Primaire, laag 15 = 1 X 0,444 ..............................
0,30
3 lagen olielakpapier = 3 X 0,1 ..............................
0,34
Afschermwikkeling = 1 X 0,337 ..........................
0,70
2 lagen olielakpapier + 1 laag prespaan ...............
0,48
16 lagen perkament ..................................................
3,36
Gelijkrichtwikkeling 2 X 8 X 0,210 ......................
0,70
1 laag prespaan 0,5 + 2 lagen olielakpapier 0,1 .......
Gloeistroomwikkeling = 1 X 0,759 ....................... = 0,76
0,70
2 lagen olielakpapier 0,1 + 1 laag prespaan 0,5 ...
1,60
Gloeistroomwikkeling............................................. .....
17,98

De hoogte bedraagt dus rond 18 mm.
Bij het spoellichaam van fig. 23 is hF = 23 mm, zodat de
wikkeling uitvoerbaar is.
Wanneer de uitgerekende hoogte groter is dan de waarde
van hF, moet de bepaling van de spoelkoker, alsmede de
kernblikafmetingen en de berekening opnieuw gemaakt worden.
Men kan als volgt te werk gaan:
7
lw

w *

-ïq
= -----

0,50

(47)

lw = nuttige wikkellengte.
hF = wikkelhoogte volgens (42).
57

:

v,q= som van de ongeïsoleerde draaddoorsneden van alle
windingen en wikkelingen in mm2.
0,50= een ervaringscoëfficiënt, genaamd de vulfactor = de
verhouding

2a
’w X i.p

In ons geval is:
Primaire
680 windingen 0,55
410 windingen 0,40
Primaire
127 windingen 0,30
Afschermwikk.
Hoogsp.wikk. 2 X 1630 windingen 0,18
I 20 windingen 0,70
Gloeistroomwikk.
Gloeistroomwikk.
II 20 windingen 1,50

0
0
0
0
0
0

161,5 mm2
51,5 „
9,0 „
83,0 „
7,7 „
35,3 „

2' q =

348,0 mm2

Met lw= 43 mm volgt uit (47):
2q

348

hF = 0,50 . lw 0,50 X 43 = 16,2 mm
We zien dat deze rekenmethode bruikbare waarden geeft.
De eerste methode is echter nauwkeuriger. We moeten echter
ook bedenken, dat geen van beide methoden uitkomsten
geeft, die nauwkeurig zijn op een tiende mm, want afgezien
van de afwijkingen in draad- en isolatiedikten, hangt de totale
wikkelhoogte in sterke mate af van de spanning van de draad.
In fig. 35 zien we de spoel van de berekende nettransforma-

Fig. 35. Spoel van de berekende nettransformator.
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tor. De tekening is geschikt voor de werkplaats. De wikkeleinden kunnen op verschillende plaatsen naar buiten gevoerd
worden. Ze zijn echter zodanig geplaatst, dat later bij de be
drading de verbindingen zo kort mogelijk uitvallen. De ge
tallen 1 tot en met 19 zijn de zgn. positienummers en zijn in de
stuklijst van figuur 36 weer te vinden.
In deze stuklijst van fig. 36 staat het spoellichaam als deel 1
aangegeven. In de kolom „Tekeningnummer” is het nummer
van onze figuur (32) genomen, omdat in deze figuur bij ons
alle maten staan. De kolommen „Materiaal” en „Vorm” kunnen
we direct invullen, terwijl het gewicht eerst door wegen van
proefonderdelen bepaald wordt en later wordt ingevuld. Men
bouwt daartoe een proefspoel meer, en bepaalt nauwkeurig
het gewicht door af te wikkelen.
Het gewicht is niet alleen voor de inkoopafdeling belangrijk,
maar ook voor de kostprijscalculatie, waar de kostprijs en hier
uit de verkoopprijs wordt vastgesteld.
Evenzo is door deze proefspoel de bepaling mogelijk van de
isolatie-lengte van de deelen 2,5 en 7. Deze isolatie moet over
lappend zijn, d.w.z. de uiteinden moeten over elkaar heenreiken
(zie fig. 34).
Voor de nummers 11 tot 16 volgt eveneens de lengte uit de
proefspoel. Opdat de isolatiekous (positienummer 11) niet van
de draad afglijdt, wordt hij zover op de draad geschoven, dat
hij over de lengte van 1 winding meegewikkeld wordt. Hetzelfde
geldt voor de nummers 17 en 18. Hier heeft het ook tot doel
de lasplaats van het litze-draad met het draad van 0,18 mm
te beschermen.
Fig. 37 toont de montage van de transformator op het
chassis. Dit chassis is uitgevoerd als dooschassis (zie later).
De spoel steekt een eind in het chassis. De bevestiging ge
schiedt met 4 houders, die in fig. 38 apart getekend zijn. Ze
worden van onderen in de daarvoor bestemde gaten van het
chassis (10,5 X 2,5- mm) geschoven. Het samendrukken van
de kernblikken geschiedt hier. met een viertal wiggen, welke met
lak worden geborgd, om te voorkomen, dat ze op de duur weer
o
lostrillen.
Het ontwerp der kleine onderdeeltjes, dus van de houders,
de wigj.es, enz., .geschiedt ongeveer als volgt:..........
Met de spoelkoker (fig. 32) staat vast: hK = 44+0*5 mm.
De kleinste maat is dus 44,0 mm ... de grootste 44,5 mm. Kiezen
we nu de dikte van het chassis 1 mm, dan volgt voor .de maat h'
van fig. 37 een kleinste waarde h'min := 46,0 mm en een grootste
h max = 46,5 mm. De maat h" is pas vast te stellen wanneer de
60

wig is bepaald. We kunnen hier mooi materiaal besparen, door
de wig niet apart te maken, maar uit afvalmateriaal van de hou
der. De dikte van de houder nemen we 2 mm vanwege de grote
mechanische belasting. Daar we stansen, moeten we vergelijking
10 in aanmerking nemen. Dus moet de kleinste breedte minstens
= de dikte van het materiaal = 2 mm bedragen. Nemen we
2,5 mm, dan is:
h" = h' max + 2,5 = 46,5 + 2,5 = 49,0 mm.
Van de wig wordt verlangd, dat hij zelfremmend is, op
dat hij niet uit zichzelf uit het gat kan glijden. De hoek is niet
zo gemakkelijk te bepalen, omdat verschillende factoren, o.a.
de wrijvingscoëfficiënt, niet bekend zijn. Dus kunnen we veel
gemakkelijker experimenteel de beste tapsheid bepalen. Nemen
we 1:15. h"—h' wordt dan 3 mm. Dat wil zeggen, dat de wig

Fig. 37. Bevestiging nettransformator op chassis.

7,5 mm ingeschoven kan worden. De afmetingen van de wig
worden dus 1,5 X 15 == 22,5 mm lang. Aan de smalle kant is
de breedte 2,5 mm, aan de brede kant 4 mm.
Nu kan de houder ontworpen worden (zie fig. 38). De dik
te is al gekozen: 2 mm. De grootste breedte van de uitge
ponste wig is 4 mm. De rand moet volgens vergelijking 11
minstens 2 mm zijn. Nemen we echter 3 mm, dan is de breedte
van de houder 3 + 4 + 3=10 mm. h" = 49 mm. De maten
moeten nu nauwkeurig zijn, omdat de bevestiging van de
transformator afhangt van onderdelen van mm in verband met
de kleine helling van de wig. De nauwkeurigheid van de maat
h" is aangegeven in fig. 38 met de tolerantie ± 0,1 mm.
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De breedte van het gat, waarin de wig zit, is iets groter
dan de wig zelf, nl. 2,2 mm: De hoogte moet zoo groot zijn, dat
het niet mogelijk is de wig in de houder vast te klemmen, dus
groter dan de grootste hoogte van de wig (4 mm). We nemen
hier bijv. 5 mm. De tekening van fig. 38 is gereed voor de
werkplaats.

fl
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Fig. 38. Houder.
Materiaal: vloeistaal.
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Bij het ontwerp van de drukhoekstukken moet men eerst
nagaan welke krachten optreden. Uit fig. 39 b zien we, dat
de twee wiggen naar beneden en de kernblikken naar boven
drukken. Het drukblik wordt dus op buiging belast en zou naar
boven doorbuigen, als het uitgevoerd werd uit vloeistaal van
1 mm dikte en 12 mm breedte (zie fig. 39 a). Het „weerstandsmoment tegen buiging” bedraagt:
Wb = i b h= cm3

(48)

b == breedte in cm.
h = hoogte in cm.
Vergelijking (48) laat zien, dat het economischer is een grote
$pie
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Fig. 39. Drukstuk.
Materiaal:
vercadmiumd
vloeistaal 1 mm.

ï

W door een grote h te verkrijgen dan door een grote b. Want
nemen we b 5 X 200 groot, dan is W 5 X 200 groot, maar
nemen we h 5 X zo groot, dan is W 25 X zo groot, terwijl
de hoeveelheid materiaal in beide gevallen hetzelfde blijft. In
fig. 39 a met h = 1 mm = 0,1 cm en b = 12 mm = 1,2 cm, is:
bh2
1,2X0,1
1,2 x 0,01
= 0,002 cm3
wb=-^
6
6
De doorsnede in fig. 39 e daarentegen, dus omgebogen blik
van gelijke dikte, geeft onder verwaarlozing van het horizon
tale deel een weerstandsmoinent:
bh2

w»=ir

o,i x I,22

o,i X 1,44

6

6

= 0,024 cm3

Het materiaalverbruik is ongeveer tweemaal zoveel als in
fig. 39 a, maar W = 12 X 20 groot.
Fig. 39 b laat zien, dat de grootste doorbuiging in het midden
ligt en naar de wiggen toe tot nul daalt. Om een „balk met con
stante vastheid” te verkrijgen zou men dus kunnen volstaan
met de hoek overeenkomstig de stippellijn van fig. 39 d te
maken.
Bij de gootvormige hoek van fig. 39 e, f en g is het mogelijk
een „balk met constante vastheid” te maken, doordat de breedte
van de „goot” bij de wiggen nul en in het midden maximaal
is. Een „goot” wordt door indrukken in het blik verkregen. We
hebben, als in figuur 39 e blijkt, te maken met een driehoekige
doorsnede, waarvoor geldt:
Wb =

bxh2
24

cm3

(48a)

In fig. 39 g is duidelijk zichtbaar, dat om een diepe „goot”
te maken in het materiaal een insnoering (vooral in het midden!)
ontstaat. Met h = 4 mm en b = 6 mm is:
bh2
o 6xo,42
= o 004 cm3.
Wb = —
24
24
Met gelijke hoeveelheid materiaal als in fig. 39 a hebben we
een tweemaal zo groot weerstandsmoment. Voor ons geval is
dit evenwel onvoldoende en we nemen de constructie van
fig. 39 c en d.

Het is een normaal verschijnsel, dat in de ontvangerbouw
door het maken van „goten” en het ombuigen, met gewoon blik
een naar verhouding grote vastheid wordt verkregen.
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Ten slotte bespreken we de spaarschakeling. Bij de ont
vangst van plaatselijke zenders en van krachtzenders in het
algemeen is het ontvangen signaal zo groot, dat de totale
versterking der buizen niet nodig is. Het is mogelijk door
de volumeregelaar te draaien de geluidsterkte te verminde
ren, maar dat is oneconomisch, want er wordt maar een deel
van de aan R3 4 (zie fig. 19; plaat 1) voorhanden spanning
aan g3 van de ABC 1 aangesloten en daarmede ten slotte
aan de luidspreker doorgegeven. De versterking van de buizen
kan door vermindering van de anodespanning verminderd
worden. In fig. 25 is het mogelijk door omschakeling van de
tweepolige schakelaar twee verschillende secundaire span
ningen te schakelen, en daarmede de anodespanning te rege
len. De stand 2 a en 2 e levert de normale anodespanning en
daarmede de volle versterking van de buizen, zoals deze vooi
de ontvangst van veraf gelegen zenders nodig is. De stand
2 a' en 2 e' geeft een kleinere anodespanning en daarmede een
kleinere versterking.
Een kleinere anodespanning betekent een kleinere anodestróom en dus volgens vergelijking (20) wordt het vermogen
(door het verminderen van 2 factoren!) minder. Het stroom
verbruik is dus geringer, vandaar de naam „spaarschakeling”.
De spaarschakeling wordt veel toegepast voor kleine ontvangers
(éénkringers) omdat deze toch dienen om hoofdzakelijk plaat
selijke zenders te beluisteren. Een vermindering van 50% van
de anodespanning kan bijv. een vermindering van 40 % van de
energie betekenen.
Samenvatting van de nettransformator.
De nettransformator zet de netspanning om in de benodigde
spanningen voor het toestel. Men onderscheidt primaire en één
of meer secundaire wikkelingen. De verhouding der aantallen
windingen noemt men de transformatieverhouding. De spannin
gen verhouden zich als de windingsaantallen, zodat bij hoge
spanningen hoge aantallen windingen behoren. Het aantal pri
maire windingen hangt alleen af van de netspanning, de netfrequentie en de magnetische inductie evenals van de ijzerkem8ooo
waarin Ok =
doorsnede. Voor een 220 V net is 'W1 =
kernoppervlak in cm2.
Het rendement is de verhouding van N* en N2. Het is altijd
kleiner dan 1. Voor omroepontvangers is •/)' = het rendement,
gerekend met de verliezen van de gelijkrichttrap ==65%.
De berekening van een transformator begint met de bepaling
van N2.
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De primaire wikkeling van de nettransformator bevat meestal
meerdere aftakkingen, om aan diverse spanningen aan te kunnen
sluiten. Het primair opgenomen vermogen N* = M1 Ix wordt
door deze aftakkingen niet beïnvloed. Dus bij kleinere V zijn
de bijbehorende waarden van I groter. We moeten dus ver
schillende draaddoorsneden nemen. Een normale onderverde
ling van de spanning is: 110, 125, 150, 200, 220, 240 V. Bij de
uitvoering worden de wikkelingen voor 110 V, 125 V en 150 V
gemaakt met een dikte = die voor 110 V. De rest neemt men
voor 220 V.
Iedere transformator bestaat uit:
a) Spoelkoker: een rechthoekige koker met aan beide ein
den randen. Deze bestaat uit isolatiestof, prespaan, enz.
b) Wikkelingen: men onderscheidt primaire en secundaire
wikkelingen, alsmede gloeiwikkelingen, hoogspanningswikkelingen, enz.
c) Kern: bestaande uit vele, van elkaar geïsoleerde, blikken,
die gevlochten worden in de spoelkoker. De schadelijke invloed
van de stootvoegen tracht men tegen te gaan door de luchtspleten niet boven elkaar te doen vallen.
De gelijkspanning, die de gelijkrichter moet afgeven, hangt
af van de nodige spanning van de eindbuis en van de tussen
pluspool en anode van de eindbuis optredende spanningsval.
Voor de beide gloeistroomwikkelingen wordt 10% spannings
val in rekening gebracht. Bij de gelijkrichterwikkeling (er ont
staat nog een spanningsval in de gelijkrichtbuis) maakt men
V2 gelijk aan V=, hoewel de afvlakcondensator theoretisch tot
de maximum spanning wordt geladen.
De draaddoorsnede wordt bepaald door de stroom. De speci
fieke stroombelasting is de stroom door 1 mm2 draaddoorsnede.
Men rekent meestal 3 A/mm3.
De draadtabel van fig. 20 geeft zonder rekenwerk de draaddiameter voor een bepaalde stroom, zowel voor koper- als voor
aluminiumdraad. De aluminiumdiameter is 30% meer dan de
diameter van het koperdraad, omdat de specifieke weerstand
60 % groter is.
S

Er zijn 3 soorten nettransformatoren:
a) Kemtransformatoren. De kern heeft de vorm van een
rechthoekig raam; op twee benen zijn de spoelen aangebracht.
Het strooiveld is groot, zodat bromstoring en een laag rende
ment ontstaan.
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b) Ringkemtransformatoren. Deze zijn practisch vrij van
strooivelden, dus beter rendement en minder kans op bromstoring. Productietijd hoger, dus productieprijs hoger en duur
dere machines.
c) Mantelkemtransformatoren. De kern heeft de vorm van
een rechthoekig raam met middenstuk, dwarskern genaamd.
Hierop is een spoelkoker met alle wikkelingen aangebracht.
Men kan blikken nemen, waarbij de dwarskern aan één zijde
een voeg heeft en men heeft dan maar één luchtspleet, maar
25 % hogere productietijd. Neemt men 2 stootvoegen, dan kan
men uit de blikken nog kernblikken ponsen voor netsmoorspoelen, zodat het afval tot een minimum wordt beperkt. De ijzervulfactor geeft aan de verhouding tussen de theoretische en
de werkelijke hoogte. Voor 0,5 mm dynamoblik bedraagt hij
0,85, voor 0,35 mm blik 0,80. De werkelijke hoogte mag niet
meer bedragen dan 2 X de breedte van de dwarskern.
De berekening van de mantelkemblikken geschiedt als volgt:
a) Bepaling van'de breedte Bs van de dwarskern (deze
moet minstens = de werkelijke hoogte).
b) Bepaling van de breedte bs van de buitenbenen van de
kern; bs is nl. de helft van Bs.
Nx , dus afc) Berekening van de wikkelruimte: 0F
°>75 • 0K
hankelijk van de primaire energie en van de doorsnede van het
ijzer.
d) Verdeling van de wikkelruimte in een wikkellengte LF
en een wikkelbreedte BF, zodanig dat LF hoogstens 2,5 X BF
wordt.
Bij ontwerpen van de spoelkoker moet er op gelet worden, dat
het aanbrengen van de kernblikken gemakkelijk kan geschie
den. Daarom moet de lengte van de spoelkoker 1 tot 2 mm
minder zijn dan de lengte van de wikkelruimte en de inwendige
breedte van de spoelkoker 0,5 tot 1 mm groter dan die van
de dwarskern. De dikte van de flenzen van de spoelkoker en
die van de koker bedraagt 1 tot 2 mm.
Achtereenvolgens plaatst men bij nettransformatoren:
Primaire wikkeling.
Afschermwikkeling.
Hoogspanningswikkeling.
Gloeiwikkeling voor de gelijkrichter.
Gloeiwikkeling voor de andere buizen.
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De afschermwikkeling dient als afscherming voor hoog
frequente signalen tussen de ontvanger en het net. De dikte
is alleen afhankelijk van de mechanische sterkte, die nodig is.
Bij naar buiten te voeren draden moeten draden van 0,3 mm
en minder vertind worden, terwijl een stukje litzedraad aange
soldeerd moet worden.
Ter bescherming tegen inwendige sluitingen wordt vaak
tussen de lagen in de nettransformator olielakpapier gewik
keld. De dikte hangt af van de optredende spanningsverschillen.
De nuttige wikkellengte wordt 5 mm korter genomen dan de
inwendige wikkellengte tussen de flenzen, omdat le. draden
van bovenste lagen anders gemakkelijk aan de randen naar be
neden komen en 2e. de randen van de flenzen de draad bij het
wikkelen doen breken.
De berekening van de wikkelhoogte dient om na te gaan of
alle wikkelingen in de bepaalde wikkelruimte kunnen worden
ondergebracht.
De positienummers op de samenstellingstekening verwijzen
naar de stuklijst, waar de kleine onderdelen aangegeven zijn.
Of er wordt op de stuklijst verwezen naar de werktekening
van de onderdelen, of de maten, vorm en gewicht zijn er direct
op aangegeven.
Bij de fabricage van de transformatorspoel geldt:
a)

De isolatie moet overlappend zijn.

b)

De isolatiekous moet zo mogelijk een winding meegewon
den worden, om niet af te glijden.
c) De litze-draden, welke gesoldeerd zijn aan de draden be
neden 0,3 mm, moeten eveneens een winding meegewonden
worden, om de soldeerplaats mechanisch te ontlasten.
De in fig. 37 voorgestelde wigbevestiging maakt een zelfremmende wig noodzakelijk. Als tapsheid is 1 : 15 zeer bruik
baar. De hoogtetoename van de wig moet echter minstens 1 mm
bedragen, zodat de lengte minstens ^ mm moet zijn (dus
7,5 mm). De wig kan als afvalstuk door stansen uit de houder
worden verkregen, zodat hij geen extra materiaal kost.
De drukstukken worden bij een nettransformator op buiging
belast. Het weerstandsmoment tegen buiging is de weerstand
dieihet stuk tegen een buiging uitoefent. Het bedraagt:
bh2
Wb
voor een rechthoekige en

6 EIGENDOM
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s. & o,

bh2
wb = ~
24

voor een driehoekige doorsnede.
Uit de formules blijkt, dat voor een grote Wb een grote h
moet worden genomen, omdat deze in het kwadraat voorkomt
Dit bereikt men door een „goot” of door ombuigen.
De spaarschakeling dient om de energie te verminderen, die
de ontvanger opneemt. Hiertoe wordt de anodespanning ver
laagd, zodat het secundaire vermogen verlaagd wordt. Ge
middeld is de energievermindering 40% bij de helft van de
anodespanning.

b.

De luidsprekertransformator.

De in fig. 19 en 25 met T1 aangegeven uitgangstransformator heeft tot taak de luidspreker L aan de eindbuis AL 4 of EL
11 aan te passen. Dat betekent het volgende:
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Fig. 40. a) Schakeling luidspreker aan eindbuis met transform.
b) vervangsschema.

Om een maximale wisselstroomenergie af te geven bij een
minimale vervorming, moet de belastingsweerstand van de
eindbuis een bepaalde waarde bezitten (R a = of RJa = 2 R|)
De gunstigste belastingsweerstand wordt meestal door den fa
brikant van de buis aangegeven en voor de AL is deze 7000 S2
De weerstand van de luidspreker is veel geringer in verband
met de constructie van zijn spreekspoel. In fig. 19 bijv. is de
weerstand van de luidspreker RL = 1,55 & Zou men de luid
spreker direct aan de buis aansluiten, dan zou men eenvoudig
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niets horen ,omdat R a veel te veel van de juiste waarde afwijktUit (14) en (15) volgt:
a = Vx •
V2

(49)

waarbij a = transformatieverhouding. Verder zien we even af
van de koper- en ijzerverliezen en nemen dus vj = rendement
= 1 dan is
Primair vermogen = Secundair vermogen
Vxl. = V2I2

••• (50)

^ en dus volgens (49):

Dus V=i
v2

a =

VL== I2
V2
Ii

(49a)

V
V!
Daar I = R’ 'S: !l — R,Hierin is Rj de uitwendige weerstand van de eindbuis, dus
Ri = Ra en:
(5i)

Evenzo

geldt

V2
secundair: Ij =ïri
R.’

waarbij R2 = RL =

weerstand luidspreker, dus:

I2 =

V2

'

(5ia)

Dus we vinden uit 49 a, 51 en 51 a:
V2
I2 =RL=Z?.yRa=Z2y^a
a = Ii
Vi
rl
vT
v, A rl

ix5i
a

RL

Ra
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zodat a2 =

5^. en dus:
rl

Ra = a2 Rl

(52)

Dus de weerstand RL van de luidspreker werkt met tussen
schakeling van een transformator met transformatieverhouding a
als een weerstand a2 RL. Daar normaal RL gegeven is, even
als Raj is de waarde van a te berekenen.
We kennen dus de transformatieverhouding van de uitgangstransformator:
(52a)
i

Er is een verschil tussen het ontwerp van een uitgangstransformator en een nettransformator, want de laatste dient
alleen voor de netfrequentie en de eerste voor alle frequenties
tussen 40 en 10000 Hz. In het algemeen gezegd, wordt een uitgangstransformator dan ook rijkelijk bemeten in vergelijking
met een nettransformator.
Vergelijking (17) zou te kleine waarden geven voor de ijzerdoorsnede. Naar de kleine frequenties zou de zelfinductie sterk
dalen, en de lage tonen slecht worden doorgelaten tot de luid
spreker. Daarom nemen we de dubbele waarde:
°K= 1,6 VN^

cm2

!
\

(53)

Na = het te transformeren vermogen in watts. Dit is het
door de eindbuis afgegeven vermogen Wa. Nu is voor trioden
het rendement maximaal 25%. Nemen we gemiddeld 23%, dan
isNa = 0,23 X la va .Voor penthoden is
= 50%, dus
kunnen we gemiddeld 45% aanhouden en Na = o,45 Ia Va •
Nu is het aantal windingen primair te bepalen uit de formule:
Va X io8
Wx = 4j44X BX DK Xf jnin
Va = anodespanning.
B = 10 a 15000 Gauss.
fmirr= minimumfrequentie bijv. 40 Hz.
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(54)

-

Met B = 11200 Gauss en fmin = 40 Hz is
V„ X io8

Wx =

Dus

4,44 X11200 x Or X 40

=

50 V,

(54a)

0K

Uit vergelijking (14) volgt:

w2 =

W,

(55)

a

Wj = primair aantal windingen,
a = transforinatieverhouding.
De stroomsterkte, die de secundaire
volgt uit:

wikkeling

12=3 1,

voert,

(56)

De bepaling van de draaddikte geschiedt op dezelfde wijze
als bij de nettransformator. Men kan hier evenwel voor de
specifieke stroombelasting slechts 2 A/mm2 nemen (dit is 2/3 X
de waarde voor nettransformator). Is in de draadtabel de
draaddikte voor een stroom van 36 mA te kiezen, dan nemen
we voor de stroom *l2 X 36 = 48 mA en vinden dan dCu =
0,15 mm 0.
De kern wordt altijd als mantelkern uitgevoerd (zie fig. 27 b,
28 en 29 a). Daar bij de uitgangstransformator tot 10000
Hz voorkomt en bij nettransformatoren maar 50 Hz, ontstaan
grotere wervelstroomverliezen, die alleen kunnen worden ver
minderd door de kern nog meer te verdelen. Daarom past men
bij uitgangstransformatoren alleen blik van 0,35 mm toe.
Voorbeeld van een berekening van een uitgangstransformator:
Ix == 36 mA. We vonden al
= 0,15 mm 0.
Ra = 7000 Si en RL= 1*55 Si, zoodat:
a

\/l^ = 67
V ij55
=
71

I2 = a Ii = 67 X 36 = 2400 ,TlA- Daar de stroombelasting
op 2 A/mm2 gehouden wordt is: d^ = 1,30 mm 0 want we
zoeken op voor 3/2 X 2400 = 3600 mA.
Vergelijking (53) geeft:
0K = 1,6 VR^ = J>6 'v/0j45 X Va Ta =
= 1,6 Vo,45 X 250 X 0,036 = 3.2 cm2
W, =

5° Ya_ 50 X 250
3,2
Ok

W2 -

WO

Wi_ 3900
= 58
a
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Berekening der kernblikken:
Volgens (33 b) is
(30)

„

hK

= 28 mm

hK
B„s = ——
2

(37)

„

28
— = 14 mm
2

Bs
b.s = —=14
— = 7 mm
2
2
'

De werkelijke kernhoogte hK = 28 mm komt overeen bij een
ijzervulfactor = 0,80 met een theoretische hoogte = 0,80 X 28
= 22,4 (zie vergelijking 31). De kern bestaat dus uit
64 op elkaar gestapelde blikken.

°>35

=

Het gunstigst zou voor het wikkelen zijn een ronde kern met
een ronde spoelkoker. Evenwel moet de kern rechthoekig zijn.
Het grote bezwaar is dan wel, dat bij het wikkelen de snelheid
van de draad niet constant is, wat wel het geval zou zijn bij
een ronde kern (de afstanden tot het midden M zijn voor ver
schillende punten van de omtrek (zie fig. 41) niet constant).
De kleinste afstand tot M is B, de grootste afstand is A. De
snelheid moet dus niet te groot zijn, dus het toerental van de
72
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wikkelmachine klein, wat oorzaak is van een grote productietijd
dus duur. Daarom is vroeger bepaald, dat hit < 2 Bs. Het
beste is een vierkante doorsnede, dus hK = Bs !

o

-glw.

Fig. 41. Nadeel van een
rechthoekige spoelkoker.
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Omdat naar verhouding bij nettransformatoren 0K groter
is, kan hK niet = Bs zijn, want dan zouden de kernblikken zeer
groot worden. De stansmachine zou dus groot moeten zijn, wat
weer duur is.
Bij uitgangstransformatoren is 0K kleiner, dus kan men Bs =
hK nemen en is dus 0K= Bs X ^kX 80% = 0,80 hK2 dus:
de werkelijke kernhoogte is:
»K

- V°K

(57)

o,8o

Voorts is, ingevuld:
V4

hK

2 cm = 20 mm

De theoretische kernhoogte = 0,80 X 20 = ifi mm
Aantal kernblikken =
Bg =

16

o,35

=== 20 mm

= 46.
Bs
20
bS = —= 2

10 mm
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Omdat Na hier nogal klein is, dus in vergelijking 34 : N,
klein, nemen we voor de wikkelruimte:
Op =

Na

(58)

0,25 0K

Vullen we in:
Op =

0,45X250X0,036
== 5 cm2
0,25x3,2

Volgens vergelijking 35 is Op = BF X Lf. Nemen we
Lf = 2 X Bf dan is
BP =

16 mm

Lp = 2 Bp = 2 X 16 = 32 mm.
Fig. 42 geeft 'het zojuist berekende
klaar voor de werkplaats. We hebben
blikken te maken, bestaande uit M en I
een blik hebben kunnen nemen volgens

kernblik in tekening,
hier met tweedelige
blikken. Men zou ook
fig. 27 b, 28 of 29 a.
v
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Fig. 42.
Tweedelig kernblik
voor uitgangstransf.
van fig. 44.
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Bij het ontwerp van de spoelkoker voor een uitgangstransformator gelden de^op blz. 52 gegeven aanwijzingen, dus moeten
de maten zodanig zijn, dat gemakkelijk het inbrengen der blik74
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ken kan plaats hebben. In fig. 43 b is een spoelkoker zonder
flenzen weergegeven.
Deze uitvoering is natuurlijk goedkoper dan de andere,
omdat we eenvoudig kokertjes uit een lang stuk koker afzagen
met de cirkelzaag. De wikkeling is hierbij echter weinig be
schut.
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Fig. 43. Spoelkoker voor kernblik van afb. 42. Materiaal:
prespaan, kleurloos gelakt, a) met flens, b) zonder flens.

Figuur 44 toont de berekende uitgangstransformator. Positienummer 1 is de spoelkoker van fig. 43 a. De blikken van
de uitgangstransformator zijn om en om gevlochten, om de
invloed van de twee luchtspleten te verminderen. Men behoeft
niet bij elk blik de luchtspleet aan de andere zijde te plaatsen,
maar kan bijv. volstaan met om de 5 blikken. Dit is evenwel
niet zo goed als om en om. Doen we het om de 5 blikken, dan
worden deze 5 blikken natuurlijk tegelijk gevlochten, zodat
—= 10 handelingen nodig zijn in plaats van 46.
De 8 mm brede zijstukken dienen voor het samenpersen van
de kemblikken. Deze zijstukken zijn aan kernhouder 4 gemaakt
en door een speciale werkwijze tegen de kernblikken samen
gedrukt. Fig. 45 geeft een nauwkeurige tekening met maten
van de kernhouder. Om te voorkomen, dat de houder 4 de
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blikken kortsluit, waardoor wervelstroomverliezen zouden ont
staan, wordt isolatie aangebracht (zie fig. 44 links). Pos. 5 kan
19,5 X 68 mm2 en Pos. 6 19,5 X 58 mm2 groot zijn. Tussen
de kern en de sluitplaat 7 komt om dezelfde reden isolatie. De
sluitplaat is aan de 'houder door felsbusjes bevestigd.
9

4^

5

rh

64

2-

3’

8

Fig. 44. Uitgangstransformator, a = 67.

De soldeerstrip 9 dient als aansluitplaatje. We zien in de
onderste projectie van fig. 44 hoe de soldeerlipjes (4 in aantal)
zijn aangebracht.
Hier moet natuurlijk ook de wikkelruimte gecontroleerd
worden. De nuttige wikkellengte is 1^ = Ik — 5 = 29 — 5 *=
24 mm.
0,20 mm
2 lagen olielakpapier = 2 X 0,1 .....
Primaire wikkeling

= 30 lagen,
133
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dus 30 X 0,188 ..................................................
30 lagen perkamentpapier = 30 X 0,030 ......
2 lagen olielakpapier 0,1 + 1 laag prespaan ...
Secundaire wikkeling: 58 windingen
d2Cu= 1,30 mm;

5,40 mm
0,90 mm
0,70 mm

= 18 wind/laag
Ij3°

5»g = 4 lagen = 4 X 1.30

5,20 mm

Wikkelhoogte

12,40 mm
0,5

f\

7ï
tS

u->

8 —
0,5

Li

T

C\?

715-0.3

25

T
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Fig. 45. Kernhouder. Materiaal: vloeistaalblik 1 mm.

Volgens fig. 42 a is de hoogte 14 mm, zodat we de wikke
ling kunnen onderbrengen.
Voor Balans A versterkers lette men op het volgende:
De primaire bestaat uit twee delen, die ieder Ra moeten
zijn dus:
a

(59)
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Twee buizen presteren tweemaal zoveel als één, zodat de
ijzerkerndoorsnede gevonden wordt uit:
°K = *>6V2. Na

(60)

Voor de wikkelruimte is dan:
0F =
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N.
0,125 0K

(61)

HOOFDSTUK VI.
Smoorspoelen.
De smoorspoel is een deel van het afvlakfilter. Om een goede
afvlakking zonder teveel' energieverlies te verkrijgen, moet men
op het volgende letten:
a.

de gelijkstrooniweerstand van de smoorspoel moet zo laag
mogelijk zijn. Deze veroorzaakt nl. spanningsverlies en dus
energieverlies.

Rekent men met een specifieke stroombelasting van 3 A/mm2,
dan kan de draadtabel (fig. 20) worden gebruikt. Normale
smoorspoelen hebben een gelijkstrooniweerstand van enige hon
derden ohms.
b. de wisselstroomweerstand moet zo groot mogelijk zijn.
Hierdoor houdt men de wisselstroomcomponent van de gelijk
gerichte wisselstroom uit het net zo klein mogelijk. Deze wis
selstroomweerstand is bepaald door:
Rw =2 - f. L

(62)

Hierin is:
f = de frequentie van de wisselstroomcompnent. Deze be
draagt voor enkelfazige gelijkrichting 50 Hz en voor dubbelfazige gelijkrichting 100 Hz. Hieruit volgt direct, dat met een
zelfde L bij dubbelfazige gelijkrichting een tweemaal zo grote
wisselstroomweerstand wordt bereikt. Het afvlakken van dubbelfazig gelijkgerichte spanning is dus makkelijker.
L = de zelfinductie van de spoel in henries.
Een spoel heeft een zelfinductie van 1 H, wanneer een ver
andering van de stroomsterkte van 1 A in 1 seconde, een zelfinductiespanhing van 1 V doet ontstaan.
Buiten dubbelfazige gelijkrichting, is voor een grote weerstand
dus een grote L nodig. Normaal komen waarden voor van 5 tot
50 H. Zo is bijv. voor 40 H bij dubbelfazige gelijkrichting
R w = 2 Tc X 100 X 40 = 25 120 ohm.
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De zelfinductie van een spoel kan men berekenen uit:
L=o34 — w2-y- O k-

10'8

(63)

Hierin is:
w = het aantal windingen. Omdat w in het kwadraat voor
komt, is de invloed van deze factor groot. Maakt men w te
groot, dan wordt echter de draadlengte en daarmede de gelijkstroomweerstand te groot.
B

H1

GauB

AW/cm

H:Ü

Hij

AW/cm

SOOO
9000
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000

2,0
3.0
4,0
4,5
5,4
6.5
7.7
9,3
11,0
13,3
16,5
20,2
23,7

4000
30 0
2500
2340
2040
1770
1560
1345
1180
1015
S50
720
633

6400
7150
8000
S350
8750
9150
9550
10003
10350
10750
11150
11550
12000

Fig. 46
Tabel voor B—H—p. voor dynamoblik III
(0,5 mm X 2,3 W/kg)

p.= de permeabiliteit van het ijzer. Voor lucht isp.= 1,257,
voor ijzer hangt de waarde af van het soort ijzer, waarover
men beschikt. Men vindt waarden tot 4000. Daarom past men
steeds een ijzerkern toe bij afvlaksmoorspoelen. We moeten be
denken, dat voor ijzer de permeabiliteit niet constant is, maar
afhangt van B. We zien uit de tabel van fig. 46, dat p. kleiner
wordt bij toenemende B. De veldsterkte H berekent men uit:
H =

0,4 ttIw

1

waarin 1 = de lengte van de krachtlijnenweg.

I is de stroom in A. Met toenemende stroom neemt H dus toe,
maar p, af. Bij stijgende belasting, dus toenemende stroom,
wordt dus de zelfinductie van een afvlaksmoorspoel kleiner.
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We construeren daarom een afvlaksmoorspoel met een Iuchtspleet. Doordat \x voor lucht onafhankelijk is van de belasting,
zal een smoorspoel met lucht minder afhankelijk zijn met zijn
zelfinductie, van de belasting, dan een smoorspoel zonder luchtspleet.
Ok = de kernoppervlakte in cm2, evenals bij net- en uitgangstransformatoren.
1 = de gemiddelde krachtlijnenweg in het ijzer + de kracht
lijnenweg in de lucht, omgerekend voor ijzer. Zo is bijv. voor
B = 12 500 volgens fig. 46 [i= 1345. Ten opzichte van lucht
is de magnetische weerstand dus:
i>257

=

X 20 groot. De magnetische weerstand in

1345
1,257

lucht is dus in het algemeen:

p. voor ijzer

Omgekeerd kan men ook zeggen, dat de magnetische weer^ ijzer

stand voor ijzer bedraagt:

i,257

Derhalve is de werkzame gemiddelde krachtlijnenweg:
1

= *ijzer + tacht x

P-ü
i,257

(64)

Fig. 47 toont 3 mogelijkheden voor de vorm der kernblikken.
it

1

rr

—^
Hl

k

1

I
bS

a

I

b$~Br

I

ll

> i «--- %-

lE*2-BF+2-LF+4-bs

r

l£=lE + re=2'BF + 2-LF+ïbs
lL=2'6L

b

F*

14J

'f

lE~2VE=2(BF+LF+2-bs)

c

Fig. 47. Vorm van kernblik voor smoorspoel
a) eendelig; b) tweedelig, E- en I-vorm; c) tweedelig, L-vorm
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Hoe de lengten ljj en lj bepaald worden volgt eveneens uit de
figuur.
In fig. 47a is de luchtweg gelijk aan 8. In fig. 47 b en c echter
twee maal S .
Practisch neemt men voor S enige tiende mm.
Voor een berekening is (63) niet voldoende. Want buiten de
zelfinductie L, die bepaald wordt door de eisen van bromvrijheid van het toestel, zijn alle andere grootheden onbekend.
Het aantal windingen kan men berekenen uit:
w =

Hü ’ lij + Hj • 1]

I

(65)

I = stroom in ampères.
Hjj = veldsterkte in het ijzer in Ampèrewindingen per cm
(AW/cm).
= lengte krachtlijnenweg in het ijzer.
H] = veldsterkte in de lucht.
Ij == lengte krachtlijnenweg in de lucht.
en Hi hangen af van de magnetische inductie B (zie
<ig. 46).
Men kiest nu een vorm voor de kernblikken en de grootte
*ran de luchtspleet, zodat 1« en lj bekend zijn. Vaak probeert
men de bij de uitgangstransformator gebruikte blikken voor
de spoel te gebruiken. Men kan ook proberen zoveel mogelijk
materiaal te sparen (zie fig. 29 b).
De berekening van de ijzerdoorsnede van een smoorspoel,
door oplossing van Ok uit vergelijking (63), volgt dus uit:
Ok =

L x 1 x io8
W* x

(66)

L = zelfinductie van de spoel.
1 = gemiddelde krachtlijnenweg volgens (64).
w = het aantal windingen.
Pij = permeabiliteit.
Om de ijzerverliezen klein te houden, is ook de kern van de
smoorspoel gelamelleerd. Hier is rekening te 'houden met f ==
100 Hz, zodat we 0,5 mm dynamoblik kunnen nemen, en dus
de ijzervulfactor 0,85 bedraagt.
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Nu is:
Ok = Bs X K x 0,85,
zodat de kernhoogte van de smoorspoel volgt uit:
hk =

Ok
0.85 Bs

(67)

Bs = breedte dwarskern in cm.
Ok = kerndoorsnede.
De bepaling van de draaddoorsnede volgt uit dezelfde bere
kening als bij de nettransformator, zodat we de draadtabel ge
bruiken. (fig. 20).
De controle van de wikkelruimte volgt weer uit:
*\v hk

0,50

waarin 2 q weer de som van alle draaddoorsneden is; dus
2 q = w x qcu voor koper. Vullen we dit in, dan is:
lw.hk = w-qcu
0,50

We lossen nu w op en vinden het grootste aantal windingen,
dat ondergebracht kan worden:
w max

0,50 . iw . nk

(68)

q cu

lw = nuttige wikkelhoogte.
qCu = draaddoorsnede volgens de tabel.
Passen we deze vergelijking toe voor de berekening van de
smoorspoel in fig. 19. De zelfinductie bedraagt 30 H.
We proberen de blikken van fig. 42 toe te passen. Deze heb
ben al gediend voor de uitgangstransformator. Hiervoor volgt
uit fig. 47 b:
1^. = 2 X 16 + 2X ‘32 + 4 X 10 = 136 mm = 13,6 cm.
We nemen een luchtspleet van 0,2 mm en dan is:
lj = 2 X 3 = 2 X 0,2 = 0,4 mm = 0,04 cm.
De stroom die door de smoorspoel gaat, is volgens fig. 19
75,7 mA. Dit is dus 0,076 A. Nemen we een inductie B =
10000 gauss, dan is volgens de tabel van fig. 46:
Hj = 8000 en Hjj =4 AW/cm en ^ = 2500.
Het aantal windingen volgt uit (65):
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Hjj x ljj + Hj x li __ 4 X 13,6 + 8000 X 0,4
I
ÖÖ76
374,4
= 5000 windingen ongeveer.
W

0,076

De gemiddelde krachtlijnenweg vinden we uit vergelijking
(64):
2500

= 93,6 cm.
= 13,6 + 0,04
1,257
1,257
Vergelijking (66) levert als ijzerdoorsnede:
L x 1 x io8
30 X 93,6 X 108
= 4,5 cm2
Ok = W- x (lij
50002 X 2500
De kemhoogte van de’ smoorspoel volgt uit (67):
4,5
uhk _
—
2,65 cm = 26,5 mm.
0,85 X Bs
0,85 X 2
2,65
hk
= 1,33 wat toelaatbaar is, want deze verhou2
Bs
ding moet volgens (30) < 2.
Willen we deze verhouding = 1 maken, wat beter is, dan
moeten we de berekening opnieuw uitvoeren met een andere
inductie.
Voor Bs = hk = 2 cm is Ok = B X hk x 0,85 = 2 X
2 X 0,85 = 3,4 cm2.
Nemen we B = 11500 gauss,* dus hoger, dan zullen we zien,
dat W groter wordt, maar de ijzerdoorsnede kleiner.
Met B = 11500 volgt uit fig.. 46:
Hi = 9150.
= 6,5 en ^ = 1770.
(65) geeft het aantal windingen:
6,5 X 13,6 + 9150 X 0,04
Hjj x ljj + Hj x Ij
W =
0,076
I
454
= 6000 windingen.

1 = ljj + li X

“ 0,076

De gemiddelde krachtlijnenweg is dan:
1770
= 70 cm.
= 13,6 + 0,04
1 = lij + ll
1,257
I>257
(66) levert de waarde voor de ijzerdoorsnede.
30 x 70 x 10 8
L X 1 X IC8
= 3,3 cm2
ok = W- x Hij
60002 x 1770
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De opgave is dus opgelost, want we moesten 3,4 cm2 krijgen.
Door dus B van 10.000 op 11.500 te brengen, is hk =
Bs = 20 mm mogelijk gemaakt.
De wikkelruimte moet nu echter nog worden gecontroleerd.
I = 0,076 A. Uit de draadtabel volgt:
dCu = 0.18 mm <f> en qCu = 0,0254 mm2
Het spoellichaam voor de blikken van fig. 42 heeft lk =
29 mm, waarmede uit (46) volgt:
lw = lk — 5 = 29—5 = 24 mm.
Verder is hF = 14 mm.
Het grootste aantal onder te brengen windingen bedraagt dus:
0,50 x 24 x 14

Oj5® • lw •

= 6600.

wmax

0,0254
9Cu
We kunnen dus maximaal 6600 windingen draad van 0,18
mm onderbrengen. Beide smoorspoelen zijn dus uitvoerbaar,
maar de uitvoering met 5000 benut de wikkeling minder goed
dan die met 6000. We nemen dus de laatste uitvoering, omdat
dë kerndoorsnede vierkant is.
We behandelen nu nog een bijzondere uitvoering voor het
tweedelig E en I blik. Hierbij ontstaat nl. practisch geen afval.
In. fig. 48b ziet men uit de arcering en de Romeinse cijfers hoe
de delen van de kemblikken worden gemaakt. Alle maten van
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het kernblik staan in een verhouding tot de breedte Bp als een
geheel getal (zie fig. 48 a).
Uit fig. 48 a kan men de gemiddelde krachtlijnei\weg bepalen:
(69)

Ijj = 12.Bp

Wij vonden vroeger: Ok = 0,85 . Bs . hk . Uit fig. 48 zien
we, dat Bs = 2.Bp. Voor een vierkante kerndoorsnede is
hk = 2 . BF.
Vullen we de verkregen waarden in, dan is:
Oki = 0,85 X 2 X Bp X 2 X Bp = 0,85 X 4 X Bp2
We vinden een ijzerdoorsnede:
(70)

Ok = 3,4 Bp2
Het aantal windingen vinden we uit:
W

=V:

L. 1.io8

(71)

°k «Rj

Hierin is:
L = de zelfinductie van de spoel in H.
*2

5
$

-72

12 -4---- 24—-J
72
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♦

Fig. 49. Tweedelig kernblik voor de be
rekende smoorspoel. Materiaal: dynamoblik 0,5 mm, eenzijdig geïsoleerd; 2,3 W/kg

l = de gemiddelde krachtlijnenweg volgens (64).
(zjj = de permeabiliteit overeenkomstig de tabel in fig. 46.
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Nu is weer: lw = Lp — 8 mm en Lp = 3 • Bp
zodat:
lw = 3 . Bp — 8 mm

(72)
(73)

hp = Bp — 2 mm

Bf moet in mm uitgedrukt worden!)
We zullen nu (69) gebruiken voor de berekening van de
smoorspoel van de ontvanger in fig. 19. L = 30 H. We kiezen
eerst Bp . Later zullen we zien of B juist is gekozen, want W
mag niet groter worden dan de in vergelijking (68) gevonden
waarde voor W maxWe nemen B F — 1,2 cm.
Volgens (69) is: ljj = 12 Bp = 12 X 1,2 = 14,4 cm.
Volgens (70) is: Ok = 3,4 b2f = 3,4 X 1,22 = 4,9 cm2.
Nemen we voor B 11500 gauss, dan is dus:
Pij = 1770

= 6,5 en Hj = 9150 gauss.

Volgens (64) is dan:
1 = ïü + i,

= 14,4 + 0,04

1770

= 70,8 cm.

1,257

L257

(De luchtspleet is ook hier Sj = 0,2 mm).
Volgens (71) is:
W =

V

L X 1 X io8
Ok X Pij

V

30 X 70,8 X 108
4,9 X 1770

5000 wind.

Volgens (72) is: lw= 3 x BF- 8 = 3 X 12 — 8 = 28 mm.
Volgens (73) is: hF = Bp — 2 = 12 — 2 = 10 mm.
qCu = 0,0254 mm2.
Vergelijking 68 geeft dan:
0,50 X lw X hp

0,50 X 28 X 10

= 5500 wind.
0,0254
9Cu
De keuze van Bp =12 mm was dus juist. De smoorspoel
is dus uitvoerbaar.
Figuur 52 toont de berekende smoorspoel. De bouw is in
overeenkomst met de vroeger behandelde uitgangstransformator.
w

** max

—?
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1 is het spoellichaam. Dit bestaat, zooals blijkt uit fig. 50 uit
3 delen. Bij transport en opslag neemt dit weinig ruimte in
(veel minder dan b.v. de uitvoering van fig. 43).
2 en 3 zijn de blikken, waarbij BF = 12 mm.
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Fig. 50.

Samengestelde spoellichaam voor de berekende smoorspoel

Deel 4 is de kemhouder, die overeenkomstig fig. 45 is, af
gezien van de maten.
Deel 5 en 6 zijn de isolatiestukken waardoor vermeden wordt,
dat de kemblikken kortgesloten worden door de kernhouder.
Deel 7 en 8 zijn niet aanwezig, omdat de bevestiging op het
chassis direct gebeurt. Natuurlijk moet daarbij een stukje iso88

f

t

I

latie geplaatst worden onder de kern, omdat anders het chassis
de kernblikken kortsluit.

T

s,

I

Fig. 51
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Deel 9, 10 en 11 van fig. 44 zijn hier niet nodig, omdat we
geen soldeerstrip maken, daar er maar 2 wikkeleinden zijn! De
luchtspleet 8] wordt hier bepaald door een stukje niet mag
netisch materiaal, in fig. 52 als nummer 12 aangegeven. Men
neemt hiervoor b.v. prespaan of fiber. (fig. 51). Messing en
5

\

62

4

Fig. 52. Smoorspoel 57 mA^bij'u30 H
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aluminium zijn ook niet-magnetische materialen, maar niet iso
lerend.
Bij kernblikkën volgens fig. 47c wordt de luchtspleet op de
zelfde manier gemaakt. De luchtspleet van de kern volgens fig.
47a is zonder isolatie en dus werkelijk van lucht. Hier ligt 81
vast en kan niet meer gevarieerd worden. Bij de luchtspleet
met isolatie is variatie nog mogelijk, door een isolatie met gro
tere of kleinere dikte te nemen. Dit is van groot belang voor
experimentele onderdelen. Bovendien wordt bij de kern van fig.
47a de wikkelruimte minder goed benut.
We zagen reeds dat de gelijkstroomweerstand zo klein mo
gelijk moet zijn. Deze weerstand is alleen afhankelijk van de
lengte, omdat volgens de draadtabel voor 1 meter draad de
weerstand altijd dezelfde is. Dit komt omdat de gehele draad
tabel gebaseerd is op één stroombelasting van 3 A/mm2.
Fig. 53 geeft een doorsnede evenwijdig aan de flenzen. Om

1
I

binnen
winding

_.L

qemiddelde
winding
__ buiten
winding

Fig. 53.

Windingsleng'ten

de lengte van de draad te bepalen rekenen we met de gemiddelde
lengte:
lm =

h+ h
2

(74)

= lengte van de binnenste winding.
la = lengte van de buitenste winding.
li = 2 bk + 2hk -f- 8 sk
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(74a)

Bij slechte benutting van de wikkelruimte moet eerst over
eenkomstig (62) de wikkelhoogte bepaald worden. Meestal
wordt de wikkelruimte wel practisch geheel benut en is dus:
Ja = 2 bk + 2 hk

(74b)

De totale lengte van de draad van de smoorspoel is dan:
L = w. lm m

(75)

waarbij w = aantal windingen.
De ohmse weerstand bedraagt dan:
R smsp = L x R70

(76)

r70

= de weerstand in ohms/m bij 70°. Dit is de temperatuur
waarmee men moet rekenen.
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HOOFDSTUK VII
Weerstanden
De eenheid van weerstand is de ohm. Daar voor de practijk
deze eenheid niet zo groot is, rekent men ook in kilo-ohms en
mega-ohms:
i M.Q = i Megohm = i oooooo ohm.
i K Si = i Kiloohm =
i ooo ohm.

(77)

De stroom door weerstanden in radiotoestellen bedraagt
meestal maar enige mA. De belasting bedraagt zelden meer dan
1 watt. Met de wet van Ohm is deze belasting te berekenen:
V2
W = I.V = RR = -R

(78)

Hierin is:
V = de spanning aan de klemmen van de weerstand.
I = de stroom door de weerstand (in ampères !).
R = de weerstand in ohms.
De waarde van een weerstand wordt gemeten door een be
kende' stroom door de weerstand te sturen en dan de spanning
aan de klemmen te meten:
(79)
Deze methode, die directe methode wordt genoemd, is de
snelste om weerstanden te meten, doch niet de nauwkeurigste.
Nauwkeuriger werkt men met een of ander bruginstrument, dat
berust op de bekende brug van Wheatstone.
Men onderscheidt: Vaste weerstanden en regelbare weer
standen of potentiometers. Beide kunnen we weer verdelen in:
koolweerstanden, respectievelijk koolpotentiometers en draadgewonden weerstanden en draadpotentiometers.
Van vaste koolweerstanden is de constructie in principe in fig.
54 weergegeven. De drager of het lichaam bestaat meestal uit
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keramisch materiaal. De vorm is rond. De afmetigen voor 1 W
weerstand zijn b.v. 6 mm <£ en 25 mm lengte. Bij hogere be
lasting (2 W en meer) neemt men vaak keramisch buis. In fig.
55 is b.v. de lengte 39 mm en de diameter 3,5 mm inwendig
en 9 mm uitwendig.
Be^dherm/ak
Kapje

Kapje

A^cffaad

t,<'*7aam

^qje kool

Fig. 54. Koolweerstand (vast)
a) bouw; b) schemateekening

De eigenlijke weerstand bestaat uit een koollaag, op het
lichaam gespoten, van een dikte van een paar honderdste mm.
Kool is een halfgeleider en de dunne laag heeft een belang
rijke weerstand. Aan de beide uiteinden plaatst men metalen
kapjes die contact maken met de koollaag. Aan deze kapjes
zijn de aansluitdraden bevestigd.

Fig. 55 Koolweerstand van 50000 .Q,
2
vóór het aan
brengen van de lak

Als bescherming wordt een laag lak gespoten op het geheel,
daar anders vocht invloed zou kunnen uitoefenen op de waarde
van de weerstand.
Bij de fabricage moet de voorwaarde vervuld worden, dat
van een bepaalde belastinggroep alle weerstanden dezelfde af
metingen hebben. Men plaatst hiervoor de weerstand in een roteerende machine, en snijdt met een fijn beiteltje een groef in
de kool. Tegelijk met het draaien van het weerstandslichaam
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stuurt men door de weerstand een stroom, welke men meet
met een mA meter, die direct in ohms wordt geijkt. Het is
duidelijk, dat de lengte van de kool wordt vergroot en dus ook
de weerstand van het geheel. Er ontstaat een band van kool om
het buisje.
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Fig. 56. Afhankelijkheid van de
maximale belasting bij koolweerstanden

Men houdt op met snijden van de groef, wanneer de waarde
van de weerstand de juiste is. De spoed van de spiraal is na
tuurlijk van groot belang, omdat de breedte van de band daar
door bepaald wordt. Bovendien kan de lengte van de band bij
een grote spoed maar klein zijn (minder windingen!) Een smalle
band echter, betekent een klein afkoelend oppervlak, dus moet
bij een kleine spoed de belasting kleiner zijn. De laagohmige
weerstanden hebben dus in het algemeen een groter belastingvermogen dan de hogere weerstandwaarden.
In fig. 56 zijn de maximaal toelaatbare belastingen, afhanke
lijk van de weerstand, grafisch voorgesteld voor de verschil
lende belastinggroepen.
De vaste koolweerstand is in fig. 57 weergegeven in de vorm,
zoals men hem voor de verschillende belastinggroepen aantreft
in de handel. De goede werking van de ontvanger hangt voor
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draad 0.8**x 40(g.

0.25 Watt 100 Q tot 2MQ
draad0.8 ** 40Ig

0.5 Watt 100Q tot 3 MQ
draad Q8^x40tg.

1 Watt 100 Q tot 10 MQ
draad 0,8^x 40Ig
Xk

BHJ
*53,5
2 Watt 500Q tot 10 MQ
Fig. 57
Normale koolweerstanden

een groot deel af van de goede kwa
liteit der weerstanden. Ze komen als
onderdeel in de ontvanger veel voor
(in fig. 19 zijn het er 21). De eisen,
te stellen aan vaste koolweerstanden, zijn:
a) Benadering van de nominale
waarde. Bij elke fabricage ontstaan
zekere variaties in de maten en
grootheden. Bij de productie van
koolweerstanden varieert de weerstandswaarde van een bepaalde
soort weerstand. Als tolerantie
wordt voor de normale weerstan
den ± 10 % genomen, maar voor
bepaalde doeleinden heeft men veel
weerstanden met kleinere toleran
ties (5, 2 of 1 %), terwijl men in
het algemeen als schakelelementen
van meetinstrumenten zeer nauw
keurige weerstanden toepast (1, /2
of 14%). Van de 10%-weerstanden
zal b.v. een weerstand van nominaal
1000 Q een waarde kunnen hebben
van 900 tot 1100 Q.

b) Constantheid. De nominale waarde mag in de loop der
tijden niet veranderen. Een verandering van 2/2 % is toelaat
baar.
c) Verwarming. Bij normale belasting mag de temperatuur
hoogstens tot 80° oplopen, aangenomen dat de omgevingstem
peratuur 20° bedraagt. Hogere temperaturen hebben vernieling
van de weerstand ten gevolge. De door de verwarming ontstane
weerstandsverandering moet zo klein mogelijk zijn. D.w.z. de
temperatuurscoëfficiënt moet nul zijn. De normale waarde is
echter —0,03 %. De waarde van de weerstand vermindert dus
met 0,03% bij elke graad temperatuursstijging. Voor 60° temperatuursstijging is dus de daling van de weerstandswaarde
1,8 % (60 X 0,03 %).
d) Ruisvrijheid. Wanneer door de koolweerstand een electrische stroom vloeit, dan gaat er geen constante hoeveelheid
electronen door, doch het aantal electronenj/arieert, wanneer
men rekent over zeer kleine tijdsdelen (10 6 sec.). Hierdoor
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krijgt men spanningsvariaties aan de weerstandsklemmen, welke
door de versterkertrappen versterkt worden en storende span
ningen in de eindtrap geven. We spreken van ruisspanningen.
Deze moeten < i -> p V
e) Spanningsgrens. Tussen de kapjes van de weerstand
mag slechts een zekere spanning bestaan (b.v. 700 V). Wordt
deze waarde overschreden, dan zou de stroom de koolband niet
meer volgen, waardoor de waarde van de weerstand een geheel
andere wordt.
De inbouw van vaste koolweerstanden in ontvangers kan op
verschillende manieren geschieden. Men gebruikt vaak weerstandsstrippen (verg. de RC-strip van fig. 18). Door middel van
aansluitdraden wordt dan de weerstandsstrip verbonden met de

Fig. 58. Weerstandsstrip
d) Vooraanzicht b) Achteraanzicht

Fig. 59 Weerstandsster.
Op de plaats der pijlen wordt
gepuntlast

andere onderdelen (meest montagedraad van 0,8 mm 0). In
fig. 58 is een gemonteerde weerstandsstrip weergegeven. Om
goedkoper te werken wordt wel de zwevende montage toegepast
(fig. 59). De weerstanden worden dan door puntlassen met el
kaar verbonden, wat gebeuren kan vóór de plaatsing in het toe
stel. Men verkrijgt dan een weerstandsster als in fig. 59.
De variabele koolweerstand is in fig. 60 schematisch weer
gegeven. Een ringvormig lichaam met een dikte van 2 mm uit
keramisch materiaal draagt de weerstand, die bestaat uit op het
lichaam gespoten koolstof. Er zijn 3 contacten, voor begin, einde
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en sleepcontact. Dit sleepcontact kan door draaien op verschil
lende plaatsen van de weerstand gezet worden. Het sleepcon
tact verbindt alleen maar op een bepaald punt de koolring met
de metalen ring. Het contact met de koolring wordt gevormd
door een contact aan de sleepveer (zie fig. 60b). Het con
tact met de metalen ring heeft plaats over een zilvercontact.
De sleepveer bestaat uit veerbrons van 0,3 mm dikte. De regelweerstand wordt tegen mechanische beschadiging beschut door
sleeprina van de as
v
geïsoleerd

zilvercontact

\ . weerstandhouder
•o—-L koollaag
metalen baan

.as

I O

I
b

a) Schemateken

A

Q

B

C

Fig. 60. Koolpotentiometer
b) Sleepcontact c) Schematische tekening

hem in een metalen huls te bouwen. Deze huls kan ook. bestaan
uit isolatie materiaal, maar moet met een metalen laagje be
spoten worden, als afscherming tegen electrische strooivelden.
Men kan de weerstand op verschillende manieren op de
keramische ring aanbrengen.
De eenvoudigste manier is die,
100
waarbij de weestand gelijk
matig wordt verdeeld over de
lengte van de ring. Draaien
75
we dan het sleepcontact, dan
neemt de weerstand b.v. tus
sen
de klemmen A en C even
•k 30
5
redig met de draaiingshoek
lü
toe. Zetten we dit grafisch uit,
dan krijgen we dus een rechte
25
lijn (kromme 1 in fig. 61).
Men noemt deze regelweerstand lineair. Men kan nu
0
25 50 75 100 evenwel een andere kromme
°/o van hel regel bereik
nemen. We kunnen dus voor
een bepaald doet een voor dat
Fig. 61
Regelkrommen van koolweerstanden doel geschikte kromme kiezen.
kromme is de
1) Lineair 2) Stijgend logarithmisch Een belangrijke
.
3) Stijgend exponentieel 4) S-vormig lOganthmiSChe.
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De waarde van de weerstand neemt dus Iogarithmisch toe met
de hoek, waarover gedraaid wordt. Deze weerstanden worden
b.v. altijd gebruikt voor volumeregeling van een toestel. Men
onderscheidt bij deze potentiometers een „lage” en een „hoge”
kant, d.w.z. er is een kant, waarbij de waarde van de weerstand
snel met de draaiing verandert, en een kant, waar de weerstand
juist langzaam verandert met een zelfde draaiing. (Zie b.v.
kromme 2 en 3 van fig. 61).
Fig 62 en 63 tonen practische uitvoeringen van regelweerstanden. Vaak worden volumeregelaars met een netschakelaar
samengebouwd (in fig. 19 b.v. R34 en S50).
Fig. 62 toont een regelweerstand met aangebouwde druktrekschakelaar. Door te trekken aan de bedieningsknop wordt
uitgeschakeld, door drukken wordt ingeschakeld.
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Fig. 62. Koolweerstand met trekdrukschakelaar
a) Schakelaar ingeschakeld b) Schakelaar uitgeschakeld

Volgens fig. 63 kan men met het voorste deel van de knop de
schakelaar, met het achterste deel de weerstand bedienen.
Ten slotte zijn er nog regelweerstanden (en deze komen het
meest voor!), die de schakelaar eerst aanzetten (dus toestel
aan) en daarna hun baan over de weerstandsring afleggen. Wil
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men het toestel uitschakelen, dan moet men eerst de weer
stand geheel terugdraaien.
We merken het volgende op:
a) De weerstand volgens fig. 62 heeft een groot nadeel, nl.
dat in de uitgetrokken stand de knop een eind van de toestelkast komt te staan, wat buitengewoon lelijk is.
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Koolpotentiometer met draaischakelaar

b) De constructie van fig. 63 heeft het grote nadeel, dat het
niet gemakkelijk is de ene knop te gebruiken, zonder de andere
te laten draaien. Het verschil in grootte zou nog beter moeten
uitkomen, wat bereikt kan worden door de voorste knop breder
te maken en van een kleinere diameter. De achterste knop moet
dan teglijk een grotere diameter krijgen, zodat het verschil
duidelijk wordt. Bovendien kan de achterste knop smaller wor
den ontworpen, waarbij geen extra ruimte voor de stelschrocf
behoeft te worden bewaard.
c) De laatste soort weerstanden, die we noemden, waarbij
dus de weerstand weer geheel moet worden teruggedraaid, alvo
rens het toestel kan worden uitgeschakeld, hebben het bezwaar,
dat dus de weerstand meer gedraaid wordt dan nodig is, en dus
een zwaardere constructie nodig heeft, daar anders veelvuldig
verwisselen nodig is. Dit is de reden, dat enkele jaren geleden
. een deel der Amerikaanse toestelfabrikanten deze constructie
niet meer toepasten en een aparte schakelaar aanbrachten. De
ervaring heeft echter geleerd, dat het met dat verwisselen niet
zo erg is als men zich voorstelde, en daar men er steeds naar
streeft het aantal bedieningsknoppen zo laag mogelijk te hou
den, bouwt men, ook in Amerika, thans practisch alle ontvan
gers weer met een netschakelaar samen met de volumeregeling.
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Het is evenwel nuttig de constructie zodanig te maken, dat
bij verwisseling, de netschakelaar overgeplaatst kan worden op
de nieuwe potentiometer. Omgekeerd zullen bij een defect aan
de netschakelaar niet de gehele potentiometer en schakelaar,
maar alleen deze laatste moeten worden vernieuwd. Wat dit
betreft zijn de vele Amerikaanse potentiometers in hun nadeel,
daar de netschakelaar en de regelweerstand zodanig zijn beves
tigd, dat ze niet van elkaar kunnen worden los gemaakt (per
manente verbinding — goedkoper!).
Het nadeel, dat de weg, waarover de kool naar de weerstand
wordt verdeeld, bij een aangebouwde draaischakelaar met een
hoek van ± 30° vermindert, omdat men eerst deze hoek moet
draaien om de schakelaar in te zetten, is natuurlijk niet tegen
te spreken. De regeling is niet zo fijn.
De netschakelaar moet 2A kunnen verdragen, terwijl hij dubbelpolig moet zijn, overeenkomstig de hier te lande (en in ver
schillende andere landen) geldende veiligheidsvoorschriften.

Ondet'/egrinq
>3

45

MB
1

i

13T

£

4*

ffi

t 1
Fig. 64. Gat voor
weerstand van fig. 63
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Geïsoleerde montage

Het monteren van regelweerstanden geschiedt het eenvou
digst met de zgn. eengatsmontage. Daarbij kan het gat rond
zijn en kan men, door behoorlijk aandraaien van de moer M8
(zie fig. 65), draaien van de potentiometer tegengaan; of men
kan een uitsparing (fig. 64) maken, waarbij de weerstand een
nok moet hebben, die in deze uitsparing past. Dan is draaien
altijd vermeden. Meestal is de bevestigingsschroefdraad (M8 in
fig. 65) geïsoleerd van de sleepveer van de potentiometer. Is
dit niet het geval, dan moeten overeenkomstig fig. 65 isolatieringetjes worden aangebracht.
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Draadweerstanden worden in de radiotechniek alleen nog
daar gebruikt, waar koolweerstanden absoluut niet toe te passen
zijn, want deze laatste zijn thans verbeterd en zeer betrouwbaar.
De constructie is principieel niet anders dan die van de
koolweerstanden, alleen is de koollaag door weerstandsdraad
vervangen.
Sleepdonlacè

Fig. 66. Draadgewonden weerstanden
a) Vaste 250 + 80
b) Regelweerstand 500 „Q

De weerstanden R38 en R30 van fig. 19 zijn op een gemeen
schappelijk lichaam gewikkeld.
In fig. 66a is de uitvoering van deze weerstand aangegeven.
In fig. 66b is een regelbare draadgewonden weerstand afgebeeld.
Van weerstandsdraad moet de soortelijke weerstand zo hoog
mogelijk zijn. Van constantaandraad is deze bv. 30 maal zo
groot als van koper. Daardoor kan de overeenkomstige lengte
30 maal zo klein zijn. De belasting van een draadgewonden
weerstand bedraagt 5 watt of meer.
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HOOFDSTUK VIII.
Spoelen.
De spoelen hebben in de ontvanger tot taak de verschillende
zelfinducties te vormen. Hun tg <5 moet zo klein mogelijk zijn,
of hun kwaliteit [zo groot mogelijk. De kwaliteit bedraagt:
co L

Q

(80)

R

Hierin is:
co L = de inductieve reactantie van de spoel.
R = de ohmse weerstand.

m
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Fig. 67
Kwaliteit als functie van
de frequentie
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1 = Cylinderspoel zonder
afscherming
2 = Kruiswikkelspoelzonder afscherming
3 = IJzerkernspoel zon
der afscherming
3a = IJzerkernspoel met
afscherming 12 mm
3b = IJzerkernspoel met
afscherming 4 mm

We zien, dat om Q zo groot mogelijk te maken, R zo klein
mogelijk moet zijn. In fig. 67 is de factor Q als functie van de
frequentie grafisch uitgezet voor verschillende spoelen.
Kromme 1 geldt voor een cylinderspoel. We zien, dat Q toe
neemt voor hogere frequenties. Voor omroepgolven wordt de
cylinderspoel nog maar weinig gebruikt; voor k.g.banden echter
zeer veel.
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In fig. 68 is een cylinderspoel weergegeven, en wel een
antennekringspoel voor k.g. voor het toestel uit fig. 19 (L 6 en
L 7).
In fig- 69 is apart aangegeven het spoellichaam van deze
spoel. Daar de verliezen zeer klein moeten zijn voor k.g.ontvangst, is het spoellichaam gemaakt van trolitul. Dit spoel-
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lichaam moet geperst worden en gemakkelijk uit het matrijs
kunnen worden genomen. Daarom is de bovenzijde breder dan
de onderzijde (23 mm 0 en 22 mm 0).
De spoel wordt eenvoudig met één schroefverbinding vastge
maakt (M 3). Geborgd wordt weer met borglak.
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Kromme 2 van fig. 67 geldt voor kruiswikkelspoelen. In het
gebied van de lange golven is deze'gunstiger dan de cylinderspoel en neemt bovendien niet zoveel ruimte in.
Fig. 70 is de afbeelding van een spoelstel met kruiswikkel
spoelen. Beneden ziet men het schakelschema. De antennespoel
telt 150 windingen met een aftakking (h) op 25 windingen van
g. De draaddiameter bedraagt 0,2 mm.
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Spoelstel voor kleine ontvanger

1 is bet chassis uit pertinax van 2,5 mm. Deze constructie
is nieuw. Normaal maakt men het chassis nl. uit metaal, maar
om materiaal te sparen bouwt men thans chassis, waarvan de
bovenzijde uit hard pertinax bestaat, ondersteund door randen
van dun metaal.
4 is de spoelhóuder.
2 is de koker waarop het spoelstel is gebouwd, dus het spoellichaam.
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8 is een hoogfrequente staafkern. Hierover zullen we. later nog
eens spreken. Zij heeft hetzelfde doel als de kern bij de net- en
uitgangstransformator, het verhogen van de zelfinductie.
7 is een stuk hout, dat de staafkern op zijn plaats moet hou
den.
De grootste waarden voor Q worden, volgens fig. 67 (kromme
3), bereikt door de ijzerkemspoelen. Fig. 71 toont een practische uitvoering van een ijzerkernspoel. Het belangrijkste is de
ijzerkern van fig. 71c. Het doel is een bepaalde zelfinductie te
bereiken met een zo klein mogelijk aantal windingen.
De frequentie bij de uitgangstransformator bedroeg maximaal
10.000 Hz en daar was 0,35 mm blik voldoende dun. Hier be
draagt de frequentie bij de middenfrequent-transformator (L 21
en L 22 in fig. 19) bijna 480 kHz.
Voor zulke hoge frequenties kan men geen dynamoblik ne
men, ook al zou men zo klein mogelijk verdelen. Men neemt
daarom hoogfrequent ijzer, d.w.z. korreltjes ijzer met een door
snede van 0,002 tot 0,003 mm, die heel gelijkmatig in een
isolatiestof zijn geperst (ijzerpoederkernen). Het patent hier
voor werd reeds in 1902 aangevraagd. Goede, ijzerkemspoelen
werden echter pas in 1936 gemaakt. Hieruit biijkt wel, dat het
moeilijk is de ijzerdeeltjes goed te verdelen, en te vermijden,
dat ze samen tot grotere ijzermassa’s verenigd worden. De hoge
waarden voor [j„ - welke bereikt worden bij dynamoblikkernen,
worden bij lange na niet verkregen, omdat de „luchtspleten”
tussen de ijzerdeeltjes veel groter en talrijker zijn. Men kan voor
gesloten ringen van h.f. ijzer (jl = 20 stellen. We kunnen echter
geen ring nemen voor de practische uitvoering van spoelen.
Voor een staafkern als in fig. 71 is (j. dan ook maar 3 tot 4.
De zelfinductie van een luchtspoel zij gelijk aan die van de spoel
in fig. 71. Dan zal het aantal windingen van de ijzerkernspoel
ongeveer v Vs tot VV4 maal zo groot zijn.
De in (80) aangegeven weerstand R van de spoel bestaat
uit de volgende verliezen:
a. Ohms verlies. Dit hangt af van de draaddoorsnede en
draadlengte. Van alle spoelverliezen is dit het grootste.
b. Wisselstroomweerstand. Het skineffect of -huideffect is, bij
de optredende hoge frequenties, zo belangrijk, dat een verdeling
van de draaddoorsnede al voordelen heeft (litze draad).
De onder a. en b. genoemde verliezen zijn alle verliezen, die
kunnen optreden bij luchtspoelen. Bij ijzerspoelen ontstaan nog:
c. Hysteresisverliezen, die ontstaan door het onmagnetiseren
van de ijzerkern.
d. Magnetische weerstand. Deze hangt af van de hoeveelheid
ijzer van de kern. Hoe meer ijzer, hoe minder weerstand.
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e. Wervelstroomverliezen. We zagen reeds, dat om deze
klein te houden, een fijne verdeling van het ijzer gunstig is.
Ondanks de 3 extra verliezen van de ijzerkernspoelen, kan
men ijzerkernspoelen met hogere kwaliteit maken als luchtspoelen. De volgende waarden van jx heeft men practisch kunnen
bereiken:
Langegolfspoelen
Middengolfspoelen
Kortegolfspoelen
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Fig. 71. Ijzerkernspoel
a) Gehele eenheid, b) Spoellichaam
c) Ijzerkern d) Spoelhouder
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Het is blijkbaar overbo
dig voor kortegolfspoelen
ijzerkernen te gebruiken,
want als (x = 1, is het aan
tal'windingen voor een be
paalde zelfinductie gelijk
voor een Iuchtspoel. Het
voordeel is echter, dat men
de zelfinductie zeer fijn kan
regelen door de ijzerkern als
schroef uit te voeren en
deze dan minder of meer
in de spoel te draaien.
Buiten de kwaliteit van
de spoel, moeten nog twee
andere factoren in aanmer
king worden genomen, die
de ijzerkernspoel als voor
delen boven de Iuchtspoel
bezit:
a. Gemakkelijke variatie
van de zelfinductie. Dit is
mogelijk binnen grenzen
van 10% of meer, zonder
vermindering van de kwali
teit. Door deze kleine ver
andering kan men het toe
stel afregelen (trimmen),
terwijl de condensator van
de trillingskring constante
waarde heeft. In fig. 19 is
b.v. C 21 vast en L 21 vari
abel, zodat de kring op 480
kHz kan worden afgestemd.

b. Kleine afmetingen van de spoel. Deze kan tot 90 % kleiner
zijn, wat vooral belangrijk is voor draagbare ontvangers. Bo
vendien zijn dan korte verbindingen mogelijk en kunnen de afschermbussen veel kleiner, dus veel goedkooper zijn.
De afscherming van spoelen is zeer belangrijk. De electromagnetische velden van plaatselijke zenders zouden zonder af
scherming door de spoel opgenomen worden en als storend sig
naal werken. De afscherming werkt als volgt: Door de storende
straling wordt een wervelstroom in de afscherming geïnduceerd.
Daardoor ontstaat weer een veld, dat tegengesteld is aan het
oorspronkelijke en het dan ook tegenwerkt. Daarom moeten
afschermmaterialen goede geleiders zijn, om zo groot mogelijke
wervelstroomen en dus ook zo groot mogelijke tegengestelde
velden te verwekken. Meestal neemt men aluminiumblik van
0,3—0,5 mm. Het werkt practisch zo goed als koperblik, dat
vroeger veel werd gebruikt. Inkepingen in de afscherming be
tekenen een weerstand voor de wervelstromen en moeten dus
vermeden worden.
De afmetingen van de afscherming kan men aan de hand van
fig. 67 nagaan.
Kromme 3 geldt voor een spoel zonder afscherming. Kromme
3a geldt voor dezelfde spoel met een afscherming op een afstand
van 12 mm. De afschermbus heeft een binnendiameter van
22+2X12 = 46 mm 0. De vermindering van de kwaliteit be
draagt ± 15%. Is de afstand van de afscherming maar 4 mm,
dan geldt kromme 3b en is de daling in kwaliteit ± 50%. Men
moet zorgen, dat de kwaliteit door de afscherming niet meer
dan 5% daalt.
Als regel kan worden aangenomen, dat de vrije afstand tus
sen spoel en afschermbus minstens 12 mm moet bedragen.
In fig. 71 is nu een ijzerkemspoel weergegeven. Deze spoel
bestaat uit 4 secties. De bedoeling van de verdeling van de
spoel in secties is de schadelijke spoelcapaciteiten te verminde
ren. Men perst het spoellichaam uit trolitul. De bevestiging op
de spoelhouder geschiedt eenvoudig door te draaien (in fig. 71 d
tegengesteld aan de richting der uurwijzers). De spiraalvormige
wig (in fig. 71b en d als doorlopende spiraal aangegeven)
klemt zich dan vast, waarbij door een beetje lak of benzol ver
meden kan worden, dat een en ander weer loslaat.
Het aantal windingen bedraagt 160+70 windingen uit h.f.
litze van 20X0,05 0 (zie fig. 71a). De in fig. 71c weergegeven
ijzerkern wordt natuurlijk een ijzerpoederkern. Als schroefdraad
voor de instelling van de zelfinductie is M9 gekozen met een
spoed van 0,75 mm.
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Het bepalen van het aantal windingen volgt uit metingen, of,
wanneer deze bekend zijn, uit krommen. Fig. 72 toont de zelfinductie van een ijzerkernspoel van de Dralowidfabrieken als
functie van het aantal windingen, voor de toepassing van het
h.f. litze van 30X0>05.
200
WO
80
60
^0
^ *0

HF.litze 30*0.05

-X

20

wW

0.05

0.1

0.2 03 0.6 0.50.6 0.8 1

M8* 0.75

Ze/findudt/e L (mH) ------'►

Fig. 72.

Zelfinductie van ijzerkernspoel

Bij condensatoren van 500 pF moet de zelfinductie voor mid
dengolf 200 pH en voor de langegolf 2000 pH= 2 mH bedragen.
Fig. 73 toont een middenfrequenttransformator. Dit is een
bandfilter voor de superheterodyne ontvanger van fig. 19 (L21—
L22—L23). 1 en 2 zijn de ijzerkemspoelen en wel in een uit
voering als in fig. 71. De wikkeleinden en aftakkingen worden
aan tweevingerige soldeerlipjes, die op het spoellichaam zijn
bevestigd, vastgemaakt.
De bouw van de transformator geschiedt met 3 staafjes, die
in fig. 74 apart zijn. weergegeven (vergelijk ook fig. 73!).
Bij het monteren van de transformator moeten o.a. C 21 en
C 22 aan de soldeerlipjes vastgesoldeerd worden. De verdere
verbinding geschiedt met montagedraad van 0,6 mm 0 met
isolatiekous van 0,8 mm 0. Bij het schakelen van de spoelen
moet op de wikkelzin worden gelet, die in fig. 73 aangegeven
is door pijlen.
De montage op het chassis geschiedt door de 3 staafjes in de
3 gaten te steken, welke daarvoor gemaakt zijn. (Fig. 73 links
beneden). Door een werktuig, dat op een schroevendraaier lijkt,
worden dan de 3 lippen van het chassis in de hoeken van 60°
(zie fig. 74) gedrukt. (Zie fig. 73 rechts onder).
•
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Ten slotte schuift men de afschermbus erop. Deze heeft boven
een gat van 13 mm 0 (fig. 75), omdat voor het afregelen een
sleutel voor het draaien van de ijzerkern moet worden door
gestoken.
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5 is een aardingslip, die in fig. 75 nog eens apart is getekend.
Hierdoor is verzekerd, dat de afschermbus geaard is aan het
chassis. De bevestiging geschiedt met een schroef M 2.
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i
}

i

Fig. 76.
Aardingslip voor m.f.
bandfilter van fig. 73

Berekening van spoelen met meer dan een laag.
In fig. 77 is een schets gegeven met de hoofdafmetingen van
een spoel met meerdere lagen. Bij deze spoelen kan men de
spoelhoogte H niet meer t.o.v. de diameter verwaarlozen.

I
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:

D = gemiddelde wikkeldoorsnede.
H == hoogte van de wikkeling.
1 = lengte van de wikkeling.

l

i5

D

I-

Fig. 77. Spoel met
meer dan één laag.

De doorsnede van de wikkeling is:
Q = H. 1 .............

(81)

Het aantal lagen wordt bepaald door:
H
z=
d
Hierin is:
z = aantal lagen,
d = draaddiameter met de isolatie,
en het aantal windingen per laag:
1
ni “

d

(82)

................... *.........................................

(83)

waarin iij = het aantal windingen per laag.
Het totaal aantal windingen vindt men natuurlijk uit:
n = Uj X z

(84)

Vult men formule (82) en (83) in (84) in, dan is dus
n =

1 X H
d-

(85)

Men kan nu de spoelen met meerdere lagen als volgt berekenen:
.,..(86)

L = f Tt2 D2 n X i X IO-9

1

b:: - • ‘ -

\I

i BIBLIOTHEEK
t ■

Q

&.

ïn deze formule is n het aantal windingen, dat met (85) be
rekend kan worden.
De andere factoren (tt, D en 1) zijn bekend. Alleen f moet
nog bepaald worden. De waarde van de factor f hangt af van
lengte________

de verhouding gemiddelde doorsnede

Dit komt, omdat de formule (86) zonder f geldt voor on
eindig lange spoelen.
Volgens Müller kan f berekend worden uit:
1
f =

,

(87)

D

i + o,4 r

Formule (87) geldt alleen als:
D
o,i < ~r < io
1
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Fig. 78.

De waarde van f kan echter ook bepaald worden met behulp
van een grafiek (zie fig. 78). Berekent men f volgens (87), dan
zijn de afwijkingen kleiner dan 5%.
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Neemt men nu D en n aan voor een bepaalde spoel, dan-is'':
1 = d X nj

(88)

!

Heeft men nu 1 gevonden, dan is

si

3

1

bekend en kan men f uit-

rekenen. Meestal gaat men echter uit van de zelfinductie van
de spoel en wil hieruit de afmetingen bepalen. Hiertoe schrijven
we formule (86) als volgt:
1 x D
L = f x -2 X D2 x n x — X io—9 X 1 X D
1
en daar:

d=

1
ni

1
is dus L = f Ti2 D3 X —r
d2 X D x io-**
Zodat:

1 x f
L X d2
X io9 =
-2 D3
D

In fig. 78 is een grafiek weergegeven, die het verband aanw .
1
1 x f
geeft tussen — en
D

’

De zelfinductie kan echter op de volgende manier nauwkeu
riger berekend worden:
L =! io,5 . n2. D.
i. L = 10,5 . n2. D
L = 10,5 . n2. D.
In
n
D
u

D
als o < — < i
als

D

v=1
D

Vv ■|S,<T< 3

(89)
(9°)
(9i)

deze formules van Korndörfer is:
= het aantal windingen.
= de diameter.
= de omtrek van de rechthoekige doorsnede der wikkeling
(in cm).
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Uit fig. 77 volgt:
(92)

U = 2.H + 2.1

Voor de wikkeling is een hoeveelheid draad nodig:
1

(93)

= tt. D.n

c

als 1 = de lengte in cm.
D = de gemiddelde diameter,
n = het totale aantal windingen.

i

Ringvormige spoelen worden berekend uit de formule:

n

L = 2- D (ln

8D

jT—

(94)

— 1,75) n2. 10”9

■U w

Hierin
D ==
D w=
n =
L =

is:
de gemiddelde doorsnede in cm.
de doorsnede van de wikkeling,
het aantal windingen.
de zelfinductie van de spoel in H.

D
Deze formule geldt alleen als de verhouding —1
D
In fig. 79 zijn de hoofdafmetingen aangegeven.
1

I
D
Fig. 79.

Ringvormige spoel.

1
Fig. 80.

_J • U_
Du

1

J

Schijf spoel.

Schijfspoelen hebben een wikkelhoogte, die in verhouding tot
de lengte zeer groot is. In fig. 80 is de schijfspoel aangegeven.
De zelfinductie is te berekenen uit:
3
Du3. n2 - J3.485 - ^(15,15 logDU
10 a
L=
Di
Pu-Di )

• ■ • • (95)

f
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Hierin is:
Du = de uitwendige diameter.
Dj = de inwendige diameter.
Een middelmatige cilinderspoel (zie fig. 81), die dus niet als

l

D

U-h-J
Fig. SI. Cylinderspoel.

schijfspoel, maar ook niet als spoel volgens fig. 77 kan worden
betiteld, berekent men uit:
L = io,i X n2 X D (2 (h + i>)

X io“*

..(96)

Hierin is:
D = gemiddelde wikkeldiameter (cm),
h = wikkelhoogte in cm.
1 = wikkellengte in cm.
Voor O <D< 2 (h + 1) is k = 0,667.
„ 2 (h + 1) <D< 6 (h + 1) is k = 0,5
in te vullen.
IJzerkernspoelen kunnen in den regel alleen berekend worden
langs experimentele weg, ten minste wanneer men niet over zeer
nauwkeurige gegevens beschikt omtrent het ijzer, dat men als
kern gebruikt. Zoals we reeds vroeger zagen, hangen de wervelstroomverliezen af van de frequentie. Om wervelstrooinverliezen zo laag mogelijk te houden, deelt men het ijzer en we zagen
al, dat bij nettransformatoren dynamoblik van 0,5 mm kan wor
den gebruikt (50 Hz), maar dat bij uitgangstransformatoren
steeds blikken van 0,35 mm worden gebruikt, in verband met
frequenties tot 10.000 Hz.
IJzerkernen voor HF spoelen bestaan dan ook uit ijzerdeeltjes,
die in een isolatiestof worden geperst tot kernen (poederker115

.

nen). De zelfinductie is weer, als aangegeven in formule (86).
We kunnen dit als volgt schrijven:
f. 7t2. D2

1

•n2.10'9

De moeilijkheid zit nu hierin, dat f niet zonder meer kan
worden berekend, omdat een andere kerndiameter en andere
ijzerkwaliteiten geheel andere waarden geven voor f.
Nu is voor een bepaalde kemafmeting en niet té afwijkende
spoelvorm:
f. 7T2. D2

1

constant.

Noemen we deze constante C, dan is:
L = C. n2. io”9

(97)

Weten we L en willen we het aantal windingen weten, dan
is dus:
(98)
Hieruit volgt:
io3

n-yc
Noemt men nu

io3

: C’, dan is dus

n = C5

(99)

Het gaat nu om de bepaling van de factor C’. Deze kan alleen
experimenteel bepaald worden door om een kern, waarvoor
men C’ wil bepalen, een aantal windingen te leggen en met be
hulp van een brug de zelfinductie te meten bij de gebruikelijke
frequentie. Hieruit is dan C’ op te lossen en kan men voor de
gewenste waarde van L het aantal windingen, dat nodig is be
palen.
Een groot voordeel van ijzerkernspoelen is, dat men de zelf
inductie continu kan regelen, door de ijzerkern meer of minder
in te draaien. De kern is dan in de vorm van een schroef uit116

gevoerd. Aan de binnenkant van de spoelvorm is schroefdraad
aangebracht en met een sleuteltje is de schroefkern precies op
de juiste waarde in te stellen.
Verandering van de zelfinductie kan op de volgende manieren
geschieden:
a.
b.
c.
d.

Verandering
Verandering
Verandering
Verandering

van
van
van
van

$
de
de
de

(de lengte van de luchtspleet). Fig. 82.
ijzerdoorsnede. Fig. 83.
ijzerlengte. Fig. 84.
voormagnetisatie.

i

è*-

T

i<s

Fig. 83. Verandering van de
ijzerdoorsnede bij een
ijzerkernspoel.
Fig. 82. Verandering van de
luchtspleetlengte bij een
ijzerkernspoel.

Fig. S4. Verandering
van de ijzerlengte bij
een ijzerkernspoel.

Bij deze laatste methode wordt de ijzerkern gemagnetiseerd
met behulp van een extra spoel, die met gelijkstroom gevoed
wordt. Door de gelijkstroomsterkte te regelen kan men meer of
minder het verzadigingspunt benaderen en daarmede de permea
biliteit regelen.
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HOOFDSTUK IX.
Condensatoren.
Men onderscheidt vaste en variabele condensatoren. De laat
ste worden steeds daar gebruikt, waar de resonantiefrequentie
van een trillingskring ingesteld moet worden.
Variabele condensatoren worden verdeeld in afstemcondensatoren en trimmers.
De afstemcondensatoren dienen, zoals de naam aanduidt, om
een trillingskring af te stemmen. Dit behoeft niet altijd de afstemkring van een radiotoestel te zijn.
Men kan b.v. in een versterker zeer wel een afstemcondensator gebruiken om b.v. een trillingskring af te stemmen, die dient
voor 'het wegsnijden van naaldruisfrequenties. In dat geval
echter zal men meestal condensatoren gebruiken met als dielectricum pertinaxpapier.
Voor de afstemming van radio-ontvangers past men variabele
condensatoren met luchtdiëlectricum toe.
Trimmers dienen om eens en vooral de trillingskring af te
stemmen op een bepaalde frequentie. Dit is b.v. het geval met
de beide wikkelingen van een middelfrequenttransformator of
met de oscillator-trillingskringen.
Men kan ze verdelen in luchttrimmers en keramische trim
mers, al naar het diëlectricum.
Variabele luchtcondensatoren dienen meestal voor de afstem
ming van het toestel. Zoals bekend, heeft men in de eerste
plaats een variabele condensator nodig voor de afstemming van
de oscillatorkring (bij superheterodyne ontvangst). Ter ver
mijding van spiegelstoring wordt ook nog een signaalkring af
gestemd, met behulp van een variabele condensator. Beide con
densatoren worden (voor èènknopsbediening) op èèn as ge
monteerd, wat bezwaren meebrengt, die verholpen moeten wor
den door trimmers. Daarom bouwt men ook wel dubbele con
densatoren met aangebouwde trimmers, die dan parallel aan
de condensator geschakeld zijn. Heeft men vóór de mengtrap
nog een voorselectietrap, dan is ook voor de afstemming hier
een variabele condensator nodig, waarvoor drievoudige conden
satoren gebruikt moeten worden.
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1

. Buitengewone zorg moet worden besteed aan de lagering van
variabele condensatoren. Van een draaicondensator moet wor
den geëist, dat er absoluut geen beweging in axiale richting
mogelijk is. De lagers moeten precies passen, niet te ruim zijn,
.omdat anders bij een bepaalde stand van de condensator toch
verandering van de afstand tussen dè platen ontstaat; niet te
vast omdat anders de condensator niet gemakkelijk kan worden
gedraaid. De beste condensatoren hebben kogellagers, die zeer
precies afgewerkt worden.
Men maakt onderscheid tussen de draaibare- of rotorplaten
en de vaste- of statorplaten. De capaciteit wordt dus uitsluitend
veranderd door het oppervlak van de condensatorplaten te ver
anderen. De afstand blijft dus constant. Het oppervlak der pla
ten wordt gevonden door het werkzame oppervlak van één plaat
te vermenigvuldigen met het aantal platenparen. De toename
van het werkzame oppervlak met het draaien van den conden
sator kan verschillend toenemen.
Men onderscheidt:
a. Capaciteit-Iineaire condensatoren.
b. Golflengte-lineaire condensatoren.
c. Frequentielineaire condensatoren.
We zullen enige van deze condensatoren bespreken:
De capaciteit van een luchtcondensator berekent men uit:
fn—i).F
C = ---------- io 11
367c d

(100)

Hierin is:
C = de capaciteit in Farads.
n = het aantal platen.
F = het oppervlak van de platen in cm2,
d = de afstand tussen de platen in cm.
Heeft men een condensator met een ander diëlectrum dan
lucht, dan is:
C =

F « I0-ll

36-d

(101)

als ede diëlectrische-constante is.
Het oppervlak F is dus o.a. bepalend voor de capaciteit van
de condensator, en daar de toename van F bij het indraaien van
de condensator over een zekere hoek, afhangt van de vorm der
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platen, zullen we voor de verschillende condensatortypen ver
schillende formules moeten gebruiken.
In fig. 85 is een ronde platenvorm genomen. We hebben dan

Fig. 85. Plaatvorm bij
een capaciteits-lineaire
condensator.

een capaciteit-lineaire condensator. De capaciteit volgt uit:
C= (n-i) —

(V-M
8-d

We zien direct, dat C evenredig is met (p,
is, want'uit formule (100) volgt: C is recht
en daar de platen cirkelvormig zijn, zal het
ingedraaid is, evenredig zijn met 93, dus C is

IC2)

wat ook duidelijk
evenredig met F,
oppervlak F, dat
evenredig met 9?.

In formule (102) is evenwel:
O: de capaciteit in cm.
Rx: de buitenstraal van de platen.
R2: de binnenstraal van de platen.
(p: de ingedraaide hoek (zie fig. 86).

{

(p moet uitgedrukt zijn in radialen.
De grafiek: C als functie van 93 is in fig. 86 aangegeven. Men
ziet hier o.a. uit:
a) De capaciteit verandert practisch lineair met de indraaihoek 93.
b) De capaciteit wordt nooit = 0.

r

Stel dat men de condensator geheel uitdraait, dan nog zullen
de vaste platen en de draaibare een capaciteit t.o.v. elkaar vor
men.
Deze minimumcapaciteit Cmin mag soms niet verwaarloosd

:
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I

worden (C^is ongeveer 3 tot 10 pF). De waarde van
de maximale capaciteit berekent men uit formule 102 door
c
Cfnax

t
Cmin

CQ.TT ca

Fig. 86. De capaciteit als functie
van de hoekverdraaiing bij een
capaciteits-lineaire condensator.

voor (p de waarde 180° of n in te vullen.
Cmax = (n-i)

* (Rr — R»2)
»d

(i°3)

Wil men een condensator hebben, die golflengte-lineair is,
dan -moet, daar:
1 = 1885 VLc
: : VC voor een vaste waarde van L.
: : wil zeggen: recht evenredig met. Daar C : : F is 1 : : V F.

r

max

r

min

Fig. 87. Plaatvorm bij een
golflengte-liniaire condensator.

M.a.w. A neemt kwadratisch toe met F. Wil men 1 lineair
doen toenemen, dan moeten de platen een zodanige waarde
hebben, dat F slechts met de vierkantswortel toeneemt met
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D.w.z. als cp een bepaald aantal malen groter wordt ,b-v. P <p3
moet F maar yj P maal zo groot worden. In fig. 87 is nu de
plaatvorm geschetst van een golflengtelineaire condensator. De
maximumcapaciteit bepaalt men uit:
Cmax = (n —i)

e (R max 2
^min2)
i6d

'104)

Hierin is:
r
'“'max
^max

= de maximale capaciteit in cm.
= de maximale afstand van het middelpunt tot de rand
van de plaat (zie fig. 87).
Rmin = de minimum afstand.

'

*
I

'

I
min

max

Fig. 8S. Plaatvorm bij een
frequentie-lineaire
condensator.
I

Daar men meestal uitgaat van C max en van e kan men R max
uitdrukken in de andere gegevens:
^max

V

!

I6.Cmax

- + Rmin2

(n—i) — e

(105)

Voor een willekeurige draaiingshoek van de condensator is
dan:
i

R

= y(iw -Rmin2 )■*-+

Rmin 2

. .(106)

.

/ 7Z

Zie fig. 87 voor de betekenis der grootheden.
Vele moderne afstemcondensatoren zijn frequentielineair. De
vorm der platen is in fig. 88 geschetst. Daar voor C = C max
de laagste frequentie ontstaat is de grafiek, die het verband aan
geeft tussen f en 9? als in fig. 89.
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^mln

I
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CÖ.TT

Fig. S9. De fiequentie als functie
van de verdraaiingshoek bij een
frequentie-Iineaire condensator.
I

Daar f = —
2 7z y L C

is dus voor een bepaalde waarde f::

i

dus f : : VF
Wordt cp p maal zo groot, dan moet dus F

maal zo groot

worden. Dit bereikt men met een platenvorm, waarvoor geldt:
^max . 16 . d

R2 max —
(n —1). e.

r
Lf

^min
max

fmln VI
+ /\ ^max
/ J

+ Rmin 2 . .'107)

Hierin is:
Cmax weer de maximum capaciteit in cm.

de minimuinfrequentie.
fmi x de maximumfrequentie.
Voor een willekeurige draaiingshoek van de condensator is de
afstand van het middelpunt tot de rand van de plaat te bepalen
uit:
^min

R-

max 2

P ^max

Rmin

/ f max

V1

^min

2

3 + Rmin2

■XI

.. .(108)

waarin cp weer in delen van n moet worden ingevuld.
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Behalve draaicondensatoren, worden voor afstemming van
radiotoestellen ook schuifcondensatoren gebruikt (Philips linodyne drukknop afstemming).
Deze zijn ontwikkeld, ter oplossing van het directe drukknopsysteem. Hieronder wordt verstaan, dat door de druk op de knop
de condensator op de juiste instelling komt te liggen. Daar de
weg te lang is voor draaibare condensatoren, is men tot de
schuifcondensator gekomen. Deze bestaat uit twee spiraalvor
mig gewikkelde metaalbanden, die in elkaar schuiven, zonder
elkaar te raken. Doordat de afstand bovendien zeer klein is
tussen de spiralen, wordt de gehele capaciteitsverandering van
maximum naar miniriium over een weg van 9 mm bereikt! Dit
stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van het mechanisme
van drukknop tot en met condensator. Voor de K.G. band b.v.
geldt het volgende. De band loopt van 13 tot 52 meter. Dit is
van ± 23-030 kHz tot ± 6.360 kHz. (Over 9 mm).
Stel, dat men in de 19 m band b.v. met een drukknop af
stemt (wat mogelijk is) en dat een afwijking van 2 kHz toe
laatbaar is, dan is dus
mm =

9 X 2000
16670

[i =

2

X 9 mm =

2x9
16670

23030 — 6360
18000
== rond 1,8 p nauwkeurig!
16670 ^

Afstemcondensatoren worden meestal voorzien van in nieters
of kHz geijkte schalen, meestal met stationsnamen er op. K.G.
ontvangers zijn voorzien van schalen in graden geijkt. Ze kun
nen lopen van 0 tot 180°. Dit zijn dus ruimtelijke graden. Of
van 0 tot 100°. Dit zijn dus honderdste delen van het totale
schaalbereik. Het verband tussen de verschillende verdeelingen
is aangegeven in onderstaande tabel.
Graden Graden Ravan 100° van 180° dialen
schaal schaal

/

Delen
van 7z

0

0

0

0

5
10
15

9
18

0,157
0,314
0,417
0,628
0,785
0,942
1,099
1,256
1,413
1,571

0,05
0,10
0,15

20

25
30

35
40
45
50
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27

36
45
54
63
72

81
90

Graden Graden Rcvan 100° van 180° dialen
schaal schaal
55
60
65
70

0,20

75

0,25

80

0,30

85
90
95
100

0,35
0,40
0,45
0,50

99
108
117
126
135
144
153
162
171
180

1,728
1,885
2.042
2,119
2,356
2,513
2,670
2,827
2,984
3,142

Delen
van 7T

0,55
0,60
0,65
0,70

0,75
0,80

0,85
0,90
0,95
1,00

:
:
.

Vaste condensatoren worden verdeeld in:
a. Papiercondensatoren. Hier bestaat het diëlectrium dus
uit papier. Ze worden gemaakt uit 2 koper- of aluminiumfoli,
welke gescheiden worden door een papierband. Dit papier wordt
geparaffineerd en de papierband is natuurlijk breder dan het
metaal, ten einde te voorkomen, dat tussen de electroden van
de condensator sluiting zou optreden. Meestal steekt het papier
ongeveer /2 cm uit. Het geheel wordt nu gewikkeld, terwijl een
tweetal strookjes koper ieder met een van de electroden wordt
verbonden (solderen) en met de twee aansluitingen van de
•condensator.
Ze komen voor in de vorm van kokercondensatoren van on
geveer 1000 pF tot 0,5 pF en in de vorm van zgn. blokcondensatoren van 0,1 tot 10 uF. Bij deze laatste blokcondensatoren is
de gewikkelde condensator in een metalen bakje geplaatst,
welke gevuld wordt met vaseline.
b. Micacondensatoren. Hier bestaat het diëlectricum uit mica,
een uitstekende isolator. Ze kunnen niet gewikkeld worden, daar ,
bij buigen het mica barst. Ze worden dan ook gestapeld, waarbij
de blaadjes koper om en om met elkaar worden verbonden. Ze
komen voor in waarden van 15 tot 15.000 pF. De doorslagspanning is zeer hoog.
c. Keramische condensatoren. Hier bestaat het diëlectricum
uit een buisje van een of ander keramisch product. Zowel aan
de binnen- als aan de buitenzijde wordt een geleidende laag
gespoten, terwijl de ene draadaansluiting aan de binnenkant
tegen de geleidende laag spiraalvormig rust en de andere aan
de buitenzijde om de geleidende laag is gewikkeld. De gehele
condensator wordt afgelakt, om invloed van vocht te vermijden.
d. Electrolytische condensatoren. Twee electroden zijn ge
scheiden door een electrolyt. Dit is een oplossing, die de electrische stroom geleidt. In het algemeen zijn het oplossingen van
zuren, basen en zouten. Sluit men nu een gelijkspanning aan de
electroden, dan zal zich aan de ene electrode zuurstof ontwik
kelen, die met het materiaal van de electrode een oxyde vormt,
welke de stroom slechts in een richting geleidt. Als materiaal
voor de electrode wordt aluminium gebruikt. De condensator
wordt nu gevormd door het aluminium en het electrolyt, waar
bij het oxydelaagje diëlectricum is.
In verband met mogelijke gasontwikkeling wordt de èlectrolytische condensator voorzien van een ventiel.
Er zijn ook wel zgn. droge electrolytische condensatoren,
waarbij tussen twee aluminium stroken een isolatie van papier
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is aangebracht, welke gedrenkt is in electrolyt. Aangezien hier
geen kans is op behoorlijke gasontwikkeling, is geen ventiel
aangebracht, zodat we direct een zgn. droge electrolytische
condensator van een natte kunnen onderscheiden. Natte electro
lytische condensatoren mogen niet anders dan staande gemon
teerd worden, daar anders door het ventiel het electrolyt naar
buiten kan komen. Droge electrolytische condensatoren kunnen
in elke stand worden gemonteerd. Het grote voordeel van elec
trolytische condensatoren bestaat in de grote capaciteit, die in
een klein volume kan worden ondergebracht. Dit is bereikt,
doordat k (diëlectrische constante) groot is en d (afstand tus
sen de electroden) zeer klein. Het product van capaciteit en
b-edrijfsspanning is bepalend voor het volume. Zo heeft een elec
trolytische condensator van 25 p. F/50 V dezelfde afmetingen als
een condensator van 50 p. F/25 V of een van 100 p. ?\\2/2 V.
Ze worden gemaakt in de vorm van kokercondensatoren en
van staande. De laatste worden op het chassis gemonteerd. De
kokercondensatoren worden natuurlijk in de bedrading opge
nomen, evenals de andere kokercondensatoren.
Ze worden gemaakt in capaciteiten van 1 tot 50 uF voor
spanningen van 270 tot 450 V en in hogere waarden (tot 1600
P F toe) voor lagere werkspanningen.
Normale waarden zijn: 8-16-32-45-50-100-125-250-500-1000
pF. Vaak worden twee of meer condensatoren in één bus ge
maakt, waarbij de capaciteiten en werkspanningen niet gelijk
behoeven te zijn. Zo bestaat een condensator van 16 + 45 p.F.
Ook 16 + 16 en 32 + 32 zijn normaal voorkomende condensa
toren.
Onderstaande tabel geeft nog de diëlectrische constanten voor
verschillende isolatiestoffen.
Materiaal
Ameniet
Asfalt
Bakaliet
Calan
Caliet
Rubber
Celluloid
Condensa
Condensa C
Eboniet
Frequenta
Glas
Glycerine
Hars
Hout
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k

Materiaal

k

Materiaal

k

3,5
2,1
5-8
6,6

Kerafar R
Kerafar S
Kerafar T
Kwarts
Leisteen
Lucht
Marmer
Mica
Micaniet
Mycalex
Papier
Paraffine
Paraffineolie
Pek
Pertinax

80
70

Porselein
Ricinusolie
Schellak
Steatiet
Teer
Terpetijn
Transformatorolie
Trolitul
Was
Gedestilleerd
water
Zegellak
Zwavel
Zijde

5-7
4-5
3-4
6,4

6,5
2,2

3-6
20-50
80-100
2-3

5,6
2-8

4-5
2,5
2-6

40
4,6
4,2
1
9-11
4-8
4-5
8
2
2
2,7
2,7

2-4

2,3

2,5
2,3

2,5
2-3
80

4,3
2,4
1,6

t

HOOFDSTUK X.
Luidsprekers.
Tegenwoordig komt alleen de electrodynamische luidspreker
voor een radio-ontvanger in aanmerking. Men kan onder
scheiden:
a. Luidsprekers met afzonderlijke bekrachtiging.
b. Luidsprekers met permanente magneet.
Bij de eerste soort moet de veldspoel natuurlijk met een ge
lijkstroom gevoed worden. Hoewel dit natuurlijk uit het lichtnet kan geschieden met behulp van een gelijkrichter, schakelt
men vaak de veldspoel in serie met de anodevoeding van het
apparaat. Daar de stroom bepaald is, door de belasting die het
apparaat op de gelijkrichter vormt (50—80 mA) moet de veld
spoel veel windingen hebben, ten einde een behoorlijk veld te
veroorzaken. Het veld is nl. evenredig met de stroom en het
aantal windingen, dus met het aantal ampere-windingen. Een
kleine stroom heeft dus een groot aantal windingen tot gevolg.
De kracht, die bij een bepaalde stroom door de spreekspoel
op de conus wordt uitgeoefend is weer evenredig met het veld,
zodat voor een hoge gevoeligheid van de luidspreker naar een
zo sterk mogelyk veld wordt gestreefd. Het grote aantal win
dingen veroorzaakt echter weer een grote gelijkstroomweerstand van de veldspoel, zodat in deze schakeling een hoge
spanningsval ontstaat (soms 120 Volt). 'De gelijkrichter van het
apparaat moet dus hiervoor berekend zijn. Een voordeel echter
is, dat de veldspoel als smoorspoel functionneert, zodat met
condensatoren een afvlakfilter kan worden gevormd, en de
smoosspoel kan vervallen.
Bij de afzonderlijk bekrachtigde luidsprekers kan men zowel
hoge spanning als lage toepassen. In het laatste geval bestaat
de veldwikkeling uit dik draad en is de stroom er door enige
A. Meestal echter past men hoge spanning toe, waarbij 50 a 100
mA stroom door de veldwikkeling vloeit. Door extra verliezen
in de (afzonderlijke) gelijkrichter is het stroomverbruik van
een dergelijke schakeling groter. Daarbij werkt de veldwikke
ling nu niet meer als afvlakking van het radio-apparaat, zodat
daar een smoorspoel moet worden 'opgenomen, en het geheel
duurder wordt.
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Luidsprekers met permanente magneet zijn duurder dan af
zonderlijk bekrachtigde luidsprekers. Ze hebben echter geen
extra stroomverbruik. Een nadeel is, dat de sterkte van het veld
na een zekere tijd minder kan zijn geworden, waardoor de ge
voeligheid van de luidspreker verminderd. Het is Philips gelukt
verschillende staalsoorten te ontwikkelen, waarmee uitstekende
permanente magneten kunnen worden gemaakt. Deze ticonal
staalsoorten maken het voorts mogelijk eenzelfde veld te krijgen
met veel kleinere magneten.
Vloeit er een stroom door de spreekspoel, dan zal elke
winding van de spoel een kracht ondervinden, waardoor
de gehele spoel, en daarmede de elastisch bevestigde conus, in
een bepaalde richting verschuift. Keert de richting van de stroom
om, dan zal de kracht net in tegengestelde richting werken. Een
wisselstroom heeft dus een wisselende beweging van de conus
ten gevolge. Het is duidelijk, dat om een zo sterk mogelijk veld
te verkrijgen, de luchtspleet zo klein mogelijk moet zijn. De
spreekspoel bestaat dan ook uit één laag (dik) draad, wat weer
de reden is, dat de wisselstroomweerstand niet erg groot kan
zijn (l/2 tot 20 ohm). De spleet waarin de spoel zich kan be
wegen is zo klein mogelijk gehouden. Hierdoor moet de spreek
spoel goed gecentreerd zijn, daar hij anders tegen de magneet
aanloopt. Men onderscheidt:
a. Binnencentrering, d.w.z. dat de rand van de spreekspoel
met behulp van presspaan aan een punt op de binnenpool
(meestal met een schroef) opgehangen is.
b. Buitencentrering, waarbij de rand van de spreekspoel
met drie stukjes presspaan aan drie punten buiten de conus is
verbonden. Draait men de schroeven, waarmede* de spreekspoel
dus met een of meer vaste punten verbonden is, dan hangt de
spoel dus alleen nog aan de conus, welke aan de rand van de
luidspreker bevestigd is. Het centreren van de luidspreker kan
nu geschieden, door drie of vier stukjes karton van de goede
dikte tussen de spreekspoel en de binnenpool van de magneet te
schuiven. Draait men dan de schroeven weer vast en verwijderd
men de stukjes karton, dan hangt de spreekspoel vrij in de
spleet.
!
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HOOFDSTUK XI.
Documentatie van een apparaat.
Zodra het ontwerp van een apparaat vaste vormen begint
aan te nemen, moet het vastgelegd worden in de vorm van
tekeningen en gegevens- Ten slotte is het doel deze gegevens zo
vast te leggen, dat ze voor fabricage geschikt zijn, d.w.z. dat
het apparaat in serie of in massa aan de hand van die gegevens
kan worden gemaakt.
De meeste fabrieken passen tegenwoordig het zgn. monotekensysteem toe, waarbij voor élk onderdeel een aparte teke
ning wordt gemaakt.
De electrische gegevens worden vastgelegd in:
a. Een schakelschema.
b. Een electrische stuklijst.
c. Gegevens, welke nodig zijn voor het maken van de niet
normale electrische onderdelen.
4

a.

Een voorbeeld van een schakelschema hebben we reeds
leren kennen in fig. 19.
b. Op de electrische stuklijst komen de electrische onderdelen
voor, waarbij op te merken valt, dat b.v. weerstanden, con
densatoren en buizen normale onderdelen zijn- De nettransformator en eventuele smoorspoel b.v. zijn in den regel
geen normale onderdelen, omdat ze aangepast zijn aan het
ontwerp. Ze worden dan wel genoemd op de electrische
stuklijst en krijgen dan, evenals de andere onderdelen een
zgn. codenummer, doch het ontwerp er van moet nog ge
maakt worden. Zo zal men een nettransformator alleen ge
noemd vinden, met daarbij vermeld het nummer.
c. Op een of meer aparte bladen vindt men dan de gegevens
ter vervaardiging van die nettransformator.
Natuurlijk zal men, als dit mogelijk zou zijn, gebruik maken
van een bestaande transformator, die dus eerder werd ontwor
pen voor een vroeger apparaat.
De mechanische gegevens worden als volgt vastgelegd:
Van onderdelen, die uit meerdere delen bestaan, wordt een
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zgn. samenstellingstekening gemaakt. Op deze tekening komen
geen of zeer weinig maten voor. Hij geeft eigenlijk alleen maar
aan hoe het onderdeel in elkaar zit. Nemen we een eenvoudig
voorbeeld van een huishouder type P uit fig. 10. De samen
stellingstekening zal de huishouder tonen, zoals hij in fig. 10
getekend is, dus zonder maten. Er staat een positienummer 1
bij de bakalieten houder, en een postnummer 2 bij een van de
contactveren. De mechanische stuklijst vermeld dan ook:
Pos: 1: Bakalieten houder.
Pos: 2: Contactveer.

Aantal: 1
Aantal: 8

Wil men dus iets omtrent de maten van een van de onderde
len van een samenstellingstekening weten, dan moet men de
tekening van dat onderdeel raadplegen.
Een radio-apparaat heeft natuurlijk ook een samenstellings
tekening. Uit de mechanische stuklijst blijkt dan, dat het appa
raat uiteenvalt in de kast, de knoppen, de achterwand en het
compleet gemonteerde chassis, met eventuele schroeven, e.d.
Ook dit chassis heeft een samenstellingstekening, waarbij het
uiteenvalt in alle onderdelen. Een daarvan is bijv. de montageplaat met alle gaten. Een aparte tekening geeft dan de maten
hiervan aan.
Het is duidelijk, dat bij zoveel tekeningen elke tekening een
nummer moet hebben. Het onderdeel draagt dan hetzelfde num
mer als de tekening. Het is duidelijk, dat in een grote fabriek,
waar duizende onderdelen in het magazijn bewaard worden,
deze alleen kunnen worden aangeduid met een nummer. Het
bovenstaande zal duidelijk maken, hoe men aan deze nummering
komt.

i
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HOOFDSTUK XII.
OPGAVEN EN OPLOSSINGEN
1. De kast van een ontvangtoestel moet van hoogglanzend ge

polijst notenhout zijn en kost dan ƒ 17,50. Geperst van
kunsthars zijn de kosten ƒ 11,50. Bij dit laatste zijn de
vormkosten op ƒ 12.000,— te stellen. Het te fabriceeren
aantal bedraagt 2500.
a. Welke uitvoering is het goedkoopste?
b. Wat is het kritische aantal?
Nemen we aan, dat bij een geperste toestelkast een fout
is ontdekt, zodat het nodig is een verandering van ƒ 3.300,aan de persvorm aan te brengen. Er is ondertussen een
uiterste aanbieding van ƒ 15,20 voor de houten uitvoering
gedaan, wanneer minstens 3000 stuks worden afgenomen.
a. Welke uitvoering wordt het goedkoopste?
b. Wat is het kritische aantal?
2. Hoeveel weegt de draad van de spoel uit hoofdstuk I, wan

neer aan het begin en aan het einde een stuk van 70 mm
lengte vrij moet blijven? (Soortelijk gewicht = 9).
3. Een nettransformator sluit men aan op 220 V. Men meet

dan aan de gloeiwikkeling 4,4 V en aan de hoogspanningswikkeling 380 V. De gelijkspanning moet 300 V bedragen.
Hoeveel windingen moet men afwikkelen, wanneer de
gloeiwikkeling 27 windingen heeft?
4. Maak een grafische voorstelling van de inductie B als
functie van Wj uit verg. 16 voor Vx = 220 V.
= 1 cm2;
f = 50 Hz voor B = 10000, 11000, 12000, 13000, 14000
en 15000 Gauss. Controleer de op blz. 38 berekende waarde
van Wx = 1140 windingen.
5. Men verandert de luidspreker met bekrachtiging uit fig. 19
door een luidspreker met permanente magneet. Hierdoor
moet een smoorspoel worden opgenomen van 260 Ohm,
daar anders de afvlakking niet voldoende meer zou zijn.
Hoe is dan de verandering van de afgegeven gelijkspanning?
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6. De nettransformator van een eenkringsontvanger heeft een

primair vermogen van 40 Watt. Wanneer Wx voor 110
Volt = 585 windingen, vraagt men:
a. Hoe groot is W, voor 220 Volt?
b. Hoe groot zijn de twee draaddiameters voor koper
draad?

7. Van een nettransformator is Wx = 1000 windingen, onder

verdeeld in 500 en 500 windingen van respectievelijk 0,55
en 0,38 mm (110 en 220 V). Wat is de specifieke stroom
belasting (stroomdichtheid) als de 500 windingen van
0,38 mm aan de 110 V worden aangesloten? Nx = 70 Watt.

8. Hoe lang moet de wig uit fig. 38 zijn, als de tapsheid 1 : 20

bedraagt?
9. Bereken een uitgangstransformator voor 2 EL 12 eind-

penthoden in balansschakeling.
Rl (luidsprekerimpendantie) = 5 Ohm.
Voor de EL 12 is Ra = 3500 Ohm, Va = 250 V en Ia =
72 mA.
10. Bereken de weerstand voor de vier regelkrommen van fig.
61 voor hoeken van 60°, 120°, 180° en 240°, wanneer de
volle weerstand bereikt wordt bij 240° en deze dan be
draagt 300 Kohm.
11. Een spoel heeft 50 windingen, 1 = 2,5 cm en D = 5 cm.
Bereken L.
12. Een spoel heeft 70 windingen, d = 0,021 en D = 6 cm.
Bereken L.
13. Bereken in fig. 19 de waarde van R43. (Kathodeweerstand
van de eindbuis).
Oplossingen der opgaven.
1. a) Houten kast: prijs ƒ 17,50.
Bij 2500 stuks en een vormprijs van
Kunsthars:
ƒ 12000 komt de kast op

12000
2500

vorm-

kosten = ƒ 4,80. Elke kast kost dus
ƒ 11,50 + ƒ 4,80 = ƒ 16,30.
De kast uit kunsthars is dus het goedkoopst.

i
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b) Volgens alinea 15 kunnen we schrijven:
17,50 x = 11,50 x + 12000
17,50 x — 11,50 x == 12000
6 x = 12000
x = 2000
Het kritische aantal bedraagt dus 2000.
2. De draad komt te liggen op de binnenmaat van de gleuf,
zodat we de binnendiameter van de gleuf kunnen nemen voor
de diameter van de spoel, dus 20 + 1 +1 = 22 mm. De
lengte van een winding is hierdoor 22 . tc = 69 mm lang, dus
9 windingen 9 X 69 = 620 mm. Daarbij komen twee vrije
uiteinden van 70 mm, zoodat de totale lengte = 620 + 2 X 70
= 760 mm. De doorsnede =

0,92 7C

4

■— 0,636 mm2.

Gewicht = doorsnede X lengte X soortelijk gewicht.
Het soortelijk gewicht is met 9 aangegeven dus 9 kg/dm3 of
9 g/cm8.
We zullen het gewicht in grammen uitdrukken:
Gewicht = 0,00636 X 76 X 9 = 4,35 g.
3.

Vergelijking (15) geeft:
vf
wf
V,
~
dus W2 = —2 Wf

Voor V2 = 380 V is dus W2 = — X 27 = 2330 windingen.
4>4

Voor de gewenste waarde van V2 = 300 V krijgt men

W. - 3°° X 27 = 1840 windingen.
4j4

------

Er moeten dus 2330—1840 = 490 windingen afgewikkeld
worden.
4.

Volgens vergelijking (16) is:
220 X 100.000.000 __ IO8

W, = 4,44 XBXiX5o"[B
Vullen we de waarden B in, dan is:

B
Wa

IOOOO

IIOOO

12000

13000

14000

15000

IOOOO

9100

8333

7690

7140

6670
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We zetten nu de waarden van Wj op de verticale as en die
van B op de horizontale as uit en verkrijgen zo de grafiek
van figuur A.
Het op blz. 38 berekende aantal windingen geldt voor B =
12500 Gauss. Hiervoor lezen we uit de grafiek af Wj = 8000.
Dit geldt voor 1 cm2. Voor 7 cm2 geldt:
= 1140 windingen.
7
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5. De spanningsval door 75,5 mA in 260 Q =
0,0755 X 260= 20 V dus V= = 280 + 20 = 300 V.
6. a) W220 : W110 = 220 : 110 dus W220

~

220
,
i io Wll° =

— X 585 = 1170 windingen.
no

b) Volgens vergelijking (29) is:
Voor 110 V : 1110 = -^1. = -^- = 0,364 A
110

Voor 220 V : I 220

1

------

IIO

-^-=0,182 A
220

220

?

Volgens de draadtabel is:
Voor 110 V met 364 mA dCu = 0,40 mm 0,

I

Voor 220 V met 182 n)A dCu = 0,28 mm 0

• i
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7.

Met behulp van vergelijking (29) berekenen we de pri

maire stroom bij 110 V netspanning: I110 =

70

no

V,
0,636 A. Voor 0,38 mm draad is de doorsnede 0,1134 mm2. Is
dus I = 0,636 A, dan is:
Stroombelasting

0,636
0,1134

= 5,6 A/mm2.

Deze specifieke stroombelasting is veel te hoog, zodat de
isolatie te veel wordt verwarmd en dan verbrandt, waarna kort
sluiting optreedt.
8. 1 : 20 betekent, dat 1 mm hoogtetoename wordt ver
kregen, wanneer men 20 mm Iengtetoename heeft. 1,5 mm
hoogtetoename = 1,5 X 20 mm = 30 mm Iengtetoename.
9.

Volgens vergelijking (59) is:

a =V^ = V^° = V-0=^
De EL 12 is een penthode, dus is:
Na = 0,45 X Va Ia = 0,45 X 250 X 0,072 = 8,1 W,
Volgens vergelijking 60 is:
0K = 1,6 V2 Na = 1,6 V2 X 8,1 = 1,6 V 16,2 = 6,4 cm
Volgens vergelijking (54 a) is:
W1 =

50 Va

50 X 250
^— = 1950 windingen

Daar het gaat om een balanswikkeling is:
Wt — 2 X 975 windingen.
Volgens vergelijking (55) is:
21x975 = 52 windingen.
37.5
Ix = Ia = 72 mA. dx = 0,22 mm 0.
W2 =

Wx
a

I2 = a Ix = 37,5 X 72 = 2700 mA. da = 1,5 mm 0.
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Volgens vergelijking (57) is:
V8 = 28 mm'

hK =
Bs = hK dus B„s = 28 mm.
bs =

BS

4

28

2

i

— = 14 mm.

'
:

en volgens (61) is:

°F

Na
0,125 X Ok

8,i

0,125 X 6,4

= 10 cm2.

Lp = 2 Bp
23 mm.

Bp =

'i

Lp == 2 X Bf = 2 X 23 = 46 mm.
10.

We krijgen dus:
240° is 100% van
60° „ 25 % „
120° „ 50 % „
180° „ 75 % „

.)

het regelbereik
„
„
J,
„
»

i

Voor deze %-waarden zijn de ordinaten in fig. 61 afgezet.
Hun snijpunten met de regelkrommen geven de weerstandswaarden.
a)

t

Voor kromme 1 is b.v.
voor 6o° de weerstand 25%
Zoo ook: voor 120° : 50%
voor 1800 : 75%

van0,3
van0,3
van0,3

1
I
:

= 0,075
= 0,15
= 0,225 M.Q

b) Voor kromme 2 is:
6o° draaien = 75% van 0,3 M& = 0.225 M&
120°
= 9i°/o „ o,3
= 0,273 MA

i

Deze 91% vindt men als volg' 120° komt overeen met 50%
regelbereik. De ordinaat hiervan snijdt de kromme 2 op 39,5 mm

1

1

van de o—% lijn (men mete dit na in fig. 61). Van o—ioo°/0 =
43,5 mm, zoodat 39,5 mm = 39.5 X 100% = 91%.
43.5
Op dezelfde wijze vindt men de volgende waarden:
Draaihoek

60°

% v. h. regelbereik

|

120°

25%

|

180°

240°

75%

| 100%

50%

75%

100%

0,150

0,225

0,300

50%

|

Regclkromme
1

% van de totaalweerstand

25%

Weerstand in Mf)

0,075

Regelkromme

% van de totaalweerstand

75%

91%

96,5%

100%

2

Weerstand in M.Q

0,225

0,273

0,290

0,300

Regelkromme

% van de totaalweerstand

3,5%

10,5%

32%

100%

0,010

0,032

0,096

0,300

% van de totaalweerstand

■ 12,5%

54%

91%

100%

Weerstand in MSi

0,038

0,162

0,273

0,300

3

Weerstand in

Regel- .
kromme
4
11.

j

Uit kromme B van fig. 78 volgt
f = 0,53, want

D

= 0,5
5

Uit formule 86 volgt dan:
L =

f 7t2 X n2 X D-

1

X io“° =

o,53 X r.2 x 502 X 52

X

2,5

io-9 = 132 (i. H.
12. 1 = n X d = 70 X 0,021 = 1,47 cm.

1
D

M7 = 0,245
6

Uit grafiek B van fig. 78 volgt f = 0,36.
Dan is L = 430 (x H.
13. Volgens de buisgegevens is Ia =36 mA en Vgi = — 6
Volt terwijl Ig2 =5 mA, zodat door de weerstand een stroom
137
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s\

van 41 mA loopt en een spanningsval van 6 V moet worden
verkregen. Dan is dus:
6
E
X iooo = 146 Ohm.
R = -ZTI

41

We nemen dan 150 Ohm.
V

‘

l

}

I

1
.

}
f
f

\

:

V

t

:
:

\
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