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CURSUS ZENDAMATEUR
VOORWOORD

Deze' cursus zendamateur geeft de aanvulling, om van een radio-man een zendamateur
te maken, die met een gerust hart aan het PTT zendexamen deel kan nemen.
In onze Radiocursus behandelen we de grondslagen van elektriciteit en elektronica; we
behandelen versterkers en ontvangers plus de daarvoor benodigde onderdelen als buizen
met halfgeleiders, spoelen en condensatoren, weerstanden en transformatoren.
De zendamateur krijgt echter bovendien te maken met de wette lijke voorschriften, met
de morse-code en met zendbuizen, waarvoor weer heel andere normen gelden dan voor
de tot dusver behandelde onderwerpen.
We zullen ingaan op de afstandsbesturing en op de speciale ontvangers voor het zendamateurisme. We streven er naar deze wetenschap in 6 lessen onder te brengen. De morsecode kunnen we helaas niet schriftelijk onderwijzen, maar ook hiervoor hebben we een
methode gevonden. We rekenen er echter op, dat de deelnemer aan deze cursus de
"gewone" radiotechniek onder de knie heeft'. Bij het inzenden van de lessen mogen
vragen gesteld worden die op de inhoud van die les slaan; vragen over andere onder
werpen gaan naar de vragenpost van de Muiderkring.

Dr. BLAN

Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door
middel van druk, fotocopie, microfilm, of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schrïftelijke toestemming van de uitgever.
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De heer J. v.d. Berg (PAoNX) uit Nieuwerkerk a.d. IJssel in zijn shack. Links de Parsifal
versterker, die dienst doet als modulator voor zijn zender. De versterker verkreeg hij als
prijs voor het feit, dat hij in het seizoen 1961/62 de beste cursist was van de Dr. Blan
Radiocursus. Hij was toen pas 17 jaar.
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GESCHIEDENIS
Het zendamateurisme is vrijwel even óu3 als dé rqdfateéhoiék; de eerste regelmatige
uitzendingen in ons laïid uit de tijd v66r dé omroepverenigingen werden verzorgd door
de Haagse radiöpïoniér Stéringa b Idzej.rda, die uit-de amatèur-status opklom tot de eerste
radioprofessional in ons land. In de tijd van de éérste wereldoorlog was het ontvangen
verboden; over het zenden viel natuurlijk Helemaal niet te praten en deze toestand
heeft bestaan tot 1930, in welk jaar eën wétte lijke regeling in ons land tot stand kwam.
Deze wette lijke regeling heeft twee grondslógén:
le. De officiële communicatiediensten én de ontvangst van de omroepuitzendingen mo
gen niet gestoord worden.
2e. De PTT mag niet beconcurreerd worden.
Om punt 1 in de hand te hebben, wordt geëist, dat het max. vermogen van de amateurzender een bepaalde waarde niet te boven gaat; de zendamateur dient over meet
apparaten te beschikken öm dit zelf te controleren. Voorts zijn er speciale banden
gereserveerd voor het amateurisme; deze regeling heeft de PTT uit de aard der zaak
slechts kunnen treffen in overleg met andere regeringen. De zendamateur moet over
een golfmeter beschikken om zélf zijn juiste plaats te bepalen. Vanzelfsprekend moet
hij in staat zijn om aanwijzingen van de PTT zonder verwijl te kunnen ontvangen,
zodat een telefoonaansluiting in de naaste omgéving van de zender aanwezig moet
zijn.
Het volgende punt is het kennen van de morse-code. Deze eis heeft in de eerste
radiojaren geen punt van overweging opgeleverd; iedereen en alles werkte met morsesignalen en de daarvoor vereiste morse seinsleutel. Thans is de microfoon gaan over
heersen en zou als enig argument voor de verplichte morse-kennis aangevoerd kunnen
worden, dat men in staat moet zijn, in morse uitgezonden aanwijzingen en terecht
wijzingen op te nemen. Hoe dan ook, we moeten de morse-code kunnen opnemen en
seinen.
En dan de techniek. Moet men beslist de grondslagen van de radiotechniek kennen?
is een vraag die we vaak horen. En als argument voor het niet-kennen van de grond
slagen noemt men het gebruiken van strijkijzer, telefoon en auto.
Inderdaad zijn er veel zendamateurs, vooral in Amerika, die een zend- en ontvanginstallatie kant en klaar kopen en dan maar proberen dx-jes te maken. Van de tech
niek hebben deze amateurs de minst mogelijke notie. Uit de aard der zaak zullen wij
als paladijnen van de elektronica weinig voor deze zenderij voelen en propageren
wij het kennen van de radiotechniek en de zelfbouw, waardoor de hobby aan diepte
wint.
En dan het beconcurreren van de openbare post, telefoon- en telegraafdiensten.
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Vanzelfsprekend is de PTT<ejr niet op-gesteld dat we door de lucht aan vrienden vertellen,
dat we hë.t V.oJgé.nd weekend kómen logeren; dat moet per post of telefoon gebeuren.
Hét resultaat is dat'We al leen technische bijzonderheden over de zendinstallatie mogen
vertellen; Vérder moet onze taal gekuist zijn en als er eens een ondeugend grapje te
vertellen Valt, nu doe dat dan maar per brief. Door de lucht mag dat n.l. niet.
De radiocontróledienst .van de PTT, die met de controle belast is, gelooft natuurlijk zó
maar niét dat we de radiotechniek machtig zi jn, neen, we moeten ons aan een examen
onderwerpen. Waarin ook de sleutelvaardigheid van onze handen en oren aandacht!^
wordt Bekeken. Maar gelukkig ligt de beslissing niet in handen van uitsluitend ambtdlijk
denkende lieden, neen, de PTT is sportief en werkt met gezond Verstand.
Voordbt ik ny de wettelijke regeling in de officiële tekst laat volgen, moet nog vérmeld
worderi> dpf voor hef werken op zeer korte golven met beperkt vermogen de morse-kennis
niét vereist is; verder maakt, men nog verschil tussen degene die een zender bezit en
iemand d,ie hem bedient.

INLICHTINGEN BETREFFENDE AMATEUR-RADIOZENDMACHTIGINGEN
Ma.c h t i g i n g
Voor de aanleg en het gebruik van een amateurzender is een radiozendmachtiging nodig,
Welke door de minister van Verkeer en Waterstaat kan worden verleend aan hen, die
le. een verklaring van bevoegdheid voor het bedienen van een amateurzender bezitten
en
2e. de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Arriateur-radiozendmachtigingen worden onderscheiden in:
Machtiging A (voor een zendvermogen van ten hoogste 150 watt)
Machtiging B (voor een zendvermogen van ten hoogste 50 watt)
Machtiging C (voor een zendvermogen van ten hoogste 50 watt en uitsluitend voor
gebruik van frequenties van 144 MHz af en hoger)
Examen
Om in aanmerking te komen voor een verklaring van bevoegdheid voor het bedienen
van een amateurzender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een machtiging A of B
is vereist, moet met gunstig gevolg zijn deelgenomen aan het volledige amateurzend-examen.
Om in aanmerking te komen voor een verklaring van bevoegdheid voor het bedienen
van een amateurzender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een machtiging C is
vereist, moet met gunstig gevolg zijn deelgenomen aan het beperkte amateurzend-examen.
Bij het beperkte examen vervallen de examenonderdelen opnemen op het gehoor en
seinen van morsetekens.
Voor het verkrijgen van een verklaring van bevoegdheid als bovengenoemd geldt geen
leeftijdsgrens.
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Aanmelding voor het examen dient schriftelijk te geschieden bij de voorzitter van de
examencommissie voor radio-amateurs, Kortenaerkade 12 te 's Gravenhage. Daarbij
dient te worden aangegeven of aan het volledige of aan het beperkte examen zal worden deelgenomen.
ExamengeId
Nadat een verzoek tot deelneming aan het examen is ingediend, volgt te zijner tijd

een uitnodiging tot storting van het examengeld ten bedrage van f. 5.-.
Oproep voor het examen
De kandidaten worden, nadat zij het voor het examen verschuldigde examengeld heb
ben gestort, ten minste acht dagen voor de aanvang van het examen door of namens de
voorzitter van de examencommissie opgeroepen.
Datum en plaats van het examen
Het examen, dat voor iedere kandidaat op één dag plaats vindt, wordt twee maal per
jaar gehouden te ‘s Gravenhage en wel omstreeks de maanden mei/juni en november/
december.
Indeling van het examen
Het examen omvat de volgende onderdelen:
a. radiotechniek
b. wettelijke bepalingen en voorschriften betreffende radiocommunicatie
c. het opnemen op het gehoor van een in morsetekens geseinde Nederlandse tekst
d. het in morsetekens seinen van een Nederlandse tekst.
Examenprogramma

I

Als bijlage zijn toegevoegd:
le. het examenprogramma voor de onderdelen a, c en d;
2e. de machtigingsvoorwaarden, als verbonden aan amateur-radiozendmachtigingen,
waarin de te bestuderen stof voor onderdeel b te vinden is.
Verloop van het examen
Het examen in de onderdelen a en b wordt uitsluitend mondeling afgenomen en duurt
gezamenlijk ten hoogste een uur.
De teksten voor de onderdelen c en d bestaan uit ieder 300 morsetekens.
Indien de kandidaat onvoldoende heeft verkregen in de onderdelen c en/of d, kan hij
desgewenst onmiddellijk daarna tot een tweede onderzoek worden toegelaten.
Vri jste I I ing

>

Van de examenonderdelen c en d wordt vrijstelling verleend aan de kandidaat, die
zich voor het beperkte examen heeft aangemeld.
Aan een kandidaat, die in het bezit is van een certificaat als radio-telegrafist, wordt
zonder nader onderzoek voldoende toegekend voor de examenonderdelen c en d.
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+ CHARLES HENRARD
12 Cfos Caa‘opée
Brunei* 15 - Belgium

QSL kaarten
Een QSO, een verbinding tussen amateur-zendstations
wordt bevestigd door elkaar een QSL-kaart te sturen.

De "all band"
communicatie ontvanger
JR-101, met een bereik
van 550 kHz . . . 30 MHz,
bandspreiding,
BFO en S-meter.
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Aan een kandidaat, die reeds in het bezit is van een verklaring van bevoegdheid voor
het bedienen van een amateurzender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een mach
tiging C is vereist, wordt zonder nader onderzoek voldoende toegekend voor de examen
onderdelen a en b.
Uitslag van het examen
De uitslag van het examen wordt door de voorzitter van de examencommissie schriftelijk aan de kandidaten medegedeeld.
De kandidaat, die voldoende heeft verkregen voor alle examenonderdelen a t/m d kan
in aanmerking worden gebracht voor het verkrijgen van een verklaring van bevoegdheid
voor het bedienen van een amateurzender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een
machtiging A of B is vereist.
De kandidaat, die ook na een tweede onderzoek onvoldoende heeft verkregen voor de
examenonderdelen c en/of d, doch voldoende voor de onderdelen a en b, kan in aan
merking worden gebracht voor het verkrijgen van een verklaring van bevoegdheid voor
het bedienen van een amateurzender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een mach
tiging C is vereist.
De kandidaat, die werd vrijgesteld van de examenonderdelen c en d, en voor de onder
delen a en b voldoende heeft verkregen, kan in aanmerking worden gebracht voor het
verkrijgen van een verklaring van bevoegdheid voor het bedienen van een amateur
zender, voor de aanleg en het gebruik waarvan een machtiging C is vereist.
Bijwonen van het examen
In het algemeen kunnen de examens, behalve voor wat betreft de onderdelen c en d,
door belangstellenden worden bijgewoond, mits zij niet aan het lopende examen deel
nemen.
De voorzitter beslist of in bepaalde gevallen van deze regel moet worden afgeweken.

VOORWAARDEN WAAROP AMATEUR-RADIOZENDMACHTIGINGEN VERLEEND
WORDEN
Definities
In deze machtigingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. "de minister",
de minister belast met de zorg voor de zaken van het Staatsbedrijf der Posterijen,
Telegrafie en Telefonie;
2. "de directeur-generaal",
de directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie;
3. "de houder",
degene aan wie de machtiging is verleend;
4. "de inrichting"
de radio-elektrische zendinrichting (amateurzender) voor de aanleg en het gebruik
waarvan de machtiging is verleend.
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Aanvaarding van de machtiging
De houder dient binnen zes weken na de datum waarop de machtiging is verleend aan de
directeur-generaal schriftelijk te verklaren, dat hij de machtiging op de gestelde voorwaarden aanvaardt en dat hij zich aan de gestelde of nader te stellen bepalingen zal
houden.
Duur van de machtiging
1. De machtiging wordt verleend tot wederopzegging.
2. De houder kan te allen tijde intrekking van de machtiging verzoeken.
3. De machtiging kan voorts door de minister worden ingetrokken indien:
(1) de houder de voorwaarden waaronder de machtiging is verleend niet nakomt.
(2) daartoe aanleiding bestaat krachtens wettelijk voorschrift.
4. Zodra de machtiging is ingetrokken dienen de beschikking waarbij de machtiging is
verleend en alle daarbij behorende bescheiden aan de directeur-generaal te worden
teruggezonden.
Algemene bepalingen
1. De houder vrijwaart de Staat voor alle aanspraken, welke derden uit hoofde van de
inrichting of de werking daarvan zouden kunnen doen gelden.
2. De houder dient zich, met betrekking tot de machtiging, te onthouden van elke ge
draging, waardoor de veiligheid van de Staat, de openbare orde of de goede zeden
in gevaar kunnen worden gebracht.
3. De houder dient alle bepalingen in acht te nemen, welke met betrekking tot de radio
communicatie zijn of zullen worden vastgesteld bij enig wettelijk voorschrift en bij
de internationale overeenkomsten, waartoe Nederland is toegetreden, alsmede hetgeen
de minister ter uitvoering van die bepalingen nodig acht in deze machtigingsvoorwaar
den te wijzigen.
4. De aanleg, de instandhouding en het gebruik van de inrichting dienen te geschieden ten
genoegen van de minister.
5. Indien zulks door de Kroon in het algemeen belang wordt nodig geacht, wordt het ge
bruik van de inrichting geheel of ten dele gestaakt.
6. Op last van de directeur-generaal kunnen de werking van de inrichting gedurende
bepaalde uren, bepaalde soorten van uitzending of het gebruik van bepaalde frequen
ties worden verboden.
7. De houder is verantwoordelijk voor elk gebruik van de inrichting in strijd met de voor
waarden, waaronder de machtiging is verleend.
Adres en plaats van de inrichting
1. Voorafgaande goedkeuring van of vanwege de directeur-generaal is vereist voor het
adres waar de inrichting wordt geplaatst.
2. Gelijke goedkeuring is vereist voor z.g. mobiel gebruik van de inrichting alsmede voor
het tijdelijke gebruik van de inrichting op een andere plaats dan het daarvoor aangewezen adres.
Overbrenging van de inrichting naar een ander adres mag slechts geschieden na ver
kregen schriftelijke goedkeuring van of vanwege de directeur-generaal.
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3. De houder dient iii het perceel waar de inrichting geplaatst is, een telefoonaansluiting
te hebben, óf een aansluiting in de nabijheid daarvan aan te wijzen, door middel waarvan berichten aan hern hunnen worden doorgegeven.
4. Van het nummer van de onder 3 bedoelde telefoonaansluiting dient de houder mede
deling te dóen aan de directeur-generaal.
5. De houder is Verplicht de direcfeur-generaal onverwijld in kennis te stellen met elke
verandering var» zijn huisadres.
Aanleg van de inrichting
De houder is verplicht:
1. binnen zes maanden nq dé dag, waarop dè machtiging is verleend, de inrichting voor
gebruik gereéd te hebben;
2. van de datum, waarop de inrichting voor gebruik gereed is, kennis te geven aan de
directeur-generaal, onder overlegging van een schakelschema van de inrichting,
Waarin volledige gegevens betreffende zender, modulator, voeding, transmissiecircuit
en antenne zijn opgenomen;
3. van elke aan te brengen wijziging^ waardoor de inrichting een grondige verandering
ondergaat, kennis te geven aan dè directeur-generaal, onder overlegging van een ge
wijzigd schakelschema;
4. de voorzieningen te treffen, die door of namens de directeur-generaal met betrekking
tot de inrichting worden verlangd en zulks binnen de daarbij gestelde termijn.
Gebruik van de inrichting
1. De houder mag van de inrichting uitsluitend als amateur gebruik maken.
leder ander gebruik, waartoe mede behoort het overbrengen van berichten van derden,
is verboden.
2. De houder mag de inrichting niet anders doen werken dan in de machtigingsvoorwaar
den is aangegeven.
3. Het is de houder verboden:
(1) programma's van omroepstations uit te zenden;
(2) valse of bedriegelijke noodseinen of noodoproepen over te brengen of te versprei
den.
Frequentie, soort uitzending en zendvermogen
1. In het hiernavolgende overzicht is aangegeven van welke frequentiebanden gebruik
mag worden gemaakt, alsmede de toegelaten soorten van uitzending en het toegestane
zendvermogen.
In kolom 1 van het overzicht zijn de frequentiebanden aangegeven waarbinnen de in
richting uitsluitend mag werken. De grenzen van deze banden mogen niet worden over
schreden door de zijbanden welke bij de uitzending ontstaan.
Indien een machtiging C is verleend mag slechts gebruik worden gemaakt van de ge
noemde frequentiebanden van 144 MHz af en hoger.
In kolom 2 van het overzicht is aangegeven welke soorten van uitzending zijn toege
laten.
De aanduidingen, gebruikt voor de soort van uitzending, hebben de volgende betekenis:
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Eenzijband zender model HX-10 die in bouwdoosvorm in de handel is.

£

V.

£

Hef amafeurstafion PAoFB. Links de DX
100-8 zender, midden de RXI "Mohawk"
amateurband ontvanger.
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Al
A2
A3
A3A
A3B
A3J
F1

F2
F3

telegrafie met ongemoduleerde draaggolf
telegrafie met amplitude gemoduleerde draaggolf
telefonie met amplitude gemoduleerde draaggolf
enkelzijband telefonie met verzwakte draaggolf
dubbelzijband telefonie met twee onafhankelijke zijbanden
enkelzijband telefonie met onderdrukte draaggolf
telegrafie met frequentie-verschuiving van de draaggolf
telegrafie met frequentie-gemoduleerde draaggolf
telefonie met frequentie- of faze-gemoduleerde draaggolf.

Wordt de aanduiding voorafgegaan door een getal, dan geeft dit getal de maximaal
toegelaten bandbreedte aan in kHz.
In kolom 3 van het overzicht, onderverdeeld in de rubrieken A, B en C is aangegeven
welk zendvermogen ten hoogste mag worden gebruikt, wanneer respectievelijk een
machtiging A, een machtiging B of een machtiging C is verleend.
2. Voor het doen van niet in het overzicht genoemde uitzendingen is een afzonderlijke
toestemming van of vanwege de directeur-generaal vereist.
Dit geldt eveneens voor het gebruik van bijzondere apparatuur.
3. Overzicht

1

1
Frequentïeband in MHz

2
Soort van uitzending en maximaal
toelaatbare bandbreedte.

A

B

3,5 -

3,8

0,2Al 2,2A2 6A3 3A3A 6A3B
3A3J 1,2F1 3F2 6F3

150

50

714 21 28 -

7,1
14,35
21,45
29,7

Al
F1

A2
F2

A3
F3

150

50

Al
F1

A2
F2

A3 A3A
F3

150

50

50

Al

A2 A3 A3A A3B A3J

Fl.

F2

F3

150

50

50

Al

A2

A3

Fl

F2

F3

150

50

50

144 -

146

430 -

440

1215 - 1300
2300 - 2450

A3A

A3B

A3J

A3B A3J

Zendvermogen in W
C

3400 - 3475
5650 - 5850
10000 - 10500
21000 - 22000

A3A

A3B

A3J
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Technische

bepalingen

1. De frequentie van de door de inrichting uitgezonden draaggolf moet naar de stand der
techniek voldoende constant zijn.
2. Onder zendvermogen wordt verstaan het produkt van de voedingsspanning en de ge
middelde stroom toegevoerd aan dat deel van de eindtrap van de inrichting, waarmee
de zendantenne gekoppeld is.
Voor de hierna genoemde soorten van uitzending zijn enkele bijzonderheden aange
geven over de wijze, waarop bef meten van dit vermogen dient plaats te vinden.
type Al

De meting wordt üjfgèvoerd gedurende het uitzenden van een ononder
broken teken van voldoend lange tijdsduur.

type A2 )
type A3 )

De meting wordt uitgevoerd gedurende het uitzenden van de ongemoduleerde draaggolf

type A3A )

De meting wordt uitgevoerd gedurende het uitzenden van een enkel-

type A3J )

voudige frequentie in de zïjband.
De topwaarde van het hoogfrequent vermogen aan de uitgang van de
zender mag bij het moduleren met spraak, muziek of andere informatie
niet groter worden dan 4x de bi j de meting verkregen topwaarde van het
hoogfrequent vermogen.

3. De uitzendingen van de inrichting moéten naar de stand van de techniek voldoende
vrij zijn van ongewenste uitstralingen.
Ongewenste uitstralingen zijn uitstralingen buiten de frequentieband welke normaal
nodig is om de uitzending te verwezen lijken. Hiertoe kunnen o.a. worden gerekend
veelvouden en breukdelen van de draaggolffrequentië, parasitaire frequenties, onge
wenste modulatieprödukten en inschakèleffecten.
4. De mechanische constructie en de elektrische opbouw van de inrichting moeten naar
de stand der techniek voldoen aan redelijke eisen.
De veiligheid dient bij de aanleg en het gebruik van de inrichting in acht genomen
te worden.
5. De houder moet steeds in staat zijn te bepalen:
(1) of een uitzending binnen de toegelaten frequentieband plaatsvindt;
(2) of het toegelaten zendvermogen niet overschreden wordt.
6. De directeur-generaal beoordeelt of aan het gestelde in dit artikel wordt voldaan.

Keuring
1. De inrichting wordt niet in werking gebracht, alvorens deze door of namens de
directeur-generaal is goedgekeurd.
2. Van de goedkeuring van de inrichting wordt door of namens de directeur-generaal
een schriftelijk bewijs verstrekt, dat bij de inrichting beschikbaar dient te worden
gehouden.
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Roepnaam
1. Bij het begin en het einde van elke uitzending moet de roepnaam van de inrichting
ten minste driemaal worden uitgezonden.
2. Tijdens de uitzendingen moet de roepnaam, tenminste éénmaal per tien minuten, in
de tekst worden opgenomen.
3. Indien z.g. mobiel gebruik van de inrichting plaats vindt, dient aan de roepnaam te
worden toegevoegd/M (breukstreep gevolgd door de letter M).
4. Indien de inrichting wordt gebruikt op een andere plaats dan het daarvoor aangewezen
adres, dient aan de roepnaam te worden toegevoegd/A (breukstreep gevolgd door de
letter A). Op verzoek van de houder kan voor z.g. velddagen i.p.v. de toevoeging
/A het gebruik van de toevoeging /P (breukstreep gevolgd door de letter P) worden
toegestaan.
Inhoud der uitzendingen
1. De correspondentie door middel van de inrichting dient in verstaanbare taal te worden
gevoerd. De internationaal gebruikelijke amateurtermen worden als verstaanbare taal
beschouwd.
2. De houder is bevoegd de inrichting te gebruiken tot het uitzenden van mededelingen
welke uitsluitend betrekking hebben op de inrichting en op de door middel van de
inrichting te nemen proeven, alsmede tot het uitzenden van opmerkingen van een
persoonlijk karakter waarvoor, uit hoofde van haar onbelangrijkheid, het gebruik
van de openbare telegraaf- of telefoondienst niet in aanmerking zou komen.
3. Het uitzenden van muziek is slechts gedurende zeer korte tijd toegestaan.
Tegenstations
Door middel van de inrichting mag slechts in correspondentie worden getreden met ge
lijksoortige stations, voorzien van een machtiging, afgegeven door de administratie van
het land waartoe het station behoort, mits deze administratie daartegen geen bezwaar
heeft kenbaar gemaakt.
Medegebruik
1. De houder mag de inrichting doen gebruiken door derden indien deze in het bezit
zijn van een door het bevoegde gezag in Nederland, de Nederlandse Antillen,
of Suriname afgegeven verklaring van bevoegdheid voor het bedienen van een radioelektrische zendinrichting. De houder blijft daarbij verantwoordelijk.
2. De houder moet degene, door wie hij, ingevolge het bepaalde onder 1, de inrichting
doet gebruiken, in ke'nnis stellen met de voorwaarden waaronder de machtiging is
verleend.
Logboek
De houder is verplicht in een (niet losbladig) boek aanteking te houden van de data
en tijden waa rop de inrichting is gebruikt met vermelding van de frequentie en de soort
van uitzending.
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Indien in correspondentie is getreden met andere stations, dienen de roepnamen van de
ze stations eveneens te worden aangetekend.
Deze aantekeningen dienen gedurende tenminste twee jaren te worden bewaard.
Controle
De houder is verplicht:
1. zich te onderwerpen aan de controle op hetgeen door middel van de inrichting wordt
uitgezonden, zoals deze controle bij wettelijk voorschrift is of zal worden geregeld;
2. de door de directeur-generaal aan te wijzen ambtenaren op vertoon van hun legitima
tiebewijs in de gelegenheid te stellen na te gaan of aan de voorwaarden waaronder
de machtiging is verleend en de eventueel ter uitvoering daarvan gegeven aanwij
zingen is voldaan.
Storingen
1. Het is de houder verboden door zijn inrichting storing teweeg te brengen in de wer
king van door of vanwege het Rijk of andere openbare lichamen aangelegde of in
stand gehouden telecommunicatie-inrichtingen dan wel daarmede door de minister
gelijk te stellen inrichtingen.
2. Het gebruik van de inrichting wordt onmiddellijk gestaakt, zodra op enigerlei wijze
blijkt dat dit gebruik storing veroorzaakt in het radioverkeer van de burgerlijke of
militaire overheid of het hiermee door de directeur-generaal gelijk te stellen verkeer.
3. Indien door zijn uitzendingen storing wordt veroorzaakt in de ontvangst van de Neder
landse omroepstations en deze storing niet opgeheven kan worden door voorzieningen
te treffen aan de inrichting, is de houder verplicht op zijn kosten voorzieningen aan
te brengen aan de ontvanginrichtingen, die de storing ondervinden, indien deze naar
de stand der techniek voldoen aan redelijke eisen, e.e.a. ter beoordeling van de
directeur-generaal.
BIJZONDERE BEPALING
Het is de houder verboden andere radiocorrespondentie op te vangen, dan die welke hij
gerechtigd is te ontvangen. Ingeval zulke correspondentie onopzettelijk wordt ontvangen,
mag daarvan geen aantekening worden gehouden of op enige wijze gebruik worden ge
maakt, noch aan het bestaan ervan enige bekendheid worden gegeven.
BETALINGSVERPLICHTINGEN
1. Door de houder is voor de bemoeiingen, welke voortvloeien uit de controle op de juiste
naleving van de voorwaarden waaronder de machtiging is verleend aan het Staatsbedrijf
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie per kalenderjaar verschuldigd een vergoeding van:
ƒ 20,- voor een machtiging A
ƒ 15,- voor een machtiging B of C.
2. Het in het voorgaande lid genoemde bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan
door dit in de maand januari van elk jaar te storten of over te schrijven op postrekening
45100 ten name van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te 's-Gravenhage, onder vermelding van de aantekening "zend-machtiging", gevolgd door de
roepnaam.
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3. Over het tijdvak gerekend van de dag met ingang waarvan de machtiging is verleend
tot en met de 31ste december daaraanvolgend bedraagt de verschuldigde vergoeding
een kwart van het per jaar verschuldigde bedrag voor elk niet verstreken jaarkwartaal.
4. Het ingevolge het 3de lid van dit artikel verschuldigde bedrag dient eveneens bij vooruitbetaling te worden voldaan door dit binnen 30 dagen na de dag met ingang waarvan
de machtiging is verleend te storten of over te schrijven op de in het 2de lid van dit
artikel vermelde wijze.
4. Terugbetaling van ingevolge dit artikel betaalde gelden vindt als regel niet plaats.
Alleen in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de directeur-generaal, kan gehele
of gedeeltelijke terugbetaling van deze gelden geschieden.
SLOTBEPAUNGEN
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 (duur van de machtiging), onder 3 kan de mi
nister voor elke overtreding van enige voorwaarde waaronder de machtiging is verleend,
het gebruik van de inrichting voor ten hoogste 1 jaar verbieden.
2. Voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde wordt geen enkele ingebreke-stelling
vereist.

MODELBESTURING
In het overzicht worden de frequentiebanden genoemd, waarin gewerkt kan worden in
2-zijdig amateurverkeer; we kennen echter in de afstandbesturing van vliegtuig- of
bootmodellen een éénzijdig verkeer, nl. van de commando-plaats naar het te besturen
model. Op de frequentiebanden die hiervoor beschikbaar zijn, komen we terug in de
betrokken les. Over de eisen van technische vaardigheid kunnen we kort zijn: wanneer
iemand lid is van een erkende vereniging op gebied van modelbesturing, zoals bijv. de
vereniging ter bevordering van de luchtvaart, dan ziet de PTT af van een nader examen.
Aan de apparatuur worden echter hoge eisen gesteld t.a.v. frequentieconstantheid, onder
drukking van harmonischen, vermogen en in beslag genomen bandbreedte. In feite moet
elk zelfgebouwd zendapparaat door de PTT gekeurd en akkoord bevonden worden; han
delsapparaten vereisen een collectieve goedkeuring door de PTT.
De eisen in ons land liggen sinds kort zeer hoog, evenals die van Zwitserland. Het ziet
er echter naar uit dat ook de overige landen als Duitsland en Engeland hogere eisen
gaan stellen.
Uit de aard der zaak worden de handelstoestellen op die manier er niet goedkoper op.
Het laatste woord is hierover ook in ons land echter nog niet gesproken.
Over de every man's radio, de Walky-talky's, die in Amerika zonder examen onder be
paalde voorwaarden door het publiek gebruikt mogen worden willen we het in deze cursus
niet hebben. De PTT is niet bereid in ons land deze vorm van communicatie toe te staan;
alleen in zeer bepaalde omstandigheden kan een vergunning verkregen worden. Wel kan
men van de PTT portofoons of mobilofoons huren.
We geven nu nog een overzicht van het examenprogramma, zoals dat door de PTT gefor
muleerd is.
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EXAMENPROGRAMMA

TECHNIEK
1. Elektriciteitsleer
1.1. Gelijkstroomtheorie
De begrippen stroomsterkte, spanning en weerstand. De wetten van Ohm en
Kirchhoff en toepassingen hiervan. Vervangingsweerstand van in serie en paral
lel geschakelde weerstanden. De brug van Wheatstone. Elementen en accumula
toren. Het vermogen bij gelijkstroom.
1.2. Magnetisme
Permanente magneten, magnetische polen, krachtlijnen, neutrale doorsnede.
Magnetische inductie. Remanent magnetisme. Coërcitiefkracht. Magnetische
werking van een elektrische stroom. Elektromagneet.
1.3. Wisse Istroomtheorie
De begrippen wisselstroom, wisselspanning en wisselstroomweerstand. Sinusvormïge grootheden. Maximale waarde, effectieve waarde, gemiddelde waarde.
De begrippen periode, amplitude, frequentie, trillingstijd, fazeverschuiving. Het
vermogen bij wisselstroom.
De begrippen zelfinductie en wederzijdse inductie. De stroom door een spoel en
door een condensator. Serie- en parallelresonantie. Kwaliteitsfactor. Gemodu
leerde wisselspanning. Gekoppelde kringen. Bandbreedte. Zijbanden bij ampli
tude- en frequentiemodulatie.
2. Elektronica
2.1. Schakelelementen
De meest voorkomende typen weerstanden, condensatoren, laagfrequent-, middenfrequent-, hoogfrequentspoelen en transformatoren.
2.2. Buizen en halfgeleiders
De constructie, werking en karakteristieken van buizen en halfgeleiders.
2.3. Versterkerechakelingen
De gebruikelijke hoogfrequent-, middenfrequent- en laagfrequent-versterkerschakelingen. A-, B- en C-instelling. Balansschakeling. Vervorming en tegenkoppeling.
2.4. Oscillatorschakelingen
Schakeling en eigenschappen van de algemeen voorkomende osei Matoren.
2.5. Modulator- en demodulatorschakelingen
Schakelingen en eigenschappen van amplitude- en frequentiemodulatoren en
detectoren.
2.6. Gelijkrichterschakelingen
Enkele en dubbele gelijkrichting, brugschakeling. Afvlakking, stabilisatie.
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2.7. Meettechniek
Werking en gebruik van stroom- en spanningsmeters, frequentiemeter.
3.Toegepaste radiotechniek
3.1. Voortplanting van radiogolven
Het verband tussen golflengte, voortplantingssnelheid en frequentie. De wijze
van voortplanten van HF- en VHF-radiogolven. lonosfeer.
3.2. Antennes en voedingslijnen
Constructie van de meest voorkomende zend- en ontvangantennes voor het
HF- en VHF-gebied. Stroom- en spanningsverdeling in deze antennes. Richtwerking. Symmetrische en a-symmetrische voedingsli jnen (lintlijn of coaxiale
kabel). Karakteristieke impedantie. Aanpassing.
3.3. Zendtechnïek
Schakeling, constructie en afregeling van eenvoudige telegrafie- en telefoniezenders. Frequentievermenigvuldiging. Aanpassing aan de antenne. Maatregelen
te nemen tegen ongewenste uitstralingen (filters).
3.4. Ontvangtechniek
Schakeling, constructie en afregeling van ontvangers met en zonder frequentietransformatie. Gevoeligheid, selectiviteit. Sterkte regeling. Bandbreedteregeling.
Maatregelen te nemen tegen het indringen van ongewenste signalen in een ont
vanger (burenstoring).

OPNEMEN OP HET GEHOOR VAN MORSETEKENS
Het onderzoek voor dit onderdeel duurt 5 minuten.
De tekst bestaat uit 300 morsetekens.
Een kandidaat heeft voldoende voor dit onderdeel verkregen als het aantal fouten in
zijn opneemwerk niet meer dan 8 bedraagt.
Voor de telling van het aantal fouten wordt de tekst in groepen van 5 morsetekens ver
deeld en wordt per groep niet meer dan 1 fout geteld.

SEINEN VAN MORSETEKENS
Het onderzoek voor dit onderdeel duurt 5 minuten.
De tekst bestaat uit 300 morsetekens.
Een kandidaat heeft voldoende voor dit onderdeel verkregen als:
1 zjjn Seinsnelheid voldoende is, dat wil zeggen, dat de kandidaat in staat is een tekst
van 300 morsetekens in ten hoogste 5 minuten te seinen;
2. zijn seinschrift voldoende leesbaar is;
3. hef aantal niet-verbeterde fouten in het seinschrift niet meer dan 8 bedraagt.
Fouten in het seinschrift worden als niet-verbeterd beschouwd als na het geseinde ver-
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3. Op elk der beide potentiometers
©
kunnen we
t.o.v.-batterij een
----spanning van 0-6 volt
^
meten.
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4. Zó meten we +6 volt
tussen beide lopers.
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5. En zó meten we -6 volt
tussen beide lopers.
6. Bij elke stand van de loper op potentiometer 1 kan men een stand zoeken voor de
loper op potentiometer 2, waarbij nul volt wordt gemeten.
7. In een brugschakeling is Rx de te meten onbekende weerstand en Rs de standaardweer
stand. De nulindicator kan een gelijkstroom mïlliampèremeter zijn; de shuntweerstand
dient ter bescherming van de draaispoel en mag eerst geopend worden als de wijzer bij
de grofinstelling reeds nagenoeg op nul staat.
8. Als we de brug voeden met wisselspanning kan een buisvoltmeter als nulindicator toe
gepast worden, maar ook de hoofdtelefoon is prima voor dat doel. Hier zien we hoe
een spoel wordt vergeleken met een standaardspoel.
9. Als wisseIspanningsbron is een generatortje dat op 1000 Hz werkt heel prettig. Hier
zien we een condensator op de brug.
—t
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Hysteretiskromme (2). Links zien we de mag
netische inductie B, uitgedrukt in kiiogauss;
beneden de elektrische veldsterkte H, uitge
drukt in ampères per cm. De lijn 1 van het
midden der kruisende lijnen uit naar boven
gaande, (= vanuit de oorsprong van het
coördinatenstelsel) is geschreven toen het
materiaal nog nieuw (= ongemagnetiseerd)was.

n
10

-5
-10

-20
-JOO

-200

-100

100

200
H
(A/cm)

Zl-18

Fig. 2

joo

Hc is de cöercitief veldsterkte, nodig om het
magnetisme tot nul te brengen.

gissïngsteken niet opnieuw begonnen is met het laatst goed geseinde woord. Bij de beoor
deling van het seinschrïft wordt in 1 woord niet meer dan 1 fout geteld.

AANVULLING OP DE BASISCURSUS
Nu blijken bij het doorlezen van dit examenprogramma vele punten reeds behandeld te
zijn in onze cursus Radiotechniek, die we in dit verband als de basis-cursus beschouwen.
Opzettelijk hebben we in de basiscursus vaak vermeden om de cursus een wetenschappe
lijk aanzien te geven met officiële namen en formules, omdat we daarmee een grote groep
cursisten met eenvoudige vooropleidingen zouden afschrikken. En dan zouden we ons doel
voorbij schieten. Maar nu we gaan opleiden voor een officieel erkend diploma moeten we
dit tekort gaan aanvullen.
De niet of beknopt behandelde onderwerpen zullen we in deze cursus systematisch gaan
behandelen.
Brug van Wheatstone
We beginnen bij de brugschakelingen, waarvan de voornaamste naar Wheatstone is ge
noemd. We zullen eerst eens een z.g. potentiometerschakeling bezien.
Wanneer we tussen A en B een spanning meten van b.v. 6 volt (dat is de batteri jspanning),
dan zullen we tussen B en de loper eveneens 6 volt meten, wanneer we die aftakking C zo
dicht mogelijk bij A plaatsen. Bij een potentiometer zoals we die uit de radiotechniek
kennen zien we dat aftakpunt C is uitgevoerd als een draaibare arm die over een cirkelvor
mig uitgevoerde weerstand loopt. Die weerstand kan dan uit een laagje kool bestaan of
uit een gestrekte of gespiraliseerde draad.
Zetten we de loper in de middenstand, dan zullen we tussen B en C de halve spanning dus
3 volt meten; tussen A en C staat dan natuurlijk óók 3 volt.
Kortom, door de loper te verplaatsen kunnen we elke spanning tussen 0 en 6 volt kiezen.
Brengen we nu, parallel op die potentiometer nóg zo"n potentiometer aan, dan heeft deze
dezelfde eigenschappen. Verbinden we nu beide lopers en nemen we in die verbinding een
voltmeter op, dan zal deze elke spanning kunnen aanwijzen, variërend van - 6 volt tot
+ 6 volt, afhankelijk van de stand van de beide lopers. Staan beide lopers echter op één
zelfde spanning, b.v. 2 volt t.o.v. de draad, dan zal de meter in de verbindingslijn tussen
C en D nul volt aanwijzen. Deze meter noemen we de brugindicator of nulindïcator en de
schakeling is een brugschakeling. Staat C op + 0,5 volt en D eveneens, dan staat er tussen
C en D géén spanning. De brug is dan in evenwicht of in balans en door de meter O loopt
geen stroom.
Nu doet het er niets toe, hoeveel stroom er nu door elke potentiometer loopt.
Als A-B b.v. 10 ohm bedraagt, loopt er een stroom van I = jj- =

= 0,6 A.

Is B-E 100 ohm, dan loopt door die potmeter een stroom van 0,06 A. De stroom in elk der
beide brugtakken heeft niets te maken met het feit dat we de brug in evenwicht kunnen
brengen. Nu is het natuurlijk wel nuttig om een meter te hebben met een zeer gering
eigengebruik, dus weinig mA en weinig spanningval. Verdraaien we echter één van de
potmetere dan loopt er ineens zoveel stroom, dat de meter bezwijkt.
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Daarom shunten we de meter en halen de shunt eerst weg als de wijzer van de meter na
genoeg op nul staat. Daarna gaan we fijnregelen. Waar gebruiken we de brug nu voor?
Wel, om de waarde van b.v. weerstanden te meten. We moeten dan van te voren de brug

ijken.
Rs krijgt dan een waarde van 10 ohm; Rx brengen we eerst op 1 ohm met een ander be
trouwbaar meetapparaat en tekenen op een schaal de stand aan van de potmeterknop;
daarna wordt Rx resp. 2, 3 en tenslotte 10 ohm, waarbij de knop midden op de schaal
moet zitten. Dan gaan we naar 20, 30 en 40 ohm enz. tot 100 ohm, zodat de schaal ge
ijkt is van 0,1 tot 100 ohm. Door enige verschillende standaard waarden Rs te kiezen,
b.v. 10 ohm, 1000 ohm, 1 megohm k unnen we een bereik van 0,1 ohm tot 10 megohm
verkrijgen; de ijking blijft daarbij behouden.
Een buisvoltmeter is natuurlijk een mooie nulindicator, maar wanneer we een klein en
eenvoudig toongeneratortje maken dat b.v. een toon van 1000 Hz opwekt, dan kunnen
we met een hoofdtelefoon een prachtige nul-indicatie verkrijgen. Het voordeel is, dat
we met wisselstroom op de brug ook condensatoren en zelfinducties kunnen meten; de
schakeling verandert dan maar weinig. De vergelijkings- of standaardspoel Lg komt op
dezelfde plaats als de standaard weerstand; de standaard-C komt op de plaats van Rx
en de te meten C's op de plaats van Rj. Natuurlijk komen er nog wel foefjes e.d. aan
te pas, om de verliesweerstand van de C of de Q van de spoel in aanmerking te nemen,
maar we gaan hierop dieper in met onze cursus Meettechniek. Hoofdzaak is, dat de
ijking, die we met weerstanden verkregen hebben, behouden blijft wanneer we spoelen
en condensatoren meten.
Magnetisme
Over het magnetisme hebben we in de Radiocursus reeds het nodige verteld, maar we
willen hier de puntjes op de i zetten.
We onderscheiden de permanente magneten en de elektromagneten. De elektromagne
ten in hun eenvoudigste gedaante zijn opgebouwd uit een draadklos rond een stuk
weekïjzer, of zoals de officiële naam luidt, magneetstaal. Dit staal ?s volstrekt niet
magnetisch zolang er geen stroom door de spoel loopt en wanneer er nog nooit stroom
door gelopen heeft. Loopt er een stroom door de spoel, dan is de staaf magnetisch, het
geen zeggen wil dat hij nu andere ijzeren voorwerpen aantrekt.
Loopt er weinig stroom, dan is de aantrekkingskracht gering, loopt er veel stroom dan is
de aantrekkingskracht groter.
Zal het magnetisme nu steeds groter worden naarmate we de stroom verhogen? Neen, dat
is niet het geval; er treedt een z.g. verzadiging op en deze verzadiging hangt eigenlijk
alleen maar af van de afmetingen van het stuk magneetstaal. Hoe groter, des te meer
magnetisme kunnen we verkrijgen voordat verzadiging optreedt.
In een grafische voorstelling kunnen we deze gang van zaken wel vastleggen. Nu ge
beurt er wat eigenaardigs wanneer we de stroom laten afnemen. Het magnetisme neemt
eveneens af, maar in veel geringer mate, om tenslotte toch wel weer nul te worden als
de stroom nul is. Laten we de stroom weer toenemen, dan krijgen we de oorspronkelijke
kromme weer; verminderen we de stroom, dan komt de tweede kromme weer te voor
schijn. We noemen dit een hysteresis-verschijnsel en de aldus verkregen kromme noemen
we de B-H kromme, waarbij we langs de Y-as (de verticale)de door de elektrische stroom
in de spoel opgewekte magnetische inductie B (uitgedrukt in gauss) aftekenen en langs
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de (horizontale) X-as de magnetische veldsterkte H (uitgedrukt in oersted).
Is het magnetisme nu geheel verdwenen als we de stroom uitschakelen? Neen, er blijft
een geringe hoeveelheid bestaan in weekijzer, die we remanent magnetisme noemen.
Verschillende magnetische materialen geven verschillende gedaanten aan deze krom
men; wanneer we het materiaal Ferroxcube van Philips bekijken, dan zien we een vrij
wel rechthoekig verloop. Ferroxcube is een keramisch materiacl, d.w.z. het gedraagt
zich als keramiek (= gebakken aardewerk).
Wij noemen weekijzer een magnetisch "zacht" materiaal. Bij magnetisch "harde" materialen, zoals harde staalsoorten en mengsels als Ticonal, zal na het wegvallen van de
bekrachtigingsstroom het magnetisme vrijwel volledig intact blijven. Dit zijn dan de
z.g. permanente magneten.
Net als bij de elektrotechniek gaat men uit van een kracht, die hier de m.m.k. heet,
de magneto-motorische kracht; de stroom, hier de magnetische stroom, ook wel ge
noemd de magnetische flux, aangeduid met de Griekse letter
(fi) wordt bepaald
door de magnetische weerstand Rm.
Welke stoffen vormen nu een weerstand voor magnetisme? Nu, om te beginnen lucht
en dan feitelijk alle stoffen die niet-magnetiseerbaar zijn, dus koper en andere nietferromaterialen. De formule ziet er dan zo uit:

3=

, dus vergelijkbaar met i = — in de wet van Ohm.
Rm
r
Die Rm, de weerstand in het magnetische circuit (de Engelsen zeggen reluctance) wordt
bepaald door de lengte I van de weg, die de (denkbeeldige) krachtlijnen moeten doorlo
pen, gedeeld door: de doorsnede q van het materiaal maal de /u, de permeabiliteit.
I
Dus zo: Rm =
/i x q
Diefj. is dan iets dergelijks als de soortelijke geleidbaarheid in ohmse zaken; ,u is op
1
één lijn te stellen met -p , één gedeeld door rho, de soortelijke weerstand.
Van lucht is die /u = 1; voor magnetische materialen is die veel hoger, hetgeen een la
gere magnetische weerstand betekent.
In die B-H kromme nu komt die m tot uiting. Bij lucht zou die kromme n.I. een streep
zijn; verzadiging is daarbij geheel onbestaanbaar. Maar wanneer we de magnetische in
ductie klein houden, zodat geen verzadiging optreedt, dan zal ook voor ferromagnetische
stoffen de "kromme" een rechte lijn zijn. De helling van die lijn toont aan of het be
trokken materiaal gemakkelijk of moeilijk te induceren is. Die magnetische veldsterkte H
wordt zoals we zagen uitgedrukt in oersted (genoemd naar een Deèns natuurkundige);
in de techniek waar men magnetische veldsterkte uitgedrukt wil zien in elektrische ver
mogens zegt men: 1 OE = 0,8 AW/cm. A.W. is het aantal ampère-windingen; in cm's
drukt men de krachtweg uit. Bovenstaande formule heeft natuurlijk alleen maar zin
wanneer we elektromagneten toepassen. Tenslotte willen we nog even ingaan op een
begrip uit de magnetische wereld, de coërcitiefkracht, ook wel genoemd de coërcitieve
veldsterkte, Hc. Dit is-de veldsterkte, die nodig is om de magnetische inductie B van
een magneet tot nul te brengen, dus om de magneet te ontmagnetiseren. Dit begrip geeft
ons een goede kijk op de geaardheid van de magneet, juister gezegd, op zijn behoudzucht. Men spreekt van magnetisch "zachte" en "harde" materialen. Verschillende hui
dige soorten Ferroxdure (dur = hard) hebben wel 3200 OE nodig.
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Fig. 3
1. Wanneer we een stroomkring sluiten waarin een spoel opgenomen is, zal de stroom
aanvankelijk gering zijn.
2. We moeten even aannemen, dat de speol gewikkeld is met 2 parallel geschakelde
draden. Bij het sluiten van de stroom zal er in die 2e spoel (C - D) een stroom gaan
lopen in tegengestelde richting als in AB, als gevolg van de tegen-emk. In feite
loopt een dergelijke stroom óók in AB.
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Fig. 4
1. Hier zien we de emk en de temk als twee tegen elkaar geschakelde batterijen staan.
De emk is steeds groter, vandaar dat we in deze symbolische tekening één elementje
meer getekend hebben.
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2. Het resultaat is, dat er vlak na het sluiten van de stroomrking er slechts een stroom
loopt onder invloed van een geringe spanning (emk, temk).
3. Na enige tijd loopt er een stroom, die slechts bepaald wordt door de ohmse weerstand
van de spoel en de volle batterij-spanning.
4. Bij het openen van de stroomkring ontstaat er een temk, die dezelfde polariteit bezit
als de batterij. De emk van de (uitgeschakelde) batterij en inductie emk worden bij
elkaar opgeteld en het resultaat is een zéér hoge spanning, die een vonk doet over
springen tussen de contactpunten. De inductie emk kan bij het verbreken ettelijke
malen groter zijn, dan de emk. In feite is het de opgezamelde magnetische energie,
die zijn aanwezigheid demonstreert bij zijn overgang naar de ongemagnetiseerde
toestand.
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Fig. 5
1. Onmiddellijk na het sluiten van de stroomkring is de spanning over de C nog nul en
het spanningsverschil tussen batterij en C maximum en de laadstroom dus eveneens
I

maximaal.
2. Als de stroomkring reeds een tijdje gesloten is en de condensator opgeladen is tot de
batterijspanning, dan is het spanningsverschil tussen de batterij en de condensator nul.
3. Hier zien we het spanningsverloop tijdens de lading. Dit noemt men de e - kromme,
een kromme die exponentieel verloopt.
4. En dit is het verloop van de stroom, die begint met zijn maximale waarde om tot nul
terug te vallen als de condensator geladen is.
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Epi*k
(of max.)

Fig. 6
We zien hier links de sinusvormige wisselspanning; de piekwaarde noemen we E piek of
^ top'
Na gelijkrichting ontstaat een z.g. pulserende gelijkspanning. We spreken van de effec
tieve waarde E eff en die bedraagt dan 0,7 van de maximum of piekwaarde, Ep dus E eff =
0,7 x Ep.
Die E eff is dan de spanning, die wat de uitwerking betreft, met een gelijkspanning van
dezelfde waarde vergeleken kan worden. Het is geen gemakkelijke berekening, maar we
kunnen inderdaad vaststellen, dat de gearceerde topjes een even groot oppervlak heb
ben als de gearceerde driehoekjes tussen de halve sinus-figuren, wanneer E eff. 0,7
van Ep bedraagt.

Fig. 7
De wijzer van een draaispoelinstrument kan die snelle flucuaties van de pulserende gelijkspanning niet volgen; hij neemt een gemiddelde stand in en wijst dan E gem. aan.
En we weten dat E
X l,i = E eff< of E_efL= E
maar omdat E eff. = 0,7 x Ep is,
gem.
weten we dat E gem. = 0,7 x Ep = 0,7 x En = 0,63 x En
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Fig. 8
Het spanningsverloop van de drie fazedraden, getekend in hun onderling tijdsverband.
De hoek tussen 2 opvolgende fazen bedraagt 120°.
Tellen we op enig willekeurig ogenblik de spanningen van de drie fazen bij elkaar op,
dan krijgen we steeds nul volt tot uitkomst.
Neem b.v. het moment, dat de X door de nullijn gaat; de Y-spanning is dan positief en
even groot als de Z-spanning, maar omdat die negatief is, heffen Y en Z elkaar op: de
som is nul. Voor elk tijdstip is dat ZO.
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Krijgen we in de zenderij veel met magnetisme te maken? Neen, alleen bij de luidspre
kers en als we met radar gaan werken bij het magnetron. Maar het is toch goed dat we
deze principes kennen.
De wet van Lenz
Deze wet hebben we in de Radiocursus wel behandeld, maar we hebben daarbij de naam
niet genoemd, zodat we hier even een korte herhaling zullen geven. Het gaat om spoelen, waardoor een gelijkstroom gaat lopen. We openen de schakelaar en houden een
stroommeter, die in serie staat, in het oog. De stroom begint niet aanstonds te lopen. We
zien dat op de meter alleen maar bij zeer grote zelfinducties, maar in feite geschiedt
dat ook bij kleine spoelen. Waarom bereikt die stroom bij een spoel niet aanstonds zijn
maximum, zoals dat met een ohmse weerstand het geval zou zijn? Het is de zelfinductie
van de spoel die dit doet. Wanneer we een magneetveld in de spoel zouden aanbrengen,
plotseling, zouden we aan de aansluitpunten een spanning meten. Wanneer we echter
stroom door de spoel laten lopen, brengen we er evengoed een magneetveld in aan. Het
grappige is nu, dat de opgewekte spanning, die we in dit verband liever elektromotorische kracht (emk) noemen een tegengestelde polariteit heeft als de spanning die we er
op aansluiten.
In feite staat er op de spoelklemmen slechts een emk, die het verschil is van de opge
drukte emk uit de batterij en de teruggeleverde of tegen-emk, de temk.
emk - temk
Volgens Ohm zien we dan : i =
. De temk echter wordt steeds kleiner en
emk
wordt tenslotte nul, waarna de stroom i gelijk is aan ----- .
De wet van Lenz zegt, dat elke actie in een spoel een reactie ontketent, die probeert
de actie ongedaan te maken, of in ieder geval tegen te werken.
Ook bij het openen van de schakelaar geschiedt iets dergelijks: er loopt een stroom, er
bestaat een magnetisch veld en nu plotseling wordt de stroom = nul. Onmiddellijk komt
dé temk als reactie: ditmaal echter wil hij de stroom op de oorspronkelijke waarde hand
haven en dus worden emk en temk bij elkaar opgeteld. Helaas zijn de contacten van de
schakelaar reeds geopend, maar geen nood, de spanning wordt zo hoog, dat er zelfs von
ken overspringen. We noemen dat de extra-vonk. Beide verschijnselen berusten op resp.
het inbrengen en uithalen van magnetische energie. Bij bijv. een autobobine zien we,
dat hij op 6 V = was aangesloten; bij het openen van de contacten (verbreker) wordt de
spanning over de primaire zeker wel 300 V'.
Restlading van condensatoren
Hier willen we nog wat spreken over de restlading bij condensatoren. Wanneer we een
condensator laden, d.w.z. via een weerstand op een batterij aansluiten, dan zal na enige
tijd de spanning op die C even hoog zijn als op de batterij. De stroom waarbij de conden
sator geladen wordt is het grootst onmiddellijk nó het aansluiten op de batterij van bijv.
60 V; na enige tijd neemt de stroom af, om tenslotte nul te worden. Vreemd is dit ver
schijnsel niet: toen de C nog "leeg" was, bestond tussen de batterij en de C het volle
spanningverschil (= 60 V). Als de C opgeladen is tot de halve spanning, dus 30 volt, dan
bedraagt het spanning-verschil met de batterij nog maar 30 V. Daar de serie-weerstand R
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Fig. 9
Hier zien we drie spoel X - u, Y - v en W - 2, links geschakeld in ster, rechts in drie
hoek.
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Fig. 10
Ons 3-fazen-elektriciteitsnet, waarbij het sterpunt in de centrale geaard is. In onze
woning komt één der fazedraden met de nuldraad. Die nuldraad moet rood zijn;
is er slechts één fazedraad in huis, dan moet die groen zijn. Tussen schakelaar en
een lampfitting loopt de wisseldraad, die zwart moet zijn. In een bedrijf vinden we
drie fazedraden plus de nuldraad.
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f

niet verandert, wordt de stroom i ook steeds kleiner, om tenslotte nul te worden.
^b ” Ec

is de stroom op elk ogenblik (b = batterij, C = condensator).

R
De kromme volgens welke het stroomverloop afneemt is wat men een e-kromme noemt.
Is die C nu geladen, dan kunnen we hem via een weerstand weer ontladen.
In de meter zien we op het laatst de ontladingstroom = nul worden. Openen we nu de
schakelaar om hem even daarna weer te sluiten, dan zien we toch weer een stroompje
lopen. Dit grapje kunnen we nog vaak herhalen. Er zit dus steeds ergens nog een kleine
lading, dat zijn elektronen, die erg dicht tegen het di-elektri cum aan zitten. Zij komen na lange tijd los en dit verschijnsel noemt men de restlading.
Effectieve spanning en gemiddelde spanning; vormfactor.
Bij de behandeling van de wisselstroom hebben wij de resonantieverschijnselen leren
kennen; verder hebben wij gezien dat we de effectieve stroom van een wisselstroom
vergelijken met een gelijkstroom, waarmee we bijv. in een verwarmings-element water
aan de kook brengen. We zagen dat van een sinusvormige wisselspanning de effectieve
spanning 0,7 van de topspanning bedraagt.
Op de oscilloscoop meten we bijv. dat de sinustoppen tot de nullijn 314 volt bedragen,
dan bedraagt de "effectieve" spanning (dus de spanning die wat betreft de uitwerking
gelijk is aan gelijkspanning) 0,7 x 314 = 220 V = Veff. We zeggen ook wel "middelbare
spanning".
Maar wanneer we nu die stroom gaan meten op een draaispoelmeetïnstrument met geIijkrichter, bijv. 4 celletjes in Graetz-schakeling, dan gaat er een pulserend gelijkricht stroompje door die meter. Die wijzer zal een "gemiddelde" stand innemen,
want die kan die 100 (=2 x 50) golfjes van de gelijkgerichte pulserende stroom niet
volgen. De gemiddelde waarde die nu aangewezen wordt is natuurlijk lager dan de
effectieve spanning; om de Veff te berekenen moeten we de afgelezen gemiddelde
spanning (Vgem) vermenigvuldigen met 1,1, die we de vormfactor noemen.
Veff
Dus V gem x 1,1 = Veff
en: V gem

U

Faze; drie faze-netten
We moeten het ook nog even over het woord "faze" hebben. Faze betekent niets an
ders dan "toestand". Jantje is bijv. in de faze van het lelijke woordjes zeggen en
Pietje is al in de faze van het tandjes wisselen. Bij wisselspanning wordt het woord
faze in verschillende betekenissen gebruikt. We spreken van een één-faze net of een
drie-fazen net. We bedoelen met een één-faze net dat we een wisselstroommachine
hebben met 2 uitgaande draden, waartussen we een wisselspanning meten. Denk maar
aan de rijwieldynamo, dat is een één-faze wisselstroommachine of -generator. Een
driefaze-generator (ook wel draaistroomgenerator genoemd) brengt 3 draden naar
buiten, die op 2 manieren aangesloten kunnen worden, nl. in ster of in driehoek.
Pakken we nu van een drïehoekschakeling twee draden, dan zijn de spanningen op
die draden in niets te onderscheiden van de twee draden van de rijwieldynamo. Ook
wanneer we bij een sterschakeling twee draden binnen krijgen in onze woning, een
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stroomdraad en de nuldraad, dan hebben we een één-faze wisselstroom. Tussen de 3 dra
den van een draaistroomgenerator ligt de zaak heel anders. Voor het gemak nemen we
de sterschakeling. De spanning op elk der drie draden, gemeten bijv. t.o.v. de (centrale)
nul-draad neemt steeds af en toe volgens een sinus-kromme; is X max., dan is Y juist
aan het toenemen en Z aan het afnemen. Beurtelings worden X, Y en Z maximum (resp.
minimum), het kringetje rond, vandaar dat men van draaistroom spreekt. Het zijn in
feite 3 afzonderlijke wisselstromen, die onderling 120° in faze verschillen. Dat woord
faze hier gebruikt, heeft betrekking op de onderlinge toestand of ligging. De 1ste is op
een bepaald tijdstip op zijn maximum "toestand", de 2de is daar aan het groeien, de
derde aan het afnemen.
Bij de sterspanning zien we het woord "gekoppelde spanning" staan; deze is het resul
taat van twee faze-spanningen. Bij onze netten vinden we als spanning tussen twee van
de drie faze-draden x - y - z steeds 380 V; tussen elk van de punten x, y en z en het
nulpunt of sterpunt, vinden we 220 V; het verband is 220 x V~3 = 380 of 380 = 220 V

VT
De grote elektrische machines in de centrale zijn steeds geschakeld;de draad naar het
punt van samenkomst, het sterpunt, wordt in de centrale aan aarde gelegd en tevens
als vierde draad in de kabel opgenomen.
In fabrieken gebruikt men voor motoren e.d. steeds drie-faze motoren, waarbij elke van
de drie stroomdraden een even grote stroom moet leveren. Een aardige bijkomstigheid
is nog, dat op elk ogenblik de som van die drie stromen gelijk nul is, hetgeen ook wel
uit de kromme van de drie over 120° verschoven wisselstromen blijkt. Voor spanningwaarden geldt hetzelfde. Met "som" wordt natuurlijk de algebraïsche som bedoeld.
Neem het punt maar, waarop één der drie krommen door de nul gaat, bijv. de x-faze;
de y-faze is op dat moment evenveel positief als de z-waarde negatief is.
In onze woningen komt als regel slechts de nuldraad en één-faze-draad binnen: bij
de verdeling in de omgeving zorgt men ervoor, dat de drie stroomdraden zo gelijkmatig
mogelijk belast worden.
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Vragen bij de eerste les
1. Waarom moet de zendamateur beschikken over een gelijkstroom- en gelijkspanningmeter?
2. Wat is het doel van de frequentiemeter, die de zendamateur in zijn bezit moet hebben?
3. Geef het verschil aan tussen het volledige en het beperkte zendexamen.
4. Onder welke zend-methode zou U de gewone radio-omroep willen indelen (pag. Z1 -9)
en onder welke rubriek een FM uitzending?
5. Wat wordt onder het Zendvermogen verstaan?
6. Wanneer voert U de meting van dit zendvermogen uit bij type A3-uitzending?
7. Wanneer iemand de bevoegdheid bezit om een zender te bedienen en van U de toe
stemming verkregen heeft om Uw zender te bedienen, wie draagt dan de verantwoor
ding voor zijn handelingen en gedragingen als U niet aanwezig is?
8. Vertel iets over het logboek.
9. Indien op de brug van Wheatstone evenwicht verkregen is, wanneer de beide gedeelten
van de meetpotentiometer resp. 20 ohm en 80 ohm bedragen en de standaard-weerstand
Rs 100 ohm bedraagt, welke waarde heeft Rx dan? (2 mogelijkheden1.).
10. Opeen draaispoelinstrument met 4 cellen in Graetz-schakeling als gelijkrichter lezen
we af een waarde van 80 V. Hoe noemen we nu deze waarde, die we hebben afgelezen?
Hoe groot is de maximale waarde van deze wisselspanning?
11. Wat verstaan we onder de effectieve waarde van een wisselstroom?
12. In de Wet van Ohm is het verband vastgelegd tussen spanning, stroom en weerstand.
Noem de overeenkomstige formule voor magnetische verschijnselen.
13. Wat verstaan we onder coërcitiefkracht?
14. Hoe groot zou de benodigde coërcitiefkracht zijn bij een stuk "zacht" magneetmateriaal, nadat de elektrische bekrachting is uitgeschakeld?
15. Teken het schema van een draaistroomcentrale in sterschakeling met de beide draden,
die U in Uw huis krijgt. Schrijf de effectieve spanningen er bij.
Bij het beantwoorden van bovenstaande vragen is het gemakkelijk om de les open te
slaan. Probeer eens, de vragen te beantwoorden met een gesloten lesboek.
Vertelt U mij even of U de Radio-cursus van de Muiderkring gevolgt hebt en zo niet,op
welke manier U dan de beginselen van de radio-techniek te weten gekomen is.
Op pagina B van deze les vindt U het examenprogramma van de P.T.T. Vertelt U mij in
korte trekken van welke algemene radio-onderwerpen U niet voldoende weet. Het is
voor mij prettig om bij deze eerste druk van de Zendamateurs-cursus even de zwakke
punten te weten. En dan zal ik graag nog van U vernemen, wat Uw beroep is, uit pure
nieuwsgierigheid.
DR. BLAN.
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ZENDAMATEUR

2e les

HET MORSE ALFABET
Vóór we iets anders doen zullen we ons bezig houden met het Morse-systeem, dat in de
draadloze verbindingen een grote rol speelt, ook nu nog in het tijdperk, dat het gesproken
woord de belangrijkste rol speelt bij het draadloos verkeer tussen telefoon-abonnees.
Vroeger was elke vorm van lange-afstandverkeer aangewezen op morse-seinen, zowel per
kabel als draadloos. Bij de kabel was telefonieverkeer eenvoudig onmogelijk totdat de
pupin-spoelen werden uitgevonden; de eigencapaciteit van de kabel wordt hiermee ge
compenseerd. Niettemin ondergaat elk geluid een zodanige vertraging, dat vlot heen-enweer spreken niet mogelijk is.
Bij het draadloze lange-afstandverkeer van telegram-uitwisseling kan een uiterst snelle
afwikkeling verkregen worden door de morse-signalen vooraf op een band te ponsen en
dergelijke banden met zeer grote snelheid over te seinen.
Het morse-alfabet, dat uitgevonden is door de Amerikaan Samuel Morse in 1837, werd
oorspronkelijk in het telegraafverkeer langs de kabel toegepast, toen er nog geen sprake
was van de telefoon. Voor elke letter bedacht Morse een signaal, bestaande uit stroom
stoten van lange of korte duur. Met deze stroomstoten werd aan de ontvangerzede een
magneet bekrachtigd, die via een inktstift een samenstel van strepen en punten kon schrij
ven op een papierstrook. De strook werd dan door een veerwerk voortbewogen. Natuurlijk
behoefden geroutineerde telegrafisten geen blik op die stroken te werpen; ze hoorden
gemakkelijk uit het tikken de inhoud.
Aan de zendzijde gebruikte men een schakelaar, die de naam van se ins I e ute I tot op
heden heeft behouden; in de telefonietechniek spreekt men ook bij andere vormen van
schakelaars nog steeds over "sleutels".
Ook het zendamateurisme heeft jarenlang uitsluitend op de sleutel gedreven en wanneer
men nu tóch nog de sleutel gebruikt, dan is dat ten eerste, omdat men met een minimaal
vermogen zéér ver nog gehoord kan worden, of zoals dat in zendkringen heet, "genomen"
kan worden. En als we over minimaal vermogen spreken, dan gaat dat niet alleen over
elektrisch vermogen, want ook de financiële kosten van een dergelijke zender zijn zéér
gering.
Intussen zal het wel duidelijk zijn, dat alleen bij toepassing van een morseschrijfapparaat
het seinen met stroomstoten moge lijk is.
Bij de telegrafie kan men twee kanten uit: de draaggolf van de zender wordt uitgezonden
in het ritme van de morse-signalen; de draaggolf is daarbij ongemoduleerd en wordt dus
in geen enkele ontvanger gehoord (Al). Neem maar een omroepzender in een omroep-pauze:
alleen wat ruis en atmosferische storingen horen we en als die - op dat moment ongemodu
leerde - draaggolf wordt onderbroken, nu, dan horen we dat óók niet. In de radiocursus
hebben we echter beschreven, hoe we met een beat-oscillator een ongemoduleerde
draaggolf hoorbaar kunnen maken; we komen verderop in deze les daarop terug.
De andere mogelijkheid is het uitzenden via een zender, die gemoduleerd is met een toontje,
b.v. van 1000 Hz (A2).
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Telegraafkantoor uit het einde
van de vorige eeuw.
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Met behulp van de seïnsleute! wordt deze modulatietoon op de draaggolf gebracht in
morse-ritme.
Maar nu die Morse-code. Het kennen van deze code berust geheel op oefening, ik mag
wel zeggen op vrij langdurige oefening. Mensen met een muzikaal gehoor, die dus een
wijsje, dat ze maar éénmaal of een paarmaal gehoord hebben, kunnen nazingen, die zullen
de code spoedig onder de knie hebben. Maar de overigen behoeven niet te wanhopen,
in Nederland eist de P.T.T. dat we 12 woorden per minuut kunnen seinen en ontvangen;
dat zijn dan 60 lettertekens. Natuurlijk zakt ons "kunnen" belangrijk als we eenmaal
voor de examencommissie zitten en daarom moeten we zien 15 of 16 woorden per minuut
te halen bij onze oefening thuis.
Het begin moet zijn: leer alle tekens, zowel voor letters als voor cijfers en leestekens en
probeer géén antipathie te koesteren voor één of ander moeilijk teken, want U moet ze
beslist allemaal kennen, óók de leestekens. Verder moeten we de tekens als klanken
proberen te horen en dus niet als strepen en punten zien.
Verder is het nodig dat we de tijdsduur van de streep drie maal zo lang maken als de
duur van een punt en we moeten ook de tussentijden goed onderscheiden. De tijd tussen
alle strepen en/of punten van één letterteken duurt even lang als een punt; de .tijd tussen
twee lettertekens duurt drie punten en de tijd tussen twee woorden of cijfers of getallen
duurt zeven punten; we zien dat in het schemaatje.
Nu zullen we in het begin de meeste aandacht moeten schenken aan het klankbeeld van
één lees- of letterteken of van één cijfer en daarom is het goed om aanvankelijk de
ruimte tussen de letters maar wat ruimer te nemen.
Zitten echter de klankbeelden van de letters en cijfers er goed in, ga dan ook de hand
houden aan de juiste onderlinge afstanden. Doen we dat niet, dan bestaat de kans dat we
twee lettertekens aan elkaar seinen en daarmee een geheel andere letter of cijfer ver

krijgen.

DE VERON-ZENDER
We moeten dus seinen en iemand anders gaat luisteren, of we draaien de rollen om. Nu
bestaat er in alle landen een vereniging van zendamateurs; in Nederland is dat de VERON,
die er een eigen zendstation op na houdt met de roepletter PA 0AA. De VERON nu geeft
een praktische seinoefening met het uitzenden van morsesignalen. Elke vrijdagavond vinden
we deze zender op de volgende frequenties: 3600 kHz (80m band), 14.1 MHz (20m band) en
145,14 MHz (2m band).
Hier volgt het programma:
20.00 Nieuws voor de amateur in het Nederlands.
20.15 Idem, doch in het Engels.
20.30 Seïnoefeningen voor beginners.
21.00 Seïnoefeningen voor gevorderden.
21.30 Radio-teletype nieuwsbulletin, voor de teleprïnter.
22.00 Herhaling van het nieuws (Ned. en Engels).
Elke laatste vrijdagavond van de maand wordt er bovendien een seinprogramma uitgezonden,
waarmede we onze vaardigheid in het opnemen kunnen bewijzen. Op 3600 kHz wordt in Al
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het alfabet
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

didoh
dahdldidit
dahdidahdit
dahdidit
dit
dididahdit
dahdahdit
didididit
didit
didahdahdah
dahdidah
didahdidit
dohdah

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

dahdit
dahdahdah
didahdohdit . _
dahdahdidoh — —.
didahdit
dididit
dah
dididah
didididah
didahdah
dahdididah
dahdidahdah — - —
marnm m
dahdahdidit

m

DE CIJFERS
1 didahdahdahdah
2 dididahdahdah

. __
_._

3 didididahdah
4 dididididoh
5 didïdïdidït

...
...
•■.

6 dohdidididit
7 dahdahdididit
8 dohdahdahdidït
_
9 dahdohdahdahdit
0 dahdohdohdohdah _ _

CIJFERS (verkort)
1
2
3
4
5

didah
dididah
didididah
dididididoh
dididididit (of dit)

LEES- EN ANDERE TEKENS
Punt..............................................
Komma.........................................
Vraagteken.....................................
Breukstreep.....................................
Koppelteken...................................
Apostrof...........................................
Haakjes........................................
Dubbele punt................................
Schei teken......................................
Aanhalingsteken............................
Beginteken...................... ................
Eindteken.........................................
Onderstreping...... ............ .............
Waarschuwing...............................
Vergissing.........................................
__ Begrepen ..............................
Wacht..........................................
Sluitteken (einde communicatie)
Bericht ontvangen..........................
Klaar voor ontvangst................... .

s.o.s...............................

6 dahdidididit
7 dahdididit
8 dahdidit
9 dahdit
0 dah

didahdidahdidah
dahdahdididahdah
....(?) dididahdahdidit
....(/) dahdididahdit
dahdididididah
....(*) didahdahdahdahdahdit
....( ) dahdidahdahdidah
dahdahdahdididit
....(=) dahdididïdah
didahdididahdit
......... dahdidahdidah
.........didahdidahdit
.........dididahdahdidah
.........didahdididah
.........didididididididit
.........didididahdit
.........didahdididit
....... didididahdidah
......... didahdit
......... dahdidah
.........didididahdahdahdididit

s

o

Breukstreep wordt gebruikt bij breuken tussen het hele getal en de breuk. Dus bijv.
2 3/4 wordt geseind als 2, scheidingsteken, 3x4. Het teken luidt: dahdididahdi.
Onderstrepingsteken en haakjes worden geseind vóór en na het woord waarop deze te
kens betrekking hebben.
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(- ongemoduleerde telegrafie) uitgezonden en op 145,14 MHz in A2 (= gemoduleerde
telegrafie). Wie er in slaagt om de door PA0AA uitgezonden tekst met snelheden van
resp. 15, 20, 25, 30, 35, 40 woorden per minuut, gedurende één volle minuut op te nemen,
mag deze met de hand geschreven tekst inzenden naar het Verkoop Bureau van de VERON,
postbus 9, Amsterdam. Hij verkrijgt dan een kosteloos een Certificaat vaardigheid.
DE UBA-ZENDER
En nu onze Belgische cursisten. In België vinden we de verenigingszender van de UBA, de
Unie van Belgische Amateurzenders. Ook hier worden sein (of sounder-) cursussen uitge
zonden en wel op 3580 kHz, 3590 kHz of 3610 kHz en gelijktijdig op 144,045 MHz. Het
adres van de UBA is: Postbus 634, Brussel 1.
Dit zijn dus de adressen, waarnaar we kunnen luisteren, maar we moeten ons ook bekwamen
in het seinen. We doen dit met een echte seinsleutel, die we echt wel zelf kunnen maken
en een geluidgevend ding. Dit kan zijn een zoemer, dus een elektrische bel zonder klepel,
of een elektronisch a.f. oscillatortje.
Natuurlijk moeten we een ontvangertje hebben om bovengenoemde zenders te kunnen
ontvangen. We geven verderop in deze les het schema van een eenvoudig ontvangertje,
plus de schema's van zoemertjes e.d., maar we beginnen eerst met het morse-alfabet,
waarbij we een streep uïtspreken met dah en een punt met di, terwijl de laatste punt
in een letter dit genoemd wordt. We geven hier de gehele tekst, zonder dat we hierbij
de punten en strepen afdrukken. Die moet U helemaal maar niet zien.
Prevel nu eerst maar eens deze woorden en laat iemand anders (zo moge lijk een lotgenoot)
luisteren.
Als U morse-seinen gaat opnemen, probeer dan een opgenomen letter neer te schrijven;
in geval van twijfel niet lang napiekeren, maar meteen de aandacht vestigen op het vol
gende teken, anders missen we véél meer dan dat éne onbegrepen teken.
Seinen doen we meteen maar met de sleutel; we geven nog wel een handleiding hoe we de
sleutel moeten hanteren.
Wanneer we elk letterteken eenmaal kennen op het gehoor, dus van didahdah, dan wordt
het zaak om de tussenpozen te verkorten en de officiële tijden aan te houden. Denk maar
eens aan de letter B, die we seinen als dahdididit; wanneer we de ruimte tussen de dah en
de dididit te lang nemen, krijgen we dah dididit, dus T-S.
TELLEN
De enige methode om die tijden goed te krijgen is het tellen, zo van één-twee-drie voor
dah en één voor een punt, maar óók voor een tussenruimte. Een tussenruimte tussen 2 tekens
wordt eveneens een-twee-drie, terwijl de tussenruimte tussen 2 woorden een-twee-drie-viervïjf-zes-zeven wordt.
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WOORD

De woorden "morse code" grafisch uitgezet op een tijdas; de zwarte mopjes geven de
situatie bij neergedrukte sleutel weer.

Hier volgen enige voorbeelden:
Een serie punten: 111111111111111 enz. didididit

Een serie strepen: 123112311231123112311231123 enz. dahdahdah
Een serie punt-streep: 11123111123111123111123111123 enz. didahdidah
6 maal de letter "e": 112311231123112311231 dit dit dit dit dit dit
5 maal de letter "t": 123123123123123123123123123 dah dah dah dah dah
Het woord "het": 1111111123112312312345 didididit dit dah
Het woord "moet": 123112312312311231123123112312312345 dahdah dahdahdah dit dah
Dit is een bepaalde manier, die veel goeds heeft. Er is echter nog een verbetering aan
te brengen, waardoor kans op vergissing kleiner wordt: in het woord moet komt bijv.
de letter o voor als drie strepen.
Wij hebben nu geteld 12311231123.
In het vuur van het tellen echter zou u de "tel" wel eens kwijt kunnen raken, zodat u
inplaats van drie, twee of vier strepen seint, zonder dat u er erg in hebt.
Daarom tellen wij de letters die uit meerdere onderdelen bestaan als volgt: 12312231323.
Bij "323" weet u dat u 3 strepen hebt geseind.
Nu volgen de oefeningen, die grondig moeten worden doorgenomen. Wanneer de student
enige twijfel toont omtrent de kennis van de tekens begint hij weer van voren af aan met
de oefeningen.
Het oefenen is natuurlijk een taaie bezigheid en het is beslist fout om dit lang achter
elkaar te doen. Het is veel beter elke dag er b.v. één half uur aan te besteden. Wie niet
tegen het werk opziet kan met behulp van een oude wekker, een paar rollen serpentine
uit de feestartikelenwinkel en een ballpoint plus relais zelf een morseschrijver maken en
zodoende zijn schrift controleren. Dit is vooral van belang als men niet elke dag over
een tegenspeler kan beschikken.
Nu klinkt het natuurlijk wel wat tegenstrijdig, wanneer we eerst aanraden om de morse-,
tekens muzikaal te leren met dahdahdidit, om dan later de prozaïsche telmethode "eentweedrie één eentweedrie een een een" aan te prijzen, maar die tellerij kan alleen
maar tot succes leiden, als we tegelijkertijd horen wat we seinen door middel van een
zoemer o.i.d. Het geklik van de sleutel is dan beslist onvoldoende en misleidend voor
beginnelingen.
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1 e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'. Wij beginnen met
de "punt" letters: e, i, s, h, 5. Tevens wordt er een leesteken meegenomen:de punt.
Punt (.): didahdidahdidah
e: dit
i: didit
De eerste drie woorden zien er als volgt uit:
s: didïdit
l121314151231123112123112131231121314
5eish:
11213141231121312311231121231121314
h: didididit
hseih:
5: dididididit

ishei:

1121231121312311213141231123112

25
50
75
100

5eïsh
iehs.
eeshi
e.e.5

hsei.
hiesi
eishs
heshi

isheh
esisi
es.es
55.ih

5hïis
ihhïe
sihe5
esihs

sihïe
i.h5s
hesse
.5h.l

25
50
75
100

ihhi.
shs55
shie5
eh.hi

55seh
5.5.h
hs.5i

esese
ehise
ehhe.

heiie
siehs
e5.5.

5.5.5

seiis

hsei.

si .5.
e.i.e
sï5hï
h5.ie

2e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'. Behalve de letters
die wij in de eerste oefening reeds hebben gehad, nemen wij nu nog de streepletters er
bij: t, m, o, 0 (nul) en als leesteken de komma (,).
t: dah
m: dah dah
o: dah dah dah
komma (,): dahdahdididahdah
0 (nul): dahdahdahdahdah
De eerste drie woorden:
1123112123112131231121314123112131415
eish5:
12312231323123123123123122312312312231112132314321231231223132314231523
otm,0:
1231223132312312312312312312313231231231223
ottom:
25
50
75
100
125

otm.e
Otoms
imoth
hoost
times

h.5mt
mooi,
mist.
m,t.5
ottos

o,is0
tsohi
hoest
seoti
oimst

mtohi
st05.
50.05
moest
h.m, i

omoto
stoet
totem
thosi
totie

25

motto
toets

si,mo
ios,e
hotti
hetis
estïo

50ohm
tohmi
stoit
0,500
oih.e

osim.
semho

50
75
100

e,o.5

tomi5
tem05
stemO

emtho

st.m.

125

etsto

etehï

mtsie
hitte
0,505
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3e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'.
Daar wij in de eerste en tweede oefening de punt en de streepletters hebben gehad, gaan
wij nu door met de tekens die uit meer dan één punt en één streep bestaan.
Wij beginnen tamelijk willekeurig met de letters a, d, b, de cijfers 1 en 3 en breukteken /
a
d:
b:

dïdah
1:
dahdidit
3:
dahdididit /:

De drie
abda
baad
daab

didahdahdahdah
didididahdah
dahdididahdit

eerste woorden:
11123123123111213123123111212311123
12311121312311123123111231231231112
12311121231112312311123123123111213

domih

dabai
boham
bisat
oista
somda
hedso

hdb,0
eibat
baas,
dames
ihmbo
staib

adem.
oma,s
medab
adibe
0,3/1
beste

atoom
toeta
ottom
hadeo
bemio
tobhi

baad.
habdi
biets
1350,
somda
da,eh

eb 135
meb31
sa/dh
otmab
dasio
midda

hemdo
tamme
mais.
doies
01/5.

tosse
dito3
ti,ba
datbi
bemdi
tib,t

0351/
de.bs
13/05

25
50
75
100
125
150

bad/1
0,5/3

25
50
75
100
125
150

hoest
50/is
bodis

dei.s

,/3,l
tomas
sheet

4e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'.
In deze oefening komen er weer een paar letters en cijfers bij: n, u, 9, v, 7, 4.
Vanzelfsprekend wordt in de voorbeelden het voorgaande herhaald.

n:
u:
9:

dahdit
dididah
dahdahdahdahdit

v:
7:
4:

didididah
dahdahdididït
dididididah

De eerste drie woorden:

vb
boet
voet
25
50
75
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112131123123123111213
123111213123123122313231231123123
112131123123123122313231231123123
namen
tien.
40,79

binva
794/5
busho

0,7/4
satnu
absat

vaoin
miena
bnosi

dumos
naubo*
1934.

s

100

utmsh
mobnu
19,54
abdis

125
150
175
200

moede

25
50
75
100
125
150
175
200

nietb
to,sh
et/na
07.14
bonve
seavu
hut/3
otied

71/,0

danub
ombit
beish
tunet
evena

boete
nusos
voust
0/145
dtav.
svorb
tu,ne
eusha
vetid
19357
usbav
sniut

nu317
danau
5/.41
3,ddo
bunei
5at04
sobin
tand7

BIBLIOTHEEK
' N.V.HJRE, /
video
0.3/4
tobbe
93170
moois
bus/9
obstu
unbes
buihs
stanu
enbas
./.41
betea

bobin
etnam
9v./l
tommi
uva59
vanst
bnasi
vodde

./o,5
osiou
mei.9
embun
l/5ad

5e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken1.
Als nieuwe tekens introduceren wij hier de 2, 8, 6, w, : en -.
2:
8:
6:

dididahdahdah
dahdahdahdidit
dahdidididit

w

didahdah
dahdahdahdididit
dahdididididah

De eerste drie woorden:
11123122312311231231234512312231323111212312311121314
wet 86:
1231223132311121312345123111231112312311123123123
: naat:
3/8 mete
112131123122312345123111212231312345123122313231112123
45123122231231123123123112345123111213141223
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
25
50
75
100
125
150
175

huwen
28/50
asent
dwina
-5/03
stoom
tumwe
5-0-3
steun
tomas
si/wa
7voht
45w/0
abwit
uitsi
680,7-3:v

boven

woest
wanda
1.982
bavto
oïste
simon
hewst
dotte
nitus
madam

wet86
64:7wonde
nu:72
dauwo
beest
aweid
snuit
10824

thans
tawti
natew
swing
uiten

wonwa

tsdet

vabuh
mises
bioba
01-37
setev
hathu
mitow

wiose
dunwa
beton
douee
10:34

25,6.
eismo
detia
waioh
istaw
h23/.

nudit
teobi

atoen

matnu

bnews
bteiw

wiosh
2/1-5

vinon

vewoi
23-45
nouwi
0,641
tenen
68ad:
haten
bodem
4:6/.
utsaw
2:2:9
ohevu
2-./:

Z2-9

200

hotsa

tivwa

2-1.0

225
250

aueio
3/8ab

odusa
itwam

6,25:
4.6:0

ionui
wonta
binto

38149
dinso
v:w-4
I

6e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'.
In deze oefening komen de volgende tekens aan de beurt:
g:
k:
I:

dahdahdit
dahdidah
didahdidit

(:

dahdidahdahdidah

p:
c:

didahdahdit
dahdidahdit

De eerste drie woorden:
123111223123123122311
kg
123111223123112311123122312123123111223
kepk
112131231231231231223132312312312231323123123111223123112312311
stooken
25
50
75
100

lopen
poken
-12,7
katel

125
150
175
200
225
250
275
300

56:-0

25
50
75
100
125
150
175
200

necup
(gpc)

225
250
275
300

pond:

slech
(715)
24:56
linde
pakke
a/p.4

belki
licet
voupw
schow

(e-i)
ceppo
cumïn
etïuc
schok
1:7,6

(825)
clubs
wegen
pinda
melig
paden
appel
panne
schuw
sinus
g,la:

wekle
uitga
wak4.
v/p6glatm
(1-0)
digva
ac.me
kopt:
7-vet
6,128
(pal)
tekno

akept
2/45clown
(3,9)
cocos
6.1,8
cupni
postó
nagel
dak48
gudep
wlak-12:3
capik
kunst
34kg.
iscap
:7,50
signa
kelda
deac,
kust3
plens
(:-,)

tegen
kilos
(lok)
pluim
(9/8)
viool
390/2
blauw

568-2
vulmo
alpen
clink
komma
mupko

lover
opute

08/76
atike
eptoe
38:/9
stoig
epoka
dilvu
pak,s

kwik.
nieuw
oogst
einde
studi
pekel
klein
pein.
kille
amstp
gekci
goed:
licet
cpnas
kaigboct:
closp
thock
etmic
oudig
glu/amclu
8-5-.
bleko

7e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'.
Van de overblijvende letters nemen wij er thans bij de r, f, è, é, x en j.
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r:
t:
è of é:
x:

didahdit
dididahdit
dididahdidit
dahdididah
didahdahdah

De eerste woorden:
1112312231323123111231223111231231112122312311211231314123123111
jpxéc:
22312231212311123121223131323
123111212231312345123111212231231112312312311123123123112123111
/xantippe:
23122312123111231223121231
1231223123112311231112312123112131123123123122313231231111123123

meervoud:

1231112
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

prima

exoti
djaco
fluxo
13/4férx:
(cur)

poxet
'

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350

-460.
école
jexar
bufet
piek.
(xti)
fraai
jeger
(jos)
8.3:6
flair
gch.é
es, co
utrox
ka-to
risix
-luch
362km
suevi
v/b32

(371)
geeft
direx
(ref)
kwang
actif
dorps
serie
schap
0,fis
opexa
ck-xu
welja
norm2
(f)xi
ajax3
o/mo.
couér
460—i
julia
4.4.1
12.vo
broer
jocio
23:/j
dixol
/xani
51-78

japan
./xan
nerép
tubèx
facax
èchap
larox
7: jas
persé
.ret,
1.8,6
l:fxo
ciatr
pérso
prax:
polié
nocka
ho-jo
juist
10:,5
joker
dansk
arpa-

-toch
waxii
0,xv7
kudor
39tot
in-85
éch,s
-jécf/rog
schie
jekre
(xoi)
in,tu
vaart
komma
m-res
la-42

y.9(a:b)
pris/
.ai7f
57ï:/

xerto
l/4cm

matog
oudja
64f,é
sajah

chris
p JOB:

papif
chutl

25,6-

jonge
156:choro
1 :kjo
wires
ilout
taifu
world
vrouw
aphro
engel
01-54
jak/9
11894
schik
bivor
roest
romeo
8.5/2
final
jop,s
90., 3
str()
ucrof
(7a j)
:jip.
bnhui

8e oefening
Bij het bestuderen van de oefeningen altijd de seinsleutel gebruiken'.
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Volgen nu de laatste letters van het alfabet: z, q en ij (y) en de tekens: 1 (apostrofe)
en ? (vraagteken).
1 (apostrophe): didahdahdahdahdït
z: dahdahdidit
? (vraagteken): dididahdahdidit
q: dahdahdidah
y (ij): dahdidahdah
De eerste woorden:
quiz:
1231223111323123123111223132312312312231112
123111212311211231231111231231231231112231323
duitij:
123122311121231112312312311122312123112131412312312311231112312
zachter:
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400

zacht
ahoi?
naquy
henry
hakif
noach
-?./:

25
50
75
100
125
150
175
200

?(ab)
apach
.3-vt
zaal?
wafel
qurti
8?4-3
data?
zq/:4

225
250
275
300
325
350
375
400
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yfser
symbo
cinq:
yzer?
zeist
pyvax
ax'se
cu.di
250v?

code.
ajohy
mi.?1
eznor
ryweg
(ozq)
muyte

goed?

2q/6z
/k/er
-q:y.
(zqy)
chqmy
verte
(aqz)
g-i/7
81(4)
z.k,3
seveq
l'edi
voile
major
zoran
kodax
0/acq
zomer
qfzyj
-4.nz
mi5z:
erpoq
282,noruy
66/,?
nurks
woei,
76'y?
box5.
xe:la
(r)'s

3/xj
19:49
otmox
suis?
eq-fa
qui??
dynas
'sera
adrum
choqu
quelé
slurf
aquer
36/ax
eq,fa
muj'x
z'mtfrère
bumry
zvoer
aldus
conaz
Pj07/
palac
jean?
cikar
qz5:2
ydoif
pracx
p?y?z
6,2-4
fi,la

quyx,
ayvor
a'fi?
kratz
brown
5,18.
y-as'
p?cho
ch'qy
zin-2
sq'ki
39/yz
pius?
telèf
ombay
-ra: 6
zoams
x:y:z
(y)/6
sfinx
setu'
ytqin
zalig
puvwo
zoams
(p?9)
notqo
ryó-0
z-4/0
93/.pando
k/541

équip
qz.4/
(rO)z
s'her
'vert
tjoxi
thyéz.
lazyO
irfex
notax
dé'cl
cikar
(cum)
reuq:
blz.1
friex
lynaq
qs'ba
alexé
7/1/2
(ksb)
drumz
xq'ko
yogur
qutoi
ayort
wo/ei
derx:
wordt
byna'
zix.7
équip
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DE SEINSLEUTEL
Om de daadwerkelijke morse te bedrijven moeten we zien aan een morse-sleutel te komen.
De sleuteltjes die we nog wel eens in de winkels zien zijn voor ons doel te licht en te
slap; goed speelgoed voor zes-jarigen en zo. Goede sleutels zien we vrijwel nooit meer
in de dumpzaken en daarom gaan we er maar een maken. De basis is een plankje multiplex,
van 70 x 110 mm, maar een zwaar eiken plankje is mooier, omdat het onder het seinen
niet aan de haal gaat. Er is niets hinderlijker dan dat de seinsleutel bij elke tik stillekens
een heel klein eindje verder schuift. Kunnen we hem vastschroeven, zoveel te beter.
En nu de opbouw. Kijk, die sleutel is gebouwd als een wip.
Als wipplank nemen we een strip staal of messing, breed 18 a 20 mm, dik 4 a 5 mm en lang
ca. 140 mm. Net als de wipplank heeft de sleutelarm een draaipunt; in dit geval zijn het
2 driemillimeter boutjes (4) met contramoertje (5) vastgezet in 2 steunblokjes (3) links en
rechts van de sleutelarm.
In de sleutelarm zitten tegenover elkaar in de 2 zijkanten 2 putjes geboord fi 3 mm, ca.
3 mm diep, ongeveer 50 mm van het eind van de strip af.
De beide steunblokjes (3) kunnen
eventueel hardhout zijn, maar
ook wel blokjes metaal; ze zitten
vast met houtschroeven (6).
De knop (1.1) kan een half door
gezaagd garenklosje zijn of een
DE EENVOUDIGE
SEINSLEUTEL

deurknopje; 8 is het contactpunt,
dat terecht komt op een houtschroefje 8; hiermede wordt te
vens de soldeerlip 7 vastgeschroefd.
Een spiraalveertje 9 zit tussen
sleutelarm en grondplank; schroefje
13 zorgt dat het veertje blijft zitten.

Wie geen draad kan tappen kan schroefje 13 ook met een moertje vastzetten (tussen arm en
veertje). Een stelschroef 14 met contramoer 15 geeft een instelmogelijkheïd van de "slag"
van de seinsleutel; in ruststand komt schroef 14 op schroefje 8, dat al weer een soldeerlip
vasthoudt.
Nu moet de sleutelarm óók nog aangesloten worden en dat doen we met een stukje snoer,
waarvan het ene einde aan de onderkant van de arm vastgesoldeerd is en het andere eind
gesoldeerd zit aan een dubbel soldeerlipje, dat onder de sleutelarm ergens op het plankje
geschroefd is. We zien dit niet op de tekening, maar het is wel nodig, anders krijgen we
een onbetrouwbaar contact. Dat spiraalveertje is een kwestie van experimenteren, hoe
sterk het moet zijn.
Wie nu een drommels mooie sleutel wil maken, nu die kijkt maar eens naar de beide
nevenstaande plaatjes; uitleg is dan overbodig. M3 en M4 betekent: boutjes met metrische
draad, resp. 3 en 4 millimeter dik; de bodemplank is van hardhout.
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afb. 7 De "betere" seinsleutel
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afb. 8 Constructie-tekening met moten voor de betere seinsleutel
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HET HANTEREN VAN DE SEINSLEUTEL
Evenals bij het schrijven zijn er verschillende manieren om zijn doel te bereiken: de een
grijpt de pen alsof hij er een os mee ter aarde wil laten storten, de ander houdt de pen
zachtkens vast tussen duim en wijsvinger, weer een ander tussen wijs- en middelvinger.
Er zijn 3 manieren, die het meest worden aangetroffen:
De seinsleutel staat vlak bij de tafelrand, met 2 of 3 vingers plus de duim houden we de
knop losjes van boven vast, met gekromde hand. Niets rust er van onze hand op tafel,
óók niet de pink of de ringvinger. De elleboog is het enig scharnierende deel; hij is bij
deze methode vrïjzwevend in de ruimte, maar op gelijke hoogte als de hand. Die elle
boog mag niet tegen het lichaam gedrukt worden en we moeten rechtop zitten.
Volgens een ander recept staat de seinsleutel verder op de tafel, zodat onze elleboog
óók nog op het tafelblad kan rusten. Verder: houding van vingers, duim en sieutelknop
als voren. Scharnier is ook hier weer de elleboog, terwijl in beide gevallen het pols
gewricht zachtkens mag doorbuigen of liever gezegd doorveren tijdens het seinen.
Tenslotte zijn daar de hardnekkigen, die menen, dat de pols gerust op de tafel mag steu
nen en de rest van de arm ook. Zij grijpen de sieutelknop losjes tussen duim en middel
vinger en seinen zo maar voor vorst en vaderland weg. De knop mag daarbij niet te hoog
zitten; de strip wordt dan wat doorgezet.
Hoofdzaak is, dat U op den duur niet vermoeid raakt. In het begin krijgen we natuurlijk
net als bij onze eerste schrijfproeven, schrijfkramp, maar dat herinnert zich gelukkig
niemand meer, totdat hij leert seinen.
Dat instelschroefje dient om de slag in te stellen; voor de beginners moet de opening
ruim een millimeter zijn; voor ervaren seiners kan dat wel verminderd worden tot 0,75 mm.
De veerkracht moet werkelijk "voelbaar" zijn.
We gebruiken dan de centrale aansluiting en het contact onder het knopje; het rustcontact
aan de staart van de sleutel gebruiken we in sommige schakelingen, maar voor onze eerste
pogingen doet dat contact nog niet mee.
Tot slot willen we dan hier nog enige geluidgevende oefenapparaatjes beschrijven.
ZOEMERS
Een heel eenvoudige methode is het, om een paar volt uit een transformator via de sein
sleutel op de luidspreker te zetten, eventueel via een variabele weerstand van 10 fc 20
ohm. Het geluid is beslist niet welluidend, maar heel goed hoorbaar. Willen we de huis
genoten sparen, dan is een hoofdtelefoon een nuttig artikel.
Een heel oude mogelijkheid zien we in de zoemer, een elektro magneetje, dat bij be
krachtiging telkens zijn eigen stroomkring onderbreekt, omdat een contactpunt je op het
bewegende ankertje zit. We noemen dit (oude en bekende) apparaat een Neef'se interruptor. In de vermoedelijk nu wel geheel uitgestorven elektrische gelijkstroombel zit
zoiets. Door de klepel en bel te slopen houden we de zoemer over. Over het contact
zetten we - om de buurtgenoten voor storingen te sparen - een C-tje; willen we persé
met de telefoon luisteren, nu, dan hangen we er die maar aan op de aangegeven manier.
De wisseIstroombel- of zoemer bromt op de 50 Hz en lijkt wat geluid betreft op de 50 Hz
op de luidspreker.
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ofb. 9 De opwaartse en de neerwaartse polsbeweging bij het sleutelen.

afb. 10
De BUG, een halfautomatische seinsleutel, waarbij de knop heen en weer beweegt.
Bij deze sleutel maakt het niets uit of hij naar links of naar rechts bewogen wordt: in beide gevallen
maakt hij contact, terwijl zijn ruststand in het midden zit. De strip is verend; drukken we de knop
naar links (of rechts) en laten we hem los, dan fladdert hij uit zich zelf enige malen snel achtereen
naar links en naar rechts, om daarbij telkens een punt te seinen. We maken hiermee dus in ijl-tempo
een serie punten in onberispelijke tijdsduur; door hem in de vlucht vast te pakken, kunnen we de
puntenserie beëindigen. Voor een streep houden we hem even vast tegen één der beide stuitpunten.
Alléén voor de zéér vergevorderden!
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Schakeling van een akoestische zoemer (rondzingende tele- en microfoon).
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afb. 13 Een zoemertje met buis EAF 42
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afb. 14 Bouwtekening van het zoemertje met de EAF42
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afb. 15
Onderaanzicht van het sounderapparaatje met buis.
Het laatste chassïsdeel (UF003) moet nog worden aangebracht.
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afb. 16
Het sounderapparaatje gereed voor
gebruik.

afb. 17
Zoemertje met een
transistor OC71
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Wie in de oude sfeer wil blijven, plakt een oude koolmicrofoon (als van de P.T.T., maar
dan gekocht op de markt of in de dumpzaken) tegen een dito telefoon aan, zo rug-aanrug. Zo gauw de stroom gesloten wordt, gaat het spul rondzingen, net als bij een ver
sterker, waarvan de microfoon en de luidspreker in éénzelfde vertrek staan. Om ten
volle van dit schone geluid te kunnen genieten kunnen we via een condensator onze
hoofdtelefoon aansluiten.
Willen we het nu eens heel officieel doen, dan moeten we een buis-toongeneratortje
bouwen. We zien er hier een met b.v. een EAF 42 ineen Colpitts-schakeling, herkenbaar
aan de gedeelde afstem-capaciteit van de L-C kring. Het punt tussen beide C's is geaard;
de L is een a.f.smoorspoel (Muvolet). De buis is als triode geschakeld en vrijwel elke
trïode doet het hier, als hij maar steil genoeg is. De gloeidraad wordt op de punten 1-8
aangesloten; de anodespanning op 3(=+) en 6(=-); 100 volt is ruim voldoende, maar
sommige buizen hebben aan 10 volt al genoeg. Gebruiken we één telefoon, dan komt
die in serie met de roosterlekweerstand van 47 kn. Komen er méér hoofdtelefoons in
actie, dan zetten we die in serie, tussen de katodeaansluiting 7 en massa-min anode
spanning; de 47kO-weerstand van het rooster komt dan aan massa.
We geven hier ook nog een montagemogelijkheid met behulp van uniframe chassisdelen
UF 001, UF 002 en UF 003. Van het UF 001 deel gebruiken we maar tweederde gedeelte:
het overtollige stuk is afgeknipt of afgebroken, nadat we met een scherp voorwerp de
breek lijn goed diep ingekrast hebben.

f

(

Het aardige van dit sounder-apparaatje is wel, dat het niet "tjoept". Elke generator
van a.f.-triHingen heeft n.l. een bepaalde tijd nodig om op zijn amplitude en defini
tieve toonhoogte te komen. Onze eenvoudige generatortjes worden telkens met de
sleutel in-en-weer-uit-geschakeld en veelal hoort men dan dat akelige op-toerenkomen. Bij dit generatortje is dat echter niet het geval.
TRANSISTOR SOUNDERAPPARAATJE
Tenslotte een transistor a.f. generatortje. Ook hier herkennen we Colpitts; de L is de
wikkeling in het telefoontje en de gescheiden C-helften vinden we terug als 2 x 2000 pF.
r

Bij een weerstand in beide spoeltjes van 2000H krijgen we een toontje in de buurt van
1000 Hz, maar door het veranderen van beide C's kunnen we een andere toonhoogte
bereiken.
Met de OC 71 werkt dit zaakje aardig, maar met b.v. de GFT 25 of een andere tran
sistor van hetzelfde slag gaat het vrijwel zeker ook goed. Het moeie van dit genera
tortje is wel, dat je het in een heel klein doosje met batterij en al kunt samenbouwen.
Het is beslist niet de bedoeling, dat U nu reeds, vóórdat de derde les verschijnt, de morsekunst machtig moet zijn, neen, het is de bedoeling, dat U daar permanent mee doorgaat,
maar nogmaals, forceer het niet.

PRAKTISCHE WENKEN VOOR HET MAKEN VAN VERBINDINGEN
ZENDEN
Als gevolg van het morse-systeem is men er toe gekomen, om afkortingen toe te gaan
Z2-20
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passen voor veel voorkomende uitdrukkingen, net zo ongeveer als vroeger de handels
reizigers deden, die veel met elkaar in de trein reden: ze nummerden de moppen om ze
niet altijd maar opnieuw behoeven te vertellen. In die morse-afkortingen, die veelal in
andere landen ontstaan zijn, herkennen we veelal het stamwoord niet meer; vreugde of
hilariteit drukken we b.v. uit met "hi", dus vier punten gevolgd door één punt.
Wanneer we eenmaal zelf in de lucht zitten, moeten we om te beginnen zeggen wie we
zijn en waar we zitten; hiervoor bestaat een vrijwel overal gangbare vorm, die we
hieronder zullen laten volgen. Onze oproep kan tot iedereen gericht zijn, in welk ge
val we c.q. werken of we roepen iemand speciaal op en dan noemen we diens roep
letters. Verder is het onze bedoeling, dat we te weten komen hóe we doorkomen.
In de meeste gevallen geeft de opgeroepene of een willekeurige tegenspeler antwoord
met de verlangde inlichting. Bovendien wordt in vele gevallen een QSL-kaart verzonden
door de opgeroepene; deze bevat diverse gegevens en dient als bewijsstuk van de tot
stand gebrachte verbinding. Veel amateurs bezitten een mooie verzameling van deze
vaak zeer originele en/of kunstzinnig uitgevoerde kaarten. De kwaliteit van verbinding
wordt uitgedrukt in de z.g. RST-code, die we verderop in deze les laten volgen.
Bij het begin en aan het einde van elke uitzending - telegrafie of telefonie - moet de
roepnaam van het station tenminste driemaal worden uitgezonden.
Ook tijdens de uitzendingen moet de roepnaam met korte tussenpozen worden herhaald.
Luister eerst alvorens een oproep te geven en zoek na iedere oproep de band af.
Roep een station aan wanneer dit vrij is en niet wanneer het zijn oproep beëindigt met:
ka (attentie, ik begin), cl (sluitteken), dit station een ander station oproept, of wanneer
het een CQDX uitzendt en men zelf voor dit station geen DX is.
Roep een ander station wanneer dit QRZ seint of CQ geeft.
Sein niet vlugger dan u zelf kunt nemen en pas uw seinsnelheid aan bij het station waar
u mee werkt.
Spreek bij telefonie vooral duidelijk en vermijd "over"accentuatie door te luid te spreken.
Bedenk dat harde, en vooral sisklanken aanleiding kunnen geven tot vervorming, en dus
tot mogelïjke misverstanden.
Laat ook het tegenstation aan het woord komen.
Maak notities om niet in herhalingen te vallen.
Korte aanroepen, onderbroken door het af luisteren van de band zijn het meest effectief.

Telegrafie: (voorbeeld)
Algemene
op roep:

CQ CQ CQ de PAoAA PAoAA PAoAA k

Oproep:

PAoAA PAoAA PAoAA de ON4UB ON4UB ON4UB ar

QSO:

ON4UB de PAoAA r gm om - tks fr call - ur rst 489 hr in Amsterdam

- pse hw?
Amsterdam mi name is
ON4UB de PAoAA kn
PAoAA de ON4UB - r gm ob es mni tks fr rprt - ur rst 589 qru?
PAoAA de ON4UB kp
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De achterkant van een QSL-kaort, n.l. van ON4UB, de verenig ingszender von de Belgische
Zendamateurs, verzonden aan ON4VY.
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Sluiten:

ON4UB de PAoAA - r tks fr rprt - qru - mni tks fr QSO - 73 ON4UB de
PAoAA sk
PAoAA de ON4UB r tks fr QSO es hpe cuargn - 73 PAoAA de ON4UB sk

Opm.: a. Verbinding tot stand gekomen; kn = over en andere stations worden verzocht
niet aan te roepen. Indien alleen k aan het einde, dan betekent dit: over op
ontvangst, iedereen mag antwoorden. Hierover is nog al eens misverstand en de
goede operator herkent men aan het juiste gebruik van de tekens,
b. Sk = sluitteken; verbinding wordt slechts eenmaal en voor de cal I's geseind;
alles wat nfc de call's wordt geseind is niet correct of is de persoonlijke noot
van de operator.
Telefonie: (voorbeeld)
Algemene
oproep:

algemene oproep in de 80 m band van het Nederlandse korte golfstation
PAoAA
Hier is het Nederlandse korte golfstation PAoAA met een
algemene oproep en PAoAA gaat over op ontvangst.
Kom in.

Oproep:
QSO:

PAoAA

dit is ON4UB
over
ON4UB hier is PAoAA terug. Goedenavond old man. Bedankt voor uw
oproep. Uw rapport is: neembaarheid 4, sterkte 8, modulatie prima. Mijn
QTH is Amsterdam en mijn naam is .............
Hoe ontvangt u mij? Ik geef u de microfoon terug. ON4UB, PAoAA over.

2e gedeelte:

PAoAA, hier is ON4UB. Bedankt voor uw rapport, ik heb alles goed ont
vangen. Mijn zender werkt met 50 watt input en anodemodulatie. De
ontvanger is een zelfgebouwde super met 8 buizen. Mijn QSL-kaart zal
ik u sturen, graag ontvang ik uw QSL-kaart terug. Nu old man, het was
een prettig QSO, spoedig hoop ik weer eens met u te werken.
PAoAA, ON4UB gaat voor de laatste maal over, Kom in.

Sluiten:

ON4UB, PAoAA is weer terug. Allés goed ontvangen, bedankt voor deze
verbinding.
ON4UB, PAoAA beëindigt het QSO.

ONTVANGEN; de RST-Code
We geven dus een rapport omtrent de ontvangst. Dit is natuurlijk van grote waarde voor
de ontwikkeling en de perfectionering van het amateurisme, want hierdoor krijgt men
een inzicht in de kwaliteit van de eigen zender. De code luidt als volgt:
Het rapport voor een station bestaat uit een getal van 3 cijfers. Het eerste cijfer geeft
de R (= readability = leesboarheid) aan. Het tweede cijfer geeft aan hoe de S (= strenght
= sterkte) is. Het derde cijfer rapporteert over de T (= Tone muzikaliteit van het telegrafie-sïgnaal). Een rapport van RST 369 betekent dus: met grote moeite leesbaar (b.v.
door QRM), hoewel de sterkte van de signalen goed en de toon volkomen zuiver is.
Voor modulatie gebruikt men ook wel de M bijv. RSM365 (5 = uitstekende modulatie),
doch deze methode is vrijwel in ongebruik geraakt. Over de modulatiekwaliteit wordt
meestal apart (en soms zeer uitgebreid) "geboomd".
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1. Noem eens drie voordelen van het zendamateurverkeer met de morse-code.
2. Noem de beide mogelijkheden om een morse-signaal uit te zenden.

/
3. Kunt U vertellen wat een beat oscillator is en waarvoor we die nodig hebben?
4. Hoe moet de morse-code bezien worden: als een geschreven of afgedrukte aaneenscha
keling van tekens of als een geluidsverschijnsel?
5. Hoe denkt U zich de morse-code eigen te maken? Gaat U eén soundertje maken en
hebt U een tegenspeler of mede-oefenaar?
6. Wat moeten we doen tijdens het oefenen met de morsesleuteI, didah zeggen of tellen?
7. Hoe lang duurt de punt, de streep, de ruimte tussen de strepen en punten van één let
terteken, tussen de lettertekens van één woord of cijfergroep onderling en tussen ver
schillende woorden of cijfergroepen?
8. Beschrijf enige houdingen om de seinsleutel te bedienen.
9. Hoeveel lettertekens per minuutmoetmen eigenlijk onder de knie hebben om met een
gerust hart naar het zendexamen te kunnen gaan?
10. Moet U van de eerste oefeningen af de tussenruimten tussen alle punten, strepen, woor
den en regels even lang nemen of zou het verstandig zijn om eerst de tekens, die sa
men één letter of leesteken of cijfer vormen, maar als een geheel te beschouwen en
de ruimte tussen letters en woorden maar wat langer kiezen?
11. Kunnen we een ongemoduleerde zender, die in morse-ritme uïtzendt, met onze ontvan
ger ontvangen?
12. Wat zou U doen om de kluts niet kwijt te raken bij het tellen van 3 punten en 3 strepen, zo met een een een een een een een twee drie een een twee drie enz.
13. Weet U waarom het nodig is om werkelijk een seinsleutel met een soundertje te gebrui
ken en niet alleen maar de seinsleutel bij het morse-oefenen?
14. Vertel iets over het nut van de RST code; de code zelf wordt in de volgende les bespro
ken.
15. Wat is de voornaamste eis bij het oproepen, of in het algemeen als we in de lucht zijn?
16. Meestal kunnen we in sneller tempo seinen dan opnemen; waarop moeten we nu letten
bij het seinen? 2 punten'.
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Voorlopig hebben we nu genoeg genoten van de voorschriften, gewoonten, afspraken en
de morse-code. We gaan nu eens de techniek induiken. We beginnen dan met het hart
van de zender, de osciilator, maar willen eerst even een kort overzicht geven van de
diverse zendertrappen.
In elke zender treffen we het orgaan aan, dat trillingen opwekt; we noemen dat orgaan
de osciilator hetgeen vertaald wordt met triller.
Deze triller levert een wisselspanning: door he't kiezen van de spoel en de condensator,
kortom, met de afstemorgonen bepalen we de frequentie. Soms gaan we deze osciilator
meteen maai met de antenne koppelen. Dat lijkt natuurlijk heel eenvoudig: met één buis
de wereld om. Nu zit er wel een bezwaar aan vast: door het aankoppelen van de antenne
verandert de frequentie, maar daar zouden we wel overheen komen door de zaak bij te
stemmen Stabiel werkt de zender echter op die manier niet; de frequentie loopt heen en
weer. Een andere moeilijkheid is het, dat we op die manier maar een betrekkelijk gering
vermogen in de lucht kunnen brengen.(fig. 1)
Daarom heeft men de functies gescheiden; de osciilator is de schakel in het systeem,
waar de frequentie nauwkeurig constant gehouden wordt.
Héél lich: koppelen we dan deze osciilator met een scheidingstrap of buffertrap, waarna
we een verkerkert rap krijgen, die tevens eindtrap is öf er volgt een aparte eindtrap. (fig • 2a)
Om de osciilator de nodige stabiliteit te geven passen we vrijwel zonder uitzondering
kristal-sturing toe; deze kristallen worden geslepen voor verschillende frequenties, maar
er is een grens. Wensen we nu op nóg hogere frequentie te werken, dan laat men de
osciilator met een kristal werken en daarachter past men frequentie-ve: dubbel of -ver
drievoudig irappen toe, soms wel eerst een verdubbel- en daarachter een verdubbel of
verdrievoudig trap, zodat men dan in dit geval op een frequentie uitzendt, die 12 x zo
hoog is als de kristal-frequentie, waarbij de stabiliteit van de kristalsturing volkomen
behouden blijft, (fig. 2b)
Nu moeten we eens het moduleren beziei . Of we nu telefonie gaan bedrijven of met de
sleutel gaan werken doet er niet veel toe; we moeten het r.f. vermogen dat uitgezonden
wordt laten variëren in het ritme van spraak, muziek, of een toontje. Dit deed men aan
vankelijk vrijwel uitsluitend in de eindtrap, de PA, power amplifier. (fig.2c) Het daarvoor
benodigde a.f. vermogen is dan ongeveer even groot als het r.f. vermogen, zodat we een
vrij groot gelijkstroom-vermogen op tafel moeten brengen. Momenteel past men vrijwel
uitsluitend low power modulation toe, waarbij in een der voortrappen gemoduleerd wordt;
de daarachter volgende trappen geven versterking van de reeds gemoduleerde r.f. engergie.
>

(fig. 2d)
We gebruiken hier vrij veel Engelse termen en dat is vrij logisch, gezien de vele contac
ten met Engels sprekende ham's. Kunstmatig gevormde talen als Esperanto zijn aardige
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stokpaardjes maar leveren blijkbaar meer moeilijkheden op dan de Engelse taal. Deze
moet trouwens wel heel gemakkelijk zijn, wart zei s de Engelsen zijn bereid deze taal
te leren spreken.
Tenslotte kennen we nog allerlei listen om energie te sparen bij de eindbuizen. We
kennen instelling 'n A, in B en in C, welke laatste speciaal voor C.W., morse dus, in
aanmerking komt. En nu dan terug naar de osei Matoren.

OSCILLATOREN
De bekendste vorm van een oscillator treffen we aan in de rechtuit-ontvanger wanneer
de mogelijkheid ven terugkoppeling bestaat. In de anodekring van de buis nemen we in
het eenvoudigste geval een spoel op, die we k.ppelen met de spoel in de afstemkring,
die via een condensator op het rooster van de buis is aangesloten, (fig. 3)
Het aantal windingen van l_2 bedraagt meestal 1/3 van het aantal op
. We kunnen
trouwens ook wel de afgestemde kring met L] en C in de anodekring opnemen en de
terugkoppel spoel in de roosterkring; dat maakt in principe niets uit (fig. 4)
Waarom oscilleert deze kring nu en hoe begint dat verschijnsel ? Nu, zodra we de buis
inschakelen zal er gewoon anodestroom gaan lopen. Hoeveel hangt van de roosterspanning en de anodespanning af. Daar hier niet voor een negative roosterspanning
gezorgd is, en het een Indirect verhitte bui? is, zal er ook roosterstroom lopen. Maar de
anodestroom is ni.t constant; er treden zeer kleine schommelingen op, maar elke
schommeling veroorzaakt in de anodekring spoel L2 een stroom-verandering en zoals we
uit de transformator-lessen weten, zal juist deze verandering in de anode-spoel, in dit
geval spoel Lj eer spanning geïnduceerd worden En nu komt het belangrijkste van het
hele verhaal: als de koppeling van de spoelen Li en L2 nu zodanig is, dat de in L]
opgewekte spanningstoot in dezelfde richting valt als het stroomstoot je, dat de inleiding
vormde, nu dan zal de geïnduceerde spanning dat stroomstootje ondersteunen en ver
groten, waardoor weer een hogere spanning geïnduceerd wordt enz. enz. Tot hoe lang
gaat dat nu door ? Nu, zoals in elke roosterdetector zal over de roosterweerstand een
negatieve spanning ontstaan die op het laatst zó groot wordt dat de anodestroom niet
langer toeneemt Er ontstaat dan een evenwicht. Intussen moeten we niet menen, dat we
hier te doen hebben met een ge lijkst room-verschi jnse I. Neen, de afstemkring L]-C zal
het inleidende verschijnsel en de daarop volgende stroomtoename plotseling afknijpen
en daarna extra sterk ondersteunen, vervolgens afknijpen en weer ondersteunen enz.
en dat gebeurt in de frequentie waarop de kring afgestemd is.
In werkelijkheid gaat dit alles zeer snel in zijn werk; vrijwel onmiddellijk na het in
schakelen werkt de oscillator op volle toeren tenminste .... als de spoel L2 op een
bepaalde manier met Lj gekoppeld is; schakelen we L2 andersom, dan wordt elke vorm
van genereren onmogelijk.
En dan is er een tweede voorwaarde: de buis moet versterken. Dat behoeft niet eens
veel te zijn; in feite behoeven we slechts de verliezen in de afstemkring L]-C en in L2
te overwinnen.
We zeggen dus: de versterking moet iets groter dan één maal zijn.
We kunnen een mooie proef doen: parallel aan de hele zaak, dus tussen anode van de
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bu s en aarde schakelen we een hoogohmige variabele weerstand, b.v. van 100.000 ohm.
Nu, dan oscilleert de zank nog est. Verlagen e echter de^e waarde, dan za tenslotte
de oscillatie stoppen; de osc.Haror slaat dan af, zeggen e
W kunnen dus de oscillator iet zwaar belasten. Schakelen we nu bovendien een nauw
keurige frequentie-mete in, !an zien we dat tijdens deze toenemende belasting ook de
fre uentie nog wat ver'oopt.
Nu moeten we ook weer n'et denken dat alles goed verloopt, zolang we de oscillator
maar n'et belasten De wikke; verhouding tussen L] en L2 hébben we 3 : 1 gekozen
Maar in de kringen zelf zit óók weerstand. In de terugkoppel spoel l_2 zit natuurlijk
ohmse weerstand en dan heeft deze spoel natuurlijk een bepaalde weerstand bij de fre
quentie, waarop de zaak ge. ereert.
Nu hebben we in het b gin van dit oscillatorverhaal vastgesteld, dat onder de invloed
v kleine stroomver>chi len de kring begint te oseiiIe e en we hebben het als vanzeIfsp ekend aanvaard, dar dit in een frequentie geschied , die doo de L-C k ing bepaald
word . Toch moeten we hier even verder op ingaan.
Zoal we weten, heeft Ike -C kring een bepaalde reso ant:efrequentie, bepaald door
de formule

*r

=

Ijdens resonantie geschiedt er regelmatig een energ'eveiplaafsing, van spoel iaar con
densator en omgekeerd; dat is bij het ontvangen net zoals bij het zenden. Binnen de L-C
kring (we beschouwen nu alleen de paral lel-schakel ing) loopt dan de kringstioom, die
des te groter is, naarmate de shijn-weerstanden van de L en de C voor dez frequentie
lager zijn. Welnu, het is voor het optreden van oscilla ie een dringende eis. dat de
stroom in de spoel van de L-C kring, dus L] in faze is met de spoel in de terugkoppeling.
Zodra deze stromen niet meer in faze zijn, is oscillatie onmogelijk, waaruit we de con
clusie trekken, dat de oscillatie uitsluitend mogelijk is op de frequentie van de L-C
kring. Bij een buisosciilcror zijn de spanningen tus en rooster en aarde, geme en op het
rooster juisr 180° gedraaid t.o.v. de spanning die we op de a 10de meten. Door het op de
juiste manier koppelei van de beide spoelen verkrijgen we de gewenste aze-overeenstemming De afstemkring heeft een weerstand, samengesteld uit de parallelschakeling
van Lj en C. Bij een afstemkring in ee^ ontvanger hangen de gedragingen van deze
afstemkring helemaal af van het ‘eit of de L-C kring 'fgestemd staat op een te ontvangen
zender of niet. (fig 8)
In het eerste geval, in resonanrie is de weerstand uiver ohm , naast de afstemming, of
liever er onder of er boven, zal de zaak zich capaciiief of inductief gedragen en dat
hangt er weer van af, of het een serie- of een paral'el-resonantiekring i
Bij een oscillator is de L-C k ing steeds in resonant'e en wat dat aangaat zijn de ge
dragingen steeds ohms. Toch weten we nog we' uit de radiolessen, dat de verhouding
van de grootte van de ten opzichte van de grootte van de C, dus de L-C verhouding
een g ot rol speelt. B j de osc llator v nden we dit erschiinsel ieru . Genereert de
oscillator namelijk en maken we de C groter, dan zal de frequentie afnemen, maar soms
ervaren we zelfs, dat de buis niet langer oscilleert. Bij de local oscillator van onze
superheterod/neontvanger kan dit verschijnsel een nare rol spelen. We komen daar nader
op terug. De oscillator is dan afgeslagen.
Verder spraken we over het evenwicht, dat zich instelt wanneer een buis begint te
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Fig. 10a. Hartley oseillatorschakeling:
een inductieve driepuntschakeling, in
dit geval met serievoeding (via despoel).

Fig. 10b. In werkelijkheid staan in de
Hartley er vele, voor het oog onzicht
bare buiscapaciteiten parallel op de
wèl zichtbare. We hebben deze capa
citeiten er bij getekend.
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Fig. 10c. Deze schadelijke capaci
teiten beperken ons afstembereik;
met de hier gegeven oplossing kunnen we op hogere frequenties komen.
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oscilleren We z.jn daarbij uitgegaan van de aanwezigheid van een rooster-condensator
en een roosterweerstand Worden de ampl’tuden op het rooster hoog welnu, dan brengt
dat vanzelf med dat het rooster op een lager punt van zijn karakteristiek gaat werken,
want de geiijkgcr chte rf. energie brengt de instelling omlaag.
Nu is oscilere ook moge lijk wanneer er helemaal geen rooste rcondensator en roosterweerstand aanwez’g zijn. Voor het geval dat de oscillatie een te hoge spanning op het
rooster brengt heef d t als gevolg, dat e een flinke roosterstroom gaat lopen; de L-C
kring wordt dan zwaar gedempt, d w.z. de verliezen nemen toe en de amplitude op het
rooster daalt We gebruiken de buis dan zo ongeveer in het midden van zijn karakteristiek
en spreken hier van de bu*s in klasse A-mstelling. Ook hier treedt een evenwicht op,
maar het is duid lijk dat . en dergeli|k evenw'cht een andere in telling van de buis be
tekent dan bij de schakeling met rooster R en C, waarbij we te doen hebben met in
stelling n klass.' B Deze instelling geeft een hoger rendement d.wz. in verhouding tot
de opgenomen gel jkspann ng energie uit het anodevoedingsappaiaat komt er bij een Binstelling méér r.f wisselstroomvermogen te voorschijn. Zowel in de A-instelling als in
de B-instelling ziet het er voor de buis slecht uit als hij, om welke reden dan ook, op
houdt met gene e e dus als bij 'afslaat'. De anodestroom wordt dan te hoog. Het is
om deze reden, d t men de onderkant an de roosterweerstand niet aan katode van de
buis legt, doch aan een spanning die negatief is t.o.v. de katode Dit is dan de C-instelling. We kome op deze instellingen terug, maar moeten nu reeds opmerken, dat we
bij de B-C in teil ngen niet meer te maken hebben met zuiver sinu;;-vormige wisselstro
men. (fig. 8b en c)
Deze pulsvormige Sinustoppen, die dus maar stroomstoten in één richting betekenen, zijn
toch in staat een smusvormige spanning over de L-C kring te veroo zaken. We moeten
ze maar beschouwen als duwt|es aan een schommel, op het juiste tijdstip toegediend.
We geven hier nog even de schakeling me de L-C kring in het anodecircuit van de buis;
in het principe verschilt er niets met de voorgaande beschouwing. Praktisch zijn er vóóren nadelen.
Zoals gezegd moet -e faze van de stroom in de kringspoel L en de terugkoppel spoel gelijk
zijn; om een houvast te hebben geef *k de ezelsbrug: afgezien va ■ de onderbreking bij de
"koude" punten moet men de beide spoelen als één doorgaande sp el beschouwen wat de
wikkelrichting betreft (fig. 9)
ANDERE OSCILLATORSCHAKELINGEN
Nu bestaan er diverse mogelijkheden om met een buis trillingen op te wekken; we zullen
hier de voornaamste laten volgen:
wanneer we de berde spoelen werkelijk tot één spoel samentrekken, krijgen we de Hartley
osc llator, of zoals men ook wel zegt, de inductieve driepuntsschakeling De hoogspan
ning zit op een tap, een aftakking, met het kleinste stuk aan de roosterkant. We noemen
dit de Hartley met serie voeding, (fig lOa-b-c)
De Hartley met para Hel voeding zien we met een smoorspoel in het voedingcircuit. De
anodespanning behoeft nu de gehele spoel niet meer te doorlopen. Voordeel is, dat spoel
en afstem -C niet langer hoogspanning voeren. Bovendien zijn de rooster-R en -C ook
vervallen, maar in principe kan ook hier een rooster-C en -R toegepast worden.(fig. 11)
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Fig. 12. Dit is de capacitieve driepunts-schakeling, genoemd
naar Colpitts, in dit geval met parailelvoeding.

Fig. 13a. Hier zien we de T.A.T.G. ofwel de Huth-Kühn schake
ling, een schakeling, die vaak ongemerkt en ongewenst optreedt.
Deze schakeling wordt weinig toegepast; de verklaring is niet zo
eenvoudig.
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Fig. 13b. Dit is de Meissnerschakeling, één der oudst bekende oscillatorschakelingen, die eveneens weinig toegepast wordt.
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Fig. 14. ECO schakeling, electron
coupled oscillator, gebaseerd op
de Hartley-schakeling.
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Gaan we niet de spoel aftakken maar de afstemcondensator, dan krijgen we de Colpittsschakeling. Voor zeer hoge frequenties heeft deze oscillator voordelen. De serie-schakeling van C] en C2 samen is even groot als de afstem-C in de voorgaande schakelingen.
Wel z'jn ze onderling verschillend, om de mate van terugkoppeling in de hand te hebben.
Soms wordt C2 wel weggelaten; de katode-roostercapaciteit, Cj^ van de buis vervu t
dan de functie van C2.(fig* 12)
Nog een andere schakeling vinden we in de tuned-anode-tu ed-grid schakeling (TATG).
Hierbi zijn wèl twee spoelen zichtbaar, maar beide spoelen maken elk deel u t van een
afgestemde L-C kring, terwijl be:de spoelen niet met elkaar gekoppeld zijn We behan
delen deze schakeling n et omdat die zo vaak toegepast wordt, maar omdat hij vaker
optreedt dan ons lief is in diverse schakelingen.(fig. 13a)
Wanneer we ons herinneren, dat een L-C kring in resonantie een ohmse waarde heeft,
dan zal het wel duidelijk zijn, dat wanneer deze be’de L-C kringen op eenzelfde fre
quentie afgestemd zijn er beslist géén oscillaties zullen plaats vinden.
Toch zijn beide L-C kringen met elkaar gekoppeld en wel door de inwendige buis-capaciteït, gevormd door de anode en het rooster, die we Ca_g noemen. Deze capaciteit maakt
dat er als het ware een extra paralle capaciteit C3 over de kring LjC] gaat staan, waar
door deze op een lagere frequentie afgestemd wordt, aangenomen dat Lj en L2 aan elkaar
gelijk zijn, evenals C] en C2* De anodekring, die dus op een hogere frequentie afge
stemd is, gedraagt zich t.o.v. de roosterkring inductief In de Radiocursus hebben we
hieraan een lange beschouwing gewijd, maar het resultaat is, dat de wisselstroom-weerstand die de anodekring bezit, door de terugwerking zich voordoet als een negatieve
weerstand, die parallel op de roosterkring staat. De werkelijke ohmse weerstand in L-C,
die daar de normale demping vormt, wordt nu verminderd met die negat eve weerstand,
totdat de demping zó gering is, dat oscillatie optreedt. Dat idee van een negatieve
weerstand is wat moeilijk om aan te wennen; we kunnen het ook zó zien, dat ovei die
Ca-g een hoge wisselspanning van dezelfde frequentie als over L]C] s aat, maar 180° in
faze gedraaid. L2C2 gedragen zr&ïfiipr dan gewoon als een inductieve weerstand. Dat
we aandacht aan deze schakeling wijden, is vooral omdat deze toestand kan voorkomen
zonder dat we van plan zijn om de zaak te laten oscilleren. Bijvoorbeeld bi« r f. en m.f.
versterk ng komt deze toestand voor, maar dankzij de aanwezigheid van het schermrooster oscilleert het circuit niet. Is er echter iets mis met de ontkoppel-C of is die te
klein en zijn reactantie te hoog bij een bejxialde frequentie, dan hebben we ongemerkt
en ongewenst een TATG schakeling.
Eén der oudste oscillatorschakelingen die echter vrijwel niet meer toegepast wordt, is
de Meissner schakeling. Voor het eerst komen we hier een schakeling tegen met een
spoel ‘n de katodeleiding. Zowel anodespoel als katodespoel bezitten geen C; e zijn
ook niet rechtstreeks met elkaar "gekoppeld" maar wel zijn ze beiden gekoppeld met
de eigenlijke afstemkring. De werking is al niet anders als met de andere reeds beschreven schakelingen. We nemen aan, dat bij het inschakelen er een stroom gaat lopen, die
aanleiding geeft tot een resonantiestroom in de L-C kring en tenslotte uit zou sterven.
Gelukkig gebeurt dat niet omdat de anodestroom-in-faze zijn dempingsverminderendè
ondersteunende werking op de trilling uitoefent.
Tenslotte geven we hierbij nog enige schakelingen, waarbij de katode van de buis niet
aan massa zit, maar min of meer "hot" is, doch waarbi| de anode "koud" is
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F'g. 17. links: hel sluiten (of openen) van de schakelaar doet in de L-C kring een oscillatie ontstaan,
die spoedig uitsterft; we spreken van een gedempte golf.
rechts: ook hier zal het openen of het sluiten van de schakelaar een oscillatie in de L-C kring doen
ontslaan. Ook dit is een gedempte trilling. In beide gevallen wordt de frequentie bepaald door de
kringconstanten (dus zelfinductie en capaciteit).
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We geven eerst een ECO schakeling een electron coupled oscillator, gebaseerd op de
Hartleyschakeling. Het bijzondere in deze schakeling is wel dat alleen het rooster en
de katode betrokken zijn in de oscillator-handeling, terwijl de anodekring bij het
oscilleren niet betrokken is. Wel loopt er een wisselstroom met de opgewekte frequentie
via het anodecircu t, zodat het mogelijk is de oscHlatie met een volgende kring te kop
pelen door in dat anodecircuit een spoel op te nemen. De koppeling tussen de oscillator
en de volgende trappen is dan zuiver elektroni ch, via de elektronenstroom in het
anodecircuit, vandaar de naam. (fig. 14)
Deze schakeling is aanbevolen, wanneer we in het anodecircuit b.v. een L-C kring op
nemen, afgestemd op een 2- of 3-voud van de oscillator-frequentie. Meestal gebruiken
we dan een schermroosterbuis, waarb’j het schermrooster met de gebruikelijke condensator
geaard is voor r.f. trillingen. In de anodekring nemen we dan de L-C kring op, die we dan
niet alleen op f, maar ook op 2 x f of 3 x f kunnen afstemmen.
De Hartleyschakeling is echter niet bepaald een vereiste voor de ECO; ook met de Colpitts laat zich een elektronische koppeling me de volgende trappen verwezenlijken.
Ook hierbij kan de schermroosterbuis een r.f. scheiding tot stand brengen. Afstemmen
kan zowel met Cj als met C2 geschieden, maar beter is het Cj en C2 aan elkaar gelijk
te houden en samen af te stemmen.(fig. 15)
Toch wordt deze schakeling niet vaak toegepast, om n.l. de vereiste stabiliteit te ver
krijgen zouden we met het rooster en ook met de katode op aftakkingen van de oscillatorspoel moeten gaan zitten en dat is niet zo gemakkelïjk; daarom kiezen we een scha
keling waarbij deze aftakking langs capacitieve weg wordt ui gevoerd. We noemen dat
de Clapp-oscillator. (fig. 16)
Hier geschiedt de afstemming met Cj; C2 en C3 zijn niet veranderlijk en even groot. Ze
moeten elk 5 ö 8 x zo groot zijn als Cj in max. stand.
Nu we hier zijn, willen we er nog op wijzen, dat we ook een oscillatie kunnen opwekken,
door uit een batterij met een schakelaar stroom toe te laten tot een L-C kring. We sluiten
de schakelaar en laten hem zo staan. Er zal een oscillatie optreden, waarbij de energie
van spoel naar en van C naar spoel L overgaat, maar dit spel gaat vrij spoedig uitsterven,
want door de demping wordt bij elke héén- en weergang van stroom naar C en weer naar
L er iets van de energie opgesoupeerd en in de vorm van warmte vrijgemaakt. We spreken
van een gedempte tri Hing. (fig. 17) Denk eens aan een schommel, waaraan we een stevige duw
geven, of aan de slinger van de klok. Hij schommelt een aanta' keren heen en weer, tot
dat hi| eindelijk st'lhangt. Eén ding staat echter vast bij zowel L-C kring als bij de
schommel* de frequentie staat absoluut vast; slechts de amplitude neemt af. Bij de L-C
kring wordt de frequentie bepaald door de zelfinductie en de capaciteit, bij de schommel
door de lengte. Denk maar aan de proeven van Huygens, die het slingeruurwerk uitvond:
de slingerti|d is uitsluitend afhankelijk van de lengte, afgezien van de plaats op aarde
waar we zitten. Nu, slingertijd en frequentie zijn streng aan elkaar gekoppeld. Nu komt
de vraag:.hoe houden we de frequentie constant? Bij het slingeruurwerk maken we de
slinger van z.g. invar-staal, dat een zéér geringe uitzetting vertoont bij temperatuursverhoging. Bi| buis- en transistorosciMatoren speelt de temperatuur stellig een rol, daar
condensatoren en spoelen zonder verloop van capaciteit of zelfinductie niet bestaan;
men zoekt het dus meer in de constructie, waarbij de warmte zoveel mogelijk buiten de
L-C kring gehouden wordt. Verder ken* men condensatoren met tegengesteld verlopende
capaciteitsverandering bij temperatuursverhoging. Deze compensatiecondenstoren schakelt
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Fig. 19a. De Pierce - Millerschakeling met èen kwartskristal.
Fig. 1%. De Pierce - Colpittsschakeling rpet een kwartskristal.
Fig. 19c. Ook bij kristalsturing kunnen we van een ECO-schakeling gebruik maken.
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Fig. 20. De "afstemming" van een bepaald kwartskristal.
We zien duidelijk, dat het zich als een serie-kring met

Fig. 21

zeer hoge impedantie, maar ook als een paral lel-kring

1'

met zeer lage impedantie kan gedragen.
R
Co
L

ï
Fig. 21. Het vervangingsschema
van een kwartskristal.

Z3-12

men nu parallel aan een gewone C in de L-C kring.
Wat zijn nu de voornaamste punten om een stabiele frequentie te verkrijgen van een
oscillator?
Zorgen dat de spanning niet fluctueert. We zullen zien hoe we de voeding stabiliseren.
Zorgen voor een mechanisch stevige opbouw: spoelen van behoorlijk dik draad of dun
draad op een goede spoel vorm; draai condensatoren van stevige constructie. ^
De oscillator zo licht moge lijk belasten. Zorgen voor een voldoende lage
—
verhouding, m.a.w. de C moet vrij groot en de L klein zijn. Dit vereist wel
een sterke
terugkoppeling gelijk we steeds schreven.
KRISTALSTURING
Om echter een volledig stabiele frequentie te verkrijgen, past men kristalsturing toe.
Een kristal is n.l. veerkrachtig. Drukt men er op, dan wordt het wat dunner, maar dan
veert het terug, wordt dikker - dunner, dikker enz. totdat het eindelijk tot rust komt.
Ook hierweerhetzelfdeverschijnsel als bij een gedempte trilling: de amplitude neemt
steeds af, maar de frequentie blijft constant en wordt bepaald door de afmetingen,
waarover hieronder meer.
Door nu een kristal aan te kleden als een condensator, met aan beide zijden een velletje
bladaluminium kunnen we het vrijwel overal als een L-C kring in een oscillatorschakeling
toepassen, maar als een L-C kring met zeer hoge Q en een stabiele frequentie. We zien
hier enige schakelingen, waarbij de eenvoud ons opvalt; dit zijn de Pierce Miller en de
Pierce Colpitts schakelingen. In feite is dat kwartskristal dus hier op te vatten als een
L-C kring, compleet met een inwendige weerstand, terwijl de elektroden zelf nog heel
prozaisch als condensator fungeren. We zien de opstelling in het vervangingsschema.
De mechanische eigenfrequentie van het kristal is in resonantie en deze wordt onder
houden door de elektrische spanningen, die 180° in faze gedraaid, via CQ_g worden
toegediend, (fig. 18 t/m 19)
Toch schuilen er in het kristal nog enige mogelijkheden, die we met de kromme toe
lichten. Een kristal bezit n.l. niet alleen een paral lel-resonantiepunt, maar ook een
serie-resonantiepunt; we zien dit in de kromme tevens tot uiting komen in het impedantieverloop, waarbij we voor de serie-resonantie de lage waarde van 15 ohm vinden en voor de
paral lel-resonantie de hoge waarde van 350 kQ.of kilohm. Tussen beide resonantiepunten
gedraagt het kristal zich inductief; onder en boven deze beide punten gedraagt het zich
capacitief. (fig. 20)
Bij serie-resonantie moeten we het kristal dus zien als een serieschakeling van C, L en R,
waarbij de capaciteit van de houder Q, parallel staat. In feite bemerken we van deze
serieschakeling niets anders dan de R, en die is heel laag; de reactantie van C^ is hierbij
vergeleken héél hoog.(fig. 21)
Bij paral lel-resonantie gedraagt de serieschakeling van C, L en R zich als een zelfinductie, terwijl de houder-capaciteit het capacitieve element vormt in deze parallelschake
ling. Gezien de lage waarde van Cf, bezit deze kring een hoge impedantie. In ons voor
beeld is de weerstand bij paral lel-resonantie 12JLof ohm; bij serie-resonantie was die 350 k/L
of kilohm; de verhouding is hier 350/12 en dat is heel hoog. Hoe hoger deze waarde is, des te
actiever noemen we het kristal.
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Fig.22

Fig. 23

Fig. 23. Het kwartskristal in plok
jes gezaagd (foto's P.T.T.).

Fig. 22. Model van een kwartskristal, zoals dit door de
Nederlandse P.T.T. van plexiglas vervaardigd is.

AT'SICK e .*35*15
0 .♦ 35*59'

Fig. 24. Schematische voorstelling van
de manier waarop we kristallen uit het
blok kunnen zagen.

Hoe hoog is nu de stabiliteit van een kristal gestuurde oscillator? Nu, normaal gesproken
1 op 20.000; passen we echter de voorzorgen toe, die we later nog zullen opsommen, dan
bedraagt de frequentieconstantheid 1 op 10^. Dit wil zeggen, dat de frequentie niet meer
dan 1 Hertz op de 106 Hertz, dus 1 MHz verloopt. De hiervoor toegepaste kristallen be
rusten op het piëzo-elektrische effect, ontdekt door de gebroeders Curie en eveneens
toegepast in de kristal-pi ckups voor de grammofoonplaten. Men gebruikt daarbij echter
kristallen uit seignette zout of bariumtitanaat, maar in de r.f. techniek gebruiken we
slechts kwarts als uitgangsmateriaal. Het hoofdprincipe is dus ook hier: drukken we het
plaatje samen, dan levert het elektrische .spanningen aan de beide elektroden die op de
beide kanten geplakt zijn en omgekeerd: zetten we wisselspanningen op deze elektroden,
dan gaat het plaatje trillen in die frequentie.
Deze kristalplaatjes zijn in feite vrij dunne plakjes, gesneden of liever gezegd gezaagd
uit een groot stuk kwartskristal. Deze plakjes worden later dan weer geslepen.
Nu is het nog van groot belang, hóe we nu dit plaatje uit het grote z.g. monokristal
zagen. Een kwarts-kristal heeft vrijwel steeds een regelmatige zeshoek als doorsnede; van
boven is het toegespitst. Om wegwijs te worden in een kristal passen we een z.g. assen
stelsel toe. In de lengterichting noemen we een lijn, evenwijdig aan de hartlijn de z-as;
in de doorsnede vinden we de x-as die door twee hoekpunten gaat en de y-as die midden
door de vlakke zijkanten gaat.
Nu kunnen we op enkele manieren het kristal-plaatje uit het gehele kristal zagen, b.v.
zodat het loodrecht op de X-as staat; dit noemen we de X-snede. Verder kunnen we
plaatjes snijden (we zeggen maar overeenkomstig het gebruik snijden, maar het is zagen),
waarvan de vlakken evenwijdig zijn aan de X-as. Die vlakken kantelen dan om de X-as.
Naar de kantelhoek t.o.v. de Z-as onderscheiden we o.a. de AT-snede (+35° 15'), de
BT-snede (-48°50') en de CT-snede (+38O20'). Tussen de haakjes zijn de resp. hoeken
met Z-as vermeld, (fig. 24)
In het platte vlak van de kristalplaatjes van deze AT-, BT- en CT-sneden herkent men
dan de X-as en de Z-as, loodrecht op elkaar.
Met deze kristallen passen we dus de kristalsturing toe; ze worden daartoe in kristal —
houders geplaatst. In het algemeen zijn dit twee metalen plaatjes, elk aan beide zijden
van de platte kristal vlakken. Soms ligt het kristal op één der plaatjes; men past dan een
luchtspleet toe voor het boven-plaatje, terwijl we de frequentie in de hand hebben met
een stel schroef.
Slechts één punt moeten we met een kristal goed in het oog houden: bij temperatuurs
verandering verloopt de frequentie. In de praktijk vangt men dit op, door het kristal in
een z jg. kristaloventje onder te brengen. Met behulp van een verwarmingselement je
brengen we de temperatuur b.v. op 50° C; door middel van een thermostaat je houden we
die temperatuur constant. Siemens doet dit heel elegant met een transistor, waarbij in de
collectorleiding een verwarmingselement je is opgenomen en in de basis-verbinding een
weerstand met negatieve temperatuurscoëfficient: We bezitten dan een continue-regeling
zonder relais o.i.d.
Nu blijft nog de vraag open: welke snede gebruiken we nu voor een kristal ? En stel eens
dat we zelf gaan slijpen. Denk niet dat dit onmogelijk is, Tul leners, een bekend Neder
lands zendamateur was indertijd hierom beroemd.
Er bestaat een vaste betrekking tussen de frequentie en de frequentie-bepalende afme
tingen van een kristal. Een X-snedekristal willen we op 100 kHz gebruiken. De lengte
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Fig. 25. Volgens de normalisatie te
kenen we het kristal zoals links wordt
aangegeven; in werkelijkheid bevindt
de boven-elektrode zich vaak op eni
ge afstand.

7

Fig. 26. In de meeste sneden trilt het kristal niet zozeer; het
schuift. Boven zien we de daardoor optredende vervorming als
het kristal in zijn grondfrequentie trilt.
Beneden zien we het kristal, dat in zijn derde overtoon trilt
(of schuift). In beide gevallen zien we links de rusttoestand,
terwijl midden en rechts de uitsterste standen geven.

Fig. 27
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Fig. 27. Een groot kristalblok wordt door een aantal noast elkaar gespannen staaldraadjes - zonder - eind in vele plakjes gezaagd. (Foto Telefunken)

is hierbij frequentiebepalend. De frequent ie-constante van een X-snede is 2800 kHz mm
= lengte x frequentie = constant.
2800
Wat moet nu de lengte zijn? L mm x 100 kHz = 2800 kHz mm. L = ~~~~ = 28 mm.
Wilden we nu een kristal voor b.v. 5600 kHz uit een X-snede maken, dan zouden we een
rare pijp roken: L = 2^00. = 0,5 mm. Dat zou dan maar 0,5 mm lang worden en dat gaat

)

niet. Dan maken we gebruik van de AT-snede, waarvan de frequentieconstante
ca 1680 kHz mm bedraagt en waarvan de dikte het frequentiebepalende element is. De
dikte vinden we dan als volgt:
1680
d x 5600 kHz = 1680 kHz mm. d = _,nrr = ca 0,3 mm. Dat gaat beter; we kiezen
dan een rond plaatje met afmetingen van b.v. 0 17 mm. Bijslijpen van kristallen kan
nodig zijn om de frequentie wat te verhogen; dat gaat net als met het slijpen van glas,
dus met fijn slijppoeder op vlakke spiegelglasplaat. Duurt alleen nóg langer. En dan de
kans op breuk natuurlijk. Als je bijna klaar bent gebeurt er steeds wat naars. Toch zijn
kristallen een noodzaak; bovendien zijn ze thans zelfs vereist in de zendertjes voor de
modelbesturing. Gelukkig worden ze steeds goedkoper en de U.S.A. dumps schijnen
onuitputtelijk te zijn. Vaak worden de kristallen in glazen doosjes gesmolten, net als
buizen, doch met 2 pootjes.
Soms wordt deze ruimte nog luchtledig getrokken, zodat het trillende kristal geen lucht
weerstand .ondervindt.
Toch zijn er grenzen bij het slijpen van kristallen, maar gelukkig kunnen we bij kris
tallen ook gebruik maken van het feit, dat een kristal kan trillen in zijn oneven veel
vouden van zijn grondtrilling, dus in zijn oneven harmonischen. In feite trillen deze
kristallen in hun lengterichting, maar eigenlijk kunnen we beter over schuiven spreken,
en bij dit trillen in harmonischen hebben we te maken met boven elkaar plaats vindende
verschuivingen. Geschiedt dit in 5 lagen, dan trilt het in zijn 5e harmonische, maar bij
kristallen spreken we dan van zijn 5e "overtone", zoals we bij een kristal dat in 3 lagen
schuift, kunnen spreken van een 3e overtone kristal, enz.

►

Nu hebben we een kristal voorgesteld als een serieschakeling van L, C en R; wanneer
een kristal nu in een overtone genereert, b.v. in zijn 5e, dan blijft zijn R en zijn L
gelijk aan die bij de grondtrilling. Slechts de C-waarde wordt steeds kleiner; in de 5e
overtone wordt het 25 x zo klein, bij de 3e wordt de C 3^ = 9 x zo klein.
De activiteit van kristallen neemt af naarmate we van een hogere overtone gebruik
maken. Normaal gesproken gaan we tot de derde overtone; nemen we speciale voor
zorgen bij het slijpen dan kunnen we tot ruim 60 MHz komen.
Verder moeten we voorzichtig blijven met kristallen, want als we te hoge spanningen
toevoeren dan kan het plaatje in te hevige trilling geraken en dan breekt het onver
mijdelijk, (fig. 26)
Gelukkig bemerken we het wel aan het verlopen van de frequentie dat we het kristal te
zwaar belasten; verlagen van de voedingsspanningen kan ons dan redden. 200 volt is wel
het maximum.
Nu zal men natuurlijk vragen, hoe we nu een kristal in een bepaalde overtone aan het
genereren krijgen en het beletten te trillen in de grondfrequentie of in een andere
overtone. We kunnen dit doen door de genereervoorwaarde voor de ongewenste frequen-
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tie(s) weg te nemen. Tenslotte moeten we nog wijzen op de noodzaak om te fel genereren
tegen te gaan.
Natuurlijk moet een oscillator vlot willen starten; genereert de zaak eenmaal, dan moeten
we tot een amplitude begrenzing komen. Een roostercondensator met roosterweerstand
geven een vrij vergaande stabilisatie.
Bij een andere methode ontleent men aan de trap zelf of aan de volgende buffertrap een
gelijkspanning die dan door gelijkrïchting verkregen is. Hoe hoger de wisselspanning,
des te hoger is de gelijkspanning, die dan gebruikt wordt als automatische negatieve
regelspanning voor de oscillatorbuis.
Natuurlijk kunnen we in een oscillator de buis vervangen door een transistor. Het prin
cipe blijft gelijk; slechts de spoelen (of condensatoren) moeten we aftakken, om aan
passing te geven met de lagere weerstanden en het stroom-karakter van transistoren.
Helaas moeten we deze les besluiten met nog wat droge kost.

Fig.28

Fig. 28. Veie vierkante kristalplaatjes worden in een houder geplaatst, om in etsvloeistof
ondergedompeld te kunnen worden. (Foto Telefunken)

Z3-18

R-code (— leesbaarheid-readabïlity):
1. Onleesbaar.
2. Slecht leesbaar, slechts enkele woorden te ontcijferen.
3. Leesbaar zonder veel moeite.
5. Volmaakt leesbaar.
S-code (= sterkte-strengh):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nauwelijks te onderscheiden signalen.
Zeer flauwe tekens.
Zwakke tekens.
Vrij behoorlijke tekens.
Betrekkelijk goede tekens.
Goede tekens.
Tamelijk sterke tekens.
Sterke tekens.
Zeer sterke signalen.

T-code (= tone of modulation quality):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ruwe sissende toon.
Ruwe wisseIstroom-toon, geen spoor van muzikaliteit.
Ruwe, laag gestemde toon, enigszins muzikaal.
Tamelijk ruwe wisse Istroom-toon, tamelijk muzikaal.
Muzikaal gemoduleerde toon.
Gemoduleerde toon, met enig spoor van een fluitje.
Bijna gelijkstroomtoon met een lichte rimpel.
Goede gelijkstroomtoon met slechts een spoor van rimpel.
Volmaakt zuivere gelijkstroomtoon.

De Q-code
Hier volgen de standaard-vragen, alle beginnend met de letter Q, terwijl bij het ant
woorden veelal dezelfde code herhaald wordt.
code

vraag

antwoord of mededeling

QRA
QRB

Hoe heet uw station?
Hoe ver bent u bij benadering
van mijn station verwijderd?
Waarheen gaat u en waar komt u
vandaan?
Wilt u mijn juiste frequentie
opgeven?
Verandert mijn frequentie?
Wat is de toon van mijn
uitzending?

Mijn station heet
De afstand tussen onze stations
bedraagt bij benadering ....
Ik ben op weg naar ....
en kom van ....
kHz
Uw juiste frequentie is

QRD

QRG
QRH
QRI

SS

Uw frequentie verandert
De toon van uw uitzending is
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QRJ

Ontvangt u mij slecht? Zijn mijn
tekens zwak?
Ontvangt u mij goed? Zijn mijn
tekens goed?
Bent u bezig?

QRK
QRL
QRM
QRN
QRO
QRP

QRQ

Wordt u gestoord?
Heeft u last van luchtstoringen?
Zal ik mijn energie vergroten?
Zal ik mijn energie verminderen?
Zal ik vlugger seinen?

QRS

Zal ik langzamer seinen?

QRT
QRU
QRV
QRW

=

QRX

Zal ik ophouden met seinen?
Hebt u iets voor mij?
Bent u klaar?
Zal ik . . . mededelen dat u hem
op . . . roept?
Moet ik wachten? Op welk
tijdstip roept u mij weer?

QRZ

Door wie word ik geroepen?

QSA

Wat is de sterkte van mijn tekens
(1 tof 5)?
Verandert de sterkte van mijn
tekens?
Zal ik de ontvangst bevestigen?
Zal ik mijn mededeling
herhalen?
Kunt u rechtstreeks (of door tussen
komst van . .) met . . . werken?
Wilt u voor mij doorgeven aan . . .
Zal ik ieder woord slechts
eenmaal seinen?
Algemene oproep voorafgaande
aan een boodschap
Zal ik op . . . kHz overgaan?
Zal ik een serie V's seinen?
Wilt u overgaan op . . . kHz?
Wilt u op . . . kHz luisteren?
Zal ik op . . . kHz gaan seinen?
Zal ik ieder woord (of iedere

QSB

QSM

=
=

QSO

=

QSP
QSQ

=
—

QSL

QST
QSU

QSV
QSW
QSX
QSY
QSZ

=

groep) twee keer seinen?
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Ik kan u niet ontvangen. Uw tekens

zijn zwak
Ik ontvang u goed. Uw tekens zijn
goed
Ik ben bezig (of ik ben bezig met...)
Wil niet storen
Ik word gestoord
Ik heb last van luchtstoringen
Geef meer energie
Verminder uw energie
Sein vlugger (.... woorden per
minuut)
Sein langzamer (.... woorden per
minuut)
Houd op met seinen
Ik heb niets voor u
Ik ben klaar
Deel . . . mede dat ik hem op . . .
roep
Wacht (of: wacht tot ik klaar ben
met werken met . .). Ik zal u om
uur (of dadelijk) weer roepen
U wordt door . . . geroepen
De sterkte van uw tekens is (1 tot 5)
De sterkte van uw tekens verandert
Ik zal de ontvangst bevestigen
Herhaal uw mededeling
Ik kan rechtstreeks (of door tussen
komst van . .) met . . . werken
Ik zal doorgeven aan . . .
Sein ieder woord slechts eenmaal'.

/

(zonder antwoord)
Ga over op . . . kHz
Sein een serie V's
Ik zal overgqan op ... kHz
Ik zal op . . . kHz luisteren
Ga op
. kHz
Sein ieder woord (of iedere groep)
twee keer

f

QTC
QTH

s=

Hoeveel berichten heeft u?
Wat is uw positie (adres)?

QTR
QTU

zz

Wat is de luiste tijd?
Op welke tijden zendt u uit?

Ik heb . . . berichten voor u
Mijn positie ... gr. breedte en
. . . gr. lengte
De juiste tijd is . . .
Ik zend uit op . . .

Maar ook voor allerlei veel gebruikte uitdrukkingen heeft men afkortingen, die we hier
laten volgen: ik wijs nog even op 88, niet alleen als bewijs dat er wel degelijk ladyham's bestaan, maar tevens dat er zelfs verlovingen door de lucht plaats vinden of in
stand gehouden worden.

AFKORTINGEN, GEBRUIKELIJK IN AMATEURKRINGEN
abt
ac
ads

aer
af
agn
am
ant
ar
as
bel
bd

ongeveer, resp. betreffende
wisselstroom
adres

=
zr

laagfrequent

weer
voormiddag

antenne
zz

=

bk
bt
cail
cc
cheerio =
=
cl
ckt
cld
co

condx
cq

erd
cuagn
cw
dc
de

dr
ds
dx
eb
es

antenne

zz

=

ere
excus
fb
fd
fone
fr
frd
freq

sluitteken
wacht
radioluisteraar
slecht

ga
gb

onderbreken
scheiteken
oproep

gld
gm
gn
gnd
ham

kristal gestuurd
het beste
onherroepelijke sluiting
v.h. station
schakeling
opgeroepen
kristal oscïllator
condities
oproep
briefkaart
zal u spoedig oproepen
ongedempte golven
gelijkstroom
van
beste, waarde
dank u wel
lange afstand
wachten

en

hier
verontschuldiging
mooi - fijn
frequentie verdubbelaar

=
zz

zz

gd

ge

zz

—

h.f.
hi
hpe
hr
hrd
hrx
hv
hvnt
hw

ZZ

=

k
ka
kc

=

kn
key
lis
log

zz

telefonie
voor
vriend
frequentie
goeiemiddag
saluut
goeiedag
goeieavond
blij, verheugd
goeiemorgen
goeie nacht
aarde
zendamateur
hoogfrequent
pret
hoop
hier
gehoord
gelukkig (Frans)
heb (ben)
heb (ben) niet
hoe hoort u mij?
over
attentie, ik begin
kilohertz
over, slechts het aangeroepen
station antwoordt
seinsleutel
gelicentieëerd
logboek
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Itr
Iw
mc
mez
mi
mni
mo

brief

rpt

laag, gering
megahertz

rx
sigs
=
sk
swl
tks, tnx =
tx
ur
=
vy
wac

OW

midden Europ. tijd
mijn
veel
stuurzender
nabij
nu
old boy
ouwe jongen
in orde, voor elkaar
old man, ouwe jongen
seiner
ouwe rot
echtgenote

pa
pm
pse
pwr
qrm
red
revr
rf

vermogensversterker
namiddag
a.u.b.
vermogen, energie
storing
ontvangen
ontvanger
hoogfrequent

nr
nw
ob
oe
ok
om
op
ot
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=

=
=
=

=

wkd
wpm
wrk
wvl
wx
xmtr
xtal

=r

=:

yi
xyl

=

33
73
88

=

herhaal
ontvanger
telegrafie, signalen
sluiten van de uitzending
korte golf luisteraars
bedankt
zender
uw
zeer veel
met alle werelddelen
gewerkt
gewerkt met '
woorden per min.
werken
golflengte
het weer
zender
kwartskristal
meisje, verloofde
echtgenote
vriéndelijke groeten
hartelijke groeten
"love and kisses"

Vragen bij de 3e les

BIBLIOTHEEK
iN.V.H.fl* f

1. Noem twee verschillende manieren van moduleren.
2. Is het raadzaam de oscillator rechtstreeks met de antenne te verbinden? Wat is het
bezwaar?
3. Teken het vervangingsschema van een kristal en vertel er iets bij.
4. Vertel iets over het oscilleren van een buis; vertel waardoor oscilleren mogelijk is.
5. Moet de buis daarbij versterken? Waarom?
6. Is het beslist nodig, dat we energie uit de anodekring terugvoeren naar de roosterkring om een buis te laten oscilleren? Noem eventueel een voorbeeld.
7. Schets eens een Hartley-oscillator en vertel het verschil met een Colpitts-schakeling.
8. Teken een Clapp-schakeling en vertel hiervan een voordeel.
9. Waarom passen we een buffertrap toe en wóór zit die? Teken blokschema.
10. Wanneer passen we een frequentie-verveelvoudiging toe (verdubbeling of verdrie
voudiging)?
11. Welke oscillatorschakeling zouden we hierbij kiezen?
12. Wanneer noemen we een kristal actief?
13. Probeer te tekenen, hoe we een kristalplaatje uit het blok zagen wanneer we een ATsnede wensen te krijgen.
14. Tot welke frequentie kunnen we met een kristal komen?
15. Wat betekent 2e overtone van een kristal? Probeer dit met een tekening toe te

lichten.
16. Waarop berust de werking van een kristal en welk kristalmateriaal kiezen we voor
r.f.-schakelingen ?
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ZENDAMATEUR 4e les
We hebben in de vorige les de oscillatortrap bezien, met de verschillende typen van
osei Matoren.
We onderscheiden daarbij oseïllatoren die door middel van een kristal stabiel kunnen
werken, doch waarvan de frequentie van de opgewekte trilling dan niet continu regel
baar is en daarnaast: oscillatoren zonder kristalsturing. Daarvan kunnen we wel de fre
quentie over een bepaald bereik verschuiven, maar de stabiliteit van de aldus ingestelde
zender is minder stabiel. We zullen deze oscillatoren verder V.F.O.'s noemen, variabel
frequency osei llators.
In ieder geval, of de oscillator nu wel of niet met een kristal gestuurd is, de oscillator
mag niet zwaar belast worden omdat dan bij de kristalsturing het kristal te zwaar belast
wordt en er kans op breuk bestaat en omdat bij de oscillator zonder kristalsturing de
frequentie verloopt.
Wij hebben dus nodig een r.f. versterker-trap en die noemen we hier de eindtrap of:
POWER AMPLIFIER (P.A.)
Ofschoon de triode zeker niet de ideale buis voor de eindtrap is, zullen we beginnen
met deze te beschrijven. We zullen even in het midden laten hoe de roosterkrïng uitge
voerd is; de anodekring wordt gevormd door een spoel La en een condensator CQ, waar
mee de antenne op de één of andere manier gekoppeld is. Die antenne vormt een belas
ting (fïg. 1). De instelling van de buis kan op verschillende manieren plaats vinden, n.l.
in klasse A, B en C. Wij bespraken deze drie instellingsmogelijkheden reeds eerder.
Bij de instelling in klasse A verkrijgen we een output-spanning, die vrijwel evenredig
is met het input-signaal; bij de a.f. versterkingstechniek is dit een noodzaak, maar bij
de r.f. versterking niet.
Alleen bij b.v. de enkelzijband telefonie uitzendingen is A-ïnstelling noodzakelïjk,
maar het rendement van de buis is bij deze instelling maar gering en daarom passen we
deze instelling niet toe in de amateurzender. Het begrip rendement is ons reeds uit de
a.f. techniek bekend; het is de verhouding tussen de verkregen wisselstroomenergie ten
opzichte van de gebruikte gelijkstroom-voedingsenergie. Ook bij r.f. versterking kennen
we de B-instelling. Er bestaat echter een groot verschil tussen een buis in klasse B-instelling voor a.f. en voor r.f. Bij de a.f. versterking namelijk vinden we onnoemelijk
veel frequenties in de versterkte wisselstromen; zij liggen tussen, zeg 30 Hz en 12.000 Hz,
dus in een verhouding van 1 op 400 en vormen een breed frequentiespectrum.
A.f. versterking in klasse B is alleen maar mogelijk wanneer we een balansschakeling toe
passen. Bij r.f. versterking hebben we eveneens met meerdere frequenties te maken wan
neer we gemoduleerde r.f. signalen versterken, maar deze liggen toch betrekkelïjk dicht
bij elkaar; het frequentiespectrum is niet breed. We kunnen hier rustig gebruik maken
van één buis. De roosterspanning -Vg is dan ingesteld op het afknijppunt van de buiskarakteristiek, hetzij helemaal d.m.v. automatische negatieve roosterspanning, hetzij met
een rooster-condensator met oplaadweerstand, waarover de inkomende stuurenergie een
negatieve spanning doet ontstaan. Valt deze sturing, ook wel exitatie genoemd, weg,
dan is meteen de negatieve roosterspanning weg en krijgt de buis veel te grote anodestroom. Meestal passen we een (te) kleine aut. neg. rsp. toe, plus een rooster-C+R, die
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Fig.1 Een eindversterker, ontdaan van alle aanhang. De ingangskring is voorgesteld door een generator,
de antennebelasting door een weerstand.
Fig. 2 In de anodekring van deze in klasse C ingestelde buis is geen afgestemde kring opgenomen; de
buis is aan de anodezijde voor r.f. kortgesloten door de ontkoppel-C. Wanneer het p.s.a. gestabiliseerd
is zal de spanning niet dalen tijdens de anodestroom-puls.
Fig. 3 De Vg-Ia karakteristiek van de in klasse C ingestelde P.A. De instelling ligt ver beneden het afknijppunt. De amplitude van de stuurspanning V; is belangrijk groter dan de roosterruimte van de buis,
doch slechts een deel van de toppen (iets dikker getekend) drukken de buis open, n.l. zodra de inkomende
spanning
boven het afknijppunt uitstijgt.
Er loopt dan roosterstroom en de buis loopt in de verzadiging, d.w.z. de katode geeft bij elke puls zijn
maximale emissie. We zeggen dan: de buis loopt vast in zijn katode.
Fig. 4 Hier zijn de getransformeerde waarde van de antenne en de ohmse weerstand van de anodekring-inresonantie tesamen weergegeven door Ra.
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elkaar aanvullen. Op deze manier loopt er alleen maar anodestroom tijdens de positieve
spanningtóppen, maar door de vliegwielwerkïng van de L-C kring in de anodeleiding die we de tank-kring noemen - loopt er tóch een normale en volledige sïnusvormige
wisselstroom in de antenne. In ieder geval rekenen we de B-versterker nog tot de lineaire
versterkers; in principe is de output evenredig met het kwadraat van de roosterexcitatie.
We kunnen trouwens beter tussen de A- en B-instelling in gaan zitten; we spreken dan
van A-B-ïnstelling.
DE INSTELLING IN KLASSE C
Hierbij is de buis ingesteld op een punt, dat nog belangrijk onder het afknijppunt ligt.
De anodestroom is dus nul, en wanneer we met 2 buizen in balans werken, dan is bij
beide buizen de stroom nul, zolang er géén roosterexcitatie is.
Gaan we nu een wisselspanning op het rooster zetten, dan zal die amplitude daarvan
een bepaalde grootte moeten hebben, wil er enige anodestroom lopen. We zien dit in de
karakteristiek. De anodestroom bestaat uit pulsen in het r.f. ritme. We moeten daarbij
goed voor ogen houden dat bij r.f. versterking de amplitude van de exciterende roosterspanning constant is en niet groter en kleiner wordt, zoals we dat bij a.f. kennen. Zelfs
bij een in amplitude gemoduleerde zender kunnen we de r.f. output beschouwen als een
aantal wisselspanningen van gelijke amplitude, doch van onderling verschillende fre
quenties, die overigens vrij dicht bij elkaar liggen, (fig. 2).
Wij komen hierop bij het hoofdstuk Modulatie terug.
Dankzij de kortdurende pulsen die de r.f. wisselstroom in de tankkring aanstoten is het
rendement van de C-instelling heel hoog; 90% is vrij normaal. We zullen nu nader in
gaan op een trïode , als r.f. eindtrap, ingesteld in klasse C, dus beneden het afknijppunt.
We tekenen gemakshalve de op de roosterkring gedrukte excitatie als een generator van
r.f. wisselspanning V*; in de anodekring zien we nog geen tank-kring. Natuurlijk moeten
we die roosterexcitatie Vj zo groot kiezen, dat we tot een eind in het positieve roosterspanningsgebied terecht komen. We zien de anodestroompulsen la duidelijk. In de scha
keling van fig. 3 hebben we de buis zonder afgestemde kring rechtstreeks op het anodevoedingsapparaat aangesloten, dus op +hsp; de buis is dan aan de anodezijde voor r.f.
kortgesloten. Wordt de zaak nu veel anders als we wél de tank-kring met LQ en Ca aan
brengen? Inderdaad maakt dat een groot verschil, tenminste als die tankkring afgestemd
is op de frequentie van de generator in de roosterkring.
Een L-C-kring-in-afstemming gedraagt zich namelijk als een ohmse weerstand, herinneren
we ons nog wel uit de radiocursus. Verder herinneren we ons ook nog wel dat de anode
stroom in een triode niet alleen afhankelijk is van zijn roosterspanning, maar eveneens
van zijn anodespanning. We zagen reeds, dat de door de antenne gevormde belasting
parallel op de La-Ca-kring staat; we vervangen deze beide belastingen door één weer
stand Rq en tekenen dat in fig. 4.
Welnu, gaan we de tankkring op de stuurfrequentïe afstemmen (stuurfrequentie noemen
we die frequentie van de roosterexcitatie), dan zal de anode-stroom telkens bij zo'n puls
erg groot zijn, maar door de hoge ohmse weerstandswaarde van die L-C-kring zal de
spanning op de anode juist erg laag worden; de spanningval over de L-C-kring is dan
heel groot, bijna zo groot als de spanning van het p.s.a. bedraagt'.
Als we dus de condensator van de anodekring door de afstemming heen draaien, dan zien
Z4-3

h

i

*•

f»« * •!

/| pmlt—

I

«.I

—•!
Fig. 5 De anodestroom-pulsen (la)

Fig. 6 Hier is wel een weerstand
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we de anodestroom precies op de juiste afstemming sterk teruglopen. Dit verschijnsel is
belangrijk; we noemen dit een dip, in dit geval de anodestroomdip. We hebben in die
dip n.I. een belangrijk hulpmiddel om te zien of de tankkring goed staat afgestemd of
niet (fig. 5-6-7).
Links en rechts van de juiste afstemming gedraagt de tankkring LQ-Ca zich ofwel induc
tief of capacitief; we herinneren ons wel uit de radiocursus dat dit steeds het geval is
wanneer de frequentie van de z.g. opgedrukte spanning hoger of lager is dan de eigenfrequentie van een L-C-kring. We kunnen het ook zo beschouwen, dat de spanning op
de anode Va en de anodestroom in dat geval niet in faze zijn, terwijl bij juiste afstemming
VQ en la wél in faze zijn. Wanneer we nu het opgenomen vermogen van de buis bezien,
dan blijkt dus als de anodestroom la groot is, dat Va laag is en omgekeerd. Omdat het
vermogen P gelijk is aan la x Va zal dus precies op de juiste afstemming dit produkt
la x ^a
geringst zijn; ingesteld naast de afstemming zal het door de buis opgenomen
vermogen en de daardoor ontstane verwarming groter worden. Dit opgenomen vermogen
van de buis noemen we dissipatie.
Nu is die "dip" in de anodestroom la niet altijd even groot; hij wordt bepaald door de
kringimpedantie, maar bovendien door de belastingsweerstand Ra, die via die kring aan
gesloten is. (Die kringimpedantie is weer afhankelijk van de L-C verhouding en de
kringkwaliteit.) We denken hierbij aan de antennebelasting; we tekenen die Ra in plaats
van de L-C-kring; in de figuren 8 en 9 zien we de invloed van deze krïngeigenschappen
en de belastingsweerstand op de dip, die we met een draaispoel-meter in het anodecircuit
kunnen meten. Natuurlijk moet die meter met een C-tje van b.v. 1000 pF overbrugd
worden, om de r.f. buiten de draaispoel te houden.
Nu is het de bedoeling van de P.A., de power amplifier om zo veel mogelijk r.f. wisselstroomenergie uit de buis in de antenne te krijgen. We zagen reeds dat wanneer Rq een
hoge waarde heeft (dus bij een lage belasting), dan is weliswaar de spanning over kring
heel hoog, maar dan loopt er geen stroom door die uitwendige belasting RQ. Heeft Rq
daarentegen een lage waarde, b.v. één ohm, dan is de r.f. anodewisselstroom verbazend
hoog, maar dan staat er praktisch geen spanning over de kring.
En aangezien het grootste vermogen over Rq nooit gevonden kan worden als óf lQ óf VQ
nul is, moeten we "ergens" tussen deze grenzen zitten. In de grafiek (fig. 10) zien we
de waarden van de anodestroom lQ tegen Rq uitgezet; verder zien we in fig. 11 het af
gegeven vermogen P uitgezet tegen Rq en tenslotte in fig. 12 het rendement (dat we
aangeven met een Griekse letter q, tegen al weer Rq). We zien dat het maximum rende
ment bij een hogere waarde van Rq ligt dan het maximale opgenomen vermogen.
Zetten we nu de kromme van het rendement en van de opgenomen stroom lQ tegelijker
tijd uit, dan blijkt dat het maximum rendement samenvalt met 40% van de anodestroom
die we meten bij Ra = 0 ohm, de kortsluitstroom. Dit is zo ongeveer het gemiddelde van
wat we bij diverse trioden meten.
Dit is dus het maximale rendement: de meeste energie, verkregen uit een bepaalde hoe
veelheid gelijkstroom energie die we in de schakeling brengen. Wanneer we nu nog even
een samenhang van de afgegeven energie tegenover de opgenomen anodestroom onder
zoeken, dan blijkt in het algemeen bij trioden dat afgegeven vermogen op te treden bij
een anodestroom, die ca. 50% bedraagt van de kortsluitstroom, dus 50% van de stroom
bij Ra = nul.
Nu hebben we ons niet bemoeid met de ingangskring van deze triode en daar voorlopig
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Fig. 11 In deze grafiek is het opgenomen ver
mogen P uitgezet tegen dezelfde waarde van Rq.
Duidelijk zien we een maximale waarde. De stiplijn
is de la-kromme van fig. 10. Het maximum vermogen
wordt geleverd bij ca. 50% van de kortsluitstroom.
Dergelijke krommen verkrijgt men door werkelijk
punt na punt te meten en uit te rekenen:
(P = la2 x 1^)

Fig. 12 Hier zien we rendement fx tegen diverse
waarden van RQ. Hier zien we uit de kromme, dat
max. rendement optreedt bij een lQ/ die 40% van
de kortsluitstroom bedraagt.
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Fig. 13 De "onzichtbare" capaciteit
tussen anode en rooster is hier buiten
de glasballon getekend als Ca_g.

Fig. 14 Een vorm van neutrodynisering: de in balans opgestelde
anodekring levert aan zijn onderzijde een r.f. wisselspanning,
die t.o.v. aarde gelijk is aan die op de anode, doch 180° in
faze gedraaid. Via de neutrodynecondensator Cn (die hier even
groot moet zijn als Ca_g) gaat deze tegenspanning naar het
rooster.
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Fig. 15 Hier is de balans in het onodecircuit op een andere manier verkregen dan in
fig. 14.
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Fig. 16 Dit is de balans-schakeling in het roostercircuit, dat in het geval met een schermroosterbuis van nut kan zijn. C2 kan dan vele malen
groter zijn dan C], om een zeer kleine waarde
van Ra-g te neutrodyniseren. Cn behoeft dan
niet zo heel klein te zijn; de instelling is niet
zo .kritisch.

maar een cirkeltje getekend met een G er in; in feite zit die G-(enerator) vlak vóór die
roosterkring in de vorm van een drijver. We moeten de triode namelijk zoals we reeds
zagen in het roosterstroomgebied sturen, vrij ver zelfs en daarvoor is r.f. energie nodig;
met spanning zonder meer komen we er niet.
Die drijver, die we meestal op zijn Engels driver noemen, drijft dus de afgestemde rooster
kring. Daar de anodekring op diezelfde frequentie is afgestemd, hebben we een prachtige
T.P.T.G. oscillator met alle ongewenste gevolgen daarvan. De vrij grote anode-roostercapacïteït is hiervan de oorzaak (fig. 13). Gelukkig kunnen we de triode dan neutrodyniseren; eerst dan wordt een triode-P.A. stabiel.

NEUTRODYNISEREN
In figuur 13 zien we deze Cag gestippeld getekend. Die Cag is dus een condensatortje
en in deze schakeling het koppelcondensatortje. De impedantie ervan hangt natuurlijk af
van de frequentie. Deze impedantie, alsmede de impedantie van de rooster-L-C-kring en
van de anode-L-C-kring bepalen de neiging tot zelfoscilieren van de P.A., maar verder
speelt de steilheid van de buis een rol. Hoe hoger nu de frequentie wordt, des te lager
wordt de impedantie, de wisseIstroomweerstand van de Cag. En daar die Cag de koppeling
tussen de anode- en de roosterkring betekent, zien we dat een gewone triode al spoedig
onbruikbaar wordt voor hoge frequenties, tenzij we gaan neutrodyniseren.
Bij dit neutrodyniseren gaat het er om, de ongewenste trillings-overdracht via de Cag
ongedaan te maken. De eenvoudigste manier is, dezelfde trilling van de anodekring uit
in tegenfaze op het rooster te brengen, maar op papier gaat dat toch gemakkelijker dan
in werkelijkheid; juist omdat het om zulke geringe spanningen gaat. Om te beginnen
moeten we zorgen dat de faze 180° gedraaid wordt. Dit doen we b.v. door de anodekring
La “ CQ halfweg aan aarde te leggen; de beide kringuiteinden zijn dan in tegenfaze en
via Cn brengen we de gewenste spanning op het rooster (fig. 14). We hebben in fig. 15
de kring halfweg aan aarde gelegd door een tweevoudige Ca te nemen, waarvan iedere
helft gelijk is aan 2 x de normale CQ. Toch zitten hier moeilijkheden van r.f. aard, want
die anode moet ook nog gelijkspanning ergens vandaan krijgen en dat kan alleen maar
via een r.f. smoorspoel. Toch valt dit neutrodyniseren lang niet mee, vooral als het om
zéér kleine waarden gaat bij die Cn. Bij schermroosterbuizen b.v. is het op zeer hoge
frequenties soms nog noodzakelijk om te neutrodyniseren, en dan is de Cn vaak zelfs
onder de 2 pF. Er is echter niets tegen om de anodekring te laten zoals die is, maar de
roosterkring in twee helften te splitsen, hetzij met gedeelde condensator, hetzij met
gedeelde spoel (fig. 16). Bij gedeelde condensator kunnen we nog één helft variabel
laten en de andere helft vast en bovendien ettelijke malen groter, tot 40 x toe. Het
voordeel is dan, dat de impedantie van die veel grotere Cg2 véél lager is dan van de
kleine C gi; om nu de zaak te neutrodyniseren moeten we Cn evenzovele malen groter
maken. In de anodekring kunnen we dat kunstje met de ongelijke condensatoren niet
uithalen.
Het afregelen van de neutrodynisering is vrij eenvoudig te doen bij een buis met inge
schakelde gloeispanning doch zónder anodespanning. Het wel of niet ingeschakeld zijn
van de anodespanning verandert n.l. vrijwel niets aan de inwendige buiscapaciteiten,
maar het maakt wél verschil of de gloeistroom ingeschakeld is of niet. Die schakelen we
dus in.
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Afb. 16a De Philips zendbuis
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Fig. 17 Een speciale vorm van neutrodynisering voor VHF gebruik, waarbij een
spoeltje La_g wordt toegepast om met
Ca_g een afstemming te verkrijgen en
zodoende Ca_g onschadelïjk te maken;
dit geldt maar voor één bepaald, smal
frequentiegebied. Cs is de scheiding-C
om gelijkstroom uit het circuit te houden.
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Fig. 18 Balansschakeling, waarbij in-en uitgangskringen op éénzelfde frequentie F0
afgestemd zijn.

Fig. 19 De grounded-grid-schakeling
waarbij het rooster als afscherming
tussen katode en anode aan aarde
ligt; deze afscherming moet buiten
de buis voortgezet worden.
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De sturing brengen we nu op de roosterkring en regelen die af op max. rooste rstroom, af
te lezen fcuv. op een meter die we aan het koude eind van het roostere!reuit plaatsen

(fig. 14).
Verstemmen we nu de anodekring door het verdraaien van Ca en passeren we daarbij de
frequentie van de roostersturing, dan zal de roosterstroom in het algemeen op die af
stemming teruglopen. De anodekring absorbeert dan energie óf via de buïscapaciteit Cag
óf via Cn; eerst als we Cn net zolang verdraaid hebben, dat hij even groot is als Cag
zal de anodekring Ca-La niets meer absorberen. We kunnen dan rustig de anodekring
door de afstemming heen draaien zonder dat we hiervan iets bemerken aan de rooster
zijde. Dan pas gaan we anodespanning toevoeren, eerst maar een lage spanning. Op de
stand van CQ waar la een anodestroom-dip geeft zal de roosterstroom-meter zijn maxi
mum aanwijzen. Is dit niet het geval, dan moeten we Cn eventueel nog wat verstellen.
In sommige gevallen gebruiken we als P.A. een balanstrap; soms zitten zelfs beide trïoden
of tetroden in dezelfde fles. Ook dan moet er geneutrodyniseerd worden; hier zijn reeds
balansspanningen aanwezig, zowel aan de roosterkant als aan de anodekant. De afstemC's moeten hier gelijk zijn; we hebben hier dus met zeer kleine Cn's te maken, die ge
woon gekruist aangesloten worden (fig. 17). We willen tenslotte nog wijzen op een vorm
van neutrodyniseren, die daarop neerkomt, dat we de impedantie van de Cag verhogen
door uitwendig een spoeltje aan te brengen tussen de anode en het rooster (fig. 18). We
zullen dit spoeltje maar Lag noemen; samen met Cag vormt het een afgestemde kring en
de impedantie hiervan is ettelijke malen hoger dan van Cag alleen. Cn is een vrij grote
C, die rooster en anode scheidt wat betreft de gelijkspanningen. Deze methode van
neutrodyniseren is slechts werkzaam over een betrekkelijk smal gebied van het met de
L en C afstembare frequentiegebïed, terwijl de boven beschreven methoden voor het
gehele gebied gelden, dat met de betrokken spoelen en condensatoren bestreken kan
worden. Helemaal verwerpelijk is de neutrodynisering met spoeltje niet, maar het toe
passingsgebied beperkt zich tot de VHF.
Toch vormt de neutrodynisering een complicatie; om deze te ontgaan kunnen we een
speciale triode toepassen, waarbij het rooster geaard wordt. Het rooster vormt dan binnen
de glasballon een afscherming tussen katode en anode, terwijl deze afscherming dus
buiten de glasballon wordt voortgezet in de omringende afscherming van metaalplaat. De
sturing komt in dit geval op de katode. De capaciteit tussen anode en katode is uiterst
gering, dank zij die afscherming, zodat van terugwerking vrijwel geen sprake is.
Deze "groundêd grid" schakeling heeft zijn voor- en nadelen; de voorafgaande stuurgenerator "ziet" in die katode één veel lagere impedantie dan in het geval van rooster
sturing, waardoor grotere stuurenergie vereist wordt. Verloren is deze stuurenergie niet,
omdat deze in het anodecircuit weer vrij komt als extra output. We zijn hiermede voor
lopig aan het eind van de mogelijkheden met triodebuizen als P.A.

MEERROOSTERBUIZEN ALS P.A.
De enige mogelijkheid om neutrodynisering te ontgaan vinden we in de meerroosterbuizen,
de tetroden en de pentoden, waarin de capaciteit tussen rooster en anode zeer klein is;
niettegenstaande dit moeten we soms toch nog tot neutrodynisering overgaan, zoals we
zagen, maar dan op de speciale manier, omdat te kleine capaciteitswaarden bij het neu
trodyniseren niet hanteerbaar zijn. We zagen dat reeds in fig. 16. Bij sommige scherm-
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Fig. 20 Ook bij een schermroosterbuis veroorzaakt een bepaalde anodestroompuls een bepaalde spannings
vol over zijn belastingsweerstand Ra. In fig. 20 is die Ra klein; in fig. 21 zien we de toestand dat Ra groter
is; la is echter maar weinig afgenomen, omdat de spanningsvol over Ra en dus de lagere spanning op de anode
veel minderde stroom beinvloedt dan bij een triode (zie fig. 5-6-7). In fig. 21 is Ra nog groter; la is nog
maar weinig afgenomen. Een duidelijke "anodestroom-dip" zien we dus niet. Zo gauw echter, b.v. tijdens
het afstemmen, dus het zoeken naar de anodestroom-dip, de spanning op de anode Va lager zou worden dan
de spanning op het scherm rooster, dan verandert la niet verder, maar dan wordt de schermroosterstroom ls,
die normaal ca. 1/3 van de buisstroom lQ bedraagt, spoedig ontoelaatbaar groot. In het grijze gedeelte
zien we de gemiddelde anodestroom la, die voor de berekening van het vermogen telt. De grijze opper
vlakte is gelijk aan het oppervlak van de pulsen.
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Fig. 23 De anodestroom (gemiddelde) voor
een schermroosterbuis uitgezet tegen diverse
waarden van Ra. De kortsluitstroom noemen
we 100%
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Fig. 24 De kromme van het opgenomen ver
mogen P uitgezet tegen div. waarden van Ra.
Het maximum ligt bij een stroom, die ca.85%
van de kortsluitstroom bedraagt.
Fig. 25 De rendementskromme, uitgezet te
gen div. waarden van Ra. Een maximum zien
we optreden bij een stroom lQ, die 80% van
de kortsluitwaarde van la bedraagt.
Zie ter vergelijking ook de figuren voor een
triode (5-6-7).

(

roosterbuizen voor heel hoge frequenties, waarbij twee buissystemen binnen één glasballon
gebouwd zijn, ziet men twee ingebouwde neutrodynecondensatoren in de vorm van twee
staafjes binnen in de glasballon. Zij worden reeds vóór het dichtsmelten door bijbuigen
op de juiste waarde ingesteld (QQE 06/40). De schermroosterbuizen, zowel tetroden als
pentoden, vertonen op een bepaald punt grote verschillen met trioden; de grootte van de
anodestroom hangt namelijk niet zo zeer af van de hoogte van de anodespanning, maar
voornamelijk van de hoogte van de schermroosterspanning. Hieruit volgt onmiddellijk dat
we geen sterke anodestroom-"dip" mogen verwachten. Natuurlijk speelt ook hier de
waarde var. de belasting in de anodekring Rq een grote rol en deze Ra moet al flink hoog
zijn om daarover een zodanige spanningval te krijgen dat de spanning op de anode van
de buis lager wordt dan de spanning op het schermrooster. De dip krijgen we dus niet
gauw te zien bij lagere waarden van Ra. We zien hier een parallel met a.f. versterking
met pentoden. Maar het is toch zo, dat we een hoge waarde voor Rq moeten toepassen,
en we moeten nu eenmaal die "dip" zien als bewijs dat de kring goed afgestemd staat,
maar die dip mag dus niet té groot zijn, want dan zou de waarde van die spanning op de
anode tot een te lage waarde gedaald zijn en dan gaat het schermrooster fungeren als
anode voor de rest van de buis, die dan een triode wordt. Als er dan geen stroombegrenzende weerstand in het schermroostercircuit zit gaat het schermrooster rood staan en dan
is het spoedig gebeurd. Dit is echter alleen maar het geval wanneer Rq te hoog wordt, of
wanneer de anodekring in het geheel niet belast is. Dit gebeurt b.v. wanneer wij tijdens
bedrijf de verbinding met de antenne los maken. We moeten steeds voor ogen houden dat
hoge waarde voor Rq betekent: geringe belastingsweerstand. Het rendement P is ook hier
het produkt van momentele stroomwaarde en spanning over de belastingsweerstand.
Welnu, dat rendement is bij schermroosterbuizen maximaal als de anodestroom la ongeveer
80% bedraagt van de kortsluitstroom van de buis, dat was met anode rechtstreeks aan plus
h.s.p. Maximaal vermogen wordt opgenomen bij een IQ die ca 90% van de kortsluitstroom
bedraagt. Dat is dus het vermogen in de RQ, dus de antenne. Het vermogen dat er over
blijft, dus 100% - 80% = 20% wordt in de buis in warmte omgezet; we noemen dat de
dissipatie van de buis. De anode, die in hoofdzaak die dissipatie voor zijn rekening
neemt, bestaat uit zwart gemaakt blik en bezit vrij grote afmetingen, om flink warmte te
kunnen uitstralen; het schermrooster bestaat uit dunne draadjes, met geringe uitstralingsmogelijkheid, zodat de dissipatie niet groot kan zijn. Evenals bij ontvangbuizen moet het
schermrooster met een condensator naar massa of katode ontkoppeld zijn, om het scherm
rooster voor r.f. trillingen kort te sluiten; om onvoorzien hoge stromen te vermijden moet
het steeds via een serieweerstand gevoed worden (fig. 16).
Bij de klasse-C-instelling is het dus zo, dat er helemaal geen anodestroom-pulsen komen
als de amplitude van de stuurspanning niet zó groot is, dat de buis - die met een grote
negatieve roosterspanning dicht gedrukt zit - opengedrukt wordt. Of anders gezegd: de piek
waarde van Vj moet hoger zijn dan het afknijppunt van de buis onder de nul—lijn ligt.
Natuurlijk kunnen we in het roosterstroomgebied niet ongelimiteerd sturen, want tenslotte
loopt de buis in zijn verzadiging, d.w.z. de katode kan niet meer elektronen afgeven en
dan wordt de spanning op de anode = nul.
Dit is bij C-instelling dus anders dan bij instelling in klasse A of B, waar ook bij geringere
amplitude van de sturing reeds anodestroom loopt. Hoe we aan de benodigde neg. rooster
spanning komen, hebben we reeds gezien.
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BUFFER- EN ANDERE TUSSENTRAPPEN
Tussen de reeds eerder behandelde oscillatortrap en de power amplifier (de r.f. eindbuis)
zuilen we één of meer buizen met aanhangende kringen moeten toepassen.
We kunnen daarbij steeds met één zelfde frequentie werken, van oscillator tot antenne;
in dit geval noemen we de trap tussen oscillator en P.A. de buffertrap.

BUFFERTRAP
De voornaamste taak voor de buffertrap bestaat uit het leveren van de stuurenergie aan
de P.A.,wantwe zagen bij het behandelen van de oscillator, dat deze slechts zijn taak
naar behoren kan vervullen indien hij weinig energie behoeft af te geven. Deze buffer
trap schakelt men steeds in klasse A.
In de praktijk zal men de voorkeur geven aan een tussentrap, waarbij de oscillatorfrequentïe fQ verdubbeld of verveelvoudigd wordt, omdat in het algemeen gesproken, een
oscillator des te stabieler is naarmate de frequentie lager is. Verder is het bovendien
gemakkelijk om één kristalgestuurde oscillator te benutten voor verschillende frequentiebanden; via één of meer verdubbel - en verdrievoudig-trappen kunnen we een heel
eind komen met slechts één kristalgestuurde oscillator.

VERVEELVOUDIGINGSTRAPPEN
Het principe is eenvoudig: de roosterkring is afgestemd op b.v. de oscillatorfrequentie
fQ en de anodekring van diezelfde buis op een veelvoud daarvan, dus b.v. op 2 x fQ of
3 x fQ enz. (fig. 26). Deze buffertrappen zijn meestal in klasse B ingesteld.
Natuurlijk heeft de anodewisselstroom la de frequentie fQ en via een kunstgreep moeten
we er voor zorgen, dat deze anodewisselstroom een groot percentage aan derde harmonischen bevat wanneer het ons om de 3 x fQ, dus de derde harmonische te doen is. Bij
a.f. versterkers proberen we die harmonischen uit de output te houden, maar hier worden
ze juist bevorderd'. Een gemakkelijke mogelijkheid vinden we in een klasse-B-instelling
met één buis, waarbij we dan in de anodekring stroomstoten in de frequentie fQ verkrijgen.
Wanneer de L-C-kring in de anode echter op 3 x fQ afgestemd is, dan wordt deze kring
slechts één maal per 3 perioden aangestoten. Als we hem dan maar niet te zwaar belasten
vliegwielt of freewheelt hij de twee volgende perioden wel door. Er is echter één maar
aan verbonden en als we het plaatje zien (fig. 27),begrijpen we het meteen: de anodestroompuls mag niet te breed zijn, of juister gezegd, niet te lang van duur zijn, want hij
mag niet langer duren dan de duur van een puls van de frequentie waarop de anodekring
is afgestemd, dus 3 x fQ. Dit bereiken we door de pulsen minder "hoog" te maken, want
dan worden ze vanzelf smaller en dat kan door het werkpunt van de buis op een nóg
grotere negatieve waarde in te stellen, zodat er telkens maar even een korte impuls komt
om de kring aan te storen. De tijdsduur dat er wel stroom loopt is dan kort t.o.v. de
totale duur van één periode. Noemen we de duur van één periode 360°, dan kunnen we
de tijdsduur van de anodestroom-puls uitdrukken in hoekgraden. De tijd dat er dan telkens
even stroom loopt noemen we de openingshoek; die kan dan b.v.
= 45° zijn.
Door deze kleine openingshoeken is het rendement natuurlijk kleiner dan bij klasse Bschakelingen. Toch zal het wel duidelijk zijn, dat er gedurende die korte "openingstijd"
een héél hoge stroom zal lopen; bij de keus van een buis voor instelling in klasse C
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zullen we ervaren dat lang niet alle buizen zich hiertoe lenen, omdat de katode dergelijke stootbelastingen niet kan opbrengen, ook al zou de "gemiddelde stroom" (dus
het over een periode uïtgesmeerde gemiddelde van een puls) toelaatbaar zijn.
Omdat tijdens dat "doorfietsen" van de aangestoten anodekring de kans bestaat dat de
amplitude telkens even daalt is het beter om in één trap de frequentie niet meer dan
5 x te vermenigvuldigen.

BALANS-VERDUBBELAAR
Overigens zijn we niet aan de enkelvoudige trap gebonden bij de frequent ieverveelvoudigïng; in vele gevallen is het zelfs eenvoudiger om een balanstrap toe te passen;
er bestaan trouwens buizen waarbij twee triode systemen binnen één glasballon voor
komen, met boven op de glasballon uitgevoerde anoden. Ook hier werken we met de
dïchtgedrukte C-instelling voor beide buizen; vanzelfsprekend wordt nu beurtelings
door één der beide buizen de anodekring aangestoten, maar dit brengt mee dat we alleen
als verdrïevoudiger kunnen werken.
Bij 2- of 4-voudige frequentie in de anodekring zouden telkens pulsen van de buis A de
anodekring aanstoten en de pulsen in buis B de trilling weer even hard tegenwerken'.
Dat mag natuurlijk niet; door de beide buizen aan de roosterzijde echter in balans aan
te stoten en de anode van de buizen parallel te schakelen krijgen we slechts één anode
kring, die bij afstemming op 2 x fQ of op 4 x f^ kortom op even veelvouden van fQ
telkens wordt aangestoten in de goede richting (fig. 28). Dit is dan de push-pull-doubler,
maar het spreekt vanzelf, dat die weer bepaald ongeschikt is voor oneven veelvouden.
We moeten er nog even op wijzen, dat de beide buizen gelijk aan elkaar moeten zijn,
maar dat dan neutrodynisering overbodig is: zij vormen eikaars neutrodyniseringscondensatortje. Voor deze verveelvoudigtrappen kunnen we met een gerust hart trioden
gebruiken zonder neutrodynisering, want we hebben hier niet te maken met een T.G.T.P.
schakeling; anodekring en roosterkring zijn op verschillende frequenties afgestemd en
het genereren uit zichzelf gaat dan veel moeilijker ofschoon het niet onmogelijk is.
Tenslotte beëindigen we deze les weer met een paar pagina's over voorschriften en ge
bruiken uit het zendamateurisme.

DE QSL-KAART
Een verbinding tussen twee stations, een QSO wordt bevestigd door het zenden van een
QSL-kaart. Men kan dat rechtstreeks doen, regel is echter door tussenkomst van een QSLbureau. In Nederland is dat het QSL-bureau van de VERON, Postbus 400, Rotterdam. Voor

België: UBA, Postbus 634, Brussel 1.
Éénmaal in de 3 a 4 weken worden de kaarten gezamenlijk verzonden naar het QSLbureau van het land waarvoor deze kaarten bestemd zijn.
Amateurs die de kaart van hun tegenstation snel willen hebben b.v. omdat het een bij
zonder land is, waarmee ze werkten en/of de QSL-kaart is voor het aanvragen van een
certificaat, sturen hun eigen kaart rechtstreeks aan het tegenstation, meestal vergezeld
van enkele IRC's (internationale antwoordcoupons) - op de postkantoren verkrijgbaar en een aan zichzelf geadresseerde enveloppe.
De adressen van alle amateur-stations zijn te vinden in het "Radio Amateur CaII Book
Magazine".

Z4-14

Ook zijn er nog bijzondere DX-stations, die hun eigen QSL-manager hebben, b.v. van
expeditie? naar de Zuidpool, onbekende gebieden en landen waar tot dus verre geen
amateur radiostation was gevestigd.
Deze QSL-manager verlangt als regel voor de toezending van QSL's een geadresseerde
enveloppe met IRC's.
De door de QSL-bureaus te versturen kaarten, moeten zijn voorzien van een zgn. QSLzegel, welke 1 cent kost. Uit het buitenland ontvangen kaarten worden door het QSLbureau gedistribueerd over de afdelingen van de vereniging. Niet alle QSL-bureaus in
het buitenland behandelen de inkomende en uitgaande kaarten op deze wijze.
Amerikaanse en Canadese amateurs b.v. moeten om van toezending verzekerd te zijn,
zorgen dat er steeds een voldoende gefrankeerde enveloppe aanwezig is bij hun districts
QSL-manager.
Voor de uitgaande kaarten dienen deze amateurs zelf te zorgen, zodat een lijst met
adressen van de QSL-bureaus voor hen wel belangrijk is.

ADRESSEN VAN QSL-BUREAUS
Aden
Algerïë

J.M. Hem,
VSGAAA
G. Deville,

Angola
Argentinië
Aruba
Australië

L.A.R.A.,
R.C.A.
VERONA
W.I.A.

114, M.U., BFPO 69\

21, Blvd.

Congo

R.C.C.
M.T. Young
L.C.R.A.
U.C.A.R.

Victor Hugo
Box 484
Carlos Ca Ivo 1424
Box 383
P.O. Box 41
Box Hill, E.l 1
via Portugal
Box 48
Storm Gift, Brandons
Deacous Rd.
Box 425
Box 634
Box 275
Casilla 2111
Box 2353
Box 830
P.O. Box 800
B.P. 14
Box 907
Casilla 13630
Box 16
Box 584
Box 3748

Congo
Cook eilanden

Albert Noger
Bi II Scarborough

Box 2012
c/o Radio Station

Azoren
Bahama eilanden
Barbados
Bahrein
België
Bermuda
Bolivia
Brazilië
Bulgarije
Burma
Burundi
Ceylon
Chili
China
Columbia

D.R. Thompson
A. St. G. Farmer
lan Cable
U.B.A.
R.S.B.
R.C.B.
L.A.B.R.E.
Centr. Radio Club
B.A.R.T.S.

Loridon, Engeland

'iNXH.R, ■
Algiers
Buenos Aires
St. Nicolaas
Victoria
Nassau
St. Michael
Awalï
Brussel
Ham il ton
La Paz
Rio de Janeiro
Sofia
Rangoon
Usumbura
Colombo
Santiago
Taichung, Formosa
Bogota
Elisabethstad,
Katanga
Brazzaville
Rarotonga
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Dit is een bondschrijver of wel teletype-toestel, waarbij de schrijfmachine geen letters op een strook
papier typt, maar een serie gaatjes voor elke letter.
Deze strook wordt door een aftaster gejaagd, die de gaatjes omzet in elektrische pulsen. Deze pulsen
kunnen zowel met een lijnverbinding als in een draadloze verbinding doorgeseind worden, veelal met
een tempo, dat véél hoger ligt, dan wij typen kunnen. Omgekeerd kan met deze machine een serie
pulsen omgezet worden in letters op een papierstrook.
Het is niet mogelijk met het oor deze seinen te herkennen. De hoogste snelheid voor verreschrijvers
is in Europa 50 baud. De eenheid van telegraaftransmissiesnelheid is de baud, genoemd naar de
Franse uitvinder van de schrijvende telegraaf, Baudot (1845 - 1903).
Een baud is het omgekeerde van de tijdsduur van de puls, uitgedrukt in milliseconden, Eén seconde 1000 milliseconden; bij 50 baud is dat dus 1000/50 = 20 milliseconden.

afb. 21
Telexstrook, afgedrukt ter ere van ons bezoek
aan het P.T.T. ontvangstation in Nederhorst
den Berg; beneden zien we een zinnetje, The
Quick Brown Fox Jumps over the Lazy Dog,
zoals dat vaak gebruikt wordt om de appara
tuur te beproeven; alle letters van het alfabet
zitten er in verwerkt.

Costa Rica
Cuba
Curacao
Cyprus
Denemarken
Duitsland (O)
Duitsland (W)
Engeland

R.C.C.R.
R.A.R.A.C.
VERONA
C.A.R.S.
E.D.R.
DM
DARC
A Milne

Ethiopië

Amateur Radio
Club
Radio Club

Equador
Fiji eilanden
Finland
Frankrijk
Gibraltar

S.R.A.L.
R.E.F.
E.D. Will's ZB21

Ghana

John Burton

Griekenland
Guam

G. Zariffs
M.A.R.C.

Guatbmala
Guayana (Br'ts)
Haitï

C.R.A.G.
D.E. Young
Radio Club
d'Haiti
Jacobo Zelaya Jr.

Honduras
Honduras (Br:is)
Hongarije
Hongkong
Ierland
Ijsland
India
Israë
Italië
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Kenia
Korea
Kuwait
Libanon
Liberia

H.S.R.L.
H.K. Arts
I.R.T.S.
Islenzkir Radio
Amatorar
I.A.R.C.
A.R.I.
Ruel Samuels
J.A.R.L.
S.R.J.
K.A.R.L.
W.N. Burgess
R.A.L.
Ken Bale

Box 2412
Box 6996
Postbus 383
Box 216
QSL Bureau
QSL-Büro, Box 37
Box 99
29 Kechill Gardens,
Hayes Bromley
Box 1047

San José
Havana
Willemstad
Famagusta
Ingstrup
Straussberg
(8) München 27

Casilla 5757
P.O.Box 184
Box 306
Box 26
9 Naval HospitalRoad
Post and Telecomm.
Dept.
Box 564
Box 445

Guayaquil
Suva
Helsinki
Versai lies (S+O)

Box 115
Box 325
Box 943
Bo. Buenos Aires,
Cal Ie 505
P.O.Box 487
Box 185
Box 541
24 WickJow St.
Box 1058
Box 534
Box 4099
Viale Vittorio
Veneto 12
2 Lismore Ave
Box 377
Box 48
Box 30077
Central Box 162
145 St. North
Box 3245
Le Tourneau
of Liberia

Kent
Addis Abeba

Gibraltar
Accra
Athene
Agana, Guam.
Marianas Is I.
Guatamala City
Georgetown
Port au Prince

Tequcigalpa, D.C.
Belize
Budapest 4
Hongkong
Dublin 2
Reykjavik
New Delhi
Tel Aviv
Milaan
Kingston 5
Tokio
Belgrado
Nairobi
Seoel
Ahmadi 4, Kuwait
Beyrouth
Roberts Field
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Lybië
Lichtenstein
Luxemburg
Macao
Madagascar
Made i ra
Malaya
Mauritius
Marocco

Mexico
Mozambique
Nederland
Nieuw Zeeland
Nicaragua
Noord Rhodesia
Noorwegen
Oostenrijk
Oost-Pakistan
West-Pakistan
Panama
Paraguay

Peru
Philïppijnen

Polen

5A QSL Service
via Zwitserland
R. Schott
via Hongkong
via Portugal
M.A.R.T.S.
A.A.E.M.
L.M.R.E.
VERON
N.Z.A.R.T.
C.R.E.N.
N.R.A.R.S.
N.R.R.L.
Oe V.S.V.
Tïger-A.R.C.
Ahmws Ebrahim
L.P.R.A.

R.C.P.
R.C.P.
P.A.R.A.
P.Z.K.

Portugal
Roemenië
Salvador
Spanje

Syrië
Trïnidad
Tsjecho Slowakije
Uganda
Uruquay
U.S.S.R.
Venezuela
Zuid-Afrika
Zuid-Rhodesia

Zweden
Zwitserland

C.R.C.
U.R.E.
J. La Uotte Kerr
C.A.V.
R.S.E.A.
R.C.U.
R.C.U.
S.A.R.L.
R.S.S.R.
S.A.A.
U.S.K.A.

Box 372

Tripoli

35 Rue Batty Weber

Esch/Alz.

Box 587

Tananarive

Box 777
Box 467
Box 2060
Box 907
Box 812
Postbus 400
Box 489
Box 925
Box 332
Box 898
Box 999
Dacca Signals
P.O.Box 65
Box 1622
Box 512
Box 538
1546 Requesens
Box 320
Rua de D. Predo
V, 7-4
Box 95
Aparatado 329
Box 220
Box 35
St. Woodbrook
Box 69
Box 3433
Box 37
Box 88
Box 2285
Box 3037
Box 2377

Kuala Lumpur
Port Louis
Casablanca
Mexico DF
Lourenco Marqués
Rotterdam
Wellington C 1
Managua

Kitwe
Oslo
Wenen 1/9
Dacca-6
Lahore
Panama
Asunsion
Lima

Santa Cruz, Manilla
Warschau 10
Lissabon
Boekarest
San Salvador
Madrid
Damascus
Port of Spain
Praag
Kampala

Montevideo
Moskou
Caracas
Kaapstad
Salisbury
Enskede 7
Buron

INDELING AMATEURBANDEN
Op de in 1963 te Malmö gehouden I.A.R.U. region I conferentie, werden de amateurbanden als volgt voor het gebruik ingedeeld:
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3500 ...

3600 kHz (80 m) telegrafie

3600 ...

3800 kHz telefonie

7000 ...

7050 kHz (40 m) telegrafie

7050 .

7100 kHz telegr. en telef.

VHF

144 ...
145,8..

UHF

14000 ... 14100 kHz (20 m) telegrafie
14110 ... 14350 kHz telegr. en telef.

SHF

146

MHz

m) telegr. en telef.
telegr. voor DX

420 ...

460

MHz (70

1215 ...

1300

MHz (25

cm) telegr. en telef.

MHz (13

cm) telegr. en telef.

2300 ...

14100 ... 14110 kHz telepr. en telegr.

145,8 MHz ( 2

2450

cm) telegr. en telef.

3400 ...

3475

MHz ( 9

cm) telegr. en telef.

5650 ...

5850

MHz ( 5

cm) telegr. en telef.

21150 ... 21450 kHz telegr. en telef.

10000 ... 10500

MHz ( 3

cm) telegr. en telef.

28000 ... 28200 kHz (10 m) telegrafie

21000 ... 22000

21000 ... 21150 kHz (15 m) telegrafie

MHz ( 1,5 cm) telegr. en telef.

28200 ... 29700 kHz telegr. en telef.
Deze toewijzing van de banden geldt, zoals uit bovenstaande reeds blijkt niet voor alle
landen. Vele uitzonderingsgevallen zijn o.a. mogelijk. Zo heeft men de wereld verdeeld
in 3 zones - regions - welke zijn aangegeven op onderstaand kaartje.
In de tabel zijn de frequentie-indelingen voor
iedere "Region" afzonderlijk aangegeven met de
uitz'onderingen, welke voor de verschillende landen
worden gemaakt.

1) In Denemarken, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Nyassaland, Oostenrijk, Rodesia,
Ver. Koninkrijk, Tsjecho-SIowaki je, Z.W. Afrika, Zuid-Afrika, Zwitserland kan aan
amateurs een band van max. 200 kHz worden toegewezen met een vermogen van ten
hoogste 10 watt.*)
2) Behalve luchtvaart mobiel.
3) Australië: 3.500 - 3.700 kHz. India: 3.890 - 3.900 kHz amateurs.
4) Rusland: ook vaste diensten 14.250 - 14.350 kHz.
*) Nederlandse zendamateurs kunnen een speciale vergunning bij PTT aanvragen voor
het werken in het bandje van 1825-1835 kHz.
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BAND
MHZ

1,8

REGION 1

1.715 - 2.000 1)
1.800 - 2.000
vaste en mobiele diensten 7) amateurs, vaste- en mob.
amateurs
diensten 2) radionavigatie
3.500 - 3,800

3,5

REGION 2

amat., vaste- en mob.
diensten 2)

3.500 - 4.000
als region 1

REGION 3
1.800 - 2.000
als region 2
3.500 - 3.900 3)
Amateurs,vaste- en
mob. diensten

7.000 -7.100
amateurs

7.000 - 7.300
amateurs

7.000 - 7.100
amateurs

14

14.000 - 14.350
amateurs

14.000 - 14.350
amateurs

14.000 - 14.350
amateurs

21

21.000 - 21.450
amateurs

21.000 - 21.450
amateurs

21.000 - 21.450
amateurs

28

28.000 - 29.700
amateurs

28.000 - 29.700
amateurs

28.000 - 29.700
amateurs

50 - 54 5)

50 - 54 6)

om roep

50 -54
amateurs

144

144 - 146
amateurs

144 - 148
amateurs

144 - 148 7)
amateurs

220

220 - 225 8)

220 - 225
amateurs, app.v.afstandsbepaling

430 - 440 9)

420 - 450
app.v.afstandbepaling,
amateurs

420 - 450
als region 2

1215 - 1300
app.v.afstandbepaling
amateurs

1215 - 1300
als region 2

2300 - 2450
afstandbepaling, amateurs,
vaste- en mob. diensten

2300 - 2450
als region 2

7

50

430

amateurs, app.v.afstand
bepaling

1215

afstandbepaling, amateurs

1215 - 1300 10)

2300 - 2450 10)
2300

vaste diensten, amateurs
mob. en afstandbepaling

amateurs

3400

3400 - 3475
Vaste- en mob. diensten,
afstandbep. (amateurs)

3300 - 3500
afstandbepaling, amateurs,

3300 - 3500
als region 2

5650

5650 - 5850 10)
afstandbepaling amateurs

5650 - 5850
als region 1

5650 - 5850
als region 1

10.000

10.000 - 10.500 '2)
afstandbepaling amateurs

10.000 - 10.500
als region 1

als region 1

21.000 - 22.000

21.000 - 22.000
amateurs

21.000 - 22.000
amateurs

21.000
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amateurs

10.000 - 10.500

r

(Noten 1 t/m 4 zie blz. 19)
5) Kongo, Nyassaland, Rhodesia, Ruanda-Urundi, Zuid-Afrika, Z.W.-Afrika is in band
50-54 voor amateurs.
6) Uitzonderingen gelden voor: Australië 56 - 58 MHz voor amateurs, Malaya, NieuwZeeland, Singapore 51-54 MHz voor amateurs.
In India, Indonesië, Iran en Pakistan band toegewezen voor vaste- en mobiele diensten.
7) Australië: na 1 juni 1963: 148 - 150 MHz.
8) Uitsluitend voor: Nyassaland, Rhodesia.
9) Uitzonderingen voor: Ver. Koninkrijk: 420 - 450 MHz, amateurs.
10) Uitzonderingen voor: Duitsland 1250 - 1300 MHz amateurs.
2300 - 2350 MHz amateurs.
5650 - 5775 MHz amateurs.
11) Uitsluitend voor: Duitsland, Israël, Nederland, Oostenrijk, Ver. Koninkrijk.
12) Uitzonderingen voor: Duitsland, Zwitserland. 10.250 - 10.500 MHz amateurs.
INTERNATIONALE SPELNAMEN VOOR RADIO-TELEFONIE
We willen nu nog even een overzicht geven van de afkortingen, die we bij het spellen
gebruiken, want in dit opzicht geeft het mondeling doorgeven van internationaal niet
bekende woorden of eigennamen, nog wel eens aanleiding tot misverstand. Gaan we nu
spellen en gebruiken we daarbij wéér woorden, die niet algemeen bekend zijn, dan zijn
we weer even ver. Hier volgt dan een tabel van in Nederland bruikbare afkortingen en
drie lijsten voor internationaal gebruik voor de luchtvaart (ook in Nederland), de
ARRL (dat is de Amerikaanse Veron) en de Nato.
ALFABET

NEDERLAND
(TELEFOON)

A
B

ANNA
BERNARD
CORNELIS
DIRK
EDUARD
FERDINAND
GERARD
HENDRIK
IZAAK
JAN
KAREL
LODEWIJK

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

MARIE
NICO
OTTO
PIETER
QUOTIËNT

EUROPA

INTERNATIONAAL
(LUCHTVAART)

ALFA
AMERIKA
BOSTON
BRAVO
COCA
CANADA
DENEMARKEN DELTA
ENGELAND
ECHO
FOXTROT
FRANKRIJK
GOLF
GUATAMALA
HOTEL
HONOLULU
INDIA
ITALIË
JAPAN
JULIETT
KILO
KENTUCKY
LIMA
LIBANON
METRO
MEXICO
NOORWEGEN NECTOR
OSCAR
ONTARIO
PAPA
PORTUGAL
QUEBEC
QUEBEC

ARRL

NATO *)

ABLE
BAKER
CHARLIE
DOG
EASY
FOX
GEORGE

ALFA
BRAVO
CHARLIE
DELTA
ECHO
FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSCAR
PAPA
QUEBEC

HOW
ITEM
JIG
KING
LOVE
MIKE
NAN
OBOE
PETER
QUEEN
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AlfaBET
R
S
T
U
V
W
X
IJ

z

NEDERLAND
(TELEFOON)

EUROPA

RUDOLF
SIMON
TEUNIS
UTRECHT
VICTOR
WILLEM
XANTHIPPE
IJMUIDEN
ZAANDAM

RADIO
SANTIAGO
TEXAS
URUQUAY
VENEZUELA
WASHINGTON
XYLOFOON
YPSILON
ZANZIBAR

INTERNATIONAAL
(LUCHTVAART)
ROMEO
SIËRRA
TANGO
UNION
VICTOR
WHISKEY
EXTRA
YANKEE
ZULU

ARRL
ROGER
SUGAR
TARE
UNCLE
VICTOR
WILLIAM
X-RAY
YOKE
ZEBRA

NATO *)
ROMEO
SIËRRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
X-RAY
YANKEE
ZULU

Alle getallen, behalve gehele duizendtallen dienen te worden overgebracht door ieder cijfer
afzonderlijk uit te spreken, het woord "THOUSAND" wordt uitgesproken als "TOUSAND",
"THREE" als "TREE".

B.v.
GETAL

10
75
100
2000
2500
12000

UITGESPROKEN ALS:
WUN ZERO
SE VEN FIVE
WUN ZERO ZERO
TOO TOUSAND
TOO FIVE ZERO ZERO
WUN TOO TOUSAND

De komma in getallen wordt uitgesproken als "De-cï-mal", b.v.: 118,1 WUN WUN AIT
DECIMAL WUN.
DE IARU
Hier volgt een lijst van de 51 organisaties van zendamateurs, die aangesloten zijn bij de
International Amateur Radio Union.
AAEM
ARCI
ARI

Association des Amateurs Emetteurs du Maroc
Amateur Radio Club India
Assoziazione Radiotechnico Italiana

American Radio Relay Leraque (VS)
ARRL
Burma Amateur Radio Society
BARS
CS-ARRL Canadïan Section ARRL
Club de Radio Aficionados de Guatemala
CRAG
Deutscher Amateur Radio Club (W.-Duitsland)
DARC
Experimenterende Danske Radio amateur
EDR
GRC
Guyaquil Radio Club (Equador)
HKARTS Hongkong Amateur Transmitting Society
IARC
Israël Amateur Radio Club
*) Aanbevolen voor amateurgebruik in Region 1 op de IARU conferentie te Malmö (juni
1963).
Z4-22

De taak van de IARU is zeer omvangrijk en voor het zendamateurisme van het grootste
belang. Een van de belangrijkste opgaven van IARU is de bevordering en verspreiding
van het KG verkeer tussen de amateurs in de verschillende landen, de samenwerking
tussen de afzonderlijke nationale amateur organisaties in aangelegenheden van gemeen
schappelijke interesse.
De IARU verleent aan amateurs, die kunnen aantonen dat zij KG verkeer onderhouden
met al de zes amateur continenten, het WAC diploma (Working with all continents) een
wensdroom van iedere zendamateur.
De activiteiten van de IARU worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan van de ARRL,
het bekende maandblad QST.
In de landen die om e.o.a. reden niet bij de IARU zijn aangesloten, wordt het KG zend
amateurisme meestal wel beoefend. Zendverkeer met die landen is dus wel mogelijk.
De adressen van deze organisaties vinden we in de lijst van QSL-bureaus.

VRAGEN BIJ DE 4e LES
1. Waarom stellen we in de zendtechniek de Power Amplifier vrijwel steeds in klasse C in?
2. In welk opzicht verschilt het frequentiespectrum in een a.f.-versterker van het spectrum
in een r.f.-versterker?
3. Hoe gedraagt zich een op zijn resonantie-frequentie afgestemde L-C-kring, gezien
uit het oogpunt van anode-belasting ?
4. Wanneer het rendement van een Power Amplifier 80% bedraagt, wat wil dat dan
zeggen voor zijn belastingsweerstand en wat wil dit zeggen voor de buis?
5. Als we bij een triode een sterke anodestroom-dip meten, wat wil dat dan zeggen?
6. Vertel wat we onder de kortsluitstroom van een buis verstaan.
7. Welk percentage van die kortsluitstroom moet bij een triode de anodestroom
bedragen voor maximum rendement. Waarom niet 100%?
8. Het in de anodekring van een P.A. opgenomen vermogen P = lxE = l^xR wordt
bepaald door de stroom door buis en belastingsweerstand. Vertel iets over die be
lastingsweerstand a) bij een triode b) bij een schermroosterbuis.
9. Wat kan er gebeuren als we een sterke anodestroomdip bij een schermroosterbuis
waarnemen ?
10. Wat is het doel van het neutrodyniseren?
11. Teken een neutrodyniserihgschakeling en verklaar deze.
12. Vertel waarom we een buffertrap toepassen.
13. Vertel waarom we frequentieverveelvoudiging toepassen.
14. Vertel in eigen woorden wat we onder de openingshoek bij zendbuizen verstaan
en hoe we die in de hand hebben.
15. Mogen we tijdens het zenden de antenne losmaken? Waarom wel (of niet) ?
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ZENDAMATEUR 5e les
In de vorige lessen hebben we de oscillator trap, de eindtrap,de buffertrap en de even
tuele verveelvoudigertrappen leren kennen. In deze les zullen we de modulatie bespreken.
Alleen wanneer we in morse-code de draaggolf uitzenden, dus bij CW-werken, volgens
Al, komt de draaggolf zonder meer in de lucht. In alle andere gevallen veranderen we
iets aan de draaggolf om onze signalen over te brengen en deze handeling noemen we de
modulatie.
Diverse modulatiesystemen
We zagen reeds onder de "Definities" in les 1, dat bij telefonie, dus spraak- of muziekoverdracht, verschillende methoden van modulatie bestaan en ook voor de overdracht
van telegrafiesignalen bestaan er verschillende systemen. We zullen nu eerst even
in het kort de bestaansredenen en toepassingsgebieden van deze uiteenlopende systemen
bespreken.
Eerst herhalen we hier dit lijstje uit les 1:
Al telegrafie met ongemoduleerde draaggolf
A2 telegrafie met amplitude gemoduleerde draaggolf
A3 telefonie met amplitude gemoduleerde draaggolf
A3A enkelzijband telefonie met verzwakte draaggolf
A3B dubbelzijband telefonie met twee onafhankelijke zijbanden
A3J enkelzijband telefonie met onderdrukte draaggolf
F1
telegrafie met frequentie-verschuiving van de draaggolf
F2 telegrafie met frequentie-gemoduleerde draaggolf
F3 telefonie met frequentie- of faze gemoduleerde draaggolf
Al staat hier geheel apart: de draaggolf, die in morse ritme wordt uitgezonden, waarbij
de zender telkens even geactiveerd wordt en dan weer zwijgt (fig. 1).
A2 en A3 verschillen op zichzelf niet veel; in het éne geval wordt een heel gamma van
laag-frequent trillingen geproduceerd (muziek en spraak); in het andere geval slechts
één toon, die dan met de sleutel in- en uitgeschakeld wordt.
De gevallen A3A en A3J verschillen principieel niets; het is slechts een gradueel ver

schil.
Bij de amplitude modulatie namelijk stellen wij het voor, dat de amplitude van de draag
golf tijdens de zenderpauze, dus ongemoduleerd, ingesteld wordt op b.v. de helft van de
max. amplitude.
Bij het modulatie-systeem zou de amplitude dan van nul tot max. variëren.
In feite blijken echter bij dit modulatie-systeem, dat eigenlijk een meng-systeem is,één
trilling links en rechts op gelijke afstand naast de draaggolf opgewekt te worden bij
modulatie met één toon en een heleboel trillingen bij modulatie met spraak of muziek.
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Fig. 1. De draaggolf wordt tel
kens even uitgezonden en dan
weer onderbroken bij ongemo
duleerde telegrafie-uitzendingen (Al).

Fig. 2. De seinsleutel is in de minleiding tussen p.s.a. en
de PA. Vonkvorming is een gevaar: één der sleutelcontacten staat tijdens een zendpauze op + hsp via de PA.
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Fig. 3. Sleutelen in het roostercircuit. Tijdens zendpauze staat
het rooster op -300 V = .
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De amplituden van deze trillingen op nevenfrequenties, die men tesamen vat onder de
naam "zijbanden", zijn steeds kleiner dan de helft van de amplitude van de centrale
draaggolf, want de amplitude van de a.f. signalen varieert; de diverse tonen worden nu
eenmaal niet steeds maar op maximale sterkte uitgeblazen.
Het wonderlijke is nu, dat die centrale trilling, de draaggolf, eigenlijk gerust gemist
kan worden. Om energie te sparen onderdrukt men hem in A3A gedeeltelijk en in A3J
geheel.
Bij A2 gaat men nog verder: daar moduleert men de beide zijbanden met verschillende
signalen, waarbij de draaggolf eveneens onderdrukt is. Hier is het nut bovendien gelegen
in de ruimtebesparing in de band.
Bij F1 wordt wel steeds een draaggolf uitgezonden, maar zodra we de morsètoets indruk
ken, verschuift de frequentie een weinig. De ontvanger zal men meestal op de laatst
genoemde afstemmen; men heeft dan C.W. ontvangst.
Bij F2 wordt in morse ritme slechts één toon uitgezonden, waarbij de zender even telkens
een bepaalde waarde van zijn draaggolf afgaat.
Het aantal malen per seconde, waarin dat geschiedt, stemt overeen met de laag-frequent
modulatie. Is dit één toon van 1000 Hz, dan wijkt de frequentie van de zender 1000 x
per seconde een weinig van de nominale frequentie af.
Hoe ver bedraagt deze uitwijking? Nu, deze uitwijking geschiedt in evenredigheid met
de luidheid, dus de amplitude van de a.f.-signalen. En dan bestaan er afspraken: voor
goede geluidsweergave is bij FM uitzendingen de maximale afwijking van de nominale
frequentie gesteld op 75 kHz, terwijl bij het TV geluid hiervoor 50 kHz is gekozen.
Deze frequentie-uitwijking, frequentie-zwaai, in het Nederlands, ook wel deviatie of
swing genoemd, staat in nauw verband met de frequentie van de gebruikte draaggolf en
de vereiste geluidskwaliteit.
Bij F2 is er sprake van één toon en is een geringe frequentiezwaai reeds voldoende.
Bij F3, waar meerdere tonen met grote onderlinge sterkteverschillen worden uitgezonden,
komen we dus op hoger waarde. Voor amateur-spraak gebruik is ook een geringer deviatie
reeds voldoende: we spreken dan van Narrow band FM, of smalle band FM.
Ook de hier beschreven afwijking van de nominaal-frequentie is een vereenvoudigde om
schrijving van wat er gebeurt. In feite komen er, in a.f. ritme, telkens een massa zijbanden
voor de dag, die een breed frequentie spectrum beslaan. Met behulp van de z.g. Bessel'se
functie kan dit frequentiespectrum berekend worden.
Naast deze frequentie-afwijking kan ook geluidsmodulatie overgedragen worden door de
faze van de draaggolf te verschuiven.
Hierbij verandert de nominaal frequentie dus niet, om even bij onze vereenvoudigde
voorstelling te blijven, maar de sinusjes ijlen even vóór of na ten opzichte van de plaats
die ze eigenlijk hadden behoren in te nemen. Ook het spectrum van deze faze-modulatie
kan breed zijn.
De frequentiemodulatie neemt belangrijk meer plaats in dan de amplitude-modulatie. In
het normale middengolfgebied zouden praktisch maar een paar FM zenders kunnen zitten
bij een swing van 75 kHz. Alleen in de UHF en VHF gebieden wordt FM gebruikt. De
voordelen zijn een gunstiger signaal-ruis verhouding, waarbij zwakke signalen beter
boven de ruis uitkomen. Verder kan bij muziekuitzendingen een breder spectrum, dus
hogere tonen uitgezonden worden, tot 15000 Hz. toe, waarbij de hoge tonen, dus de hoge
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Fig. 4. Sleutelen tegelijkertijd in roostercircuit
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en in de anodekring, d.w.z. in de toevoerleiding
van min p.s.a. naar de katode.

Fig. 5. Links: de ideale vorm van een seinteken. Rechts een seinteken, waarbij frequentie en amplitude aanzwellen en bij afloop
van het teken weer afnemen: het tjoepen bij sleutelen in de oscillatorkring, als hiertegen geen maatregelen zijn genomen.
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Fig. 6. Als 4, doch met goede filters
om de sleutelklik te vermijden.

frequenties, vóór het uitzenden extra versterkt worden, om na de ontvangst verzwakt te
worden; eventuele ruis wordt dan in gelijke mate verzwakt. Dat zou men bij de AMzenders in het midden- en langegolfgebied natuurlijk óók kunnen doen, maar daarvoor
zijn de banden te smal. Men zou het een bezwaar van FM uitzendingen kunnen noemen,
dat er een bijzondere detector voor nodig is: de discriminator of de ratio-detector.
Bij het AM-zenden moeten we er voor zorgen, dat niet tevens de frequentie heeri en
weer zwaait; bij FM uitzendingen daarentegen moet de amplitude tijdens het uitzenden
constant gehouden worden. Opgemerkt moet worden, dat de allereerste uitzendingen
indertijd tevens gepaard gingen met frequentiemodulatie. Toen men zich daarvan, reken
schap gaf, is men op amplitude modulatie overgegaan, maar in feite is dat toen een vrij
willekeurige keuze geweest.

Zenden met de seinsleutel volgens A1
Als eisen moeten we stellen:
Volledige onderbreking van de r.f. uitstraling in de zendpauzes. Geen invloed op de oscillator; geen invloed op de toonzuiverheid, dus stabiele frequentie, snelle inzet van het
seinteken na het neerdrukken van de sleutel. Geen radiostoring.
We zouden dit kunnen doen door b.v. in de hoogspanningsvoeding de stroom te onderbre
ken met een relais; het zou te gevaarlijk zijn om de sleutel zelf in die hsp. schakeling
op te nemen (fig. 2). Toch is deze methode vrijwel onuitvoerbaar in verband met de vonkmoeilijkheden, zelfs al zouden we vóór het voedings-apparaat in het net-circuit gaan
zitten. Bovendien zouden na het loslaten van de sleutel de condensatoren nog even tijd
nodig hebben om leeg te lopen en eveneens om bij het neerdrukken weer gevuld te wor
den, al zouden we de R-C tijd van het filter zó klein kiezen, dat we nog onder de l/50
sec. zitten.
Gaan we achter het afvlakfilter zitten, dan ook zijn de vonkstoringen veel te moeilijk
weg te werken. Van het filter wordt gedurende de zendpauze geen stroom afgenomen en
bij het zenden wel; de spanning loopt dus telkens op en valt weer, waardoor de frequentie
gaat zwaaien, tenzij we de zaak met een kristal gestuurd hebben. Toch een onmogelijke
methode.
De sleutel in het rooste rei reu it van de P.A. opnemen is de volgende mogelijkheid. Het
rooster komt dan z.g. open te staan, het laadt zich op in de zendpauze en de trillingen
zijn dan inderdaad weggevallen. Tenminste, als de isolatie van het rooster heel goed is,
anders vindt van tijd tot tijd even een weglekken van de lading plaats en komt de zender
even op, het z.g. druppelen.
Maar al zouden de trillingen in de anodekring werkelijk stoppen, dan kan nog door buiseïgenschappen de stroom zodanig oplopen dat de buis er aan ten gronde gaat.
Daarom kunnen we beter bij het werken met de sleutel het rooster telkens van aarde op
een hoge negatieve spanning leggen, waardoor de buis afgeknepen wordt (fig. 3).
Dit vereist echter een gestabiliseerd p.s.a., anders vliegt in onbelaste toestand de spanning
van het p.s.a. omhoog.
Een andere mogelijkheid tot sleutelen in het rooster zonder extra negatief vinden we,
wanneer we zowel rooster circuit als anodecircuit tegelijkertijd onderbreken, d.w.z. het
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Fig. 7. De draaggolf op 800 kHz
met twee zijgolven op resp. 790
en 810 kHz bij modulatie met
één toon van 10.000 Hz.
Boven: modulatie met 20%.
Onder: modulatie is 100%.
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Fig. 8. Links een r.f.-trilling met een Frequentie van 1 MHz; rechts
daarnaast een a.f.-triHing met een frequentie van 1000 Hz.

(ft

ft

i

II III

I

Fig. 9. Een r.f.-trilling wordt gemoduleerd met een a.f.-trilling, waarvan de'
amplitude even groot is. Resultaat: een r.f.-trilling waarvan de amplitude
varieert van nul tot het dubbele van de oorspronkelijke waarde, in de fre
quentie van het audio-signaal. De buitenomtrek van de rechter figuur noemen we de "omhullende" ofwel de "modulation envelope" in het Engels.
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anodecircuit moet even eerder gesloten worden don het roostercircignL want?zolang het
roostereireuit nog niet dicht is kan de anodestroom niet lopen op zijn volle waarde. Dat
anodecircuit mogen we natuurlijk ook in de katode-verbinding onderbreken (fig. 4).
We moeten hier een paar nare mogelijkheden-van het werken met de sleutel noemen,
namelijk het tjoepen (= chrip) en de sleutelklik (= click):
De tjoep ontstaat wanneer we met de sleutel de oscillator in- en uitschakelen. Deze
start n.L niet onmiddellïjk in de juiste frequentie/ doch spoedig is deze echter bereikt.
Dit verlopen van frequentie is altijd te horen als een aanzwellend toontje (fig. 5).
De sleutelklik horen we als bijvoorbeeld de sleutel in de katodeleiding van de power
amplifier is opgenomen. Zouden we nu géén grote condensator in dit circuit opgenomen
hebben, dan verandert de stroom wel heel abrubt. De kleine r.f. condensator kan dat
niet verhinderen. Meestal neemt men nu een C van enige F's en een zodanige R, dat
de stroom slechts geleidelijk kan toe- of afnemen; het R-C produkt, de tijdconstante,
bedraagt dan enkele milliseconden.
Ook in de roosterkring is een enkelvoudig of dubbel-filter wel op zijn plaats. Bestaat de
kans dat het rooster bij geopend sleutelcontact een ongedefineerde waarde aanneemt, nu,
dan brengen we vast negatief aan zoals we in fig. 3 doen of we schakelen de zaak volgens

figuur 6.
Toch leveren deze sleutelmethoden grote belastingsvariaties in het p.s.a., zodat het beter
is telkens bij onbelaste buis een andere belasting in te schakelen als ballast. In de scha
keling zien we hoe het negatief voor de ballastbuis zich automatisch instelt op een hoog
negatief via de spanningval zolang de P.A.-buis werkt.
Voorlopig niet meer over de sleutel. We gaan naar de modulatie met spraak of muziek!

Amplitudemodulatie
We schreven reeds eerder in deze les, dat het moduleren een mengproces is, waarbij,
evenals bij de mengbuis in de superheterodyne, een som- en een verschilfrequentie voor
komt, plus de beide oorspronkelijke trillingen, waarvan de laagfrequent component geheel
verdwijnt, omdat de r.f. circuits hiervoor geen belastingsweerstand vormen.
Bij het moduleren van een zender is dat al niet anders en ook hier vinden we dé a.f.
trilling niet terug.
Uiteindelijk hebben we dus te maken met de draaggolf en met de beide mengprodukten,
n.l. de som en het verschil.
In figuur 7 tekenen we deze toestand, waarbij we dus links en rechts van de centrale
frequentie (= de draaggolf) de beide zijgolven zien.
De afstand van deze zijgolven tot de draaggolf bedraagt evenveel als de a.f. toonhoogte
bedraagt. Deze toestand zou b.v. kunnen bestaan als we één toontje van 10 kHz uit
zendend in- en uitschakelbaar met de morse-sleutel.
Wanneerwe het echter over amplitude-modulatie hebben, maken we vaak gebruik vaneen
eenvoudige voorstellingsmettode. We tekenen dan eerst de draaggolf in een grafische
voorstelling (fig. 8), die natuurlijk sterk vergroot is, want een frequentie van b.v. 1 MHz
bevat 1 millioen sinusjes per, seconde. We beelden dan maar zeg 20 sinusjes af en die
komen ter wereld in 20 microsecondenl Dan tekenen we daarnaast de grafische voorZ5-7
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Fig. 10. Overmodulatie: De amplitude van het a.f.-signaal is groter dan die
van het r.f.-signaal. De anodespanning kan niet kleiner worden dan nul: hij
blijft net zolang nul als de momentele waarde van de a.f.-amplitude groter
is dan het r.f.-signaal. Er komen dus onderbrekingen.

Fig. 11. Ondermodulatie: de amplitude van het a.f.-signaal is kleiner dan
die van de r.f.-trilling. Deze situatie komt het meest voor.
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Fig. 12. Bij modulatie van een draaggolf met 3 audio-frequenties van resp.
500 Hz, 5000 en 10.000 Hz zien we een frequentie-spectrum van 7 fre
quenties ontstaan.
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stelling van die toon van 1000 Hz. Eigenlijk zouden die niet op één plaatje kunnen met
die r.f. trillingen, want één sinus-golf daarvan duurt wel 1 milliseconde. Voorde duide
lijkheid tekenen we ze toch maar naast elkaar op één plaatje (fig. 9) en dan zien we
hoe we de amplitude van de r.f. draaggolf door die a.f. modulatie kunnen variëren van
nul tot zijn dubbele waarde. Dat is dus alleen maar mogelijk, als de a.f. amplitude even
groot is als de r.f. amplitude. We zeggen in dat geval, dat de zender voor 100% gemo
duleerd is. Meer kan niet, want als de a.f. amplitude groter wordt, nu, dan zou de r.f.
amplitude even onderbroken worden. En dat kan niet. Minder dan 100% moduleren kan
dus wel (fig. 10).
Nu herhalen we eveq, dat deze voorstelling, dat de amplitude groter en kleiner wordt,
alleen maar voor het gemak gehanteerd wordt; in werkelijkheid verandert de draaggolf
amplitude helemaal niet tijdens het moduleren, of dat riu diep is of niet (fig. 11). Bij
100% modulatie bedraagt de amplitude van de beide zijgolven precies de helft van de
draaggolfamplitude. Waarom dit zo is moeten we hier onbesproken laten. Verzwakken
we de a.f. amplitude, dan wordt alleen de amplitude van de beide zijgolven kleiner dan
de helft van de r.f. amplitude.
Maar in het geval van muziek, of spraakuïtzendingen ontstaan er na elkaar en ook wel
gelijktijdig zeer vele a.f. trillingen van verschillende frequentie en van zeer afwisse
lende amplitude. In dat geval is er geen sprake van zijgolven maar van hele zijbanden,
die ook weer steeds eikaars spiegelbeeld vormen.
Voor het gemak tekenen we even 3 verschillende a.f. trillingen (fig. 12), n.l. een hoge
toon van 10000Hz, één van 5000 Hz en een van 500 Hz. Bij het moduleren met deze 3
trillingen van een draaggolf van 1 MHz = 1000.000 Hz ontstaan er dus trillingen in de
navolgende frequenties: 1000.000 Hz.
1000.000 1000.000+
1000.000 1000.000 +
1000.000 1000.000 +

10.000
10.000
5.000
5.000
500
500

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

=
=
=
=
=
=

990.000
1010.000
995.000
1005.000
999.500
1000.500

Hz
Hz
Hz
Hz
Hz
Hz

Dat zijn 7 trillingen, die we in de grafiek zien. Zij vormen tesamen de zijbanden van de
zender en als de toeltand van 100% modulatie bereikt is, dan wordt dus het uitgezonden
vermogen van de gehele zender ca. 4 x zo groot. Dit is niet zo onbegrijpelijk: de draag
golf zelf verandert niet door die modulatie;-die levert zijn maximum en die zijbanden
leveren tesarnen nog daarbij ca. 4 x zoveel energie. Nu is dit wel de ongunstigste toe
stand die maar mogelijk is: 100% modulatie met één toon. In de praktijk zal bij 100%
modulatie slechts nu en dan een piek die 100% bereiken. Gemiddeld rekent men er op,
'dat bij spraak- en muziek uitzendingen het r.f. vermogen 1,5 x het ongemoduleerde ver
mogen bedraagt.
Nu komen we tot de praktische vragen. Kunnen al die r.f. signalen door één enkele
antenne uitgezonden worden? Nu, in feite zijn al deze inrichtingen als de antenne en
de tankkring van de zender niet zo selectief, zo smalbandig, dat de zijbanden verzwakt
zouden worden. Bij zeer brede uitzendingen, zoals bij televisie, waarbij de signalen 5
MHz breed worden, zijn natuurlijk extra maatregelen noodzakelijk.
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Fig. 13. Het frequentiespectrum van een omroepzender, waarbij de hoogste
modulatie-frequentie 5000 Hz bedraagt.
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Fig. 14. Indien een zendbuis permanent
100 watt kan leveren bij gebruik als telegrafiezender en diezelfde zendbuis
moet bij amplitude modulatie 150 watt
leveren, dan moet die energie ergens
vandaan komen. Bij anodemodulatie
wordt die extra energie (50 watt)
opgebracht door een a.f.-versterker.
100 W r.f.'SOW ë.f.

"MHZ
Fig. 15. Indïen deze buis echter deze 150 watt niet kan verwerken, omdat dan zijn toegelaten
dissipatie overschreden wordt, moeten we de r.f.-sturing zoveel verminderen, dat hij slechts 30
è 40% van zijn r.f.-vermogen levert tijdens de modulatie-pauze. Bij 100% modulatie kan dan
het vermogen in de buis vergroot worden,zonder dat de max. dissipatie overschreden wordt.
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De tweede vraag is, kan die energie door één buis geleverd worden? Ja, als we er maar
van uitgaan, dat de r.f.-PA in zijn pieken dit grote vermogen moet kunnen leveren; dat
zijn dus de ogenblikken van 100% modulatie. Zou diezelfde buis voor telegrafie benut
worden, dan zouden we hem dus permanent dat vermogen kunnen laten leveren en nu
moeten we er in berusten, dat dergelijke pieken zeldzaam zijn en dat hij dus eigenlijk
meestal maar 30% van zijn krachten levert.
Dit is het algemene principe van amplitude modulatie: tijdens modulatie neemt de uit
gezonden r.f. energie belangrijk toe.
Gelukkig bestaan er ook andere mogelijkheden om in amplitude te moduleren, waarbij
we een kleiner r.f.-PA kiezen, die permanent op volle kracht werkt en waarbij de toe
name dan afkomstig is,hetzij van een afzonderlijke a.f. versterker, hetzij van een af
zonderlijke r.f. versterker (fig. 13 t/m. 15).
We gaan duseens diverse modulatiemogelijkheden bezien, waarbij we stellig nog wel
eens in herhaling vervallen, maar dat kan nooit kwaad bij deze vrij moeilijke kwestie.

Diverse A.M. amplitude-methoden
We geven hier een kort overzicht van verschillende amplitude modulatie sytemen. We
kunnen op elk van de elektrode de instelling variëren, dus op het rooster, op de katode,
op het schermrooster, op het remrooster en op de anode. En dat kunnen we zowel bij
één der voortrappen als bij de eindtrap doen.
Nu is het een eerste vereiste, dat de z.g. modulatie-kromme recht is, dus dat de modu
latie lineair verloopt. In dit geval wil dat zeggen, dat van het uitgezonden a.f. spec
trum de onderlinge amplituden behouden blijven en dat er door intermodulatie geen nieuwe
a.f. trillingen ontstaan, in feite dezelfde eisen als men aan een a.f. versterker stelt.
Bij het moduleren in de roosterkring verschuiven we als het ware de werkpunfs-instelling;
bij het moduleren met het remrooster variëren we de steilheid in a.f. ritme. Bij anodemodulatie en bij schermroostermodulatie wordt de gehele buiskarakteristiek in zijn geheel
naar links en rechts verschoven in a.f. ritme.
Het moduleren van een voortrap geschiedt op één van de hiervoor genoemde manieren;
de aldus gemoduleerde r.f. trillingen moeten dan aan de PA overgedragen worden. Omdat
het een eis is, dat de nu volgende trap lineair versterken moet en aan die eis moeilijk
voldaan kan worden, wordt in de amateurzender zelden in een voortrap gemoduleerd.
Bij het moduleren van pentoden als PA echter kunnen we bij rooste rmodu lat ie op een
rechte modulatie kromme rekenen, evenals bij schermrooster en bij anodemodulatie; bij
het remrooster niet altijd. Bij anodemodulatie van schermroosterbuizen is het noodzakelijk
om tegelijkertijd het schermrooster te moduleren i.v.m. de lineairiteit.
Een kenmerk van de amplitudemodulatie is, dat bij 100% modulatie, dus met de hoogst
mogelijke modulatie, de amplitude van de r.f. draaggolf varieert van nul tot de dubbele
waarde van de draaggolf in ongemoduleerde toestand.
Omdat bij resonantie de stroom en de spanning in de antenne in faze zijn, betekent dit
dat bij die maximale toppen het vermogen tot het 4-voudige stijgt (= 2 x E en 2 x I) van
de ongemoduleerde toestand. De antennestroom stijgt daarbij gemiddeld tot een factor
1,23 (>/T3) maal de waarde van de on gemoduleerde toestand.
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We beschreven reeds kort de toestand die bij het moduleren met één toon ontstaat: links
en rechts van de draaggolf ontstaat een zij-golf, die in spiegelbeeld t.o.v. elkaar evenver van de draaggolf afliggen, n.l. op een afstand die overeenkomt met hun frequentie.
Bij 100% modulatie is elk dezer amplitude half zo groot als de amplitude van de draag
golf en het opgenomen vermogen van elke zij-golf, of als er meerdere a.f. frequenties
bij betrokken zijn, van elke zijband, bedraagt 25% van de draaggolfenergie. Bij 100%
modulatie neemt het door de antenne uitgestraalde vermogen dus met 50% toe. Die ener
gie moet ergens vandaan komen. Naar de herkomst van deze energie noemt men nu het
modulatie-systeem high-power of low-power. Bij het high-power systeem wordt
deze extra energie van buiten af toegevoerd in de vorm van a.f. energie, waardoor dan
een a.f. Power Amplifier (met een eigen p.s.a.) nodig is, die meestal het halve vermogen
heeft van de r.f. P.A. Bij de low-power modulatie levert het p.s.a. van de r.f.-PA die
modulatie-energie, maar ieder begrijpt wel, dat dit ten koste moet gaan het de uitge
zonden energie.
Bij 100% amplitude modulatie hebben we de toestand bereikt, dat de amplitude van de
draaggolf 2 x zo hoog wordt als bij ongemoduleerde toestand, zagen we. Gaan we nu
low-power modulatie toepassen, dan moeten we de P.A. in niet-gemoduleerde toestand
zodanig instellen, dat de r.f. amplitude in de antenne ongeveer maar op 25 a 30% komt
te staan van de waarde, die we b.v. bij telegrafie zouden instellen; de energie bedraagt
dan ca. 3 van de nominale. We kunnen dat bereiken door de toegevoerde r.f. sturing op
het rooster terug te nemen. Gaan we dan in rooster of remrooster moduleren, dan kunnen
we dat met weinig a.f. energie doen, en dat geeft vanzelf een besparing, maar helaas
gaat dat dan toch ten koste van onze uitgestraalde energie. Slechts bij 100% modulatie
levert onze P.A. zijn 100% energie, die zoals we nu zien, inderdaad het 4-voudige van
de waarde iri ongemoduleerde toestand bedraagt.
In werkelijkheid is met deze low-power modulatiemethode slechts een max. modulatiediepte van 70 a 80% van de theoretisch maximaal bereikbare waarde mogelijk.
De stuurrooster modulatie (lig. 1 6)
Hierbij liggen zowel de a.f. als de r.f. spanningen aan het stuurrooster van de buis.
Deze modulatiemethode is juist bij P.A. buizen in B- of in C instelling zo goed mogeiijk,
omdat we met de roosterwissel-spanningen de anodewisselspanning zo goed in de hand heb
ben via de instelling van het werkpunt.
Het voor de modulatie beschikbare deel van de karakteristiek is echter maar voor een
klein deel recht en dat komt ons hier juist goed te pas. Vergeleken met de amplitude van
de r.f. input is de benodigde a.f. amplitude maar klein. De a.f. amplitude is dus een
variërende aanvulling van de vaste roosterspanning. Al naar de momentele a.f. waarde
is, wordt het vaste negatief vergroot en verkleind en schuift dus het werkpunt naar links
en naar rechts, waardoor de r.f. pieken meer of minder ver in het roosterstroomgebied
doordringen. De a.f. versterker wordt schoksgewijze belast door deze r.f. pulsen. Om nu
voor een constante belasting te zorgen, geeft men de a.f. versterker een ohmse belasting
in de vorm van een weerstand over de primaire van de koppel transformator met de roosterkring. De waarde van die weerstand moet gelijk zijn aan de voorgeschreven belastingsweerstand in het a.f. buisje. In feite moet het a.f. vermogen, dat door die weerstand
gaat, enige malen groter zijn,dan de r.f. buis daarvan opneemt en dit maakt dat het verZ5-13
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sterkertje toch nog groter moet zijn dan men oorspronkelijk zou denken. Toch behoeft het
maar weinig energie te leveren, after alI. We moeten er nog op wijzen, dat die belastingsweerstand
in staat moet zijn om het gehele a.f. vermogen van het a.f. eindbuisje
op te nemen.
De amplitude van het benodigde a.f signaal bedraagt net zoveel als de waarde waar
mede we de r.f. sturing op de grafiek naar links moeten brengen, om van de telegrafiedraaggolfwaarde te komen op de verlaagde r.f. output, die voor deze modulatie nood
zakelijk is. We verschuiven als het ware de grafiek en de a.f. waarde is gelijk aan de
verschuivingspanning. Het grote voordeel van deze modulatie methode ligt dus niet alleen
in het geringe benodigde a.f. vermogen, maar tevens in de sterk verlaagde r.f. sturing, die
maar ca. \ bedraagt van de voor telegrafie benodigde r.f. sturing.
Maar nogmaals, ons vermogen in de lucht loopt toch danig terug vergeleken met het ver
mogen dat dezelfde r.f. buis bij telegrafie zou kunnen leveren.
De remroostermodulatie (fig. 17)
Ook het rem- of vangrooster van een pentode PA wordt vaak gebruikt door amateurs om
met gering a.f. en ook met weinig r.f. sturing een zender te moduleren. De PA moet dan
uitgevoerd zijn met een remrooster, dat inwendig niet met de katode doorverbonden is.
De instelling van het stuurrooster, waarop op normale wijze de r.f. sturing blijft binnen
komen, blijft alsof we de PA voor telegrafie gaan benutten, dus op max. r.f. amplitude.
De negatieve rustspanning op het vangrooster brengen we dan echter zover terug, dat we
uiteindelijk in ongemoduleerde toestand een anodestroom verkrijgen, die slechts 50% van
de maximale waarde bedraagt.
Als modulatorbuis is een EL 80 bijvoorbeeld ruim voldoende; de voornaamste a.f. belas
ting gaat weer in de weerstanden R^; meestal wordt een 1:1 transformator toegepast om
de a.f. spanning op het remrooster over te dragen. Het enige waar we heel goed op pas
sen moeten, is dat er geen positieve a.f. spanningpieken op het remrooster komen.
Verder moeten we voor remroostermodulatie een buis uitzoeken met een scherm rooster,
dat een behoorlijke belasting verdraagt, omdat dit schermrooster zwaar belast wordt als
de anodestroom terug loopt onder invloed van het remrooster als dit ver negatief gemaakt
wordt. Het verdient aanbeveling het schermrooster via een serie-weerstand te voeden,
zodat bij toenemende stroom de spanning er op daalt.
Schermroostermodulatie (fig. 18)
Ofschoon het op zichzelf niet aanbevelenswaardig is, om alleen maar in het schermrooster
van de PA te moduleren, wordt deze methode door amateurs vaak toegepast.
De afhankelijkheid van de anodewisselspanningen van de schermroosterspanning is n.l.niet
voldoende lineair om een vervormingsvrije modulatie te verkrijgen.
Het is echter de geringe benodigde a.f. energie, die hier de doorslag geeft. Deze bedraagt
namelijk maar de helft van de normale gelijkstroom-energie, die het schermrooster bij nor
male telegrafie-instelling opneemt. De rustinstelling van de PA verkrijgen we weer door
de schermroosterspanning zodanig in te stellen, dat de anodestroom de halve waarde van
de telegrafie-instelling verkrijgt. De a.f. topwaarde mag dan niet meer dan de helft van
de schermroosterspanning bij telegrafie-instelling bedragen. Ook hier wordt de voornaamste
Z5-15

Fig. 20 Indien we de nodige verfijningen
in de schakeling van de clamper-tube
aanbrengen kunnen we een controlled
carrier krijgen d.w.z. de draaggolf-amplitude zakt in ongemoduleerde toestand
tot een kleine waarde, om bij groter a.f.signaal op te zwellen tot zijn optimale
waarde. Links: draaggolf in rust. Midden:
zwakke modulatie. Rechts: sterke modu
latie.
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Fig. 21. Anodemodulatie in zijn eenvoudigste vorm;
de anodestromen van zowel de r.f.-PA als van de
a.f.-PA doorlopen tesamen de a.f.-smoorspoel, de
modulatiesmoorspoel. We mogen ook zeggen, dat
de r.f.-PA niet met gelijkspanning gevoed wordt,
maar met gelijkspanning met een "rimpel" er op.
En die rimpel is de a.f.-modulatie. We zeggen
dan, dat er op die gelijkspanning een a.f.-span
ning gesuperponeerd is. Rechts zien we een mo-
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dulatietransformator, waardoor we van twee af
zonderlijke p.s.a.'s gebruik kunnen maken.
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Fig. 22. Nogmaals geven we hier de populaire voorstelling van de anode-mo-
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dulatie: wanneer een r.f.-trilling met een amplitude = a gemoduleerd wordt

U

met een a.f.-triHing, waarvan de amplitude eveneens a is, dan krijgen we
een gemoduleerde r.f.-triHing, waarbij de amplitude van de r.f.-trilling va
riëren kan van 0 tot 2 x a.
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belasting van de a.f. buis gevormd door een weerstand R^, maar ditmaal moeten we er
bij de dïmensionering goed om denken, dat door deze weerstand de rust-schermroosterstroom loopt.
Een handige schermroostermodulatiemethode die veel wordt toegepast, maakt gebruik van
de z.g. clamper tube (fig. 19).
De clampertube is niets anders dan de a.f. eindbuis; in zijn anodecircuit bevindt zich
een weerstand, die heel wat "watt-jes" moet kunnen verdragen.
Bij modulatie gaat de anode van de clampertube op en neer en het met de anode door
verbonden schermrooster van de r.f.-PA volgt deze spanningsbewegingen. Ook hier gaat
een r.f. bijpass condensator naar de katode van de r.f.-PA.
Met de clampertube kunnen we nog een mooie beveiligingsschakeling van de r.f.-PA tot
stand brengen. Valt bij de PA de negatieve voorspanning op het rooster door de één of
andere reden weg, dan komt aan het leven van die PA een vrij abrupt einde.
Nu moet uit de aard der zaak ook de clampertube ergens zijn negatieve roosterspanning
vandaan hebben; dit zou b.v. met behulp van een weerstand in zijn katode kunnen.
Maar als wij de n.r.s. van de clampertube nu verkrijgen, door een deel van de r.f. sturing
op de r.f.-PA gelijk te richten, dan zal bij het wegvallen van de sturing de n.r.s. van de
clampertube wegvallen. Het gevolg is dat hij veel stroom gaat trekken en dat de spanning
op zijn anode zakt, maar tevens op het schermrooster van de PA, zodat de anodestroom
van de PA meteen terugloopt. Alleen kunnen we ons nu afvragen, wat het lot is van een
clampertube zonder negatief. Nu, dat is ook niet zo rooskleurig, maar ten eerste is die
buis veel goedkoper en ten tweede kunnen we hem voor het ergste behoeden, door een
deel van zijn neg. rsp. vast te maken en een deel afhankelijk van de r.f. sturing.
Wanneer we nu niet alle negatieve rsp. van de clamperbuis uit de r.f. sturing halen,maar
hem zelf zijn a.f. laten gelijkrichten via een rooster-C en een lekweerstand, dan kunnen
we de r.f. draaggolf uiteindelijk afhankelijk maken van of liever gezegd: evenredig met
de amplitude van de a.f. modulatie. We spreken dan van "Controlled Carrier" modulatie
(fig. 20). Het voordeel is dabde PA gedurende de langste tijd maar gering belast wordt,
zodat we hem gerust zo nu en dan wat zwaarder mogen belasten, omdat de gemiddelde
belasting dan toch beneden het toegestane blijft.

De anodemodulatie (fig. 21 tlm 23)
Deze modulatiemethode is de oudste toegepaste methode en wordt ook vaak naar de uit
vinder de Heissing modulatie genoemd. Ook bij trioden werd en wordt deze modulatie
toegepast en heel kort kunnen we zeggen, dat bij Heissingmodulatie we de PA niet voeden
uit een zuivere gelijkstroombron, maar uit een gelijkstroombron met een fikse rimpel erop,
en die rimpel is de a.f. modulatie.
We houden het nu even op de triode PA en stellen de buis in op de telegrafie-instelling.
We weten dat voor de zijbanden een a.f. energie opgebracht moet worden, die 50% van
het door de r.f.-PA in telegrafie instelling wordt opgenomen.
Deze energie moet nu door de a.f. eïndversterker opgebracht worden en dat is lang niet
mis. Als onze r.f.-PA b.v. op 50 watt gelijkstroom vermogen berekend is dan wordt dat 35
watt r.f. energie bij een rendement van b.v. 70%. Dat vereist dan 50% = 17,5 watt a.f.
energie. We dienen hiervoor een a.f. class B versterker te gebruiken.
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Fig. 23. Heissingmodularie, waarbij van een a.f.versterker in Class B gebruik is gemaakt.
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Fig. 24. De r.f.-PA is hier een pentode, waarbij
het scherm via een serieweerstand Rs gevoed wordt.
De r.f.-tankkrïng in het anodecircuit van de r.f.PA is hier uitgevoerd als zg. pi-filter, omdat het
in het schema de gedaante heeft van de letter
We komen op dergelijke kringen nog terug.
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Fig. 25. Hier zien we, hoe onder invloed van de in
a.f.-ritme variërende anodespanning de buiskormme
van de r.f.-PA onder het moduleren als 't ware van
links naar rechts en omgekeerd heen-en-weer
schuift. Uit deze figuur blijkt tevens, dat de r.f.-input
voor deze buis, de r.f.-sturing,een 2 x zo grote am
plitude moet hebben als bij zg. telegrafie-instelling
van de r.f.-PA.

Hoe krijgen we nu de a.f. rimpel op de gelijkstroom-voeding van de r.f.-PA?
Door r.f.-PA en de a.f.-PA uit één gemeenschappelijk p.s.a. te voeden via een a.f.
smoorspoel, de modulatiesmoorspoel. De anodespanning van de r.f.-PA krijgt nu anodespanningen, die in a.f. ritme variëren van nul tot de dubbele waarde, gerekend vanaf
de normale anodegelijkspanning bij telegrafieinstelling. Dat betekent akelig hoge
spanningspieken op de r.f.-PA, waarop ook reeds de r.f. wisselspanning staat. Diezelfde
pieken staan trouwens zowel op de modulatie smoorspoel en op de a.f. eindbuis.
Nu kan men voor de laatstgenoemde de toestand verbeteren door een modulatie-transformator te nemen; feitelijk is dat toch al nodig door toepassing van een Class B a.f.
versterker, waarbij we een balansuitgangstransformator nodig hebben. De verhouding
van elk der balanshelften tot de secundaire is 1 : 1.
Bij deze schakeling kunnen we bovendien de voedingsbronnen scheiden. De onderkant
van de r.f. tankkring is voor r.f. geshunt door een C van ca. 1000 pF.
Een te hoge waarde doet het hoge register te veel afvallen.

Gecombineerde anode- en schermroostermodulatie (lig. 24 en 25)
Nu zullen we echter in het algemeen liever een r.f. pentode toepassen met het oog op
het rendement en dan stuiten we op de moeilijkheid,dat we met de spanning op de anode
nooit lager mogen komen dan op het scherm. Men vangt dit op door de modulatietrafo de
a.f. modulatie niet alleen aan de anode maar tevens aan het schermrooster toe te voeren,
maar dan in dezelfde verhouding als waarin normaal de spanningen staan. Het scherm
rooster staat op zijn normale rust-gelijkspanning en krijgt dus a.f., maar minder dan de
anode, n.l. via een serieweerstand van enige duizenden ohms; voor r.f. blijft het scherm
rooster met de katode verbonden via 1000 pF.
We schreven reeds eerder, dat de gehele buis-karakteristiek als het ware heen en weer
schuift tijdens de modulatie; het r.f. rendement van de zender met deze modulatiemethode
is hoog, maar rekenen we de gelijkstroom energie voor het a.f. gedeelte er bij, dan valt
het algemeen rendement tegen. De bereik met deze methode bereikbare modulatiediepte
is 100%. Is de a.f. amplitude te hoog, dan wordt telkens de r.f. trilling even onderbroken.
Is de modulatiediepte minder dan 100%, dan is het opgenomen vermogen vrij veel minder.
Is n. de ware modulatiediepte, ingedrukt in procenten, dan is het in de zijbanden opge
nomen vermogen gelijk aan
x'max . Bij een diepte van 60% krijgen we:

P = ix(^)2=ix 3600

10.000

,

36

=**uxr

36

= 18%.

TAYLOR MODULATIE (FIG. 26)
Maar modulatie is óók mogelijk wanneer we het zij bandvermogen niet opbrengen in de
vorm van a.f. energie, maar in de vorm van van r.f. energie uit een afzonderlijke r.f.
buis. We voeren de energie dan toe als in het schema aangegeven is: een betrekkelijk
gering a.f. vermogen wordt via een r.f. smoorspoel gebracht op het rooster van een hulpbuis, die van dezelfde grootte is als de eigenlijke r.f.-PA; een deel van deze r.f.spanning
wordt op het rooster van de r.f. PA gebracht. De roósterkring van die hulpbuis ontvangt
via een klein koppel-C'tje r.f. energie van dezelfde driver als de r.f.-PA.
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Fig. 26. Doherty-schakeling, ook wel bekend als Taylor-schakeling, waarbij de r.f.-toename als gevolg van de modulatie,gele
verd wordt door een r.f.-hulpbuis. De beide buizen ontvangen de
r.f.-sturing uit de EL 11; de hoofdbuis ontvangt echter minder
a.f.-energie dan de hulpbuis. Deze hulpbuis, die eveneens in
Class C staat, heeft daarentegen meer negatief op het rooster.
Hij komt eerst in actie bij de a.f.-pieken.
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De hulpbuis is echter op een aftakking van de tankkring aangesloten. De instelling van
de r.f.-PA en ook van de hulpbuis geschiedt met een potmeter van 20 kilohm, gescha
keld tussen -140 V en -280 V.
We hebben hier met een vorm van modulatie op het stuurrooster te maken, maar de in
stelling van de beide buizen verschilt zodanig, dat alleen bij toenemende modulatie
de hulpbuis in actie komt, zodat die in feite de zijbandenergie opbrer.gt. We spreken
hier van de Dohert■»- of Ta/lor modulatie, waarbij een 100% modulatie tot de mogelijk
heden behoort. We besparen dus een lummel van een a.f. versterker, maar de gelijkstroombron moet ook de r.f. hulpbuis kunnen voeden en het is noodzakelijk dat deze
voeding met zijn wisselende belasting goed gestabiliseerd is.

Zijbandonderdrukking
Over die 100% modulatie moeten we nog even verder praten. Bij een spraak of muziekuitzending varieert de geluidsterkte nogal belangrijk; in de muziek spreken we van
"piano" als het geluidspeil gering is en over "forto' als de geluidsterkte groot is; men
spreek' in dit verband met de dynamiek van het geluid. Voor spraak zijn de sterkteverhoudingen in een jitzending niet zo uiteenlopend. Zo nu en dan komt er dan een
uitschieter, b.v een slag op de drum; met een dergelijk- slag benaderen we de 100%
modulatie. Dit betekent, dat gedurende ver_eweg het grootste deel van de uitzending
het modulatiepercentage veei geringer zal zijn, hoogstens 30%. Omgekeerd kunnen we
zeggen, dat we een bepaald groot zendervermogen uitsluitend nodig hebben om een
eventueel zware geluidsdreun te kunnen uitzenden. Nu is dat feitelijk wel erg on
economisch; de zacht weergegeven geiuidpassages lopen daarbij de kans zó zwak uit
gezonden te worden, dat ze aan de ontvangerzede soms maar zwak zijn, vergeleken
met de ruis. Daarom verzwakt men aan de zenderzijde moedwillig wat de sterke pas
sages, f liever men past een z.g. compressi » toe. Dit brengt aan de ontvanger-kant
mede, dat de sterke passages in feite te zwak worden weergegeven. Meestal vinden we
dat niet zo erg; eventueel kan men de dynamiek dan weer "uitrekken"; men spreekt
dan van expansie-schakel ingen Deze worden echter in de huiskamer als erg onrustig
aangevoeld, dus laat men expansie maar achterwege. Gingen we nu niet aan de zen
derzijde de dynamiek comprimeren, dan hebben we kans op overmodulatie, m.a.w. er
zitten telkens korte onderbrekingen in de uitzending, omdat de momentele amplitude
van de a.f. modulatie groter is dan de r.f. amplitude. Naruurlijk kan overmodulatie
met ai 1-3 vormen van amplirude-modulatie voorkomen
Intussen is het ons wel duidelijk geworden bij de beschouwing van de draaggolf met
zijn zijbanden, dat de eigenlijke draaggolf eigenlijk voor niets wordt uitgezonden
wanneer het er om gaat energie te sparen en één der zijbanden bovendien om ruimte
in de lucht te sparen. Aan de ontvangerzijde zitten er echter zoveel moeilijkheden,
reeds in dubbel zijbanduitzendingen met onderdrukte draaggolf, dat men voor de om
roep hier helemaal niet aan denkt.
Het is namelijk hierbij noodzakelijk, dat we de onderdrukte drager weer zelf opwekken
in een oscillator, waarbij zowel frequentie als faze nauwkeurig moeten overeenstemmen
met jde zender: reeds een verloop van 10 Hz (dus 10 sinustopjes per seconde!) maakt de
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Fig. 27. Bij a zien we het frequentiespectrum van een bepaalde uitzending, compleet met draaggolf; bij b is de draaggolf weggevallen, bv. d.m.v. een balansmodulatie. In c is ook één der zij —
banden weggevallen, dank zij de toepassing van een zeer scherp afsnijdend filter. Hier hebben
we dus een enkelzijbandsignaal met onderdrukte draaggolf, S.S.S.C.
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Fig. 28. Blokschema van een S.S.S.C.-zender volgens het filter
systeem. Het filter#dat één der zijbanden geheel moet onderdruk
ken, is èt met een paar kwarts kristallen, öf met een mechanisch
resonantie-filter uitgerust. Schermroosterstroom bedraagt maar
weinig vergeleken met de anode-stroom, dus het benodigde a.f.vermogen is ook gering.
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uitzending ongenietbaar. Daarom horen we nooit van D S.B uizendingen bij de amateur,
waar overigens afwijkingen tot 30 Hz (voor spraak) nog wel toelaatbaar zijn.
Een ander groot bezwaar van tweezijbanduitzendingen me onderdrukte draaggolf zijn de
sterke niet-lineaire vervormingen, die optreden bij z.g. selectieve fading. Bij enkelzijbanduitzendingen met onderdrukte draaggolf treden deze V’. rsch jnselen niet op, terwijl
de in de lucht ingenomen zenderruimte nog maar de helft bedraagt; daarom is het systeem
van de D.S.B. voor de amateur niet aantrekkelijk en daarom geheel verlaten.
Overigens loont het de moeite wel, want we weten da in nik der beide zijbanden 25%
van de energie zit vergeleken bij de draaggolf!
Is onze draaggolf energie 50 wat* bij anodemodulatie, dan gaai er 2 x 12,5 = 25 watt
energie in de beide zijbanden zitten (2 x 25%). Bij enkelz-jbanduitzending met onder
drukte draaggolf (single sideband, S.S.B.) kunnen we daarentegen 100 watt r.f 100%
gemoduleerd uitzenden en dat is een energie verhouding van 25 100 = 1:4! Bij roostermodulatie ligt de zaak even anders: met dezelfde r.f. energie bij 100% modulatie
gaat er 25 watt r.f. in de draaggolf zitten bij A.M. modu atie en 2 x 6,25 W - 12,5 watt
in elk der beide zijbanden. Hier komt bij enkelzijband itzending en onderdrukte draag
golf 100 wat r.f. energie te voorschijn, dus dat is 8 x zoveel '12,5 : 100)!
Enkelzijbandmodulatie (S.S.B.) (fig. 27 en 28)
Bij het enkelzijbanduitzending met onderdrukte draaggolf worden de ontvangstcondities,
dus de verhouding r.f. signaal tot stoorgeruis belangrijk gunstiger en dat wordt nóg beter,
wanneer oo': het on-vang-kanaal gehalveerd wordt.
Een bijkomsti; voordeel is nog, dat de z.g. selectieve fading veel meer hinder meebrengt
bij de ontvangs van normale A.M. uitzending dan een S.S.S.C. (= single side suppressed
carrier, enkelziiband met onderdrukte draaggolf ontvangst.^
Tenslotte willen we nog in het kort bespreken hoe we dat onderdrukken van draaggolf en
een zijband tot stand brengen.
Onderdrukkingsmethoden voor zijband en draaggolf
Er bestaan hiervoor principieel twee manieren, n I het filte systeem en het faze-systeem.
Bij het filtersysteem snijden we zowel de draaggolf al één zijband af, d.w.z. we onder
drukken ze met afge*temde filters. Daar ;an de frequenHestabiiiteit van de a snijdfilters
even hoge eisen wo den gerteld ais aan de constantheid van de d aaggolf moeten we dus
ook hier kristallen toepassen We doen dat in z.g. kristalfiiters, waarop we b’j de bespre
king van ontvangers terug zullen komen
Filtersysteem
In het blok;chema zien we de schemat'sch opbouw van een dergelijke zender volgens
het filtersysteem. Een kristal gestuurd oscillator werkt op b . 500kHz. De low-power
af. modulatie wordt ' de zender gebracht va een ba lans-modulator, dus eigenlijk via
een menginrichting, die echter als 'neressan-e bijkom$ igheid de r.f. draaggolf doet
verdwijnen, zodat in de modulatiepauze de render helemaal uit de lucht is, terwijl oij
modulatie alleen de beide zijbanden uit deze moduator komen.
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Fig. 29. Een balansmodulator, waarbij de R.F.-spanning
op de doorverbonden katoden van belde buizen komt
De a f.-spanning regelt de steilheid van de buizen. De
draaggolf zelf verdwijnt, de beide zijbanden blijven
bestaan.

r.f. in

• hsp

• hsp

B3

*1B0’

ÏOO'verschil

*45
r.f.
o scülah
-45*

*45'

tao'

a.f.

30* verschil

-45*

a f.
---- -----versterktt

Fig. 30. Blokschema van de fazemethode.
Boven elkaar zien we de fazeverschuivende netwerken voor het r.f.-signaal en voor het a.f.-sig
naal. Uiteindelijk houden we over 2 r.f.-signalen van gelijke amplitude, die 90° in faze ver
schoven zijn en twee a.f.-signalen, die eveneens onderling 90° in faze verschoven zijn. Van de
4 mengsignalen in de doorverbonden anodekringen van BI en B2 heffen er 2 elkaar op, omdat
ze in tegenfaze zijn, terwijl de twee andere bij elkaar opgeteld worden. Dit is dan één zijband,
terwijl de hier nog aanwezige draaggolf opgeheven wordt door een in tegenfaze aanwezig
signaal met gelijke amplitude van B3.De gelijkheid in amplitude (en dus volledige draaggolfonderdrukking) wordt verkregen door de instelling van de schermroosterspanning op B3.
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In een scherp afsnijdend filter halen we nu één der zijbanden ook nog weg. In feite wordt
de r.f. energie hiervan in warmte omgezet, maar het gaat hier nog maar om gering vermo
gen.
De aldus verkregen zijband zit dan echter nog lang niet in het gewenste amateurgebied.
Wanneer we uitgegaan zijn van 500 kHz en we hebben een hoogste modulatie frequentie
van zeg 10.000 Hz, dan loopt de band van 500 tot 510 kHz. Via een mengtrap komen we
dan in het gewenste gebied, zonder verdubbeling of andere vorm van verveelvoudiging,
Nu moeten we zorgen dat deze mengtrap vrij van harmonischen blijft; het mengprodukt
moet dan versterkt worden en dat moet beslist vrij zijn van elk spoor van vervorming,
dus in een class A versterker. Gezien het nog steeds geringe vermogen is dat ook niet
erg. De eventueel nog daarachter volgende eindtrap, de r.f.-PA is dan in class A-B in
gesteld, d.w.z. met glijdende instelling van het werkpunt, zodat bij kleine signalen de
PA in class A werkt en bij toenemende amplitude van het signaal de instelling meer
negatief zodanig verandert, dat class B bereikt wordt, alles met de nodige maatregelen
tegen vervorming.
Dit is vrijwel de enige amateurtoepassing van modulatie in een voortrap en een class
A-r.f. versterker. De balansmodulator zien we in figuur 29. Het a.f. signaal komt in
balans op beide roosters, dus in tegenfaze; de buizen zijn door een vaste negatieve
roosterspanning de bocht van hun kromme ingesteld, zodat hun steilheid variëert met de
toe- of afname van die n.r. spanning. Het r.f. signaal van de r.f. oscillator komt op de
gemeenschappelijke katodeverbinding binnen; in beide buizen wordt dat r.f. signaal
tijdens de rusttoestand dus evenveel versterkt en het resultaat in de r.f. balansuitgangspoel is dus nul; beide buizen werken elkaar tegen.
Dit wordt echter anders zodra het a.f. signaal op de beide roosters komt; de roosters
worden n.l. hierdoor in tegenfaze aangestoten en tegelijkertijd wordt de steilheid van
één buis telkens groter en van de andere kleiner of omgekeerd, al naar de faze van het
a.f. signaal. Het resultaat is dat beide zijbanden in de anodekring terecht komen en de
draaggolf zelf niet.
Op het filter, dat met kwarts kristallen is uitgevoerd komen we later terug; voor de ama
teur zit hier het struikelblok.

Fazemethode (lig. 30)
En dan is er nog de fazemethode. Hier zien we een r.f. oscillator die reeds op de uitein
delijke frequentie werkt; na de anodekring komt een splitsing in twee kanalen, en daar
achter weer twee fazedraaiende netwerken, van resp. -45° en +45°, zodat de twee uittredende r.f. trillingen onderling een faze verschil hebben van 90°; die twee r.f. trillingen
komen op de stuurroostersvan twee pentoden. Dan zien we een a.f. versterker, betrekkelijk
klein, en ook hierachter komt een splitsing, hier in 2 a.f. signalen, die onderling 180° in
faze gedraaid zijn; daarachter weer zodanige fazedraaiende netwerken, dat we uiteindelijk
2 a.f. signalen overhouden, die eveneens onderling 90° in faze verschillen.
Nu moeten we hier even goed beseffen, dat in het a.f. geluidspectrum van 50 - 3000 Hz
ontelbare frequenties voorkomen en dat elke frequentie niet meer dan maar li% van zijn
juiste fazeposïtie mag afwijken. Voor de r.f. signalen is dit veel gemakkelijker te bereiken
dan voor a.f. signalen in zulk een breed frequentiespectrum. Deze 90° in faze verschillende
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a.f. signalen komen b.v. op de schermroosters van de beide pentoden. De anoden van
deze buizen zijn doorverbonden en in de gemeenschappelijke anodekring komt nu één
versterkte zijband te voorschijn plus de draaggolf. Geloof dit nu maar, want het is heus
niet gemakkelijk te begrijpen, hoe de bij het mengen van 2 onderling 90° in faze ver
schoven a.f. trillingen er uiteindelijk één draaggolf tevoorschijn komt en hoe van de 4
zijbanden er twee elkaar opheffen en de twee andere bij elkaar opgeteld worden.
Die draaggolf zelf raken we tenslotte nog kwijt door een afzondenlijke fazedraaibuis,
dit rechtstreeks uit de oscillator komt met een 180° gedraaid r.f.-signaal, dat de over
levende draaggolf uit het mengproces alsnog de wereld uithelpt.
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Vragen bij de 5e les

1. Wanneer we Al telegrafie uitzenden met ongemoduleerde draaggolf, wat gebeurt er
dan eigenlijk?
2. Waarom gebruiken we FM? Noem enige voordelen.
3. Noem enige nadelen van FM.
4. Waarvoor moeten we zorgen bij het seinen volgens Al ?
5. Beschrijf kort wat we onder de sleutelklik verstaan en geef een mogelijkheid aan om
die te vermijden.
6. Beschrijf wat tjoep (of chirp) is en noem een manier om dit te voorkomen.
7. Welke eis moeten we aan ons p.s.a. stellen voor al deze sleutelmethoden?
8. Teken een draaggolf van 150 kHz met de zijbanden, die ontstaan door modulatie met
3 tonen, n.l. 50 Hz, 500 Hz en 5000 Hz.
9. Vertel voor- en nadelen van roostermodulatie.
10. Vertel wat er tegen is om niet de r.f.-PA maar één der vóórtrappen te moduleren.
Noem de enige zendmethode waar de amateur in een voortrap moduleert.
11. Vertel hoe de clampertube werkt en hoe we met deze buis de draaggolf tijdens de
zendpauze kunnen onderdrukken.
12. Vertel wat een groot voordeel is van anodemodulatie, maar noem ook één of meer
nadelen. Vertel waar we bij een scherm rooste r-PA om moeten denken.
13. Geef eens een vergelijking van de a.f. energie, die nodig is om anodemodulatie toe
te passen en de energie, die bij modulatie in b.v. het remrooster of schermrooster

nodig is.
14. Vertel waarom we de draaggolf en één der zijbanden willen onderdrukken en beschrijf
de manier, die u het geschikst hiervoor vindt.
15. Bij anodemodulatie neemt het uitgezonden r.f. vermogen toe tijdens uitzending.
Vertel waar dat vandaan komt en vertel ook hoe de zaak zit bij low-power modulation.
Kunnen we er dan net zoveel r.f. vermogen uithalen?
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Frequentiemodulatie
Ook bij de zendamateur heeft de frequentie-modulatie vaste voet gekregen. Bij de radioomroep bevinden de FM-zenders zich tussen de 80 en 100 MHz; voor amateurzenders zijn
er gebieden aangewezen met nóg hogere frequenties. Het voornaamste argument om FM
voor de omroep toe te passen is de enorme kwaliteits-verbetering t.o.v. AM, waarbij
echter het ontvanggebied van een zender heel klein is. In de randgebieden doet zich
het volgende verschijnsel voor: komt de veldsterkte van de FM-zender boven een bepaal
de drempelwaarde uit, dan is de ruis beslist veel geringer dan bij een AM-zender van
hetzelfde vermogen op dezelfde afstand in hetzelfde frequentiegebied. Blijft de veldsterkte
echter beneden die drempelwaarde, dan is de AM-zender gunstiger t.o.v. de ruis.
Een zendamateur moet er op rekenen, dat zijn AM-zender doordringt in de ontvangers van
de buurtgenoten; de zendamateur is verplicht bij deze buren zeefkringetjes aan te brengen.
Welnu, bij FM uitzendingen ondervinden de (AM)-buren vrijwel geen storing. Dit is dan
ook wel het voornaamste pluspunt van de FM amateurzender.
Er staat echter een groot bezwaar tegenover; voor FM is namelijk een speciale ontvanger
nodig. Nu is het wel zo, dat met professionele communicatie ontvangers FM uitzendingen
ontvangen kunnen worden, maar met de doorsnee amateurontvanger is dat toch niet zo.
De voornaamste reden echter om FM te gebruiken, is het zender-rendement.
Bij frequentie-modulatie namelijk komt de draaggolf doorlopend met maximale sterkte in
de lucht, op zijn hoogste rendement, dus net als bij telegrafieinstelling.
Door de modulatie verandert de frequentie van de draaggolf, en wel naar beide zijden
evenveel t.o.v. de oorspronkelijke frequentie. Hij doorloopt daarbij telkens alle tussengelegen frequenties. Die verandering geschiedt even vaak als de frequentie van de mo
dulatie bedraagt. Moduleren we dus met een toon van 1000 Hz en is de draaggolf inge
steld op 100 MHz, dan zal die draaggolf 1000 x per seconde links en rechts van die 100
MHz afgaan en weer op terug komen, terwijl voor een toon van 10000 Hz deze afwijking
t.o.v. de "rust" frequentie 10000 x per seconde plaats vindt. (Fig. 1)
Hoe groot is die uitwijking nu? Wél, hier zit het verschil met de omroep en de TV. Als
vuistregel zegt men daar: 5 x de hoogst uit te zenden audio frequentie. Heeft die hoogste
toon nu een frequentie van 10000 Hz, dan zou de maximale uitwijking 50.000 Hz = 50
kHz moeten bedragen, maar die maximale uitwijking of frequentiezwaai vinden we slechts
bij max. amplitude van de audio frequentie, dus voor luide passages in het geluidspectrum.
Voor minder luide passages is de freq. zwaai dus geringer. In principe kan men zeggen,
dat de grootte van de frequentie-zwaai evenredig is met de a.f. amplitude en dat het aan
tal malen per seconde, dat defrequentieafwijkt, overeenkomt met de a.f. frequentie. Voor
de amateurzender zou de aldus in beslag genomen bandbreedte te groot zijn. Gelukkig
heeft de zendamateur het in de hand, hoe groot hij zijn max. zwaai wil maken; in de
regel gaat men niet verder dan 3 ö 4 kHz en dat blijkt voor de verstaanbaarheid van het
gesproken woord voldoende te zijn. We noemen dat Narrow Band FM, NBFM, smalle band FM.
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Fig. 1. Bij een maximale sterkte aanhoudend uitgezonden
a.f. toon van 10.000 Hz bij een rust-frequent ie van 100
MHz zal de frequentie van het uitgezonden r.f. signaal
10.000 x per seconde variëren van 100 MHz - 50.000 Hz
700 MHz
100 MHz -50kHz

tot 100 MHz + 50.000 Hz (links).
Wordt dit a.f. signaal met dezelfde toonhoogte echter

100 MHz *50kHz

op halve geluidssterkte uitgezonden, dan varieert de frequentie van 100MHz-25.000Hz tot 100MHz+25.000Hz,
doch die variatie blijft 10.000 x per sec. plaats vinden.
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Fig. 2. Een Eco-oscillator met frequentiemodulotie door een condensatormicrofoon,
waarvan de eigen capaciteit verandert tijdens
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het bespreken. Helaas moet bij dit microfoontype een vóórsponning toegevoerd worden.
Twee bezwaren: onveranderlijke modulatiegraod en dat de microfoon zonder snoer
rechtstreeks met de zender verbonden moet
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Fig. 3. Dezelfde oscillator, doch hier frequentie-modulatie met een varicap. In plaats
van een varicap kunnen we in dezelfde schakeling ook wel een r.f. diode aanbrengen.
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Evenals bij AM bedienen we ons bij bovenstaande verklaring van een sterke vereenvou
diging. In werkelijkheid blijft de draaggolf steeds in de lucht, maar daarnaast komen
tijdens de modulatie er ontelbare neven-frequenties bij, evenals bij AM in spiegelbeeld
t.o.v. de draaggolf. Het aantal en amplitude van deze nevenfrequentie wordt geheel
bepaald door de a.f. modulatie. De breedte van het aldus ontstane frequentiespectrum
houdt nauwkeurig verband met de hoogste uitgezonden audio-frequentie en de maximale
geluidsterkte, die zoals we nu weten in dit systeem worden omgezet in de frequentiezwaai. Het frequentie-gebied kan dus uit de a.f. modulatie afgeleid worden, en de
amplitude met behulp van de z.g. Besselse functie, een begrip uit de hogere wiskunde,
waarop we hier niet nader in zullen gaan.
Op het ontvangen van FM zenders komen we verderop in deze les uitvoerig terug; we
zullen eerst overgaan tot

Frequentiemodulatie van zenders
In tegenstelling tot AM zal frequentiemodulatie nooit met high-power geschieden, dus
achter in de zender, maar in de eerste trap. Overigens moeten wij echter wel zorgen,
dat de nominale frequentie zeer stabiel is, zodat voor de oscillator dezelfde regels gel
den als voor een oscillator in een AM zender. Om nu de frequentie van de oscillator te
laten variëren in het a.f. tempo staan ons verschillende methoden ten dienste.
Zo zouden we gebruik kunnen maken van een condensator-microfoon, die we parallel
aan de L-C kring van de oscillator schakelen. Bespreken we die microfoon, dan varieert
zijn capaciteit en daarmede de capaciteit van de L-C kring, zodat de frequentie zwaait.
We herhalen hier nog even, dat de frequentie-afwi jking evenveel ónder als bóven de
rust-frequentie moet komen (fig. 2). Nog een andere methode zou zijn de z.g. varicap.
een halfgeleidercondensator, die onder invloed van een aangelegde gelijkspanning zijn
capaciteitswaarde verandert: hoe hoger de spanning, des te lager de capaciteit (Cj).
Door nu op die gelijkspanning een a.f. wisselspanning te superponeren, gaat de capaci
teit variëren en verloopt dus de oscillatorfrequentie in a.f. ritme. Met een stel filter—
spoelen houden we de r.f. trillingen uit het af. circuit (fig. 3).
Een varicap moet een bepaalde neg. voorspanning hebben, om niet geleidend te worden,
want eigenlijk is het een diode in spertoestand. Met deze voorspanning hebben we
echter tevens de rust-capaciteit in de hand, waarmee we de rustfrequentie instellen.
Wat is nu het bezwaar van die condensator-microfoon en ook van die varicap?
Nu, de capaciteitsvariatie is te gering om een flinke zwaai te veroorzaken, tenzij we
een heel grote L en een zeer kleine C kiezen voor de afstemkring van de oscillator.
Bij de meest toegepaste manier wordt de z.g. reactantie-buis toegepast, die de rol ver
vult van variabele condensator of ook wel van variabele spoel; die buis wordt dan parallel
aan de oscillator-L-C geplaatst en aldus verkrijgen we de frequentie-modulatie.
De verklaring voor deze toepassing is als volgt: als we een condensator op een wisselspanning-bron aansluiten, dan zal de stroom voorijlen op de spanning.
In de 'radiocursus hebben we dit verschijnsel besproken. Ook zagen we daar, dat bij een
spoel, aangesloten op wisselspanning, hoe de stroom na-ijlt op de spanning.
Welnu, wanneer we ons opstellen in de oscillator met zijn L-C kring en we plaatsen
parallel op die kring een "ding" waarbinnen de stroom voorïjlt op de spanning,nu dan
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Fig. 4. Twee ohmse weerstanden, aangesloten
op een wisse I spanning-generator, vormen een
spanningsdeler. Stroom en spanning zijn in
faze, zowel tussen B-C, A-B als A-C.
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Fig. 5. Toegepast parallel op de L-C kring van een r.f.
oscillator zal de schakeling van fig. .4 slechts een stroom
met ohmse eigenschappen door de buis veroorzaken; er
is geen sprake van vóór- of naijlen. De scheidingscondensator C dient om de anodegelijkspanning van het
rooster te houden; hij is zodanig gedimensioneerd dat
hij aan de faze-draaiing nagenoeg niets verandert.
Rechts achter de L-C kring zit de rest van de oscillator.
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Fig. 6. De C vormt een weerstand Xc voor de wis
selspanning uit de generator, te berekenen met

Xc =

1

2*f f x C

. De gehele schakeling van

R + C + buis gedraagt zich als een zelfinductie.
Zolang R minstens 10 x zo groot is als deze Xc
zal de spanning op knooppunt A 90° na-ijlen t.o.v.
de spanning op de anode van de buis, dus de
oscillatorspanning.
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Fig. 7. Hier zien we het geval van fig. 6 toegepast in een Colpittsoscillator, waar
bij het gedeelte dat door een stippellijn omgeven is zich gedraagt als een spoel.
Variëren we de steilheid van de buis door een a.f. spanning op het rooster te
brengen, dan gedraagt die spoel zich als een spoel met variabele zelfinductie.
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zien we die oscillator denken: oh, dat ding is een condensator. En dat denkt die oscillator ook als dat "ding" een buis is, waarbinnen de stroom voorijlt op de spanning.
Wanneer we nu tussen anode en katode een potentiometerschakeling van weerstanden
aanbrengen en het rooster van de buis met de aftakking verbinden, dan zal de spanning
op het rooster in faze zijn met de spanning op de anode, zodat ook de stroom door de
buis met die spanning in faze is (fig. 4 en 5).
De buis gedraagt zich dan als een ohmse weerstand. Brengen we echter tussen anode en
katode van de buis een potentiometerschakeling aan, bestaande uit weerstand R en
condensator C, dan zal op het aftakpunt een wisselspanning staan, waarvan de faze ge
draaid is t.o.v. de wisselspanning op de anode. Condensator C zal een wisselstroomweerstand "Xq bezitten die bepaald wordt door de frequentie. Welnu, als die Xq laag
is t.o.v. R, b.v. 10 x zo laag, dan zal de stroom door die C praktisch 90° voorijlen op
de wisselspanning op de anode. Maar we mogen ook zeggen: de spanning op het aftak
punt ijlt 90° na op die stroom, en uiteindelijk ook t.o.v. de spanning VQ op de anode.
Door de buis loopt nu een stroom, die daardoor 90° naijlt op de spanning op de anode.
De buis gedraagt zich als een naijlend ding, dus als een spoel (fig. 6 en 7).
Hoe groot is nu de frequentiezwaai ? Dat hangt in de eerste plaats af van de steilheid
van de buis en van de amplitude van de a.f. wisselspanning die we op het rooster
brengen.
De frequentie van het audiosignaal bepaalt dus de frequentie van de zwaai en
de amplitude van het a.f. signaal de grootte van de zwaai. Met de instelbare
neg. roosterspanning bepalen we de "rust"-frequentie.
Wanneer we in plaats van een condensator een spoel L in serie met de weerstand R op
nemen in de potentiometerschakeling onder gelijke condities, dan zal de stroom door
die potentiometerschakeling naijlen op de spanning, en zal de spanning op het aftak
punt en het rooster voorijlen op de anodevoedingspanning, waardoor de buisschakeling
zich als een condensator gedraagt, parallel op de oscillator (fig. 8).
Nog een andere schakeling krijgen we, wanneer we in serie met de spoel L] in de os
cillator een klein spoeltje 1-2 opnemen, dat voorzien is van een poederijzerkerntje.
Om ditzelfde kerntje legt men een wikkeling L3 die door het a.f. signaal wordt door
lopen (fig. 9). Wanneer nu de kern meer of minder verzadigd wordt door dit a.f. signaal
plus een instelbare gelijkstroom, zal de zelfinductie van het spoeltje l_2 variëren in a.f.
ritme. Op deze wijze, waarbij experimenteel die gelijkstroom en de a.f. stroom moeten
worden vastgesteld, is slechts een geringe zwaai mogelijk. Voor NB FM is deze zwaai
echter wel voldoende. We spreken hier van een verzadigde kern of saturated core
modulatie.
Tenslotte volgt nu de faze modulatie (phase modulation-PM). Bij de hiervoor besproken
FM modulatoren gingen wij steeds uit van een stabiele oscillator, een v.f.o.,die echter
niet kristalgestuurd kan zijn. Bij de faze modulatie echter gaan we wel uit van een
oscillator met kristalsturing, terwijl daarachter de faze-modulator trap volgt. Er bestaan
verschillende mogelijkheden; bij één dezer mogelijkheden bestaat de modulatietrap uit
twee r.f. buizen, die op dezelfde frequentie werken als de oscillator (fig. 10). De ano
den van deze buizen zijn doorverbonden; in dit anodecircuit is een L-C kring opgenomen.
De roosters van deze buizen zijn via verschillende R-C- filters met de oscillatortrap
verbonden, zodat de fazen op beide roosters verschillen. De faze van de anodestr.oom
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Fig. 8. Indien we de condensator uit fig. 6 en 7
vervangen door een spoel, zullen buis + L + R
zich gedragen als een condensator.
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Fig. 9. Saturated Core (verzadigde kem) methode voor FM. Door het versterkte a.f.
signaal te zenden door een wikkeling L3
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ëren van het spoeltje 12, dat in serie met
de hoofdspoel LI uit de oscillator L-C
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Fig. 10. Faze-modulatie, waarbij de stabiele frequentie, b.v. op 80 m, hier ver
kregen is d.m.v. een V.F.O.-oscillator, maar dit kan ook een kristalgestuurde os
cillator zijn. Bij de variable frequency oscillator kan de uiteindelijke zendfrequentie
nog veranderd worden, bij kristalsturing zitten we echter vast aan de grondfrequentie
van het kristal of aan de harmonischen daarvan.
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(die dus geleverd wordt door beide buizen) bezit een gemiddelde faze-toestand, die we
als rust-toestand beschouwen. De a.f. modulatie wordt toegevoerd in balans op de remroosters van beide buizen, dus in tegenfaze.
Door de a.f. modulatie gaat telkens één der buizen minder en de andere meer stroom
leveren en omgekeerd. Beurtelings zal dus de stroom van één der buizen even over
heersen, maar tevens zal dan de faze-toestand van die buis overheersen, zodat daarmede
de gemiddelde fazetoestand verstoord wordt,hetgeen neerkomt op een frequentieveran
dering. Van de faze-modulatie moeten we nog vermelden, dat zonder extra maatregelen
een frequentie-zwaai optreedt, die niet alleen afhankelijk is van de amplitude van het
audiosignaal, maar tevens van de frequentie van het audiosignaal. Door een R.C. filter
in de modulator kan deze ongewenste frequentie-afhankelijkheid van de zwaai verhin
derd worden, zodat de zwaai alleen nog maar afhankelijk is van de a.f. amplitude.
Aan de zijde van de ontvanger is de uitwerking van een faze-modulatie niet te onder
scheiden van een zender met frequentie-modulatie; voor beiden is een speciale ont
vanger vereist; wij komen hierop terug. Het voordeel van de fazemodulatie is de moge
lijkheid om met kristalsturing te werken en aldus een grote frequentiestabiliteit te
verkrijgen. In mobilofoons e.d. wordt deze modulatie dan ook steeds toegepast. Een
bezwaar van PM is wel, dat geen grote zwaai verkregen wordt, zodat men achter de
modulatietrap de nodige verveelvuldigtrappen moet toepassen. Bij de eerder besproken
frequentie-modulatie is frequentieverveelvuldiging, als men met de reactantiebuis, werkt
niet nodig.
Achter deze voortrappen kan elke wijze van versterking, zoals b.v. Class C, toegepast
worden.

Modulatie index
We spraken bij AM van modulatie percentage, waarin de verhouding van de AM ampli
tude tot de RF amplitude wordt vostgelegd. Bij FM en PM kent men een dergelijk begrip
niet, maar daar kent men de modulatie

- index, waarin de verhouding tussen de

r.f. en de a.f. wordt vastgelegd. De amp I i tud e van het a.f. signaal blijft hier buiten
beschouwing. Welnu, voor deze NB FM (of PM) is die index 0,5. Bij een a.f. van 3000
Hz is de zwaai dan 1500 Hz, maar denk er om, dat de zwaai slechts de uitdrukkingsvorm
voor de amplitude, de luidheid van het a.f. signaal is.
Bij FM-omroep is de zwaai 75000 Hz (75 kHz), bij een hoogste a.f. van 15000 Hz; de
modulatie index is hier dus 5; bij het geluid van de televisie is de maximale zwaai
50000 Hz, maar omdat hier de hoogste a.f. 10000 Hz bedraagt, is de modulatie-index
ook hier 5.
Ontvangst van FM-zenders
In principe is de ontvangst van FM zenders alleen maar mogelijk met behulp van een
speciale detector, waarvan de discriminator of de ratïodetector wel de meest gebruikte
typen zijn. De moderne communicatieontvangers bezitten veelal de mogelijkheid om
deze signalen te ontvangen. Voor de ontvangst van Narrow Band uitzendingen is echter
een niet te selectieve gewone ontvanger reeds voldoende, wanneer we z.g. flank-detectie
toepassen.
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Fig. 11. Flankdetectie, uitsluitend voor N.B.F.M.
De afstemkromme van een ontvanger, opgenomen aan de laatste kring vóór de detector.
Door het verdraaien van de afstemming van de ontvanger brengen we de draaggolf van de
gewenste zender op punt A van de kromme. De frequentie-zwaai van de zender mag dan
nooit groter zijn dan A-B (of A-C). Tussen B en C moet de kromme vrijwel recht zijn.
Ook op de linker flank van de kromme is een dergelijk recht stukje te vinden; we kunnen
dus ook dóór gaan zitten.
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Fig. 12. Links zien we de discriminatorschakeling, waarbij de secundaire van het m.f.
filter opgedeeld is in LI en 12. De door LI overgedragen m.f. spanning wordt door Dl
gelijkgericht en vomjt een gelijkspanning over Rl; de m.f. spanning in L2 vormt een
gelijkspanning over R2, doch tegengesteld t.o.v. Rl. Bovendien komt via C er recht
streeks een m.f. spanning, zowel op LI als L2, die natuurlijk óók door de dioden Dl resp. D2 wordt gelijkgericht. In de rechter figuur zien we deze wisselspanningbronnen
tezamen getekend. Cl en C2 zijn normale diodecondensatoren van 50 a 100 pF.
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Flank-detectie
Wanneer we bij een niet al te selectieve ontvanger de bandbreedte opnemen, dan krij
gen we een kromme te zien volgens fig. 11. De manier om een dergelijke kromme op te
nemen kan heel eenvoudig zijn: we stemmen de ontvanger af op een bepaalde frequentie
bv. 3000 kHz en koppelen een meetzender met het antenne-aansluitpunt van de ontvan
ger. We beginnen met de ongemoduleerde meetzender af te stemmen op 2980 kHz en
meten dan met behulp van b.v. een buisvoltmeter de gelijkspanning op de detector weer
stand; dat is dan de gelijkgerichte draaggolf. Dan verstemmen we telkens de meetzender
b.v. 2 kHz en meten telkens de gelijkspanning op de detector van de ontvanger, die we
natuurlijk niet verstemmen.
Telkens gaan we 2 kHz verder, waarna we bedoelde kromme krijgen.
Gaan we nu een NB FM zender ontvangen, dan gaan we met de ontvanger zo zitten,
dat de draaggolf midden op de flank de schuine helling van de afstem-kromme zit; in
feite is de ontvanger dus b.v. 5 kHz naast de draaggolf afgestemd. Varieert nu de fre
quentie van de zender als gevolg van de modulatie, dan zal de gelijkspanning op de
dectector (diode of triode) variëren in a.f. ritme. De amplitude van dit a.f. signaal
wordt dan bepaald door de zwaai. Want hoe groter die is, des te meer varieert de detectorspanning (fig. 11)
Zoals gezegd kan de flankdetectie slechts toegepast worden voor FM signalen met kleine
zwaai, omdat deze flank van de kromme maar over een klein gedeelte recht is. Het voor
deel is echter, dat we gebruik kunnen maken van een gewone AM ontvanger zonder om
bouw.
Hoewel breedband FM zelden voorkomt bij het zendamateurisme, willen we toch hier de
andere methoden om FM te ontvangen bespreken.

Discriminator
Deze ontvangstmethode is in de praktijk slechts uitvoerbaar met een superheterodyne
schakeling.
Het hele geheim van de discriminator is nu dit: voor een frequentie die met de eigen af
stemming van het m.f. filter overeenkomt, dus zijn resonantie frequentie, gedraagt het
filter zich ohms. Nu heeft men dit filter op de draaggolf van de FM zender afgestemd,
zodat de rust-frequent ie in die daarop afgestemde secundaire een maximale spanning
doet ontstaan.
Gaat de FM zender echter aan het zwaaien, dan zal de frequentie afwisselend onder en
boven de resonantiefrequentie van het filter komen. Uit de radio-les 8 weten we nog
wel, dat een parallel L-C kring zich vooreen hogere frequentie gedraagt als een
condensator, en voor een lagere frequentie als een spoel.
Maar dit heeft weer tot gevolg,dat in het eerste geval,dus bij het gedrag als condensator,
de stroom door de kring voorijlt op de spanning en bij het gedrag als spoel de stroom
door de kring na i j 11 t.o.v. de spanning. We mogen ook zeggen dat in het eerste geval
de spanning naijlt op de stroom en dat in het tweede geval de spanning voorijlt op de
stroom.
Tot aan de primaire wikkeling van de laatste m.f. transformator hebben we met een nor-
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male super te maken. Daarna begint echter het verschil. Achter deze primaire wikkeling
volgt n.l. een afgestemde secundaire, die uit twee helften bestaat, de spoelen l_2 en L3.
Het is wel duidelijk dat de spanningen in de spoelen L2 en L3 uitsluitend door de transformatieverhouding bepaald worden.
Wat de faze van de spanningen aangaat kunnen we zeggen, dat deze overeenkomt met
de spanning in de primaire m.f. kring. We verbinden nu beide spoelen met een gelijkrichter en ontlaadweerstand volgens fig. 12 en vinden nu 2 detectoren. Wanneer er nu
een wisselspanning via de m.f. transformator op die beide spoelen Lj en L2 komt, dan
komt over elke weerstand Rj en R2 een gelijkspanning. Door polariteit van de cellen
zullen beide gelijkspanningen tegengesteld zijn en tussen punt A en punt B staat nul
volt, of er nu wél of géén wisselspanning op de spoelen komt.
We gingen er nu van uit, dat de binnenkomende m.f. signaalspanning de frequentie be
zit, waarop de m.f. afgestemd is. Maar ook al gaan we de frequentie wijzigen, zoals
dat bij FM uitzendingen geschiedt, op spoelen L2 en L3 komen gelijke spanningen,
waarvan het gelijkgerichte resultaat over de weerstanden nul is; of de L-C kringen
zich nu als spoel of als condensator gedragen doet er niets toe. Een r.f. smoorspoel is
aanwezig om de gelijkstroomkring te sluiten.
Wanneer we nu, via een condensator C,de m.f. wisselspanning buiten het m.f. filter om
rechtstreeks aftakken en deze spanning optellen bij de spanning, die de spoelen Lj en
L.2 langs inductieve weg van de L-C kring L3 krijgen, dan verandert de situatie volkomen.
De faze van deze spanning verandert namelijk helemaal niet, of de frequentie van het
binnenkomende FM signaal nu wél op de nominale waarde zit (zoals in de rust) of dat
die frequentie bóven of ónder de nominale waarde zit (tijdens de modulatie).
We zullen nu even nagaan wat er gebeurt tijdens modulatie. Op elk van de beide gelijkrichtcircuits staan nu 2 wisselstroombronnen in serie (zie fig. 13-A-B-C-D).
Voor de bovenste diode zijn dat E] plus E3, voor de onderste zijn dan E2 plus dezelfde
E3. E| en E2 staan altijd in tegenfaze, maar zoals verklaard is, varieert hun faze t.o.v.
die van het signaal E3, als gevolg van de modulatie. In de figuren zien we dat duide
lijk. Door nu deze waarden op te stellen, zien we dat over die dioden D-j en D2 tijdens
de modulatie ongelijke spanningen ontstaan. Het verschil nu van de spanningen over
Rj en R2 is het laagfrequent signaal, de modulatie.
Op rij A van fig. 13 zien in de linker figuur deze drie spanningen E], E2 en E3 grafisch
voorgesteld. De faze-verhouding tussen Ej en E2 verandert nooit; de fazeverhouding van
E3 t.o.v. E^ en E2 echter varieert door de modu lat ie-zwaai van de zender. Links zien we
de onderlinge fazeverhouding in ongemoduleerde (rust-) toestand; midden en rechts zien
we twèe momentopnamen tijdens modulatie.
Op rij B zien we weer drie moment-opnamen naast elkaar, doch nu van de beide span
ningen E] en E3, die op diode Dj werken, met daardoorheen getekend hun bij elkaar
opgetelde waarden, de resultante (Dj).
Op rij C zien we nog eens drie moment-opnamen naast elkaar, doch nu van de beide
spanningen E2 en E3, die op diode D2 werken, met daardoorheen getekend hun resul
tante (D2).
Op rij D zijn nu beide resultanten Dj en D2 nog eens afzonderlijk getekend. De pul
serende gelijkspanningen, die als gevolg van Dj en D2 op resp. Rj-Cj en R2-C2 ont
staan, zijn tegengesteld gepolariseerd. Het is uiteindelijk hun verschi I dat de mo
mentele amplitude van het a.f. signaal voorstelt.
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C4 is 8 nF groot. Er bestaat géén verbinding tussen de knooppunten van C1-C2 en van R1-R2; in
de praktijk Iaat men deze verbinding geheel weg en past men één weerstand toe in plaats van
R1 en R2, zoals we die in fig. 12 zagen. Voor het begrip mogen we deze verbinding wel aanwezig
denken.
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maire en de secundaire van de m.f. trafo vervangen is door een koppel-spoeltje. Men
kan ook het midden van de weerstanden aarden in plaats van de onderzijde van de benedenweerstand. In het a.f. circuit zit een RC-filter voor r.f.
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Wanneer we horizontaal de drie momenten van elke rij bezien, valt ons bij de resultante
duidelijk het aanzwellen en afnemen van de amplitude op. Dat aanzwellen en afnemen
is de vertaling van de amplitude variaties in het a.f. signaal, terwijl hun meer of minder
snelle opvolging de frequentie van het a.f. signaal voorstelt.
We zeggen dus dat het verschil van de pulserende spanningen over R^ en R2 de amplitude
van het r.f. signaal voorstelt, maar moeten daarbij in het oog houden, dat Rj en R2 om de
beurt de grootste- resp. kleinste spanning leveren. Het verschil heeft daardoor als recht
geaarde (a.f.) wisselspanning afwisselend een pos- en een neg. waarde.
Het zal echter wel duidelijk zijn, dat een amplitudeverandering van het r.f. (en m.f.)
signaal als gevolg van fading of verschil in ontvangststerkte, zich doet horen als een
sterkte variatie, en dat is ongewenst.
Daarom moet elke amplitudevariatie begrensd worden, hetgeen men doet met de laatste
m.f. buis, door deze met kleine roosterruimte en verlaagde anodespanning te laten werken.
Om aan deze begrenzertrap te ontkomen heeft men thans vrij algemeen de ratiodetector
ingevoerd.

Radiodetector
Deze verschilt op twee belangrijke punten; ten eerste zijn de dioden hier anders gescha
keld en ten tweede vindt men hier een elektrolytische condensator, die enige microfarad
groot is.
Ook hier ontstaan op elk van de beide duidelijk zichtbare gelijkrichtcircuits de spannin
gen, zoals deze in fig. 13 getoond zijn in hun drie momentopnamen, met hun resultanten.
Daar hier één der dioden andersom geschakeld is, ontstaan hier in serie 2 pulserende ge
lijkspanningen, die zich bij elkaar optel len. Evenals bij de discriminator van fig. 12
zijn de momentele waarden van de pulserende spanningen over R^ en R2 tijdens modulatie
nooit aan elkaar gelijk, en beurtelings in die over R] of over R2 de grootste.
Nu heeft men hier over R^ en R2 samen een elco van 6 a 8 jaF geschakeld, en door de
grote tijdconstante zal de spanning over deze C vrij constant blijven en zeker niet in een
a.f. tempo variëren. Deze C is echter in staat om amplitudeveranderingen in het r.f. en
m.f. signaal als gevolg van fading of andere oorzaken ongedaan te maken.
Doordat de spanning over de elco niet plotseling kan stijgen, zal de door de dioden opde
kringen veroorzaakte parallel demping (= verlaagde Rj) groter worden. Natuurlijk moet
voor optimale werking er aan bepaalde eisen voor C] en R voldaan worden.
Het a.f. signaal wordt nu afgenomen van het knooppunt tussen Cj en C2/ dat doorverbon
den is met het midden van de secundaire spoel van het m.f. filter en aarde anderzijds.
De hier afgenomen a.f. signaalspanning is dus steeds gelijk aan de verhouding van de m.f.
spanningen op D^ en D2/ terwijl hun eventueel variërende amplitude van geen invloed
op het a.f. signaal blijft, zolang die stoor-amplitude variatie maar even groot op beide
dioden komt. Door die constante verhouding spreekt men van ratio-detector.
De smoorspoel dient om de kring voor de r.f. spanning Eg te sluiten (via
en C2).
Achter de ratio-detector en de discriminator komen de gebruikelijke a.f. versterkingsattributen.
Er zijn na het verschijnen van bovenbeschreven schakelingen nog vele verbeteringen
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Fig. 16a. Spanningsverhoudingen overeen L-C kring,
die een r.f. signaal met constante amplitude toegevoerd
krijgt. Door toenemende terugkoppeling neemt de Qwaarde zeer sterk toe. Een dergelijke toename vindt ook
plaats bij eenvoudige O.V.O.-ontvangers uit fig. 16en
17.
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uitgevoerd, maar dit zijn dan toch de hoofdzaken, waarmede we de frequentiemodulatie
willen besluiten (fig. 15).
De ontvanger van de zendamateur
De ontvanger voor de amateurzender is een zéér rekbaar begrip. In principe kunnen we
zeggen, dat deze in hoofdzaak alleen maar voor AM geschikt behoeft te zijn. We zagen
dat zelfs voor FM de AM detector geschikt is, omdat vrijwel steeds in dat geval de NBFM
toegepast wordt. Als regel kunnen we zeggen dat de normale huiselijke ontvanger onge
schikt is, omdat ten eerste de banden niet gespreid zijn, zoals we dat noemen bij ontvan
gers met een KG bereik, dat van 19 m tot 50 m loopt. De zenders liggen dan veel te
dicht op elkaar, zodat identificatie, zelfs van de omroepzenders moeilijk is.
Verder is de 80 meterband niet aanwezig, ook niet in ontvangers met de visserijband,
want die begint pas met 90 m. Dan ontbreekt de 10 m band; verder zit er geen BFO beat
frequency oscillator op om CW telegrafie hoorbaar te maken en dan nog is de selectivi
teit onvoldoende. Wanneer we dan geen speciale communicatie super voor amateurs gaan
kopen - want die is vrij kostbaar - dan zal er een eigenbouw ontvanger voor de dag
komen.
De rechtuitontvanger
Het is opmerkelijk hoeveel een heel eenvoudige ontvanger in de wereld van de amateur
zender kan betekenen, vooral voor de ontvangst van telegrafie. Zogenaamde O.V.O. ont
vangers bestaat uit niets anders dan een teruggekoppelde triode, die we uit de Radiocursus
kennen. Nu zitten daar een paar hebbelijkheden aan vast, die om een speciale voorziening
vragen. De selectiviteit van de teruggekoppelde detector is heel groot; de bandbreedte kan
tot een paar honderd hertz komen en dat is prima voor telegrafie. De gevoeligheid is het
grootst, als we op het randje van genereren zitten; de dempingsreductie is dan het grootst.
Gaan we nog iets verder met de terugkoppeling, dan genereert onze triode zelf en de al
dus opgewekte wisselspanning gaat met de te ontvangen wisselspanning een toontje geven,
waarvan de toonhoogte gelijk is aan het verschil tussen beide (hoge) frequenties. Resultaat:
we horen nu de C.W. telegrafie stations, dank zij deze "beat", maar helaas horen de buren
en vele andere ontvangers tot ver in de omtrek ons ook. En in Nederland is dat genererend
ontvangen verboden (fig. 16 en 16a).
Dus: een r.f. trap er voor. Die verhoogt tevens de selectiviteit, vermindert de ruis maar
vereist een extra afstem C. We hebben dan een l.V.O. ontvanger.
Een verdere trap naar de volmaaktheid is de regeling van de terugkoppeling.
Koppelen we n.l. terug door een spoel dichter bij of verder van de afstemspoel te bren
gen, dan verloopt tevens de hoofdafstemming. Daarom is het beter via een potentiometer
de terugkoppeling te regelen of een pentode als detector te nemen en de terugkoppeling
aan het schermrooster te ontlenen, waarbij de spanning op dat schermrooster gevarieerd

wordt (fig. 17).
De laatste stap is een a.f. versterkertrap achter het bovenstaande, waarmee we een l.V.1
hebben. De afstemcondensatoren maken we klein, liefst niet groter dan 50 pF en dan na
tuurlijk met verliesvrije isolatie.
Trouwens, wanneer we met eenvoudige ontvangers werken, dan is de verliesvrijheid punt
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nummer één, zowel van de antenne isolatie als van de materialen, die in de ontvanger
verwerkt zijn.
Toch zit er een groot bezwaar in deze rechtuit-ontvangers, n.l. de selectiviteit. Nu wordt
die wel hoger bij toepassing van een extra r.f. trap, maar die brengt dan een extra af
stemknop mede en met dat al krijgen we meer moeite om de zaak uit (ongewenst) genere
ren te houden, naarmate de frequentie hoger wordt. Bovendien moeten we over een uni
forme bandbreedte beschikken. Aan deze eis voldoet de
Superheterodyne - ontvanger
Deze ontvanger is bij ontvangst van de omroepzenders reeds jarenlang volledig ingeburgerd en heeft, zoals we weten, een ontvangkanaal van uniforme bandbreedte, onverschillig
welke frequentie de zender bezit. Onmiddellijk moeten we echter een bezwaar van de
super noemen, n.l. de spiegelfrequenties, die in de radiocursus volledig besproken zijn.
Dat zijn dan zenders met een frequentie, die op een afstand van 2 x de middelfrequentie
van de gewenste zender af liggen.
Bij een m.f. van 465 kHz is dat dus 930 kHz. Naarmate de frequenties hoger worden,
zullen die spiegelzenders meer storen. Een remedie is het toepassen van een r.f. versterkertrap vóór de mengtrap, waardoor ook het ruis-aandeel in het signaal lager wordt.
Reeds lang is men voor de ontvangst van hoge frequenties overgegaan op een hogere
middelfrequentie, zo in de buurt van 1600 kHz en inderdaad is hier de spïegelvrijheid
groter (afstand is hier 3200 kHz). Toch men heeft hier onvoldoende versterking en gaat
men over tot de
Dubbele frequentietransformatie
Hierbij krijgt men te maken met een oscillator, eventueel met r.f. trap er voor waarbij
de le m.f. gebracht wordt op de ingangskring van een super met een lagere m.f. b.v. 1600
kHz of 465 kHz. Hier vinden we dan de 2e oscillator. Nu kunnen we met een dergelijke
dubbele super nog twee kanten uit: of we stemmen de le super af, dus ingangskring en
oscillatorkring, eventueel met eenknopsafstemming, óf we laten de le oscillator rustig
staan en stemmen de le m.f. die tevens de ingangskring van de 2e mengbuis vormt, gelijk
met de 2e oscillator af. In dit geval wordt dus de eerste ingangskring uitgevoerd als
breedbandkring en niet afgestejnd.
Nu bestaan er communicatie-ontvangers, die als dubbele super zijn ingevoerd. Een ama
teur kan echter zonder bezwaar een normale super gebruiken in samenwerking met een
voorzetapparaat, dat we dan een convertor noemen.
Meestal halen we de voeding voor de convertor uit de normale ontvanger; de verbinding
tussen anode-mengbuis van de convertor en antenne-aansluiting van de ontvanger mag
natuurlijk niets kunnen opvangen en moet daarom afgeschermd zijn.
Nu moeten we niet denken, dat dubbel superaren niets dan voordelen bevat. Om te be
ginnen hebben we 2 x een mengbuis en een mengbuis produceert nu eenmaal meer ruis,
daaraan veranderen we niets. Ten tweede dringen de trillingen van de le oscillator
natuurlijk door in de eigenlijke ontvanger en het zijn vooral de harmonischen van de le
oscillator, die voor de nodige fluitjes (birdies = vogeltjes) zorgen in ons signaal.
(Geval A en geval B van blokschema fig. 18).
Z6-17

Fig. 19. De 7 resonatoren R zijn op een as bevestigd,
die aan beide einden gelagerd is; de as wordt op tor
sie (= wringing) belast. Aan de buitenomtrek van elk
der beide eindresonatoren twee trekdroden 5-6 en
9-10, die de schakel vormen naar de magnetostrictieve ferrietkemtjes 3-4 en 11-12. Deze kerntjes zijn
aan de onderkant ingeklemd en rekken (of trekken)
zichzelf uit-en-in binnen de spoeltjes 1-2 en 13-14.
De ingongskring W1 wordt gevormd door de in serie
geschakelde spoeltjes 1-2, de uitgangskring doorW2
(= 13-14).
De linker resonator trilt om de hartlijn in de richting B onder invloed van het push-pull wisselveld in Wl; via
de as worden alle resonatoren aan het trillen gezet en uit W2 komt de output.

Fig. 20. Beneden het mechanische Telefunken
filter (FZO7). Boven een m.f. filter met kristal in
brugschakeling, met ongeveer dezelfde elektrische
eigenschappen. Lengte van het Telefunken filter
10,6 cm. Bandbreedte leverbaar van 18 kHz (voor
FM mobilofoon) tot 0,1 kHz (= 100 Hz) voor C.W.
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zelfde schaal als de linker kromme, ter vergelijking.

Afstemmen met de MF-ontvanger
Deze manier van afstemmen is natuurlijk met elke super mogelijk, ofschoon we dat
natuurlijk niet graag doen, want we hebben al gauw met 4 afgestemde kringen te maken
in een m.f. versterker en dan valt het heus niet mee om de zaak in de pas te houden.
Toch kan men dit wel gaan doen, wanneer men de ontvanger zeer stabiel wil afstemmen.
We passen dan een oscillator met kristal-sturing toe, waardoor deze afstemming star
wordt. De enige afstemmogelijkheid is dan de m.f. versterker. Aantrekkelijk wordt dit
echter bij dubbel superen, waarbij de le oscillator kristalgestuurd is. Natuurlijk moet
dan wél de ingangskring van de le super afgestemd worden. (Geval C fig. 18). Ook
kunnen we echter voor elke band een afzonderlijke kristal gestuurde converter gebrui
ken, met brede, vaste ingangskring (geval D).
Selectiviteit van de ontvanger
Of we nu spraak of CW-ontvangen, selectiviteit is een dringende eis en helaas voldoen
de m.f. kringen niet altijd aan de gestelde eisen. Vooral bij telegrafie ontvangst wordt
een zeer smal frequentiegebied verlangd, dat met normale middelen niet verwezenlijkt
kan worden, zodat men naar andere mogelijkheden heeft omgezien.
MF met mechanische filter
In principe zijn vrijwel alle elektronici afkerig van alles wat met mechanische construc
ties te maken heeft. Toch bereikt men met deze filters uitstekende resultaten en ze raken
meer ingeburgerd.
Belangrijk is hierbij, dat men een z.g. geconcentreerd filter toepast, d.w.z. de gehele
vorm van de kromme wordt in één, soms gecompliceerd filter verkregen; daar de verster
king van één m.f. trap onvoldoende is, past men verder een aperiodische versterking toe,
één of meer kringen.
De spoel in de anodekring van de mengbuis wordt doorlopen door de m.f. wisselstroom;
in de spoel wordt een kerntje van b.v. bariumtitanaat of nikkel gebracht, dat onder in
vloed van die wisselstroom langer en korter wordt in precies dezelfde frequentie. We
noemen dat magnetostrictie. Nu laten we dat kerntje een aantal in serie geschakelde
mechanische resonatoren aanstoten; dat zijn dan schijfjes of blokjes, onderling door asjes
of stootstangetjes verbonden. Het laatste resonatortje is dan weer gekoppeld met een
magnetostrictie-kemtje en daaromheen ligt weer het uitgangsspoeltje van het filter,dat
een m.f. wisselspanning aan de volgende buis levert. De frequentie kan 465 kHz zijn.
Alle losse mechanische resonatortjes trillen in hun eigen frequentie; in de fabriek moeten
hun afmetingen zodanig afgesiepen worden dat hun eigenfrequentie met de gewenste m.f.
overeenstemt (fig. 19-20-21).
We verkrijgen de bepaalde bandbreedte door de meerdere of mindere soepelheid van de
onderlinge koppel staafjes; we krijgen een m.f. filter met de zozeer gewenste rechthoekvorm en zo smal als we dat wensen, tot b.v. 100 Hz toe, waardoor het voor spraak of
muziek natuurlijk ongeschikt is. We treffen soms wel 12 resonatoren aan. Uit de aard
der zaak geeft een dergelijk scherp filter een geringe output; er achter hebben we dan
enige trappen aperiodische of wel breedband m.f. trappen nodig om de versterking op te
halen.
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Fig. 22. Dubbele terugkoppeling, waarbij de kromme veel op die van een kristal filter gaat gelijken, doch veel goedkoper is uit te voeren.

1* m.f. buit

O

465 kHz

mtngbuit
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Fig. 24. Het kristalfilter tussen twee m.f. buizen. De bandbreedte kan
tussen 100 Hz en 2 kHz liggen; met een schakelaar overbruggen we het en
maken don de zaak "breed". Bij heel geringe bandbreedte wordt zelfs de
ruis laag van toon en krijgen de CW signalen het timbre van rinkelende
belletjes.
Voor telefonie is een bandbreedte van 2,5 kHz maar juist voldoende; met
een dubbel kristalfilter of beter nog met meer kristallen kan dit bereikt
worden. Bij een dubbel filter wordt Cf door het 2e kristal vervangen.
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Een andere methode om een smalle doorlaatband te verkrijgen is het toepassen van dempingsreductie ofwel terugkoppeling in de m.f. versterker.
Natuurlijk moet dit grapje serieus in elkaar gezet worden; met genereren valt niet te
spotten. Wanneer we aannemen, dat we met moderne onderdelen (spoelen, C's en isola
tiemateriaal) een Q van 300 bereikt kan worden, en deze Q een factor 10 a 20 beter
wordt, dan komen we op Q waarden van 4000 a 6000. Bij een m.f. van 465 kHz zitten
we met onze bandbreedte dan al onder de 100 Hz! Door de terugkoppeling minder sterk
te maken regelen we de bandbreedte.
In het hier in fig. 22 afgebeelde m.f. filter met dubbele terugkoppeling (dat aan DL6EG
ontleend is) zien we iets dergelijks. De primaire kring van het bandfilter is niet afge
schermd; dempingsreductie geschiedt hier door steilheidsregeling op één der roosters van
het heptode gedeelte van een ECH81, door de ontkoppel C van 50 pF moedwillig te klein
te maken. We brengen de zaak in- en uit genereren door de spanning op dit remrooster
te variëren (potmeter over de katodeweerstand). Door verstemming van deze eerste m.f.
kring kunnen we ook nog de linker- of rechterzijband kiezen. Bij de secundaire kring
(2) van het m.f. filter brengen we de triode - die tevens als detector dienst doet - aan
het genereren door verhoging van de anodespanning over een potmeter. De 2e kring
moet goed afgeschermd zijn; de koppeling met de le is dan toch nog voldoende.
Ook zonder binnenkomend signaal treedt er reeds een zwevingstoon, een beat note op.
Natuurlijk moet de le oscillator zéér goed stabiel zijn, evenals de voedingen, en na
tuurlijk óók de te ontvangen zender, anders loopt die er uit.
De eigenschappen van deze terug gekoppelde m.f. trap zijn wat bandbreedte aangaat
gelijk aan die van het na te noemen kristalfilter, maar met véél minder dempingsverliezen.

Kristalfilters
Tenslotte kunnen we een zéér smalle doorlaat verkrijgen door toepassing van een kristal schakeling in één der m.f. filters.
Het kristal, waarvan de frequentie moet overeenkomen met de gewenste middelfrequentie,
wordt in een brugschakeling opgenomen, waarbij in de tegenovergeschakelde tak een
condensator, de faze-condensator Cf is aangebracht om de houder-capaciteit van het
kristal te compenseren. De waarde daarvan is ca. 10 ö 50 pF. (fig. 24).
Bij goed afgeregelde faze-condensator zal in het algemeen geen m.f. spanning op de vol
gende kring overgedragen worden, omdat kristal in zijn capacitieve gedragingen + houder
in balans gebracht is door de faze C. Slechts voor de resonantie frequentie van het kristal
zal dit zich als een serie L-C kring met hoge Q gaan gedragen, waardoor de Z een zeer
lage waarde aanneemt. Cf behoudt echter zijn normale reactantie, zodat de brug scheef
getrokken wordt en er m.f. spanning op de volgende m.f. kring komt.
Bij al deze versmallingen van de doorlaat-band moeten we er wel om denken dat ook
hier de rest van de ontvanger voor dat filter een hoge mate van stabiliteit moet bezitten,
want indien door temperatuursveranderingen de oscillator of één der andere kringen ver
loopt, dan is ons signaal bij een dergelijk smal filter meteen verdwenen. Vooral bij een
dubbele super gaat dit spreken, temeer indien we later nog een beat-oscillator gaan
toepassen. We gebruiken dan drie oscillatoren!
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Fig. 26, 27, 28, 29. Verschillende manieren van bandspreiding; naast de omschakelbare spoel uit fig. 26 bestaat ook de veel toegepaste uitwisselbare spoel. Bij supers
moet niet alleen de oscillator-spoel maar ook de antennespoel uitgewisseld worden,
tenzij wij met een breed-bandige ingang genoegen kunnen nemen, b.v.bij supers,
waar de selectiviteit in het m.f. gedeelte zetelt.
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De beat oscillator
De beat-óscillator is een oscillator, die een wisselspanning afgeeft met een frequentie
van 1000 of 800 Hz onder of boven de middelfrequentie. Bij de detector wordt dit sig
naal gemengd met het binnenkomende m.f. signaal, waarbij een zwevingssignaal ontstaat
met een toon van 1000 (of 800) Hz. Deze zwevingstoon heeft natuurlijk alleen maar zin
wanneer we een ongemoduleerde draaggolf ontvangen, dus bij telegrafie. Wanneer de
middelfrequentie 465 kHz bedraagt, dan kan de frequentie van de beat-oscillator 466
kHz of 464 kHz bedragen.
Deze beat-osci llator kan b.v. een ECO oscillator zijn; dit is gemakkelijk, omdat we
dan weer met één spoel te maken hebben. Om de stabiliteit te verhogen moet de L/C
verhouding klein zijn; verder moeten we de anode-spanning stabiliseren (fig. 25).
Zetten we een op de frontplaat bedienbaar C-tje van 30 a 40 pF parallel aan de afstem
C, dan kunnen we de frequentie en dus de toonhoogte instelbaar maken.
Door een serie-weerstand in de anodevoeding op te nemen, kunnen we ook nog de am
plitude regelen.
Wanneer we met een mf. versterker met smalle doorlaat werken, hebben we met de
beat-osci llator ook nog een keus uit 2 on tvangstmoge lijkheden, n.l. door 1000 Hz plus
of min de middelfrequentie te gaan zitten. Is de éne mogelijkheid gestoord, dan kiezen
we de andere. Bij de hier verlangde stabiliteit gebruikt men in dit geval wel een beatosci llator met 2 kristallen, resp. op 464 en 466 kHz met een omschakelaar. Maar dat
vinden we alleen maar in (dure) communicatie-ontvangers.
Maar de eenvoudigste methode om CW signalen te ontvangen is natuurlijk de detectordiode vervangen door een triode en terugkoppeling op de laatste mf. kring aanbrengen.

Afstemschaal en bandspreiding
Vanzelfsprekend is het van groot belang om te weten wddr we ergens in de band zitten
met onze afstemming; een goede schaal is vereist. Deze kan dan in graden verdeeld
zijn of geijkt in frequenties. Nu zitten we met een vrij grote opeenhoping van zenders
in de omroepgebieden, maar in de amateurbanden is de opeenhoping soms nog groter,
waarbij nog komt, dat hier geen sprake is van vaste, toegewezen frequenties. Het is dus
zaak het gebied te kunnen uitrekken, of bandspreiding toe te passen, zoals men dat
noemt.
Nu bestaat er natuurlijk een heel eenvoudig middel, namelijk een spoel met een kleine
condensator, waarop een goede fijnregeling. Het bestreken gebied is dan niet groot, en
zo krijgen we dus een menigte afstembereiken (fig. 26). Meestal slaan we een andere
weg in: we gebruiken dan weer een spoel, met parallel daarop een condensator van b.v.
200 pF en tevens daarop parallel een C-tje van 25 pF (fig. 27). Met de grote C, de
bandsetting condensator, brengen we de afstemming in het begin van de gewenste band
en met de kleine C, de bandspread condensor, zoeken we dan de band gespreid af.
Nu spreekt het vanzelf, dat we alleen dan op de schaal van de kleine C een ijking
kunnen aanbrengen, als de grote C steeds weer op dezelfde plaats gezet wordt. Als die
grote C variabel is, dan gaan we als volgt te werk: We draaien de bandspreiding-C op
de plaats, waar we al eerder een sterke officiële zender gevonden hebben, en omdat
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we niets horen, draaien de grote Cdan zover als nodig is om die officiële zender werke
lijk te ontvangen. In dit geval zit de grote C steeds op dezelfde plaats en kunnen we de
kleine C ijken.
Met één spoel kunnen we op die manier meerdere banden gespreid afstemmen (fig. 28).
Toch zit er een bezwaar aan deze manier van werken: de C wordt te groot t.o.v. de L,
waardoor de kringkwaliteit terugloopt. De bandset-C mag niet veel groter zijn dan 200pF.
Soms is het ook mogelijk in plaats van een variabele grote C een vaste C plus een trimmer
te nemen voor elk bereik, en deze dan met een schakelaar te kiezen. Er zijn nog verschil
lende andere methoden, die we in de schema's zien. Een vaak toegepaste methode is de
spoel met aftakkingen, waarop de bandspreiding-C wordt aangesloten (fig. 29).
S-meter
Wanneer we met een andere amateur werken is het voor hem interessant te weten, hoe
sterk zijn signaal binnenkomt. We hebben tot dat doel een S-meter in onze ontvanger,
die een indruk geeft van de sterkte van de draaggolf. Nu is dat natuurlijk nooit een ge
ijkte meting, want de versterking in deze ontvanger en ook de antenne e.d. spelen hier
een grote rol. Toch kunnen we op den duur stellig wel vergelijkenderwijs een indruk
geven van de ontvangst-sterkte.
Als een voorbeeld van praktische uitvoering noemen we de S-meter geschakeld in b.v.
de anodekring van de 2e m.f. buis. Dit grapje gaat natuurlijk alleen op als de buis ge
regeld is door AVC.
Een andere mogelijkheid berust eveneens op de aanwezigheid van AVC; hierbij wordt
een afzonderlijke buis gebruikt, met een draaispoelinstrument in brugschakeling in de
anodekring. De aanwijzing op de meterschaal is hier beter gespreid en dus duidelijker

(fig. 30).
Tenslotte is er nog het toveroog, de bekende afstemindicator, die een ruwe schatting
van de draaggolfsterkte toelaat. Overigens is een S-meter in welke vorm dan ook steeds
een goede afstemindicator.

Storingsonderdru Ic Icing
Het spreekt vanzelf, dat elke methode om storingen te onderdrukken welkom is. Het is
een gelukkige omstandigheid dat storingen meestal een veel groter amplitude hebben
dan het gewenste signaal.
Men kan op verschillende manieren te werk gaan. Eén manier is een schakeling, waarbij
het a.f. signaal ongehinderd passeren kan, zolang de amplitude kleiner blijft dan b.v.
3 volt. Komt er een storing, waarvan de amplitude groter is, dan wordt het gehele a.f.
kanaal even gesperd. De tijdsduur van dat sperren mag natuurlijk niet te lang zijn. Met
passende L-C combinatie heeft men dit in de hand. Men kent bij dit systeem serie-sperringen (fig. 31) en paral Ie Isperinrichtingen, dus kortsluitingen (fig. 32). In ieder geval
zitten deze achter de detector. Een andere mogelijkheid maakt gebruik van een afzon
derlijke buis, die b.v. na de le m.f. buis een deel van het m.f. signaal toegevoerd krijgt
(fig. 33). Alle signalen, ook de storingen worden hierin versterkt en voor signalen die
een bepaalde drempelwaarde overschrijden geeft deze buis een grote negatieve spanning
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Fig. 33. Hier zien we een ECH81 als m.f. buis; op deze plaats is een hexode vrij ongebruikelijk, maar aan het
derde roosterwoidtdestooronderdrukkingspulsdichtgedrukt. Het m.f.signaal dat op het rooster van de ECH81 komt,
wordt n.l. tevens gebracht naar de stoorimpulsversterkbuis, een EF80. In de anodekring van deze buis komt dus
het gehele m.f. signaal te voorschijn; in de sec. wikkeling plus de dubbeldiode EAA91 treedt dubbele gelijkrichting op, doch slechts dón, wanneer een stoorpuls van bepaalde grootte binnenkomt. De waarde hiervan
stellen we in met de potmeter van 5 kO , die tevens de neg. rsp. van de stoorimpuls-buis beïnvloedt.
Door de steilheid van het derde rooster van die ECH81 grijpt de stooronderdruRking snel door; het gevolg is
dat de volgende m.f. versterker géén signaal krijgt. De tijdconstante bepalen we met R-C. Deze sohakeling
is genoemd naar Lamb.
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Fig. 34. Toonselectieschakeling.
De ingangshuis vormt een cascodeschakeling, twee buizen die in serie staan. Op de bovenste triode komt het
a.f. signaal binnen; via de anode komt het versterkte a.f. signaal op de eindbuis terecht. Tussen de anode
van die voorversterker en oarde zit een brugfilter, dat met de variabele C afgestemd kan worden.
Voor één bepaalde audio frequentie heeft deze R-C brug een lage impedantie. Voor die frequentie nu vindt
selectieve terugkoppeling plaats via de onderbuis van de cascode; we regelen met de potmeter van 1 MO de
zoak tot op de rand van genereren. In fig. 35 zien we het resultaat. Deze schakejing leent zich zeer goed
voor achter een rechtuit b.v. O.V.2.
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af, die de volgende m.f.buis dichtdrukt. Ook hier spreekt de tijdconstante een rol. Bij
al deze systemen is het echter nodig, dat we de drempelwaarde kunnen instellen, b.v. met
een knop op de frontplaat. Bij de eerste manier spreken we van storing begrenzen, noise
limiters of clipper, terwijl bij de andere methode de storing geheel onderdrukt; dat zijn
noise surpressers. Het spreekt vanzelf, dat tijdens deze surpression niets gehoord wordt; bij
de clipper horen we een knakje.
Toonfilter
Wanneer we alle eerder genoemde selectiemogelijkheden reeds hebben toegepast, blijft
er nog een mogelijkheid over, om achter de detector een toonfilter aan te brengen. Zit
onze beat-note b.v. op 800 Hz, dan kunnen we er voor zorgen, dat alle frequenties er
onder of erboven nog afgezwakt worden. In het schema zien we een der mogelijkheden
(fig. 34 en 35).
AVC bij CW en SSB ontvangst
De automatische sterkte regeling is een waardevolle mogelijkheid om ons a.f. signaal zo
gelijkmatig mogelijk te houden, maar helaas treden er complicaties op, wanneer we de
beat-osciliator gebruiken. En voor de ontvangst van CW-zenders en bij single sideband
modulatie is dat nodig.
Bij het werken met de beat-oscillator moet de amplitude van het beat-signaal op de
detector in het algemeen groter zijn dan het te ontvangen signaal. Het resultaat is, dat
de AVC een zodanige hoge negatieve regelspanning afgeeft, dat de meng- en m.f. buizen
dicht gaan zitten en het signaal dus zwak wordt.
We moeten de AVC dan uitschakelen en met de hand gaan regelen, of zorgen dat van de
2e m.f. trafo er een afzonderlijke m.f. signaalspanning naar een afzonderlijke AVC diode
gaat, zodat de regelspanning geheel gescheiden staat van de signaalspanning op de de
tector. Dat uitschakelen van de AVC doen we het gemakkelijkst,door hem ergens met een
schakelaar op aarde kort te sluiten. We moeten ons er wel van overtuigen, dat de nu niet
meer geregelde buizen toch een negatieve regelspanning krijgen, anders moeten we daar
voor zorgen. Op de ontvangen van SSB hopen we nog later terug te komen.

Mengsystemen
Bij de normale ontvangers maakt men vrijwel zonder uitzondering gebruik van multiplicatieve menging in de mengbuizen. Gaan we naar de UHF toe, dan wordt de additieve
mengmethode vaak toegepast. Men gebruikt hiertoe de gekromde karakteristiek van de
diode, waarbij feitelijk teruggegrepen wordt naar de oudste vorm van de superheterodyne,
waarmen niet van de mengbuis, maar van de eerste detector sprak. En wat wij de detector
noemen, achter de m.f., noemt men in Engeland daarom nog stevast de second detectorl
Voor het mengen behoeft men echter niet speciaal een diode te gebruiken; ook een pentodebuis, diè d.m.v. een hoge negatieve roosterspanning in het kromme gedeelte van zijn
karakteristiek werkt, is goed bruikbaar (fig. 36). De oseillator, die ca. 7V rf. moet leveren,
is dan met afzonderlijke buis uitgevoerd en wordt hetzij met een zeer klein C-tje of met
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Fig. 35. Hier zien we het sterk gepiekte filter,
verkregen met de schakeling van fig. 34.
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oscillator geschiedt via een C'tje van 1 ö 3 pF op het rooster van de mengbuïs. Ook kan in het katodecircuit van de mengbuis een spoeltje van
enkele windingen worden opgenomen; dit wordt dan losjes gekoppeld met
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een koppel-lus aangekoppeld. Een mengsteilheid van 2 mA/V is dan haalbaar. Bij de
hogere frequenties, ook als we multiplicatieve menging toepassen, is een afzonderlijke
oscillatorbuis steeds gewenst in verband met de stabiliteit.

Gelijkloop
Bij de omroepgolven hebben wij steeds gelijkloop verkregen bij eenknopsafstemming door
een driepunts-afregeling; bij de hogere frequenties en niet al te grote bereiken is een
2punts-afregeling wel voldoende.

Bibliotheek
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Vragen bij de 6e les

1. Vertel waarmede de amplitude van het a.f. signaal bij een FM-zender wordt weer
gegeven.
2. Vertel hoe de frequentie van het a.f. signaal bij FM tot uiting komt.
3. Noem een voordeel en een nadeel van FM voor de zendamateur.
4. Welke manier vindt U de handigste voor een amateur om een FM-zender te modu
leren?
5. Vertel waarom de ratiodetector de discriminator verdrongen heeft.
6. Beschrijf de werking van de ratiodetector en geef daar een schetsje bij.
7. Op welke eenvoudige manier kunnen we amateur FM-zenders ontvangen? Waarom
kunnen we hiermede geen omroep FM-zenders ontvangen ?
8. Noem verschillende manieren om bandspreiding te verkrijgen.
9. Noem de 2 belangrijkste redenen, waarom we tot "dubbele supers" overgaan.
10. Vertel waarom en wanneer we een beat-oscillator nodig hebben.
11. Beschrijf een methode om storingen te onderdrukken.
12. Vertel hoe een m.f. kristal-filter werkt.
13. Hoe kunnen we zonder m.f. kristal-filter en zonder mechanisch filter toch een smalle
doorlaatband verkrijgen?
14. Vertel waarom we een normale a.v.c. schakeling bij CW ontvangst met beat-oscillator niet kunnen gebruiken. Weet U een andere oplossing?
15. Vertel wat de S-meter voor ons kan doen en geef een schema.
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ZENDAMATEUR LES 7
DE ANTENNESYSTEMEN

(DEEL I)

De antenne is als het ware de mond van de zender en ook het oor van de ontvanger.
De naam ontlenen we aan de insectenwereld, waar de voelsprieten van torren en
kevers antennes genoemd worden. Om met onze zender zo ver mogelijk te komen
moeten we veel aandacht aan de zendantenne schenken. Daar echter deze antenne zo
hoog mogelijk opgericht moet worden en onze zender zich als regel in onze woning
bevindt, dus op een lager niveau, dienen we een elektrische verbinding tussen zender
en antenne aan te brengen; deze verbinding dient uitsluitend als transportmiddel en
moet dus zo verliesvrij mogelijk zijn; verder mag deze leiding niet of zo min moge
lijk stralen.
Er bestaan verschillende typen van antennes; in het algemeen worden de door amateurs
toegepaste systemen grotendeels bepaald door ruimte en kosten; daarnaast moeten we
echter vaststellen, dat voor de hogere frequenties van andere typen gebruik wordt ge
maakt. Deze typen zijn in het algemeen symmetrisch van opbouw. In principe zou men
ook voor de lagere frequenties de systemen wel symmetrisch kunnen uitvoeren, maar
in verband met de afmetingen stuit dit voor amateurs op bezwaren; bij de professionele
zenders gelden deze bezwaren niet. Wel kunnen de amateur antennes zodanig opge
steld worden, dat de maximale straling naar een bepaald werelddeel gericht is, evenals
dat bij de professionele zendantennes het geval is. In een blokschema zetten we nu
even de drie hoofdbestanddelen naast elkaar: zender, transportleiding, ook wel transmissielijn of feeder genoemd en de eigenlijke antenne (fig. 1).
De aanpassing van deze drie hoofdbestanddelen is een belangrijk punt. De eindkring
L-C van de zender bezit een bepaalde impedantie die voor de uitzendfrequentie slechts
een ohmse waarde bezit, zoals we weten: de capacitieve en inductieve reactanties
vallen tegen elkaar weg bij resonantie.
Ook bij de antennesystemen kunnen we van een bepaalde weerstand spreken, die we
in dit geval stra I i ngsweerstand noemen, onverschillig of we het nu over een
zendantenne of een ontvangantenne hebben. Ten derde krijgen we te maken met de
transportkabel, de feeder, die ook al een weerstand bezit, die we de karakteris
tieke impedantie noemen.
Uit de aard der zaak zullen de ohmse waarden van deze drie schakels in de keten on
gelijk zijn. Om de r.f. energie met zo min mogelijke verliezen in de antenne te krijgen
dienen we dus te transformeren, evenals dit b.v. tussen de hoogohmige eindbuis en de
laagohmige spreekspoel van een luidspreker nodig is. De eerste transformatie vinden
we tussen zender en feeder, de tweede tussen feeder en antennesysteem.

De feeder
De feeder, een twee-aderige voedingslijn is een alledaagse verschijning in de vorm
van de lintkabel tussen de antenne en de ontvanger voor de televisie.
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Wij moeten namelijk van begin af vasthouden aan het principe dat de feeder voor een
zender niet mag stralen. Wanneer we nu als feeder één enkele draad zouden kiezen,
en de aarde b.v. als retourleiding, dan zou rondom die enkele draad een r.f. veld ont
staan. Wij komen daar nader op terug bij het behandelen van de antenne, maar we
kunnen nu reeds vaststellen, dat deze ongewenste straling voor het grootste deel onge
daan gemaakt kan worden door de retourleiding, waardoor precies dezelfde r.f. stroom
loopt doch in tegengestelde richting, vlak langs de hééngaande draad aan te brengen;
het uitwendige r.f. veld is dan praktisch gelijk aan nul, omdat beide velden elkaar
opheffen.
Nu is de lintlijn die voor TV ontvangst gebruikt wordt maar één vorm van de mogelijk
heden om twee geleiders op een bepaalde afstand van elkaar te laten lopen; een andere
mogelijkheid is het spannen van twee draden, onderling op een bepaalde afstand gehou
den door z.g. spacers, afstandhouders van isolatiemateriaal. Deze onderlinge afstand
mag in principe niet meer dan één honderdste (0,01) van de golflengte bedragen (fig.2).
Nog een andere mogelijkheid is de coaxiale geleider ofwel kabel, in principe een holle
metalen buis, waardoor in het midden een koperdraad of buisje loopt; ook hier weer
door isolatiemateriaal in het midden gehouden (fig. 3). Veelal zien we deze kabel in
de vorm van een isolatiekern uit b.v. polytheen, waaromheen een gevlochten metalen
afscherming, de z.g. braiding, die tegen weersinvloeden beschermd wordt door een p.v.c.
laagje (polyvinylchloride), terwijl de koperader midden in de kern of uit een massieve
draad of uit een litze, d.w.z. meerdere dunne draadjes bestaat. Het voordeel van de
kabel is wel, dat hierbij volstrekt geen straling optreedt, doch dat de verliezen wat
hoger zijn dan bij de lintkabel of de eigengemaakte feeder. De lintlijn heeft echter
weer meer kans op achteruitgang van de isolatie tengevolge van de weersomstandig
heden. Soms worden de kabels uitgevoerd met een z.g. luchtdielectricum, waarbij de
massieve polytheenisolatie vervangen is door een spiraal van datzelfde materiaal. In
dit geval is het zaak om vocht uit die holle kabel te houden, door montage op goede
stekers en het vervangen van de lucht b.v. door stikstofgas, maar dat ligt meer op het
professionele vlak.
In principe vertonen de gedragingen van dergelijke twee-geleider feeders onderling
geen verschillen; de karakteristieke impedantie wordt bepaald:
a. door de onderlinge afstand van de geleiders,
b. door de onderlinge capaciteit van de geleiders en
c. nog van de dikte van de geleiders, niet alleen omdat die de capaciteit tussen beide
geleiders bepaalt, maar ook omdat de zelfinductie van de feeder daarvan afhangt, want
in feite kunnen we een feeder beschouwen als een aaneenschakeling van spoelen, met
serie weerstanden als gevolg van ohmse verliezen, onderling verbonden door capaciteiten
en weerstanden, ontstaan door isolatie- onvolkomenheid of achteruitgang (fig. 4). De
frequentie speelt hierin géén rol.
Wanneer we nu even afdalen naar de hoogspanningsleiding tussen centrale en woonhuis,
dan zien we daarin een elektrisch golfverschijnsel met een frequentie van 50 Hz lopen.
De golflengte van dit verschijnsel is 6000 km lang en dat getal is groot t.o.v. de lengte
van die leiding.
In onze r.f. feeder ligt de zaak al heel anders. Bij een frequentie van 7,5 MHz is de
golflengte reeds gedaald tot 40 meter en deze golflengte verschilt niet zo veel van de
door de amateur toegepaste feederlengte.
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Wanneer we twee draden op enige afstanc van elkaar spannen en even, b.v. met een
drukknop, een gelijkspanningsbron op die draden aansluiten, dan zal er een elektronen
stuwing in de draad A ontstaan; deze plant zich langs draad A voort en zal aan het
eind gekomen weer terugkeren, omdat aan het eind de draden niet doorverbonden zijn.
Beschouw ze dan maar als een condensator die geladen wordt.
We beginnen nu ons betoog met een feede. die zó lang is, dat een puls die we in die
draad veroorzaken niet terugkeert omdat hij onderweg verzwakt is; of dat nu kan in
werkelijkheid moeten we maar even in het midden laten.
Als in draad A een naar rechts verschuivende elektronenstuwing ontstaat, dan geschiedt
die verschuiving met de snelheid van de elektriciteit. In draad B, die zich b.v. op 10
cm afstand bevindt, geschiedt dit in tegengestelde zin, dus met negatief teken.
Er vlieden hier dus geen elektronen ofwel negatieve lading weg, doch een positieve
lading. Nemen we ergens .»en momentopname langs die lijn, kort nadat we de drukknop
even ingedrukt hebben, en zetten we grafisch de gemeten waarde uit, dan zien we
tegenover elkaar twee blokpulsjes, van tegengesteld teken. Eenmaal voorbij zien we
het nooit meer want het gaat naar het oneindige. (fig.5a). We kunnen echter ook een wissel stroomgenerator op die beide draden aansluiten, (fig.5b). Ook nu vloeit, dank zij de
oneindige lengte, steeds een hoeveelheid elektronen naar rechts. Plaatsen we ons
"ergens" onderweg en zetten we daar een wisseIstroomvoltmeter tussen beide lijnen,
dan meten we daar een snel verlopende wisselspanning, waarbij de faze op lijn A posi
tief en op lijn B negatief gericht is. Van opzij gezien beweegt zich een aaneengescha
kelde sinusjes-trein gestadig naar rechts. We spreken in dit geval van lopende gol
ven. Dit is dan de lijn van de spanning. De grafische voorstelling van de stroom ziet
er precies zo uit; daar spanning en stroom onderling in faze ziin, gedraagt de oneindig
lange lijn zich blijkbaar als een ohmse weerstand, waarbij R =_.
I
Dit geldt dus voor élk punt waarop we bij deze oneindig lange lijn gaan meten. We
spreken nu van de karakteristieke impedantie van de lijn, de ZQ, die»dus
een ohmse waarde heeft. Die ZQ van de kabel of lijn wordt bepaald door draaddikte
en onderlinge afstand van de draden. Er zijn dus kabels en lijnen van verschillende
ZQ. We vinden deze waarden in tabellen van de fabrikanten. Van een eigengemaakte
feeder moeten we de ZQ experimenteel vaststellen.
Indien nu deze lijn niet oneindig lang is, maar toch nog altijd langer dan 10 x de
golflengte van de wisselspanning die we erop zetten, dan zijn er 2 mogelijkheden:
De lijn is aan het eind open of de lijn is aan het eind gesloten.
Is de lijn aan het eind open en sluiten we nu met die drukknop weer even de gel ijk—
stroombron op die lijn aan, dan loopt de elektronenstuwing weer de lijn in, maar aan
het eind gekomen is de impedantie daar zeer hoog: er is geen weg, dus de stroom is
nul. De spanning is daardoor op die plaats hoog en de puls loopt weer naar het begin
terug.
Omdat we de drukknop losgelaten hebben, is de lijn daar ook open en zo kan het voor
komen dat die puls een paar keer heen en weer loopt tussen begin en eind, om tenslotte
uit te sterven. Zenden we echter kort na elkaar twee pulsen uit, dan zal er een ogen
blik komen, dat de terugkerende juist de heengaande passeert, even vóór het
eind van de lijn. Ter plaatse heerst dan de dubbele spanning.
Z7-5

kortgatloftn

Fig.7 Ook hier treden reflecties op, ditmaal om
dat de lijn aan het eind gesloten is. Staande gol
ven treden op. Ook hier s de lijn niet langer aperiodisch; gedraagt zich evenals bij fig.6 capacitief of inductief, afhankelijk van de frequentie.
Stroom en spanning nier in faze (zie bij Lechersy stem en)

AAA ]
•

■-

\i

bataat ing

R—Zq

/

!
\ *

\

X/

o
V

\
o
I
R-Zo-Ï

t
o
V

t
R

0

Fig.8 Lijn is goed afgesloten (R = ZQ); ge
draagt zich ohms en is volstrekt frequentie-onafhankelijk (a-periodisch), lopende
golven treden op, waarbij stroom en span
ning overal even hoog en in faze zijn.

A.
2

V
Rb klainar dan Z0

h

/

Vmar.
SWRm Vmin.

of

Imar. _ Zo
Itnin.
R

I

N

O

Vmar.

VmaJt

'

fig.S

l

•*,

’V"' "V"*'

\

/

I mar.

\
o

I mln.
V

t

Rm grotar dan Zo

0
tig. 10
Vmar.
SWRrn Vmin.
lmar. - R
Jmin.
Zo

Z7-6

/
of

v dT

■*.

Fig.9 Mengsel van lopende en staande
golven; ontstaan door misaanpassing.
R< (is kleiner dan) ZQ.

■ f
o

Fig.10 Idem R> (is groter dan) ZQ.

Ook op deze niet-oneindige lijn, aan het eind open, kunnen we een wisselspanning
zetten, waarbij de sinustrein naar rechts loopt, daar terugkeert naar de generator (die
hier steeds aangesloten blijft) en dus op deze terugweg steeds heengaande sinusjes
ontmoet, (fig.6). Deze ontmoetingen zullen steeds op dezelfde plaats plaatsvinden. Wij meten
daar dan de bij elkaar opgetelde waarden van de sinus, of de van elkaar afgetrokken
waarden, al naar de faze van de spanning. Langs de hele lijn vinden we op die manier
deze plaatsen waar dubbele spanning bestaat; daartussen vinden we plaatsen waar de
spanning nul is. We zien dus het gehele spanningsverloop, dat nu niet sinusvormig meer
is, stilstaan. We spreken dan van een staande golf, waarbij op het eind dus de
stroom nul is en de spanning hoog. De plaatsen waar de spanning maximaal is noemen
we buiken; de plaatsen waar de spanning nul is noemen we knopen. Het is dus wel
duidelijk dat de onderlinge afstand van de knopen gelijk is aan de halve golflengte; dit
is ook zo met de buiken. Met een neonlamp je zijn deze punten te vinden. Van het eind
af gerekend zal in het geval van een aan 't eind open lijn, op oneven veelvouden van
de halve golflengte (^) de spanning nul en de stroom maximaal zijn.
Voor de stroom gelden dezelfde regels; waar een spanningsknoop is, bevindt zich een
stroombuik en omgekeerd. Stroom en spanning zijn niet langer in faze.
Een andere mogelijkheid is een lijn, ook weer niet zo héél lang, b.v. 10 x de golflengte,
maar nu aan het eind kort gesloten. Ook hier treden volledige reflecties op. (fig. 7)
De impedantie aan het eind van de lijn is nul; de stroom is dus zeer hoog doch de span
ning is nul.
Ook hierdoor ontstaan staande golven, waarvan de gedaante overeenkomt met wat we
bij de open lijn zagen. Van het eind van de lijn afgerekend zal, ook weer op afstanden
van oneven veelvouden van de halve golflengte (j) , de spanning ditmaal maximaal en
de stroom nul zijn. Dus net andersom als bij de open lijn.
De derde mogelijkheid is het geval, dat de lijn aan het eind afgesloten is met een weer
stand Rs, die gelijk is aan zijn ZQ (zijn karakteristieke impedantie). (Fig. 8). Dat kan
dan een dipool of andere antenne zijn, waarvan de R$ precies gelijk is aan de ZQ van
de lijn, maar het kan ook een kool weerstand van die waarde zijn. Zo'n weerstand noe
men we dan een kunst antenne. De lijn is in dit geval volledig aangepast en hij
gedraagt zich dan net als een lijn van oneindige lengte, dus de lijn waarmee we dit
betoog zijn aangevangen. In deze lijn ontstaan geen staande golven doch uitsluitend
lopende golven; alle energie uit de lijn of kabel komt dan zonder verliezen in de an
tenne of de kunstantenne. We willen hier nog even de nadruk er op vestigen, dat een
lijn met een ZQ van 300Q minder demping heeft dan een lijn met ZQ van 70H; daar
entegen is de lijn met ZQ van 300 fl vatbaarder voor uitwendige stoorvelden.
Nu moeten we het als een zuiver toeval beschouwen als de Rs van de antenne, die we
de stralingsweerstand noemen, precies even groot zou zijn als de ZQ van de
lijn. Het is echter goed mogelijk om een aanpassingstransformator te berekenen, zodat
toch alle energie zonder verliezen van de kabel in de antenne komt. Wel moeten we
er echter op rekenen, dat we er niet altijd in slagen de juiste aanpassing te bereiken,
b.v. bij zelfgemaakt feeders of een verkeerde aanpassing. We moeten er echter bij al
deze beschouwingen wel om denken, dat de hier beschreven systemen vrijwel geheel
frequentie-onafhankelijk zijn. D.w.z. voor wisselstromen van uiteenlopende frequentie
zijn de gedragingen geheel gelijk.
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In dat geval zal er dus minder of meer energie gereflecteerd worden; in de kabel vinden
we dan niet alleen lopende golven maar ook nog staande golven. De grafische voorstel
ling van een mengsel van staande golven en lopende golven ziet er natuurlijk anders uit
dan van een volledig gereflecteerde golf of van een lopende golf. Bij de lopende golf is
n.1. de spanning overal even hoog (fig. 9).
Bij mengsels van lopende en staande golven wordt de spanning nooit nul, maar hij heeft
toch ook geen constante waarde zoals bij lopende golven (fig. 10). Welnu, de verhouding
van de maximale spanning tot de minimale spanning, die we een kwart golflengte verder
meten, noemen we de staande golfverhouding, in het engels: Standing Wave
Ratio, SWR. Meten we als max. b.v. 100 volt en als minimum 80 volt, dan is de SWR
80
= 1,25. Dit geldt niet alleen voor de spanning, maar ook voor stroommeting. Bij volledig
lopende golven is die verhouding 1.
Weten we dat de stralingsweerstand R$ van de antenne 100 D bedraagt en de ZQ van de
100
25
feeder is 75 , dan bedraagt de SWR -==■ = l/=ë = 1/33. Is de ZQ b.v. 50 Q en is de Rs nu
70
2
/ö
/Ö
70Q, dan is de SWR — = 1 ^ = 1,4; het grootste getal komt steeds bóven de streep te
staan. De SWR is dus een maat voor de mis-aanpassing. We moeten zien niet hoger te
komen dan 2.

Lecher systemen
In deze antennefeeder zitten veel mogelijkheden. We hebben tot dusver slechts feeders
van meer dan 10 x de golflengte bezien, aan het eind open of gesloten.
Gaan we echter de lengte van de feeder vergroten tot b.v. op de halve golflengte, dus
^ , of tot een kwart golflengte^, open of gesloten aan het eind, dan gaat die feeder
zich als een echte afstemkring gedragen, een L-C kring. Er treden dan staande golven
op. Dient de feeder als transportlijn, dan zijn die staande golven ongewenst, maar hier
zijn ze wèl gewenst. We gaan nu diverse mogelijkheden bekijken, waarbij we steeds
een generator van hoogfrequente trillingen gebruiken, aangeduid met G. We laten hier
onder nu de verschillende mogelijkheden volgen:
We beginnen met een lijn die aan het eind gesloten is, terwijl de lengte
dus de halve
golflengte bedraagt (fig. 11). Door de kortsluiting is de spanning aan het eind nul, kan
zelfs niets anders zijn. De stroom is daar dan echter maximaal. In het midden treedt een
maximum van de spanning op; we spreken van een spanningsbuik en omdat de stroom
door de nullijn gaat van een stroomknoop. Een zelfde karakter heeft echter ook de L-Cseriekring in resonantie, waar we van spanningsresonantie spreken. Deze ^ kring, aan
het eind gesloten, kan dus als afstemkring met spanningsresonantie dienen. De impedantie
van dergelijke kringen is laag, heeft in feite een lage ohmse waarde, omdat de reactieve
weerstanden tegen elkaar wegvallen.
En nu de £ lijn die aan het eind open is (fig. 12). Hier zal geen stroom afgenomen worden,
zodat er aan het eind een maximale spanning optreedt en een minimale stroom. In het mid
den echter vinden we een spanningsminimum (spanningsknoop) terwijl daar tevens een
Z7-9
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stroommaximum, dus stroombuik, optreedt. Weer treden er staande golven op. Vanuit het
standpunt van de generator gezien is hier sprake van een stroomresonantie evenals bij
een L-C-parallelkring. Bij de stroomresonantie spraken we over blokkeringsweerstand,
die een zeer hoge waarde aanneemt als de verliezen gering zijn.
Dit zijn twee belangrijke hoofdvormen die vaak als afstemkringen toegepast worden.
Een paar andere hoofdvormen vinden we in de '^kringen, die dus de lengte van een kwart
golflengte bezitten. Bij de ^ lijn die aan 't eind open is krijgt de generator, wat destroomen spanningverdeling betreft, een verrassende overeenkomst te zien met de ^ lijn die aan
*t eind gesloten is (fig. 13). Ook hier treden staande golven op; als afstemknng kan ook hij
vergeleken worden met de L-C-seriekring en spreken we van spanningresonantie met zeer
lage impedantie.
Bij de ^ lijn die aan het eind gesloten is echter treden óók staande golven op (fig. 14).
Maar - alweer uit het gezichtspunt van de generator gezien - de verschijnselen gelijken
volkomen op de eerste helft van de ^ lijn met het open eind. Omdat daar duidelijk sprake
was van stroomresonantie spreken we ook bij de’^ lijn, die aan het eind gesloten is van
stroomresonantie, met zeer hoge impedantie (blokkeringsweerstand).
Al deze 4 vormen kunnen dus als afstem- of zuigkring gebruikt worden. Ook hier spreken
we van de Q en de verliezen.
Nu zijn er ook nog tussenvormen mogelijk:
De open lijn met een lengte die tussen ^en ^ inligt, biedt niet de gelegenheid voor een
golf om zich te ontplooien; het geheel gedraagt zich als een inductieve reactantie (fig.
15). De overeenkomst met L-C-kringen is ook in dit geval gemakkelijk te trekken. Hij is
een L-C-kring, afgestemd op een kortere golflengte, dus hogere frequentie dan door de
generator geboden wordt en gedraagt zich dan als een zelfinductie. In les 8 van de
radio-cursus worden deze gevallen uitvoerig behandeld en daarom zullen wij er hier
niet verder op ingaan.
Ook de gesloten lijn met een lengte tussen ^en ^biedt aan de golf geen gelegenheid
tot resonantie (fig. 16). Hier gedraagt dit eind lijn zich capacitief, dus gewoon als een
condensator. De capacitieve reactantie bezit hier een hogere waarde dan de inductieve
reactantie.
Lijn-eindjes die korter zijn dan ^en aan het eind open gedragen zich eveneens capaci
tief, terwijl de lijn-eindjes, korter dan ^en gesloten aan het eind zich als een zelfin
ductie gedragen (fig. 17 en 18).
Zolang we nu niet b.v. met een lijn te maken hebben waarvan de lengte minstens 10 x
de golflengte bedraagt, zullen de eigenschappen met een der bovengenoemde overeen
komen; na het doorlopen van 1 x de golflengte, dus b.v. tussen 1 x en Ij x Xmoeten we
bij een gesloten lijn rekenen op een inductief gedrag, terwijl we bij een lijn die aan
het eind open is met een lengte bij voorbeeld tussen 3i x Xen 3i x X moeten rekenen
op inductief gedrag.
Zoals reeds eerder gezegd is, kunnen dergelijke systemen, die naar de Duitse uitvinder
Lecher-systemen genoemd worden, dienen als afstemkringen. Vaak zelfs vormen deze
systemen de enige mogelijkheid om af te stemmen, b.v. bij UHF en VHF. Vaak gebruikt
men wel lechers met een lengte van meerdere malen
We spreken dan van een meerZ7-11
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voudige resonantie. Verdergaande kunnen we deze lijnen gebruiken als spoelen of als
capaciteiten om bestaande kringen aan te vullen. Bij deze toepassing kunnen we door
lengteverandering tot de juiste capacitieve of inductieve waarde komen. Heel mooi
zijn hierbij de gesloten lijnen, waarbij we met een schuifbare kortsluiting de gewenste
toestand bereiken.
Ook als zeefkring kunnen we met deze lijnen veel bereiken; onze zender b.v. moet
vrij van harmonischen zijn. Als we nu een bgesloten lijn nemen, dan heeft die een
heel hoge impedantie (bij stroomresonantiej voor de gewenste frequentie, de z.g. grondfrequentie of fundamentele frequentie. We kunnen hem dus rustig parallel op de feeder
naar de antenne hangen, maar in de le harmonische (op de dubbele frequentie maar de
halfe golflengte) heeft hij nu juist de afmetingen van hen vormt hiervoor een zeer
lage impedantie, dus een stevig kortsluiting, en niet alleen voor die le harmonische
maar voor alle even harmonischen!
Zoals gezegd, een lijn met een lengte groter dan 10 xX krijgt een zuivere ohmse waarde
indien er z.g. lopende golven optreden en de lijn aan het eind afgesloten is of met een
ohmse weerstand met dezelfde waarde als de kabel lijn bezit of met een antennesysteem
dat voor het betrokken frequentiegebied een zuivere ohmse reactantie bezit, waarvan
de waarde even groot is als de karakteristieke impedantie van de kabel.
We zullen verderop zien hoe we een eventuele aanpassing tot stand brengen; we willen
echter nu reeds vertellen dat de lengte die we met de duimstok meten aan feeders en
lintlijnen beslist niet overeenkomt met de golflengte. De golflengte van elektrische
trillingen berust n.l. op de voortplantingssnelheid van de elektriciteit in lucht. In een
omgeving waar isolatiemateriaal wordt toegepast is die snelheid wezenlijk geringer,
afhankelijk van het soort materiaal. We spreken in dit verband van de "velocity-factor".
Voor massief polytheen isolatiemateriaal bedraagt die factor 0,66. Willen we dus een
^kring van 100 MHz maken, dan wordt de lengte als volgt berekend: voor 100 MHz isX
= 3 meter, ^ = 0,75 m. De lengte van dat eind kabel wordt 0,66 x 0,75 = 50 cm. Voor
lintlijnen voor TV antennes bedraagt de "velocity-factor" de verkortingsfactor 0,82.

Antenne systemen
Wij hebben nu voedingslijnen behandeld, waarmee het mogelijk is energie over te
brengen van de zender naar de hoger gelegen antenne; wij hebben dit met opzet gedaan,
omdat wij hierbij tevens kennis konden maken met de bijzondere gevallen, dat die
feeders de eigenschappen vertonen van afgestemde kringen en tevens omdat er in den
regel wel enige afstand bestaat tussen zender en antenne. Toch bestaan er gevallen,dat
de antenne onmiddellijk op de aarde kan staan. Wij bedoelen de Marconi antenne, die
i Xlang is en loodrecht op de aarde staat, waarmee hij goed verbonden is (fig. 19).
Wanneer deze antenne aangestoten wordt door de zender, dan zal dit helemaal beneden
in de antenne moeten geschieden; daar vormt zich dan een stroombuik, terwijl de spanningsbuik zich dan boven in de draad vertoont. Bij omroepzenders in het middengolfgebied ziet men de antenne vaak aldus uitgevoerd; om de juiste aankoppeling met de
eindbuis mogelijk te maken is een L-C kring beneden in de antenne opgenomen. Dat
zijn dan de z.g. zelfstralende masten. Deze antenne is voor de amateur niet zo aantrekZ7-13
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kei ijk, want de grootste straling vindt beneden plaats (waar de grootste stroom loopt),
dus tussen de huizen. Gelukkig is deze straling licht naar boven gericht, en wel in alle
richtingen. We spreken van een rondstraler. De aarde speelt dan de rol van de tegencapaciteit. We noemen deze antenne alleen maar, omdat hij voor ons het uitgangspunt
is van de

Dipool antenne
Wanneer we namelijk twee draden, elk lang ^X, in eikaars verlengde opstellen en van
het midden uit met de zender aanstoten, dan spreken we van een dipool (fig.20). De
dipool is dus een symmetrische antenne en het verloop van de stroom en de spanning
geschiedt volgens het spiegelbeeld van de Marconiantenne. Deze dipool kunnen we
horizontaal of vertikaal opstellen. Wij zijn daarin vrij en spreken van horizontale of
vertikale polarisatie. Het enige waaraan we moeten denken, is dat voor de ontvanger
de antenne dezelfde polarisatie moet hebben als de zendantenne. We zien natuurlijk
onmiddellijk een overeenkomst met de in het vorige hoofdstuk besproken i.Xen 5 X
feeder systemen. Ook de dipool heeft een werkelijke lengte die wat korter is dan de
elektrische lengte; voor de lagere frequenties is de materiele lengte ca. 4% korter dan
de elektrische; voor de 2 m band is dit 8%. De werking berust op de aanwezigheid van
staande golven; wat dus bij de feeder een ongewenste eigenschap is, is juist wél vereist
bij deze straler, evenals bij de besproken afstemkringen (Lecher-systemen). Dit houdt
tevens in dat de afmetingen dus goed moeten zijn; eerst dan komen de reflecties op de
juiste plaats en zijn de spanningen en stromen van het systeem het grootst. Natuurlijk
kunnen we nu onderweg op verschillende plaatsen op zo'i£ dipool de stroom en de span
ning meten; de impedantie Z van het systeem is dan Z = —. Nu, in het midden waar de
spanning nul is zou de impedantie zijn Z =~ en dat komt neer op nul; aan het einde
E
zou volgens hetzelfde recept zijn Z = q = oneindig groot.
In werkelijkheid is die Z aan elk der beide einden niet oneindig groot, want in werke
lijkheid is de stroom niet helemaal nul, omdat er altijd nog een capacitieve stroom
loopt buitenom, o.a. t.o.v. de aarde. Toch is de impedantie wel hoog, een paar duizend
ohm.
Ons uitgangspunt bij de dipool bestaat uit twee £ X staven, in het midden gekoppeld
aan de zender. Welnu, in het midden is die impedantie nooit nul, maar 74 Q. Aan dit
feit kunnen wij nooit tornen: de impedantie van een dipool is 74 ü . Wij spreken hier
van zoveel ohm en kunnen dit vergelijken met de ohmse waarde van een serie-L-C
kring in resonantie, waarvan de inductieve- en de capacitieve reactantie tegen elkaar
wegvallen; uiteindelijk is ook de dipool een op één bepaalde frequentie afgestemde
kring. Wij noemen deze impedantie Rs de stralingsweerstand. Het is deze waarde waarop
we later onze feeder moeten aanpassen. We hebben reeds gezegd, dat die dipool zowel
horizontaal als vertikaal opgesteld kan zijn; we moeten er echter op rekenen dat door
de aarde steeds een deel van de uitgestraalde energie wordt teruggekaatst; de faze van
de gereflecteerde golven kan zodanig zijn dat de oorspronkelijke golven versterkt of
wel verzwakt worden. Hoe hoger we echter boven aarde zitten, des te geringer is de
uitwerking van deze reflectie. Het stralingsdiagram, d.w.z. de plattegrond van de
straling, met daarin grafisch voorgesteld de veldsterkte in alle richtingen, van een
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dipool is van opzij gezien een acht; de grootste sterkte treedt natuurlijk op bij het
midden waar de stromen het grootst zijn; we zien die acht in een plat vlak, maar in
werkelijkheid is het een z.g. omwentelingsfiguur naar alle richtingen (fig.21). Helaas
speelt de aarde vooral bij de lagere frequenties een rol. We denken hierbij aan de
golflengten van 10 - 20 - 40 m. Als de dipool zich b.v. op 5X boven de grond bevindt,
is de cirkel veranderd in twee schuin omhoog gerichte bundels, die een hoek van ca.30°
met het aardoppervlak maken voor dit bepaalde geval. We noemen die bundels lobben.
Wij spraken er reeds over, dat die 3X dipool (=tweepool) een afgestemde kring is; we
kunnen hem als zodanig ook wel tekenen en zien dan een L-C kring met in serie de Rs.
de stralingsweerstand (fig.22). Ook deze dipool-kring kunnen we minder scherp maken
door de C te vergroten; de L moet dan dienovereenkomstig kleiner worden. Met deze
gewijzigde L/C verhouding veranderen we tevens de kwaliteitsfactor, de Q van de
kring. Welnu, dit kunnen we gemakkelijk doen door de buis dikker te maken, waardoor
de capaciteit in het algemeen, b.v. ten opzichte van de aarde groter wordt; daarnaast
wordt de zelfinductie van een draad lager naarmate we die dikker maken. Dat breed
maken van de antenneafstemming is nodig om de zendfrequentie wat te kunnen verschui
ven zonder dat de staandegolfverhouding van onze kabel al te zeer verloopt in ongun
stige richting door het verlopen van de Rs.

Richtingeffect
Zoals we reeds zagen, heeft de dipool een uitgesproken richtingeffect (= uitwerking in
één richting). Dit kunnen we verhogen door een extra element aan te brengen op een
bepaalde afstand parallel met de dipool, en van een bepaalde lengte (fig.23). Deze
nieuwe staaf zouden we als een ontvangst-antenne kunnen beschouwen, maar de ener
gie die hij opvangt zendt hij weer uit. We zien nu reeds, dat het van de afstand en dus
de faze van het gereflecteerde signaal afhangt of we het oorspronkelijke signaal ver
sterken of verzwakken. Nu doen we dat niet alleen met de afstand, maar ook met de
lengte van die hulp-staaf: maken we hem iets langer dan 5 X, dan gedraagt hij zich
inductief ( = afgestemd op iets lagere frequentie), waardoor de stroom en dus ook het
veld iets naijlen op het hoofdveld; maken we hem korter, dan gedraagt hij zich capacitief, dus voorijlend. Gezien uit de richting van de ontvanger brengen we nu achter
de dipool deze z.g. reflector aan en we maken die zo lang en brengen hem zodanig
aan, dat zijn golf bij het bereiken van de dipool juist 360° gedraaid is ten opzichte
van de op dat ogenblik door de dipool geproduceerde golf. Die wordt dan versterkt
door de gereflecteerde (die in feite één hele periode achter is). Maar van de ontvanger
af gezien maken we ook vóór de dipool zo'n staaf, en die noemen we de director, de
geleider (fig.24). Hier zorgen we ervoor, dat de faze in die director juist overeenstemt
met de faze van het signaal van de dipool als dat de director bereikt. We noemen die
director en die reflector parasitaire elementen; het gehele geval noemen we een beamantenne, ook wel een yagi, genoemd naar de Japanse ontdekker; soms zien we heel
veel directors en één of 2 reflectoren. Het berekenen van deze beams is vrijwel on
doenlijk; ze worden proefondervindelijk in elkaar geschroefd. Bij deze antennes ont
vangt het "gezicht" veel meer dan het "achterhoofd", of zoals de Engelsen zeggen
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Fig.29 De Cubical quad; daarachter
de reflector met instelbare stub.

het "front" en de "back" (fig. 25). De verhouding van de ontvangst uit de frontrichting
tot uit de rugzijde noemen we dan ook de "front to back ratio".
De reflectoren en directoren geven een signaalversterking, die men de gain noemt.
Meestal drukt men die uit in dB’s, waarmede de sterkteverhouding wordt weergegeven.
Willen we met een beam de mogelijkheid bezitten om in verschillende richtingen te
werken, dan moeten we hem draaibaar opstellen. Met een motortje met afstandbediening
wordt dit gemakkelijk gemaakt (fig.26).

Stralingsweerstand van een beam
Door het aanbrengen van al deze versierselen is de stralingsweerstand van de beam véél
lager dan van ons uitgangspunt, de dipool. We komen soms wel met de voetpuntswaarde
(zo noemen we de uiteindelijke Rs van een antennesysteem) beneden de 20 ft..Nu zullen
we wel zien hoe we verliesvrij kunnen transformeren en voor een ontvangantenne is dit
ook wel het geval, maar als we meer stroom moeten transporteren bij lage ohmse waar
den dan is het ohmse verlies toch niet verwaarloosbaar.
Men heeft echter met de gevouwen dipool een methode gevonden om de voetpuntswaarde
naar beneden te brengen.
Deze "folded dipole" bestaat uit niets anders dan een staaf, die zodanig gebogen is, dat
de lengte overeenstemt met die van de oorspronkelijke dipool. (Fig.27). De onderlinge
afstand is niet willekeurig gekozen. Nu loopt in elk der beide sterk gekoppelde dipolen
de halve stroom. En omdat die halve stroom in het kwadraat voorkomt in de formule van
het opgenomen vermogen en omdat het opgenomen vermogen gelijk is gebleven, moet de
22
= met t— = 4. Inderdaad vinden we voor de gevouwen dipool
1
(i)2
een stralingsweerstand van 4 x 72 ft = ruim 280 ft . Zit deze gevouwen dipool nu in
een beam, dan daalt hij natuurlijk weer, maar tot een handelbaarder waarde in de om
geving van 70 ft ö 80 ft .
Bij de hier beschreven dipool gebruikten we één omgebogen staaf, die overal even dik
is. Gaan we hem echter samenstellen uit twee buïssoorten met verschillende dikte,(fig.
28) dan kunnen we door die beide dikten in een bepaalde verhouding te kiezen op héél
hoge voetpuntswaarden komen, tot meer dan 600 ft , waardoor een héél lange beam tóch
nog een bruikbare voetpuntsweerstand krijgt.
R vergroot zijn met

1

Als laatste te bespreken vorm van de symmetrische antennes blijft er dan nog over de
z.g. cubical quad antenne. Dit is een raamantenne van zuiver vierkante vorm
met zijden van ^X, meestal ééndraads, maar het mag ook een 2-draads raamantenne
zijn (fig.29). Heel opmerkelijk is, dat ook hfér een reflector aangebracht is, van de
zelfde afmetingen, die op een afstand van 0,1 - 0,2 X achter de straler (-de raamantenne)
ligt. De reflector had een in zichzelf gesloten vierkant raam kunnen zijn; men heeft
echter nog de mogelijkheid van afregeling overgelaten, n.l. een stub. Er zijn 2 moge
lijkheden: grootste back-to-front ratio, dus grootste richtwerking of: maximale verster
king. Die punten liggen even uit elkaar. Het is een symmetrische antenne, die gevoed
moet worden met een onafgestemde lijn. Voor een ééndraadsraam ligt de voetpunts
waarde bij 75 ft, voor een raam van 2 windingen bij 300 ft . Omdat hij vrij gemakkelijk
gebouwd kan worden en het richteffect beter is dan van een gewone 3-elementsbeam bij
vrijwel gelijke gain, geniet deze antenne een vrij grote populariteit.
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Vragen bij de 7e les

1. Vertel met behulp van een blokschema op welke plaatsen we met aanpassing te
maken krijgen in de keten: eindkring zender - verbinding - antenne.
2. Waarom past de amateur bij de hogere frequenties wel symmetrische antennesystemen toe en bij de lagere niet?
3. Met welke organen in een radiotoestel kunnen we een Lecher-systeem vergelijken?
4. Kan een Lecher-systeem zich ooit ohms gedragen?
5. Een goed aangepaste feeder gedraagt zich ohms; heeft zijn lengte hier dan nog
iets mee te maken?
6. Wat is het kenmerkende verschil tussen een goed aangepaste feeder (lintlijn of
coaxkabel) en een Lecher-systeem?
7. Bij een feeder, lintlijn of coaxiale kabel spreken we van karakteristieke impe
dantie. Waardoor wordt deze bepaald?
8. Heeft de frequentie nog iets te maken met:
a) de karakteristieke impedantie van een kabel?
b) de r.f. verliezen in een kabel?
9. Vertel wanneer in een feeder reflecties optreden.
10. Vertel wat we verstaan onder het begrip staande golfverhouding (2 mogelijkheden).
11. Vertel wat we verstaan onder de polarisatie van een antenne.
12. Teken het stralingsdiagram van een dipool-antenne.
13. Vertel waarom we directoren en een reflector toepassen.
15. Waarom passen we een gevouwen dipool toe?
16. Vertel wat de velocity factor is.
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ZENDAMATEUR LES 8
Anten nesys te men (deel 2)
Koppeling tussen eindkring en antenne
Voor de antennes met afgestemde voedingslijnen, zoals de Fuchs antenne en de Zeppelinantenne wordt de koppeling tezamen met die antennes besproken.
We zullen hier de koppeling bespreken tussen eindtrap en onafgestemde voedingslijnen.
Zoals reeds gezegd is, worden deze lijnen uitgevoerd als coaxiaalkabels, teneinde de
TV ontvangst van de omwonenden niet te storen.
In principe is het mogelijk om het hete eind van de L-C kring van de zender te verbin
den met de centrale ader van een coaxkabel (fig. 1). We stemmen de kring dan af op
zijn anode-dïp, dus de minimum stroom. De spanning moge dan maximaal„'£ijn/ maar de
energie-overdracht niet, omdat de impedantie van de kring beslist niet zal overeenstem
men met de ZQ. Via een tap op de spoel zou dat punt wel te vinden zijn, maar we willen
hier nog eens nadrukkelijk herhalen, dat galvanische koppeling tussen antenne en zender
verboden is in verband met het levensgevaar, óók als er een C tussenzit! We moeten dus
naar een inductieve koppeling toe en met 1 a 3 windingen gekoppeld met het koude eind
van de tankkring verkrijgen we wel de juiste aanpassing aan een kabel van 52 Q, maar
helaas niet de maximale energie-overdracht (fig. 2). Door nu in serie met het koppel
spoeltje een afstembare C op te nemen stemmen we dat spoeltje af en bij een serieresonantie op de afstemfrequentie wordt de impedantie zeer laag en de stroom in spoel en
kabel maximaal. Natuurlijk maken we de koppeling variabel; verandering van de kop
peling mag de stroom echter niet doen veranderen, anders is de aanpassing kabel-antenne
niet in orde. Zoals gezegd, moeten we bij het koude eind van de tankkringspoel zitten,
anders bet'nvloeden we de afstemming daarvan.
Door het gebruik van een tussenkring maken we het weer mogelijk om op een tap van de
spoel te gaan zitten (fig. 3). De tussenkring wordt dan met de r.f. eindkring gekoppeld
door middel van een "link", een om elkaar gedraaide dubbelader, met aan elk eind een
spoel van één of twee windingen, weer aan het koude eind gekoppeld met beide kringen.
Elke vorm van capacitieve koppeling tussen beide kringen moet vermeden worden, maar
het resultaat is dan ook, dat er géén harmonischen overgedragen worden. Voor de tussen
kring zit die lïnk-spoel nabij het midden van de spoel, die hier geaard is. Een voordeel
is dan nog, dat we eventueel ook symmetrisch op feeders kunnen uitgaan.
Een andere mogelijkheid om elke vorm van capacitieve koppeling te ontgaan, zien we
in het plaatje; inductief blijft de zaak werkzaam (fig. 4).

Koppeling metlf-filter
Dan blijft er over de koppeling met het CollïnsfiIter. De naam TT-filter is gekozen in
verband met de uiterlijke overeenkomst tussen de letter Tf (pi) en de spoel tussen 2
condensatoren naar aarde (fig. 5).
Men past hier paral lel-voeding toe, d.w.z. anodegelijkstroom komt op de anode van
het Tt naar l._.
een r f-smoorspoel; de rf- wisselstroom gaat via de koppel condensator
filter. Via dit filter nu kunnen we nagenoeg elke kabelimpedantie aanpassen.
In feite zien we de zaak duidelijker als we de opstelling anders tekenen (fig. 6).
C2 (max. 100 pF) staat dan parallel aan de eigencapaciteit van de kabel, terwijl Cj de
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eigenlijke afstemming verzorgt. We zien de overeenkomst met de z.g. Hazeltineschakeling bij de antennekoppeling uit de ontvangertechniek, dus de capacitieve aftakking.
C-j moet tot een max. waarde van ca. 800 pF bezitten, anders komen we niet laag genoeg
om op de kabel aan te passen. C2 beheerst dan de afregeling van de impedantie en C| - L
de afstemming van de kring, alweer op een dip in de anodestroom. L is uitgevoerd als
variometer (= veranderlijke zelfinductie) om van verschillende kanten de juiste L/C ver
houding te kiezen. Helaas beïnvloedt elke afstemming alle anderen.

Aanpassing tussen antenne en feeder
Voor het ogenblik houden we ons er even aan, dat we op de metergolven zitten en dat
we uitsluitend feeders of kabels uit de handel betrekken en dat we dus gebonden zijn
aan vaste ZQ waarden. Voor de andere amateurbanden zijn we niet gebonden en maken
we die feeders zelf uit koperdraad met z.g. spreiders van keramisch materiaal b.v.
We proberen reeds met onze beam op een courante voetpuntswaarde uit te komen. Lukt
dit niet, dan gaan we aanpassen en wat we hierover gaan vertellen geldt óók voor andere
antennes. In hoofdzaak gebruiken we de z.g. z X transformator; dit is een feeder met een
lengte van ^ Xmaar met een ZQ van een heel bepaalde waarde (fig. 7). Tot nu toe
hebben we slechts de ohmse waarde genoemd van een feeder met een lengte van minstens
10 x de golflengte. Bezien we nu een stuk i X feeder, dat aan één zijde gesloten is, dan
is de impedantie aan het andere eind hoog; de stroom is daar immers (nagenoeg) nul en
de spanning hoog; ï - )L. Dit geldt voor elke kabel of feeder, ongeacht zijn ZQ (karakO
teristieke impedantie). We moeten hier even vertellen, dat we in dergelijke gevallen
de generator gekoppeld moeten zien met de kwart X lijn door b.v. een inductieve koppe
ling met die kortsIuitstrip (fig. 8). In ieder geval brengen we ergens energie in, anders
kunnen we zijn gedrag niet beoordelen.
Nu bestaan er natuurlijk tussenwegen: als we links niet een volledige kortsluiting ver
oorzaken maar op een waarde van b.v. 50 Q komen, dan zal rechts die zeer hoge im
pedantie ook dalen tot een lagere waarde. Op de grafische voorstelling verschuiven we
wat naar rechts.
Wanneer we nu de karakteristieke impedantie van de feeder ZQ noemen en de voetpuntsweerstand van de antenne Rs en daartussen een stukje feeder schakelen dat precies jX
lang is met een karakteristieke impedantie = Za, dan bestaat het navolgende verband:
Za = V Z0 x R,
ook wel gezegd: ZQ is de middelevenredige tussen ZQ en R$, dus ZQ : ZQ = AQ : Rs.
Heeft de feeder van de zender naar de antenne een waarde van ZQ = 70 fi en is de voet
puntswaarde van het antennesysteem Rs = 300 fl , dan kunnen we de zaak aanpassen
(matchen) met een eindje feeder, lang z X dat we afsnijden van een rol feeder met karak
teristieke impedantie van de volgende waarde
Za = V 70 x 300 = V 21.000 = 145 fi.
Dat betekent dus, dat we nu moeten gaan zoeken naar een kabel met een Z0 van 145 fi
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Fig.7 De kwart lambda (A X)
impedantietransformator.

en daarvan üp X gebruiken. In feite behoeft het stukje kabel niet 3 Xte zijn, als het maar
een oneven aantal malen i Xis, b.v. 3/4 X en 5/4 X. We noemen deze manier de Q-match;
we verbinden het stukje transformator met de 2 buis-einden in het midden van de dipool
of folded dipool (fïg. 9).
Omdat we vaak niet zo gemakkelijk een feeder vinden met de gewenste ZQ waarde,zoals
hier 145 fi , passen we ook wel de z.g. matching stub methode toe (fig 10). Wanneer we
het voetpunt van de dipool bezien, dan is de stralïngsweerstand R$ daar 75 Cl of 20 ft,
al naar er wél of géén reflector en directoren aan hangen. Aan dit voetpunt, d.w.z. aan
beide staafeinden maken we nu 2 paral lel-staafjes van b.v. 5 mm. diameter op een afstand
van enige centimeters en dan jp X lang. We noemen dat de stub. Boven aan de stub vinden
we de voetpuntsweerstand van de antenne, die door die stub praktisch niet verandert.
Beneden aan de stub is de stroom nul, dus de spanning hoog en daardoor de impedantie
heel hoog. Als we nu met de feeder langs de stub schuiven, moeten we ergens het punt
tegenkomen waar de voetpuntwaarde Rs gelijk is aan de Z0 van de feeder. Is de Rs van
de antenne hoger dan de ZQ, nu dan sluiten we de stub onder af: de waarde van de voetpuntweerstand neemt dan van Rs af tot 0, want aan het^eind van een afgesloten JpX lijn
is de stroom groot, de spanning nul of laag en de ZQ = _ = 2zeer laag. De afgaande Iint—
lijn kan ook hier van de stub af gerekend naar beneden aan willekeurige lengte hebben.

Aanpassing coaxkabel op dipool
De dipoolantenne is een symmetrische antenne; ook de feeder of lintlijn is dat, maar de
Coaxkabel is beslit niet symmetrisch van opbouw.
Er zijn verschillende redenen om een concentrische kabel te gebruiken; de voornaamste
zijn wel dat hij zonder bezwaar door stoorvelden kan lopen, beslist zelf niet straalt en
dus niet stoort en over het algemeen minder in kwaliteit achteruitgaat door weersom
standigheden dan een open feeder of een lintlijn en robuuster doet. Hij is echter duurder
en heeft wat meer verliezen.
De aanpassing geschiedt hier meestal met een z.g. balun, een fantasiewoord van Engelse
oorsprong waarin de begrippen balanced en unbalanced verwerkt zijn (fig. 11).
Het zou wel mogelijk zijn om een coaxkabel zonder meer te gebruiken, maar dan moesten
we de buitenmantel vrïjzwevend van aarde maken; afgezien van het bezwaar, dat hier
mede de afschermende eigenschappen verloren gaan komt nog het bezwaar van de onge
lijke capaciteit van de binnenader en van de mantel ten opzichte van aarde. In de
balunschakeling blijft de mantel geaard; de ader wordt met één der dipool-aansluitpunten
verbonden, maar de faze van dat punt wordt via een eind 5 X kabel van dezelfde soort op
het andere aansluitvoetpunt van de dipool gebracht. Bij i X lengte verandert de faze juist
180°. Ook bij Coaxkabels is de keuze in ZQ waarden niet zo heel groot; 75 ft is een
courante waarde. Gelukkig heeft deze balun-schakeling nog een bijkomstige functie als
impedantietransformator van 1:4 naar boven, waarmee we dus zonder moeite een gevouwen
dipool kunnen bedienen, want daarvan is de stralingsweerstand juist 300 ft . De verklaring
is wel aardig (fig. 12). Als we die antenne van 300 ft eens vervangen denken door twee in
ser;e.geschakelde weerstanden van 150 ft , dan verandert er aan de toestand niets. Ook
niet als we het knooppunt aarden. De rechter weerstand van 150 ft is met de ader van de
lange kabel verbonden. Het linker eindje van 5 X is aan één kant afgesloten met de linker
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weerstand van 1500 . Of dat nu de juiste waarde is, doet er even niet toe; de hoofdzaak
is dat deze afsluiting aan het boveneind óók aan het ondereind van dat 5 X stukje verte
genwoordigd is. Niet lijflijk, maar getransformeerd, want de stroom en spanning bij A
zijn precies als bij B, maar beide alleen in tegenfaze, omdat't een iX lijntje is.
Welnu, als de ader van B nu met de ader bij C doorverbonden wordt, staan die beide R's
van 150 O niet langer in serie maar parallel.
Een andere aankoppelingsmethode is de Y-aanpassing of "delta-Match" (fïg. 13). We
koppelen de lijn hier direkt aan de straler; voor de beschouwing doet het er niets toe of
die straler nu op zichzelf staat of deel uitmaakt van een beam. Uitgangspunt is het feit,
dat in het midden van de straler de spanning nul is en een stroom-buik optreedt; de im
pedantie ofwel voetpuntsweerstand is nul. Deze waarde neemt echter toe naarmate we
van het midden van de straler naar elk der beide einden gaan. Welnu, als we aan moeten
passen op b.v. een lijn met een ZQ van 600 Q, dan gaan we met de beide lijneïnden zo
ver uit elkaar, dat we de punten gevonden hebben waar de stralingsweerstand R^ (voet
puntsweerstand) = 600 fi. We moeten echter symmetrisch blijven. Deze aanpassing ge
bruiken we vaak bij open lijnen, dus zelfgemaakte 2-draads feeders. Of we op de goede
punten zitten, dat controleren we met de SWR meter; als de staande golfverhouding = 1,
dan zitten we goed.
Bij de T-match gaan we van hetzelfde principe uit, maar hierbij verloopt de overgang
tussen feeder en straler niet als een Y; hier lopen beide draden een eind parallel met
de straler (fïg. 14). Helaas verloopt bij deze methode de afstemming van de straler. Om
de afstemming te corrigeren, kunnen we de lengte van de straler veranderen. Een andere
methode is wel moeilijker uitvoerbaar: We moeten in de beide parallel-leidingen con
densatoren aanbrengen. Met deze condensatoren namelijk compenseren we de toegenomen
zelfinductie. Deze methode heeft alleen zin als we de condensatoren daar boven in de
lucht goed vochtdicht kunnen capsuleren.
Gebruiken we een coax-kabel, dan is de overgang van de asymmetrische kabel op de
straler wel gemakkelijk. We spreken dan van de X match (gamma match). Voor correctie
van de frequentie geldt hetzelfde als hierboven is beschreven (fig 15).

Andere vormen van dipolen
We willen dit aanpassingshoofdstuk hier beëindigen; er zijn nog verschillende andere
mogelijkheden die we hier maar willen overslaan; wel willen we erop wijzen, dat de
hier beschreven methoden zich niet alleen laten toepassen bij kleine dipolen in de
meterbanden maar volkomen geldig blijven voor lagere frequenties op de 10-20 en
40 m. banden. Alleen worden de dipolen dan uitgevoerd als tussen isolatoren gespannen
draden. Deze draden kunnen trouwens ook wel vertikaal zijn (bij vertikale polarisatie).
De reflectoren en directors worden dan erachter en ervoor gespannen. Het is zelfs mo
gelijk om gehele antenne-systemen met sterke richtwerking uit te voeren die dan de
indruk maken van een gordijn.

Andere antenne-systemen
Bij de bovengenoemde systemen gebruiken we feeders of lintlijnen of coaxiaal-kabels,
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maar één ding staat vast: door deze voedingslijnen gaan lopende golven. De feeders ge
dragen zich ohms en gedragen zich niet-frequentieafhankelijk ofwel a-periodisch.
D.w.z. hun eigenschappen zijn zodanig dat voor hogere frequenties de verliezen wat
mogen toenemen. Maar hun karakteristieke impedantie blijft gelijk en ze stralen zelf
niet uit en ook al maken we de feeder zelf, dan blijft dit feit gehandhaafd.
Bij de nu volgende antenne-systemen vormen de antennes en hun voedingslijnen min of
meer één geheel. In het algemeen gaat het bij de antenne-systemen om de lagere fre
quenties, dus in de 10 - 20 - 40 - 80 meter banden, waar de afmetingen groot zijn.
Als we nu met 5 Xantennes willen werken omdat de tot dusver beschreven symmetrische
dipolen slechts bruikbaar zijn voor één band en omdat amateurs liefst met één antenne
werken, die dan voor verschillende banden bruikbaar moet zijn, vervallen we vanzelf
in afgestemde voedingslijnen. Deze zijn dus niet a-periodisch dus frequentïeafhankelijk, maar we streven ernaar om zo min mogelijk te laten stralen. Als inleiding tot de
dï pool-antenne zijn we uitgegaan van de Ma rconi-antenne, zo genoemd ter herinnering
aan zijn eerste antenne, een draad opgelaten aan een vlieger. Maar dan moeten we
trouwens hier ook even vastleggen, dat de dipool ook wel de Hertz-antenne genoemd
wordt, omdat Hertz bij zijn proefnemingen een dipool toepaste.
Welnu, de Marconi-antenne staat loodrecht omhoog op de aarde, begint reeds bij de
zender en werkt dus zonder voedingslijn. Wil deze antenne stralen, dan zullen we de
lengte zo maar niet willekeurig kunnen kiezen (fig. 16).
Wat we nu over de spanning- en stroomverhoudingen van Lecher-systemen verteld heb
ben, geldt ook voor ééndraads-systemen. De Lecher-systemen zijn uit twee evenwijdige
draden of buizen samengesteld en hun gedrag wordt alleen maar bepaald door het samen
spel van golflengte en hun eigen lengte; we zagen dat hun gedrag ohms, capacitief of
inductief kan zijn. In ieder geval treden er staande golven op. Welnu, bij een enkele
draad is dit evenzo het geval, maar het is moeilijk om zich voor te stellen hoe er een
stroom loopt door een alleenstaande draad die ergens zo maar ophoudt. In feite kan dit
ook niet, maar we moeten bij de Marconi-antenne de aarde als retourleiding beschou
wen: de ontbrekende schakel is dan de capaciteit, de condensatorwerking tussen antenne
en aarde (fig. 17).We begrijpen nu wel, dat bij het voetpunt van de Marconi-antenne
de stroom maximaal is, en dat de stroom aan het eind nul is; daar is echter de spanning
maximaal,maar dat geldt alleen maar als de antenne zX of een veelvoud daarvan lang
is.
Natuurlijk moet er ergens beneden een aankoppel methode zitten om-de energie in te
brengen; dit zal dan in het algemeen een spoel zijn. Dat is dan een stroomkoppeling.
Het spreekt vanzelf, dat met het in serie schakelen van een spoel de afstemming van de
antenne wijzigt: de eigen golflengte wordt groter; bij serieschakeling van een conden
sator wordt de eigen golflengte kleiner. Vanzelfsprekend hebben we met het toevoegen
van deze condensator of spoel de afstemming van de antenne in de hand.
We maken hem in de regel iets te lang, omdat we hem dan naar believen kunnen ver
korten. De aldus gevormde antenne bezit een weerstand Rj.qj.i die samengesteld is uit zijn
eigen weerstand Ranf plus zijn aardïngsweerstand Rai plus de weerstand van zijn afstemmiddelen RQ^ en dan nog zijn stralingsweerstand R$. Zijn eigen weerstand Ranf
hangt van zijn doorsnede en oppervlaktegesteldheid af: r.f. litzedraad is een goed middel
om het z.g. skineffect te verminderen, maar op de amateurbanden geeft het al niet veel
meer. Verder moeten we geen wervelstroomverliezen hebben, dus liever geen ijzerdraad,
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Fig.19 Spanning- en stroomverloöp in een dipool van 80 m
lengte, voor frequenties van 3,5 MHz (=80 m band), 7 MHz,
14 MHz, 21 MHz, 28 MHz en 56 MHz.
Bij een Fuchs-antenne van 40 m speelt alleen de rechter helft
een rol;”op het knooppunt vindt steeds spanningsvoeding plaats. Dit punt is gekoppeld met een tussenkring of met de eindkring, dus direkt op de zender. Bij de Zeppelin antenne, die verderop beschreven
wordt, gebruiken we het dubbelgeklapte linkerstuk van de dipool als afgestemde feeder; de aankoppeling aan de zender vindt plaats op het voedingspunt, waar voor de 80 m band een stroomkoppeling
moet plaatsvinden en voor de harmonischen hiervan een spanningskoppelïng. Beide antennes zijn multiband-antennes.
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ofschoon dal- er bij metergolven ook niet veel toe schijnt te doen, gezien de stalen
draad-sprietantennes bij de mobilofoon. De aardingsweerstand is van belang; men rekent
bij een goede aarde op 20 D . Bij professionele zendinstallaties is een goed aardenet
een punt van grote zorg. Een te hoge aardweerstand doet de antennestroom verminderen.
(Kunnen we géén goede aarde bereiken, dan moet men een symmetrische antenne bouwen.)
De voetpuntsweerstand is gelijk aan de stralingsweerstand voor
Voor dergelijke ^antennes bedraagt dit de helft van de Rs van een dipool, rond 37 Q . Het vermogen N dat
een dergelijke antenne uitstraalt, bedraagt N = I ^ x Rs, dus het product van de stroom
in het kwadraat en de stralingsweerstand.
Passen we een b antenne toe, dan is de voetpuntweerstand hoogohmig: we zitten in de
spanningsbuik bij lage stroom. De enige antenne die rechtstreeks met de Marconi-antenne
vergeleken kan worden is de

Fuchsantenne,
genoemd naar de Oostenrijker Fuchs. Deze wordt zonder voedingslijn gebruikt: de gehele
antenne straalt dus, maar willen we boven de omgeving uitkomen om werkelijk te stralen
dan moeten we een behoorlijke lengte hebben, dus een vrij lange golflengte (fig. 18).
Bij 80 m. gebruiken wij de halve golfstraler (^), zodat aan de einden de stroom nul is
en de spanning maximaal. Natuurlijk moet deze antennevorm nog andere grote voordelen
hebben, anders zou hij niet gekozen worden. Nu, het grote voordeel is, dat hij ook voor
andere frequenties bruikbaar is, n.l. voor diverse harmonischen van 80 m. ( = 3,5 MHZ),
zijnde 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz en 28 MHz, zijnde resp. in de 80 m., 40 m, 20 m, 13 m,
10 m. band. (fig. 19). Vooralle harmonischen is spanningsvoeding mogelijk. Als we
nu zeggen dat we de antenne rechtstreeks met de eindkring van de zender verbinden dan
zeggen we toch wel te veel. De P.T.T. verbiedt namelijk elke galvanische(= direkte) of
capacitïeve verbinding (= via condensator) tussen eindtrap en antenne in verband met het
daaraan verbonden levensgevaar. Wanneer die kring dus, zoals bij een rf. PA.-transistor
gevoed zou worden houdt dit gevaar op te bestaan. Maar dan nog is het niet gewenst een
verbinding tussen antenne en PA. te hebben in verband met de uitstraling van harmonischen,
die de eindkring nu eenmaal bevat. Daarom past men steeds een tussenkring toe, die men
tevens de hier gewenste L/C-verhouding geeft, grote L, kleine C. Men noemt deze kring de
tankkring. Deze tankkring is met het koude eind van de eindkring gekoppeld; de antenne
kan boven op de tankspoel verbonden zijn, maar ook op een aftakking (een tap), wanneer
hierdoor de aanpassing verbeterd wordt. (fig. 20)
Meestal wordt de tankkring nietonmiddellijk met de eindkring gekoppeld; men plaatst n.l.
de tankkring het liefst dóór, waar de antenne de zendkamer verlaat; tussen eindkring en
tankkring brengt men dan een z.g. link, een verbinding aan. Deze bestaat uit twee in el
kaar gedraaide draden, met aan welk eind een koppelspoeltje van slechts enkele windingen,
die met de koude einden van resp. eindkringspoel en tankkrïngspoel gekoppeld zijn. (fig.
20) Deze link is een verbinding met lage impedantie, waarvoor ook een lintlijn gebruikt
zou kunnen worden, als we er maar om denken, dat hier een grote stroom kan lopen. Na
tuurlijk straalt de link niet; de lengte doet er niet zoveel toe, met inachtname van wat er
over lechers gezegd is.
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De enige antenne die nu verder nog vergelijkbaar is met de Marconi-antenne is de groundpiane antenne, zoals die voor mobilofoongebruik in auto's gebruikt wordt (fig. 22). Het dak
van de auto's is dan de aarde of zoals we zeggen, de tegencapaciteit. Maar ook de antenne
op de niet mobiele zender, de z.g. vaste post, wordt op deze wijze uitgevoerd. In plaats
van het autodak gebruiken we dan 3 of 4 benedenwaarts gerichte sprieten, de z.g. radials
(fig. 23). Deze moeten dan minstens iX lang zijn, of om precies te zijn:
73,20
= 0,915 m. De lengte van de straler
meter. Voorde 80MHz band is dat

f (in MHz)

•
71,20
'S f.(in MHz) m'
Er zit dus enig verschil. De stralingsweerstand Rs ligt in de buurt van 52 Q als de hoek
tussen de straler en de benedenwaarts gerichte radials ca. 120° is.
Bij het vlakke (blikken) autodak is de hoek 90° en dan is, zoals we reeds vertelden, de
R$ = 37 D . We moeten dan een impedantïe-trafo toepassen, als we met een kabel van 75°
naar beneden willen. Dit is dan een Q-match van J[X, een stuk afgesneden van een kabel
met een ZQ van 52 f} , berekend volgens Z0=\/37 + 75 .
Voor amateurs in de banden met langere golflengte is er een mooie oplossing: de straler
rechtovereind op de nok, uitgevoerd met een tegen gevel of schoorsteen bevestigde bamboehengel waaraan draad. De radials zijn dan uitgevoerd als twee van de nok gootwaarts
afgespannen draden (fig. 24).
We zien hier overigens, dat de ground-plane antenne weliswaar op de marconi antenne
lijkt omdat hij rechtovereind vlak op de aarde staat, maar toch via een niet afgestemde
kabel op de zender aangesloten is, waarbij we van lopende golven gebruik maken.

De zeppelin-antenne
Wanneer we ons een gehele golfstraler voor de geest halen, dan zien we dat aan het eind
de spanning hoog is, terwijl de stroom nul is; de gedragingen zijn precies als bij een ^
antenne. Hoe we nu in zo'n kring stroom induceren weten we wel: met een parallel aan
gebrachte straler (fig. 25).
Met een gehele X straler kunnen we wel een kunstje uithalen, b.v. een stuk van omvou
wen en naar opzij richten, waarvan de stroomverdeling zich blijkbaar niets aantrëkt. Bij
nader inzien is het dubbele stuk aan de linkerkant een ^feeder geworden, terwijl één der
feederdraden aan het eind met een draad van ^ lengte verbonden is. Het benedeneind van
de feeder is kortgesloten.
We herkennen nu dadelijk in dat stuk feeder één geval van de Lecher-systemen, n.l.
aan het benedeneind kortgesloten, zodat daar een grote stroom loopt.
Nu mogen we die kortsluiting ook door een koppelspoel vervangen en als we die koppel
spoel nu met de eindkring koppelen dan is de zaak compleet.
Op het knooppunt zit dus een spanningbuik; rechts van dat knooppunt zit dus eigenlijk de
Fuchs antenne (fig. 26).
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De feeder is hier afgestemd; er bevinden zich staande golven in, maar de straling is hier
gering, omdat de velden, veroorzaakt door beide draden, elkaar opheffen.
Wanneer we met een afgestemde voedingslijn, dus een Lechersysteem, werken, dan zijn
we niet langer vrij in de lengte van de lijn; deze moet veelvouden van i X bedragen.
Toch is daaraan een hoop te corrigeren: maken we de lijn n.l. te lang, dan zal hij zich
inductief gaan gedragen. Door nu in elke lijn een seriecondensator van 500 pF b.v. op
te nemen, in te stellen op een tussenwaarde, veroorzaken we met die inductiviteit een
serie resonantiekring, waarna het aansluitpunt van de kabel weer geheel ohms wordt
(fig. 27). Omgekeerd wordt een te korte feeder met spoeltjes verlengd.
Het is de bedoeling dat in beide feeder-draden de stroom gelijk is; we kunnen dat doen
door elk der beide condensatoren individueel te verdraaien en controleren dat met een
r.f. stroommeter in elke stroomdraad. Hoe zo'n meter er uitziet zien we later wel.
Gaan we nu een zender, afgestemd op 40 m gebruiken met diezelfde antenne, dan moeten
we iets doen. Een ^antenne van 80 m is n.l. een Xantenne voor 40 m en als we de af
beelding zien dan vinden we voor 40 m een spanningbuik, zowel beneden aan de feeder
als boven aan het knooppunt tussen antenne en feeder. Voor de harmonischen is dat net zo.
We moeten dus met spanning voeden. We doen dat door de lijn gewoonweg parallel op
de spoel van de L-C tankkring of eindkring aan te sluiten. Hier wordt op max. spanning
ingesteld met de kring-C; deze zorgt hier tevens voor eventuele correctie van de feeder.
Bij de harmonischen zitten we dus op spanningvoeding, en bij de grondgolf zitten we
op stroomvoeding, en dat alles met één antenne (fig. 28).
De spoelen moeten dan voor elke band uitgewisseld worden; de condensatoren C^, C2 en
Cg worden steeds gebruikt, d.w.z. voor de spanningskoppeling zetten we C] en C2 op
maximum (= laagste wisselstroomwaarde ) en stemmen we met Cg af. Voor de stroomkoppeling staat C3, die eeo max. waarde van ca. 250 pF moet bezitten, geheel op nul. Een
geringe nul-capaciteit is hier vereist. We stemmen dan met C] - C2 af.
Deze afgestemde antennes zijn zodanig uitgevoerd dat ze, ontdaan van de afstemmiddelen, een ZQ hebben van 500 ö 600 Q . Dit zijn dan twee draden, op afstand gehouden
door staafjes polysterrol, metacrylaat of zelfs van glas, op afstanden van 50 cm (fig. 2

les 7)
Een antenne, die slechts weggelegd is voor de zendamateur die over ruimte beschikt,
dus b.v. op het platteland, is de z.g. Rhombische antenne, genoemd naar de ruit =
rhombe, in het Engels: rhombic. Elk der zijden is hier minstens £X lang, liefst langer.
Deze antenne kan horizontaal of vertikaal gepolariseerd zijn; we geven in fig. 29
het zij-aanzicht. Aan het ene einde van de rhombe zien we de feeder, terwijl aan het
andere einde een afsluitweerstand wordt aangetroffen. De feeder wordt afgestemd; we
hebben hier dus niet met lopende golven te maken. Door de grote afmetingen en de
daaraan verbonden vaste opstelling is slechts ontvangst uit twee richtingen mogelijk;
het voordeel van de antenne is de grote gain voor zwakke signalen, tot 15 dB. Maken
we elk der zijden minstens 40 m lang (= iX voor 80 m), dan is dit een bijzonder goede
antenne voor de 80, 40 en 20 m band, speciaal voor ontvangst van zwakke signalen.
De hoek oc hangt af van de draadlengte. Bij I = 3 - X is die b.v. 60°.
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Fig.27 Zeppelin-ontenne systeem; antenne-draadlengte 40 m, feederlengte 20 m. Voor harmo
nischer! van de 80 m band vormt deze lengte veelvouden van X; in het voedingspunt is spanningvoeding vereist. Spoel wordt afgestemd met C.
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Fig.29 Rhombïsche antenne. Elk der zijden is
minstens 2^ lang. De feeder is afgestemd, te

Fig.28 Zeppelin-antenne met antenne-

zamen met de rhombe, dus staande golven.

draadlengte van 40 m. Voor de 80 m band
wordt Cj zo klein mogelijk gehouden; met
behulp van C2 en C3 wordt de stroom in
de beide takken op gelijke waarde geboekt.
Stroomvoeding. Voor de harmonischen wor
den C2 en C3 vol ingedraaid (500 pF) en de
zaak met C] afgestemd. Spanningvoeding.
Spoel is uitwisselbaar.
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Ontvang-antennes
In het algemeen kan men zeggen dat elke zend-antenne tevens als ontvang-antenne
dienst kan doen. De eisen voor zend-antennes en voor ontvang-antennes lopen niet ver
uiteen: Zo hoog mogelïjk boven de bebouwde omgeving uitsteken, zo min mogelijk ver
liezen door isolatie lek en zo min mogelijk kans op storingen: bij de zend-antenne, dat
de feeder straalt, bij de ontvang-antenne dat er storingen uit elektrische apparaten bin
nendringen.
Voor de symmetrische antennes is het ook voor ontvangst-doeleinden noodzakelijk, dat
de antenne op de kabel is aangepast en ook de kabel op de ontvanger is aangepast.
Overigens wordt bij gewone ontvangst van b.v. omroep-zenders er niet naar gestreefd
om het antenne-circuit af te stemmen: juist omdat het te ontvangen gebied breed is en
omdat de antennes van de luisteraars onderling wel heel veel verschillen, streeft de toestelfabrikant naar een compromis. Het roostercircuit is afgestemd en de koppeling met de
antenne is feitelijk heel los. (fig. 30)
Natuurlijk brengt de afstemming van het antenne-circuit een grote winst aan signaal
sterkte, maar gezien die verschillen in de antennes is éénknopsafstemming moeilijk en
vereist bovendien een extra-afstem-C.
Voor de zendamateur kan het noodzakelijk zijn om een zwakke tegenspeler binnen te
halen; er is dan veel te zeggen voor een extra afstemknop; ook hier kan een Collinsfilter goede diensten bewijzen (fig. 31).
De vraag komt natuurlijk naar voren of het niet verstandiger is om er een aparte zendantenne naast de ontvang-antenne op na te houden. In het algemeen is het echter zó,
dat we toch nooit tegelijk zenden en ontvangen. Het komt er dan alleen maar op aan om
telkens op tijd de antenne op de zender of op de ontvanger te schakelen.
Natuurlijk zou dat wel met de hand gaan, maar het is eleganter om dat elektrisch te
doen en de omschakeling b.v. mee te laten lopen op de schakelaar waarmede we de zen
der ïnschakelen, b.v. op de microfoon, de z.g. push to talk switch. Nog weer mooier is
het om het omschakelen te laten sturen door onze spraak of door het telegrafie-signaal,
dus zuiver electronisch. De schakeling moet dan zó snel zijn, dat de eerste lettergreep
niet verloren gaat. Deze manier noemt men "break in" werken; men doet het vooral bij
SSB en CW.
Gebruiken we een coaxiaal-kabel, dan gebruiken we een z.g. coaxiaal-relais (fig. 32);
voor feeders is een dubbelpolïge omschakelaar noodzakelijk, (fig. 33). In beide geval
len moet de karakteristieke impedantie van kabel of feeder constant blijven op de plaats
waar die omschakelaar zit, anders krijgen we een plaats waar reflecties optreden.
Nu zijn contacten dingen, die het in het buitenlucht echt niet lang uithouden. Verder
moeten ze bij het zenden goed een zekere stroom verdragen.
Bij de ontvanger kan het nog nodig zijn over te gaan van asymmetrisch op symmetrisch
of omgekeerd.
Bij al deze omschakel inrichtingen is het toch wel noodzakelijk dat éérst de antenne
van de ontvanger afgeschakeld wordt vóórdat de r.f. uit de zender komt, anders wordt
met onze eigen zender onze l6 buis opgeblazen. Het verdient wel aanbeveling om bij
het zenden de ontvanger-ingang op aarde te leggen.
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Fig.31 Het collinsfilter, doch nu
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Fig.33 Eén antenne wordt omgeschakeld
van de ontvanger op de zender en om
gekeerd.

Fig.32 Coaxiaal omschakelrelaïs met Amphenol
plugs. Met een bekrachtiging op de spoel S wordt
de op A binnenkomende leiding geleid naar C of
naar B, met behoud van de karakteristieke impe
dantie.

Fïg.34a De aankoppeling van een co
axiale kabel op de ontvanger.

Fig.34b We gebruiken een afstembare
tussenkring, die via een link op de ont
vanger wordt gekoppeld.
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Slechts bij het z.g. "duplex" werken blijven zowel de zender als de ontvanger beiden
tegelijkertijd in de lucht. Hiermede vermijdt men dan telkens het zeggen van het woord
"over" aan het einde van het betoog als de tegenspeler aan het woord mag komen. Het
is dus een middel om de conversatie vlotter te maken, maar er zijn dan nog wel enige tech
nische moeilijkheden te overwinnen.
Ten eerste moet men hierbij op een andere frequentie zenden dan men ontvangt; een
goede zelfkring voor de ontvanger, afgestemd opeigen zender is dan noodzakelijk.
Verder is het heel verstandig om de ontvanger of in ieder geval de ontvang-antenne
zo ver mogelijk van de zend-antenne op te stellen. Dat de ontvanger in dit geval in
goede afscherming moet zitten en dat ook de eindtrappen van de zender goed afgeschermd
moeten zijn, spreekt vanzelf, ook als de zend- en ontvangfrequenties ver uit elkaar lig
gen. Bij sommige mobilofooninstallaties is alles heel compact gebouwd en moet men res
pect hebben voor de manier waarop hier de zaak opgelost is.

Raamantenne
Ofschoon ze in de Radiocursus besproken zijn, willen we hier nog even over de raamantennes spreken. Voor het normale amateurgebruik zijn ze niet zo belangrijk, maar bij
Vossejachten spelen ze een belangrijke rol. Bij een Vossejacht wordt ergens een zender
verstopt opgesteld; het is dan de bedoeling dat de amateurs deze zender opsporen met
behulp van een ontvanger, uitgerust met raamantenne.
Een raamantenne kan verschillende gedaanten hebben: de ouderwetse bestaat uit een spoel,
gewonden om 4 steunen van isolatiemateriaal, zodat de alsdan verkregen spoel een recht
hoekige of vierkante afmeting heeft van b.v. 30 x 40 cm. Hoe breder de spoel, des te
sterker de richtwerkïng (fig. 35). Voorde korte golven uit de amateurbanden bevat die
spoel maar weinig windingen; om het afstembereik groot te houden, moet de eigen capa
citeit gering zijn. De grootste ontvangsterkte wordt verkregen als het vlak van het gewon
den raam wijst naar de zender. Het ontvangstdiagram is een 8-figuur, evenals bij een
dipool en dat brengt mee, dat we met een raamantenne niet kunnen vaststellen of de zen
der nu achter ons of vóór ons ligt (fig. 36).
Deze raamantenne wordt nu uit zoveel draad samengesteld, dat hij de roosterspoel van
onze ontvanger kan vervangen.
Ook kunnen we de spoel minder windingen geven en een aanvullend spoeltje met instel
baar kerntje ermee in serie schakelen. We zijn dan in staat de voor éénknops afstemming
benodigde waarde van zelfinductie beter in te stellen; verder wordt de Q van het geheel
daardoor wat hoger; de Q van het raam zelf is namelijk vrijwel niets (fig. 37). De ontvangst-8 kan breed zijn; we maken hem smaller door het z.g. antenne-effect uit te scha

kelen.
In de zend-antennedraad loopt een r.f. stroom, die electromagnetische trillingen veroor
zaakt; de zender straalt dus een electromagnetisch veld uit (fig. 38). Het is dit veld, dat
in elke antennedraad, maar nog veel beter in elke spoel en dus óók in onze raamantenne
een electrische (r.f.) wisselspanning opwekt, als het raam zó geplaatst is, dat het zoveel
mo gelijk het zich cirkelvormig uitbreidende electromagnetische veld snijdt (fig. 39).
Daarnaast voert de zend-antennedraad ook vanzelfsprekend electrische spanningen, die
een electrostatisch veld veroorzaken.
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Fig.35 De eenvoudigste raamontenne.

stralingsdiagram
van een raamantenne
Fig.36 De bekende 8-figuur, het stralingsdiagram
van de raamantenne (en ook de dipool), waarbij
de zender zowel in de richting van 0° = 360° kan
liggen als in de richting van 180°.

4
Fig.37 De raamantenne met verlengspoel.

7“

HAGNCTISOC

Fig.38 De zelfstralende zend-antenne met het
elektromagnetische veld. De gestippelde con
densator (links van de mast) stelt het elektro
statische veld voor.

ZENDMAST

!
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Fig.39 De elektromagnetische kracht
lijnen moeten de raamantenne van de
ontvanger snijden. In het bovenste
raam worden géén krachtlijnen ge
sneden, in het onderste wèl.

Nu moeten we niet tegen dat woord ópkijken; het is gewoon het electrïsche, of zoals
men zegt, het statische veld dat o.a. tussen de beide electroden van een condensator
bestaat.
Welnu, ook dit electrostatistische veld straalt, maar de reikwijdte is véél geringer dan
van het electromagnetische veld.
Heel veraf dus veroorzaakt het electromagnetische veld stromen in deze antennedraad
of raamantenne door magnetische inductie, maar heel dichtbij, zoals met een vossejacht
het geval is, wordt bovendien óók nog capacitïef de r.f. energie overgedragen op de
draden van de raamantenne.
Door nu precies het middelpunt van de raamantennespoel op te zoeken en dit punt te
aarden, bereiken we, dat die capacitieve overdracht op de ene helft van de spoel de
op de andere helft overgedragen spanning precies opheft (fig. 40).
Een andere mogelijkheid om het antenne-effect kwijt te raken, is een electrostatische
afscherming. We wurmen daartoe de raam-antennedraad enige malen door een ringvor
mig gebogen roodkoperen buis (fig. 41). De diameter van de aldus gebogen buis is dan
ca. 40 cm; de einden van de buis mogen elkaar dan niet raken. Eén cm ontbreekt, an
ders vormde die buis een gesloten kortsluitwinding.
De derde methode is een ééndraads-raamantenne, waarbij deze éne winding natuurlijk
héél sterk gekoppeld moet zijn aan de roosterspoel. Bij raamantennes voor om roep-gebruik
is dit een moeilijk te verwezenlijken punt in verband met de te losse koppeling, maar
voor dit doel, de vossenjacht, is het wel te doen via een gesloten ijzerkerntje (fig. 42).
Nu zagen we reeds, dat het stralingsdiagram een 8 is, waarbij de stand van minimum ontontvangststerkte véél duidelijker te vinden is dan de maximumstand. Maar hoe dan ook,
we kunnen nooit bemerken of de zender achter of vóór ons ligt; we kunnen slechts de lijn
vinden op welke de zender zich moet bevinden. Via een 2 peiling, die een eind verder
genomen wordt, vinden we een 2 lijn. Op de kaart uitgezet zien we die ergens kruisen
met de eerste pijl lijn en daarmee is de plaats van de zender gevonden. We spreken van
een kruispeiling in dit geval (fig. 44).
Nu kunnen we veel tijd winnen, en daarop komt het bij vossejagen aan, door meteen
na de eerste peiling te kunnen zeggen in wélke richting de zender zit. Dit doen we door
naast de raamantenne ook een moedwillig aangebrachte sprietantenne te hulp te roepen.
Deze heeft geen richteffect. Door nu het hiervan afkomstige signaal 90 te draaien en te
voegen bij het raamantennesignaal, verkrijgen we een z.g. hartvormig stralingsdiagram,
waarbij het dus weer om het minimum gaat. Hoe dichter bij de vos, des te flauwer de af
stemming van het minimum.
Overigens is ook hier de ferriet-antenne bruikbaar, maar de voordelen zijn minder uitge
sproken dan bij de omroepbanden (fig. 46).
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A
fig. 40a

fig. 40b

Fig.40 Hef midden von hef room wordt geaard; de elektrostatische
ontvangst die in elk der beide helften even groot is, wordt opge
heven (A en B). Een andere manier is het z.g. doorgewikkelde
raam. Aanbevolen als een goede aarde ontbreekt. De "loze" helft
telt evenveel windingen als de actieve.

fig. 40c
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Fig.41 De afgeschermde raamantenne. In

Fig.42 De koppeling van een één-

de buis liggen alle windingen van de

draadsraamantenne met de rooster-

roosterspoel.

spoel.

B

A

Fig.43 De zender kan zowel bij A als bjj B
liggen. Eén peiling is onvoldoende.
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Fig.44 Een kruispeiling: Bij de eerste peiling weten
we slechts dat de zender op de lijn A-B moet liggen;
na de 2e peiling weten we zeker dat we in de rich
ting B moeten zoeken.

+

tig. <5.

tig. tSb

tig «c

Fig.45 Een signaal van een spriet-antenne (A) met een rond stralingsdïagram wordt
gevoegd bij een signaal uit een raamantenne (B), waarna we signaal C krijgen. Het
rechts gelegen maximum geeft ons minder houvast dan het aan de linkerkant van C
gelegen minimum. Signaal A wordt afgenomen van een L-C kring, die even onder
of boven de ware afstemming staat, waardoor dit signaal 90° voor- of naijlt op dat
van de wèl juist afgestemde raamantenne.

Fig.46 Een fe.rrietstaaf waarop een roosterspoel gewikkeld
is. Opvangend vermogen gelijk aan dat van een raampje
van 10 x 10 cm.
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Vragen bij de 8e les
1. Vertel een voordeel en een nadeel van een coaxiale kabel.
2. We moeten de koppeling tussen de eindkring of tussenkring enerzijds en de koppel
spoel op de coaxkabel (of de feeder) anderzijds kunnen wijzigen. Mag bij een nietafgestemde feeder (dus lopende golven) de stroom veranderen tijdens dat wijzigen
van de koppelingsgraad?
3. Beschrijf het Collins-filter en vertel waar we het gebruiken en wat we ermee be
reiken.
4. Beschrijf (met een schets) de werking van een

transformator (O match).

5. Wanneer onze feeder een karakteristieke impedantie ZQ heeft van 52 f) en onze an
tenne heeft een stralingsweerstand van 100 H , wat moet dan de karakteristieke im
pedantie zijn van de feeder, waarvan we een stukje, lang zX willen gebruiken als
transformator?
6. Teken een matching stub aan een dipool, wanneer de Rs van de antenne een hogere
waarde heeft dan de ZQ van de kabel.
7. Teken een delta match op een symmetrische antenne en vertel waarop de werking
als transformator berust. Maten e.d. behoeven er niet bij.
8. Vertel wat we onder een "link'1 verstaan en waarom we die gebruiken.
9. Vertel wat het voornaamste kenmerk van de Marconi-antenne is. Noem een antenne
die er veel op lijkt.
10. Verklaar de overeenkomst tussen een Fuchs-antenne en de Marconi-antenne.
11. Vertel, hoe men tot een Zeppelin-antenne gekomen is en vertel erbij op welk punt
er overeenkomst bestaat met de Fuchs-antenne.
12. We weten, dat het er bij een feeder met lopende golven niets toe doet hoeveel de
lengte bedraagt; hoe is dit bij de afgestemde feeders?
13. Teken de aansluiting van de feeder voor een Zeppelin-antenne op de eindkring
a) bij stroomkoppeling en
b) bij spanningskoppelïng.
14. Vertel waarin de feeder voor die Zeppelin-antenne verschilt van een feeder voor
b.v. een dipool.
15. Vertel wat we onder break-in verstaan en beschrijf één der mogelijkheden.
16. Als U aan het vossejagen zou zijn, welke manier van peilen zou U dan toepassen?
Verklaar Uw antwoord met een schetsje.

Z8-24

ZENDAMATEUR LES 9

Radiobesturing
Deze nog betrekkelijk jonge tak van het zendamateurisme heeft reeds een groot aantal
volgelingen. Hierbij wordt een radiozender gebruikt om bevelen over te brengen naar
een bootje of vliegtuigje, terwijl deze dan voorzien zijn van een ontvanger. Het is
zuiver een radiografisch éénrichtingsverkeer, waarbij de ontvangen seinen omgezet
worden in stuur-bewegingen, zowel in het horizontale als in het vertikale vlak (bij
vliegtuigen) en in commando's voor een motor ten behoeve van de voortbeweging.
Het is duidelijk, dat niet voor elk van al deze manifestaties een afzonderlijke zender
met ontvanger kan worden toegepast, niet alleen omdat we daarmede teveel zendkanalen zouden beleggen, maar ook omdat de apparatuur, en zeker de ontvanger, klein
en licht gehouden moet worden. Ook de zender moet klein zijn, omdat deze gemakke
lijk vervoerbaar moet zijn, b.v. als een fototoestel met riem over de schouder (fig. 1).
Gelukkig kunnen we met één zender en één ontvanger volstaan; verder kunnen we
deze techniek geheel met transistoren bedrijven, zodat ook de voeding licht en een
voudig kan blijven. Dat we met één zendkanaal kunnen volstaan komt omdat we de
genoemde handelingen niet alle tegelijkertijd behoeven te verrichten; wel moeten we
ze afzonderlijk kunnen uitvoeren. We begrijpen wel, dat het radiosignaaltje in de
ontvanger slechts kan dienen, om de voor het eigenlijke werk, het sturen, benodigde
kracht te ontketenen. We spreken hier van Servosystemen. Dat zijn dus motortjes,
diesel, gloeiplug of elektrisch, die op commando hun werk verrichten, hier dus door
draadloze afstandsbediening (fig. 2-3).
Door het moduleren van de zender kunnen deze commando's overgebracht worden; de
eenvoudigste manier zou zijn een draaggolf met uitschakelbare toonmodulatie.
Met dat in- en uitschakelen van de toon zou het a.f. signaal nb de detector bij gelijkrichting een relais wél of niet kunnen aantrekken, zodat we slechts over twee
commando's beschikken in dit geval (fig. 4).
Natuurlijk zou men zelfs de draaggolf wél of niet kunnen uitzenden, waardoor de
detector wél of geen gelijkgèrïchte draaggolf door een relais zou kunnen sturen, na
eerst versterkt te zijn door een transistor, die als gelijkstroomversterker geschakeld
moet zijn. De methode van het gelijkgerichte draaggolfsignaal wordt echter nooit
meer toegepast; we kennen uitsluitend toongemoduleerde zenders.

Bij de

Eénkanaal zender
kunnen we dus maar één toon uitzenden; dit betekent echter niet, dat we maar één
handeling kunnen verrichten. Door in het model-(vliegtuig of boot) een programma
aan te brengen, kunnen we door een druk op de knop aan de zenderzijde telkens een
volgend nummer van het programma inschakelen; slechts nó elkaar dus en aan die
volgorde veranderen we niets (fig. 5).
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Fig.2 Een twee-kanaal ontvanger van Grundig (Varioton).
Links de.beide Deac Nikkel-cadmium accu's; bovenin
de twee pakketjes resp. de ontvanger en de relais-trap.
Rechts beneden de roermachine met een miniatuurmotortje. De naar links gaande losse draad is de an
tenne; 80 cm lang.

Fig.1 De zender hangt met een riem om de hals.
Let op de antennespriet: in het midden zien we
de central loading coil (foto "Fuba-Geta").

Fig.4 Een gevoelig en toch robuust
relaisje van Deans. Verkrijgbaar
in 50 en 50.000 Cl (zie ook 12).
Fig.3 De beide doosjes uit fig.2, verge
leken met een lucifersdoosje.

Fig.5 Het ontvangertje van fig. 2 (Grundig).
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Nu is het- programma nooit 20 uitgebreid: Knop ïndrukken en ingedrukt houden is b.v.
roer naar rechts; knop loslaten (geen signaal) rechtuit, weer op dezelfde knop drukken
en ingedrukt houden: roer naar links, niet indrukken: weer rechtuit, weer ingedrukt
houden, roer naar rechts enz. enz.
We gebruiken dan een stuurmotor met z.g. escapement (fig. 6).
Gebruiken we een compound escapement (met één compound stuurmotor), dan zijn we
niet langer aan een volgorde gebonden: knop indrukken en vasthouden = roer rechts;
knop éénmaal indrukken, loslaten en weer ïngedrukt houden = roer links; knop los
laten = rechtuit. Dat is dus al een stap vooruit.
Met één compound stuurmotor en hierachter aangesloten een tweede stuurmotor, dus
de beide hierboven genoemde mogelijkheden kunnen we b.v. in een vliegtuig het
richtingsroer en ook het hoogteroer verstellen, of het richtingsroer en het motortoerental.
De aan deze combinatie verbonden mogelijkheden zullen we verderop bespreken.

Meerkanaal zenders
Omdat het in deze les voornamelijk om de zend- en ontvangtechniek gaat, zullen we
eerst de modulatie-mogelijkheden voor meerkanaal-zenders bespreken.
Elk kanaal betekent, dat een afzonderlijke a.f. trilling noodzakelijk is (fig. 7).
Deze a.f. trillingen kunnen in L-C generatoren, maar ook in R-C generatortjes opge
wekt worden, en zoals we weten, bestaat er helemaal geen bezwaar tegen om een
zender met meerdere a.f. signalen tegelijkertijd te moduleren. Dit geschiedt immers
ook bij spraak- en muziekuitzendingen.
Het ontvangen van één a.f. signaal brengt geen enkel probleem mee; willen we echter
meerdere a.f. signalen scheiden aan de ontvanger-zijde, dan moeten we afzonderlijke
kringen aanbrengen achter de detector, net zo veel als er signalen zijn (fig. 8).
Er bestaan twee mogelijkheden, n.l. mechanische resonantie-filters, de z.g. tongenrelais (fig. 9), en elektrische filters, z.g. toonkringen (fig. 10). We willen bij de
keuze van deze filters wel even stilstaan. Als echte elektronici zullen we in principe
bij voorbaat naar het elektronische filter grijpen: het is een L-C combinatie, die echter
niet zo selectief is als wij voor ons doel nodig hebben. Wanneer we nu met slechts
2 a.f. modulatie-signalen zouden werken, dan gaan we met beide audio frequenties
maar een goed eind uit elkaar zitten. In feite willen we echter zoveel mogelijk
kanalen gebruiken en dan moeten we met onze frequenties vrij dicht bij elkaar zitten,
want de frequentie mag niet hoger zijn dan 4000 Hz ingevolge de laatste P.T.T. voor
schriften. En omdat onze L-C filters te breed zijn, betekent dit hoogstens 6 kanalen.
Een voordeel hebben die elektronische filters met hun onvoldoende selectiviteit
(= grote bandbreedte) wél, want bij gebruik daarvan wordt er aan de stabiliteit van
de audio-generatoren in de zender niet zulke hoge eisen gesteld.
Maar wie nu wél in staat is stabiele audio generatoren te maken, die kan het best
gebruik maken van een tongenrelais. Een tongenrelais heeft als basis een strip weekijzer, die aan één kant op meerdere plaatsen ingezaagd is, zodat er naast elkaar een
Z9-3

Fig.6 Twee van de bekendste en meest bedrijfszekere escapements, n.l. Elmic Corporal (motorbediening)
en Elmic Commander voor richtingsroer met mogelijkheid tot aansluiting van een tweede escapement.
Beide zijn bruikbaar voor zowel ontvangers met relais als relaisloze ontvangers (zie ook fIg.38)-

Fig.10 Een tongenrelais met 10 tongen van
Medco; zij bestaan ook met 4 en met 6 tongen.

L<
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Fig.7 Een 10-kanaalszender uit
Amerika (fabrikaat Kraft).

Fig.8 Een 10-kanaals zender (rechts) met bijbehorende ontvanger (links
naast het luciferdoosje). Op de voorgrond de antenne met verlengspoel.
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aantal even brede stripjes ontstaat. Door elke volgende zaagsnede wat minder ver te
maken, verkrijgen we, dat elk volgende tongetje wat korter wordt. Wanneer we nu om
dit gehele stuk ingezaagd staal een spoel leggen en deze opnemen in de eindkring
van een a.f. versterker, dan zal elk tongetje slechts dón in trilling geraken, wanneer
de frequentie, die met zijn lengte overeenkomt, in het a.f. signaal aanwezig is. Voor
deze tongetjes geldt alles wat we over Lecher-systemen gezegd hebben; het zijn zéér
selectieve kringetjes. In feite vinden we een dergelijke tongengeschiedenis ook in de
z.g. tongenfrequentiemeter, die bij de elektrische centrales en bij nood-diesel cen
trales toegepast worden om te zien of we precies op 50 Hz. zitten (fig. 11).
We zullen hier niet verder ingaan op de constructie van het tongenrelais, ofschoon
dat heel goed door de amateur zelf gemaakt kan worden; hoofdzaak is, dat achter elk
der tongen een afzonderlijk relais geschakeld kan worden, welk relais dan weer de
bijbehorende servomotor in- of uitschakelt. Een relais is een elektromagneet, die bij
het aantrekken één of meer contacten sluit (de z.g. werk-contacten) of één of meer
contacten opent (z.g. rustcontacten). Veelal treft men beiden aan; het zijn dan wisselcontacten (fig. 12).
Daar relais steeds vrij veel gewicht vertegenwoordigen, past men thans vaak schakeltransistoren aan tussen elk kanaal van het tongenrelais en het te bedienen orgaan
(motor). Lichter en betrouwbaarder.

De zender
Hoewel er verbazend leuke en compacte zendertjes met buizen bestaan, willen we
deze hier beslist niet behandelen omdat-het geval transportabel moet zijn en omdat
er een omvormer aan te pas komt, want een hsp batterij voor de buis meeslepen is
helemaal niet aantrekkelijk.
We geven hier het schema van een krista(gestuurde zender, met daaraan gekoppeld
een a.f. toonmodulator (fig. 13 en 14).
De kristaloscïllator bevat een karakteristieke transistorschakeling, waarbij het kristal
tussen de basis en de collector geschakeld is. Vervangen we het kristal door een con
densator, dan genereert de zaak ook. Bij transïstoren is dit gemakkelijk; wij hebben
daar geen aparte spoelwikkeling nodig voor de terugkoppeling. De collector is ver
bonden met een aftakking van de spoel, om een goede aanpassing te verkrijgen, waar
bij de oscillator vrijwel niet wordt belast.
In de emissorleiding is een weerstand opgenomen waarvan de waarde tussen 150 en
700n in ligt. De goede werking van deze oscillator moeten we controleren met een
indicatortje, een veldsterktemeter, die we verderop zullen beschrijven.
Met 6 volt moet dit oscillatortje reeds behoorlijk werken; zetten we er 12 volt op, dan
moet dit op de veldsterktemeter duidelijk merkbaar zijn. Met de C van 15 pF stemmen
we de collectorkring af op grootste output.
De r.f. versterker, de "PA" werkt met een aan aarde verbonden„basis; een spoel in de
collectorkring is met de outputspoel licht gekoppeld.
De eindkring is een 'Tf- filter, waarmede een goede aanpassing op de spriet-antenne
verkregen wordt, terwijl we hierbij tevens een minimum aan harmonischen bereiken,
mits we de batterijspanning maar niet te hoog opvoeren. In het benedeneind van de
spriet-antenne is een antenneverlengspoeltje opgenomen. Als enig afstemorgaan zien
Z9-5

Fig.9 Eén twee-kanaals trap: twee toonkringen bestaande uit één spoel met twee
condensatoren, die door de relais in- of
uitgeschakeld worden, (één der doosjes
uit fig.2 - 3 van Grundig).

Fig.11 De tongenfrequentiemeter.

w»
rust contact N.C. = Normaly Closed
(normaal gesloten)
■maakcontact N.0.= Normaly Open
(normaal optn)

massa, (verbinding mei anker) A=Armature

Fig.12 Een relais, getekend in onbekrachtigde toestand.
In werkelijkheid zijn deze relais nog geen 2 cm hoog.
Rechts zien we de schematische aanduiding.

Fig.13 Schema van een kristalgestuurde zender met toongenerator voor één a.f. kanaal.
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we het trimmertje van 3...30 pF aan de ingang van het pï—filter; als instel-orgaan zien
we een instelbare weerstand van 80 a 150H in het emissor-circuit.
De toongenerator is een z.g. multïvibrator, een al héél lang bekende, oorspronkeli|k
met buizen uitgevoerde schakeling uit de 20-er jaren van Bloch. Het zijn twee parallel
geschakelde transistoren, waarvan de basis van de één gekoppeld is met de collector
van de ander en omgekeerd; het resultaat is dat de schakeling in een ontelbaar aantal
frequenties tegelijkertijd genereert. De toonhoogte laat zich daardoor niet zo gemak

kelijk op

een bepaalde waarde instellen, maar het voordeel is, dat de zaak altijd

genereert. Met een hoofdtelefoon, aangesloten via een scheiding-C moeten we een
sterke zoemtoon horen. De modulatietransistor is een ASY12; de rf. P.A. is niet recht
streeks met de min-lijn van de voedingsspanning verbonden, maar via deze modulatie
transistor, onder serieschakeling van een r.f. smoorspoel. De schakeling is, zoals we
zien, zéér eenvoudig, maar als we een bezwaar moeten noemen, dan is het wel de
hoge spanning die we daardoor nodig hebben. Met het schakelaartje D schakelen we
de modulatie in - en uit.
Een andere zenderschakeling zien we in fig. 15.
De oscillator verschilt niet van de hierboven beschreven zender, terwijl ook de P.A.
vrijwel geen verschil vertoont. Het r.f. vermogen is max. 170 mW.
De modulatie-versterker is echter van heel andere allure en laat een 100% modulatie
toe.
De eigenlijke modulatie geschiedt door zowel de collector als de emissor met de beide
helften van de balanstransformator in serie te schakelen.
Zoals we zien ontbreekt er nog een toongenerator. Inderdaad is de versterker zoals we
die hier zien ook prima geschikt als spraak- of muziekmodulator.
De hier toegepaste modulatie in zowel de emissor als in de collector is afkomstig van
Helmut Bruss; we spreken hier van een positieve modulatie en bereiken hiermee de
zelfde prestatie als met een zender volgens orthodoxe schakeling van 300 mW en ver
mijden tevens moeilijkheden die aan afzonderlijke collector- of emissor-modulatie
verbonden zijn. De balans-modulatietransformator is als een speciaal voor dit doel
aangemaakt onderdeel verkrijgbaar, maar het is niet moeilijk om hem zelf te wikkelen:
Blikpakket 30 x 20 mm (M 30), dik 10 cm.
Onderop liggen de beide secundaire wikkelingen van 50 en 420 windingen; daarover
heen wikkelen we de beide primaire wikkelingen tegelijkertijd, z.g. bifilair. Ze tellen
dan evenveel windingen en tonen geen verschillen door dat bifilair wikkelen.
Onthoudt goed wat begin en eind is; merk de draden goed. Komt er een raar geluid
uit, wissel de einden van één der beide secundaires dan om.
Nu moeten we nog naar een a.f. oscillator omzien. Hiervoor zijn er twee mogelijk
heden: we construeren één a.f. generator, zo stabiel als we maar kunnen en zorgen dat
deze op verschillende frequenties kan genereren, b.v. door met een schakelaar vele
condensatortjes te kiezen bij één L. Dit beperkt ons natuurlijk tot het gelijktijdig
werken van slechts één a.f. kanaal, ofschoon we nó elkaar vrij veel kanalen kunnen
kiezen. Maken we nu twee van zulke a.f. generatoren, dan hebben we 2 x zoveel
kanalen, waarvan er twee tegelijk kunnen werken (benedenhelft van schema fig. 15).
Het mooist is natuurlijk voor elke toon één eigen a.f. generator, maar dat wordt vanZ9-7

Fig.14 De zender
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Fig.16
Een eenvoudige a.f. generator.

Fig.18 Zo stapelen we de afzon
derlijke toonkringen op elkaar, net
jes tussen schuimplastic. De bijbe
horende ontvanger (een superregeneratieve) zien we hier niet (foto
Fuba-Geta).
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Fig.17 Stabiele toongenerator.

zelf omvangrijker en omdat elke generator een eigen transistor en een eigen spoel
bevat, ook veel kostbaarder.
In fig. 16 geven we een heel eenvoudig toongeneratortje, maar de stabiliteit van de
frequentie is niet hoog genoeg voor samenwerking met meerdere van dergelijke gene
ratoren op één meerkanaalsontvanger.
In fig. 17 zien we een schakeling, die wel stabiel is. De spanning op de basis is
gestabiliseerd met een zenerdiode. Zoals we zien, is het een Collpitsschakeling,
waarbij we de verschillende frequenties moeten kiezen met afzonderlijke spoeltjes;
de C's staan tot elkaar in een vaste verhouding. Die spoeltjes zijn het stabielst als
men ze als toro'ide uitvoert, een z.g. ringkern spoel. Maar dan zijn ze helemaal niet
instelbaar en daarbij moeilijk te maken. In werkelijkheid moeten we ze "in de band",
d.w.z. op hun frequentie kunnen brengen. In dit opzicht kunnen we beter gebruik
maken van potkerntjes, waarbij we met de instelbare kerntjes over een afregelmogelijkheid beschikken (zie fig. 18).
We geven tot slot nog een eenvoudige 3-kanaals-schakeling waarbij laatstgenoemde
toongenerator is toegepast, met een r.f. oscillator die net is als de reeds beschrevene,
doch met een eenvoudige P.A. schakeling en een eenvoudiger uit te voeren modulatortrap (fig. 20). De stabiliteit van de toongenerator is voldoende, maar houdt niet
over.
Met de weerstanden KP variëren we dus de toonhoogte; via het eenvoudige transformatortje komen we op de basis van T4. In deze transistor wordt het sinusvormige sig
naal veranderd in een blokvormig signaal en dit wordt weer op de basis van T5 ge
bracht; omdat hij slechts blokspanningen te verwerken krijgt, mag hij als elektronische
schakelaar werken. Met de basisweerstand Rg wordt de beste toestand gezocht.
De r.f.-P.A., transistor T2, staat via zijn basis in serie met die modulator-transistor T5.
Dank zij zijn instelling als schakelaar heeft die

óf een zeer hóge weerstand, waar

door de P.A. helemaal geen spanning overhoudt en niets doet, óf T5 heeft een zeer
lége weerstand, waardoor de P.A. alles krijgt (fig. 21). We hebben hierdoor een 100%
modulatie, waarbij de P.A. werkt in a.f. ritme. Het mooiste is nog, dat de P.A. dichtgedrukt zit en dus niet uitstraalt en géén stroom opneemt, als géén der toonkanalen
werkt en

dus in zijn ruststand staat met grote R;-waarde. Alle toonschakelaars staan

dan open.
Hiermede beëindigen we dan de zenders; we gaan nu over tot de

Ontvangers
Ontvangers voor modelbesturing
Bij het gebruik van de hierboven beschreven zenders - die relatief zwak genoemd
moeten worden - zijn natuurlijk gevoelige ontvangers noodzakelijk. Het is echter een
groot voordeel, dat deze ontvangers maar op één frequentie afgestemd behoeven te zijn.
Een rechtuit-ontvanger in een zeer bijzondere uitvoering wordt in verband hiermee
nog vaak toegepast, n.l. de superregeneratieve ontvanger. Dit type wordt echter geheel
verdrongen door de superheterodyne ontvanger.
Z9-9
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Fig.15 Een zender met balansmodulator met twee afzonderlijke a.f. genera
toren. De linker generator kan met een 6-standen schakelaar op 6 a.f. kana
len geschakeld worden, de rechter generator op 4 kanalen.
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Superheterodyne-ontvanger
De gevoeligheid van de Superheterodyneversterker staat meestal achter bij die van een
rechtuit-versterker. Men past een "rechtuit" echter bij de omroepontvangst niet toe,
omdat men in een super een betere selectiviteit bij behoud van bandbreedte kan ver
krijgen dan in een r.f. cascade versterker; men kan n.l. in de rechtuitversterker moei
lijk bandfilters toepassen in de afstemkringen met hun variabele C of L.
Om de gevoeligheid bij ontvangers voor modelbesturïng nu te verhogen, past men vaak
een r.f. trap toe vóór de super, wat hier goed kan, omdat we maar op één frequentie
zitten. De toegepaste middelfrequentie is 455 kHz, vrij laag bij een ontvangstfrequentie
van rond 27 MHz. Zoals we weten, wordt de afstemming bij een super in hoofdzaak
bepaald door de local oscillator. Om deze nu stabiel te maken, past men hier een
kristaloscillator toe, waarvan de frequentie 455 kHz lager is dan de frequentie van het
kanaal waarin we werken.
In het schema (fïg. 23) zien we links die kristal-oscillator; het kristal zit tussen de
basis en de collector. De gelijkspanning wordt hieraan toegevoerd via een r.f. smoorspoeltje. De eigenlijke r.f. trap zien we daarnaast met een geaarde basis-schakeling.
De antenne is aangesloten aan de bovenkant van de ingangsspoel; de emissor zit op
een aftakking. De afstemming verkrijgen we met de lengte van de antenne en het
kerntje. V3 is een mengtransistor, die het versterkte r.f. signaal binnenkring op zijn
basis en de hulptrilling van de oscillator op zijn emissor; een multiplicatieve menging
vindt plaats. De drie-traps m.f. versterker heeft geen geheimen. Na de a.f. versterker
V7 volgt een tweede transistor versterker, V^. In de collectorleiding van deze tran
sistor nu is het tongenrelais aangesloten en achter dit tongenrelais kunnen nu net
zoveel toon-versterkers komen als er tongen zijn.
Zoals we zien is dit nogal een heel ding, die super, maar het is toch wel mooi, dat hij
geen storing ondervindt van zenders die er zelfs maar een paar kHz naast zitten. Het
voordeel van deze selectiviteit is, dat we gerust met een paar andere amateurs tege
lijk kunnen gaan vliegen, mits zij maar op één van de reeds besproken andere kanalen
zitten. Een verder voordeel is, dat we AVC kunnen toepassen, zodat de ontvanger niet
overstuurd wordt als hij dicht bij de zender zit.
Een mooie manier om (met behoud van de voordelen) de super te verkleinen, zien we
in het volgende schema (fig. 24). Hier is een z.g. geconcentreerd m.f. filter toegepast;
men noemt het in deze sport een transfilter. We bespraken iets dergelijks reeds in het
hoofdstuk over ontvangers. Het is een kristal van bariumtitanaat, dat speciaal voor
deze sport ontwikkeld is: klein en bestand tegen een stootje. We zien er twee in het
schema. In de collectorkring van de AF 125 achter het tweede transfïlter zien we een
spoeltje van 1,5 mH, dat samen met de C van 50 pF afgestemd moet zijn op de m.f.
Probeer niet een dergelijk spoeltje te kopen maar sloop er een m.f. filtertje voor, n.l.
het detector-filtertje. De C zit er dan tevens in. We kunnen echter ook een weerstandje van 4,7 kfi gebruiken op de plaats van deze m.f. kring.
Als 1- a.f. transistor zit hier een n.p.n.-transistor, de 2N229. De hier toegepaste AVC
is ongewoon doch goed werkzaam. Verder hebben we hier geen r.f. trap, maar de
oscillator is eveneens kristalgestuurd.
Z9-11
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Fig.19 Een 2-traps zender met kristalsturing. Rechts op de foto zien we 4 a.f.
generatoren; links zien we de gedrukte
schakeling van de zender (Fuba-Geta).
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Fig.21 Een foto van de gemoduleerde r.f. tril
ling, zoals deze de antenne verlaat (zender
van fig.20). Wanneer er nu 400 van die blokjes
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toonhoogte 400 Hz.
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De superregeneratieve ontvanger
Deze ontvanger paart een zeer grote gevoeligheid aan een grote eenvoud, een belang
rijke eigenschap voor deze "kleinbehuisde" sport.
We moeten beginnen met te zeggen dat de superregeneratieve ontvanger gelukkig uit
de omroepsfeer en ook uit het zendamateurisme verdwenen is. In deze sport-hoek kan
hij minder kwaad, omdat hier in een gereserveerde band gewerkt wordt en dan nog met
vaste afstemming.
Wie de ontvanger met één teruggekoppelde buis nog gekend heeft, weet dat de grootste
gevoeligheid verkregen wordt door op het randje van genereren te luisteren. De terug
koppeling één haartje verder en de zaak genereert, tot verdriet van de buurt, soms
kilometers ver.
Welnu, bij de superreg, zoals hij afgekort heet, laten we die buis 30.000 b 40.000 x
per seconde overgaan van genererende in niet genererende toestand. De frequentie,
waarmee dat geschiedt, valt boven de gehoorgrens (ca. 18.000 Hz) en horen we dus
niet; we noemen die frequentie de quench-frequency. We kunnen die quench-trilling
apart laten ontstaan in een quenching-oscillator, maar we kunnen die buis zelf ook
wel in deze onhoorbare frequentie laten genereren. Dan spreken we van een selfquenching superreg (fig. 26).
Maar ook de transistor laat zich self-quenchen en super-reggen. In Duitsland heeft
men vele successen op dit gebied behaald met modellen die in ons land veelvuldig
nagebouwd worden.
Achter deze superreg, die we als detector beschouwen, komt een min of meer kracht
dadige a.f. versterker, terwijl daarachter weer het bekende tongenrelais of toonfilters
komen.
Nu is het een kenmerkende eigenschap van superregs, dat er een ontzaggelijk gekrijs
uitkomt als er geen zender ontvangen wordt, natuurlijk wanneer we met een hoofd
telefoon luisteren. De gevoeligheid is dan werkelijk ongelooflijk hoog. Komt er echter
een draaggolf binnen, dan is dit geluid meteen verdwenen en horen wij slechts de
modulatie van de zender. Is de zender ongemoduleerd, dan horen we niets. Het geluid
dat we hoorden is de versterkte ruis, voor een deel afkomstig uit de buis of de tran
sistor zelf, uit de weerstanden, maar voor het deel zelfs uit het heelal. Het zijn on
willekeurige elektronenbewegingen, die vooreen groot deel in het hqorbare gebied
vallen, maar dan nog maar in het hoge register.
De in detector gelijkgerichte ruis geeft een bepaalde output; een ongemoduleerde
draaggolf is na detectie natuurlijk niet hoorbaar, maar geeft toch óók een bepaalde
output, eveneens in de vorm van een gelijkspanning over een weerstand. Welnu, er is
een groot verschil in output tussen ruis en ongemoduleerde draaggolf, zodat we nu al
met een zeer eenvoudige zender en een nóg eenvoudiger ontvanger twee mogelijkheden
hebben: Géén draaggolf = ruis, dus sterk signaal; een relais trekt aan. Draaggolf: relais
trekt niet aan. Dit grapje met de ruis gaat echter alleen maar*op met buizen; de tran
sistor heeft zeker 10 x minder ruis.
Eerst willen we nu even de buis als superreg-detector bekijken; natuurlijk een batterij
buisje, de DL 67 (XFY 34) (fig. 26). Wat ons direct opvalt, is de roosterlekweerstand,
die niet naar aarde-katode maar naar de anode gaat. Als het spel begint is het rooster
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Fig. 23 Een superheterodyne ontvanger met normale m.f. filters.
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sterk positief, geladen door die lekweerstand. De anodestroom is daardoor héél hoog.
Door deze hoge stroom van elektronen uit de katode naar de anode blijven er veel
elektronen aan het rooster hangen. Door de zeer hoge lekweerstand kunnen deze niet
snel afvloeïen, waardoor het rooster sterk negatief wordt, zó negatief dat de anode
stroom stopt. Omdat er nu geen elektronen bijkomen en er elektronen afvloeïen via
de Rg naar de anode, wordt het rooster steeds minder negatief en begint het spel weer
opnieuw. De waarde van de Rg en de C bepalen de frequentie, die hier dan de quenchfrequentie heet. In de tijd nu dat er een grote stroom loopt, genereert de buis naar
hartelust; het is een Hartley schakeling (afgetakte spoel). Nu heeft het lang geduurd
voordat er een goede vervanger van die buis onder de transistoren gevonden is, maar
nu is dat probleem al lang geen probleem meer. De OC 170 is prima voor dit doel,
evenals de nieuwe versie AF 116.
We moeten echter goed begrijpen dat transistoren onderling meer verschillen dan
buizen. Zonder experimenten komen we er niet.
Wanneer we nu het schema in fig. 27 bezien, dan vinden we de condensator van 7 pF
tussen emïssor en collector. Deze C veroorzaakt de voor het genereren benodigde
terugkoppeling. Is karakteristiek voor transistoren.
Het quenchen geschiedt hier door de weerstand in de emissorleiding naar massa, 2,2 k
en de C van datzelfde punt naar de -6 volt lijn, van 1000 pF. Deze C kan trouwens
met net zoveel succes naar massa lopen van datzelfde punt. Deze R en C bepalen de
quench-frequentie. De antenne, aan zijn voet voorzien van koppelspoel L] is gekop
peld met 1_2 en de C van 22 pF. Deze laatste 1-2 en C bepalen de ontvangstfrequentie,
de frequentie dus tevens waarin de zaak genereert. We kunnen het verkregen a.f.
signaal afnemen op de collector van de transistor, tussen r.f. smoorspoel en R plus C,
maar het is verreweg gunstiger om in de collectorleiding een trafo'tje op te nemen;
de secundaire levert dan het a.f. signaal. Een trafo'tje geeft weinig spanningverlies
voor de transistor; is dus gunstiger hier dan een weerstand plus el co.
Een belangrijke rol spelen hier de l^-C verhoudingvan de afstemkring en de eigen
schappen van de smoorspoel, en niet te vergeten van de transistor. Ook de emissorweerstand van 2,2 kft kunnen we bij de experimenten beter vervangen door een
variabele weerstand van O...5000ft .
We zien achter die secundaire een transistor a.f. versterkingtrap, met daarachter een
hoofdtelefoon. We ontdekken dan ook, dat de quench-toon in het hoorbare gebied
valt. De tamelijk grote C van de uitgangstransformator kan die toon aardig wegwerken;
de geluidskwaliteit is natuurlijk maar matigjes, maar dat hindert hier niet.
In het schema dat nu volgt (fig. 28) zien we de andere wijze van uitkoppelen van het
a.f. signaal. Via een tweetraps gelijkstroomversterker komen we aan de basis van de
a.f. eindtransistor. Deze basis is via massa verbonden met L 3 - C, een kring die af
gestemd moet zijn op het uitgezonden a.f. toontje. Dit maakt door de daar optredende
resonantie, dat we met een tamelijk klein signaaltje toch het relais kunnen laten
werken. De zaak is stabiel gemaakt door een tegenkoppeling, een elco van 0,5/tiF van
collector naar basis. Tegengekoppeld wordt voor alle frequenties, behalve die waarop
L3 - C afgestemd zijn. Ook de OC 76 is een speciale schakel-transistor.
De gelijkstroomversterker is ook al bekend uit de radiotechniek (Lofthïn White).
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Fig.24 Een superheterodyne ontvanger met kristalfiIters (een z.g. super met transfilter).
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Fig. 25 Boven een super met m.f. trans
filters beneden met 4 ouderwetse m.f.
transformatoren, beide voor 12 kanalen,
met daarachter het Medeo tongenrelais;
Links boven de gasdichte Deac 6 V. accu,
type 500 DKZ. Rechts wat stekertjes en
contrastekertjes.
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Fig.26 Een super-regeneratieve ont
-------*22.5 of 30V
■-22,5 on I.5V
*1.2 of 1.5 V

vanger met een batterij-buisje. Op de
scope zien we, dat de quench-wisselspanning een frequentie van ca. 20
kHz. bezit en een zaagtandvorm heeft.
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Voordeel is hier de stabilisatie tegen veranderingen ten gevolge van temperatuurs
wisselingen.
Dit is een zeer gevoelige schakeling, met een zéér hoge mate van toon-selectiviteit
en geringe kans op storingen, of het zou door eigen motor zijn. Alleen het filtertje
moet goed op het toontje afgestemd zijn, maar dat is geen grote kunst.
In het schema van fig. 29 zien we de superreg-detector, gevolgd door een 3-traps
cascade a.f. versterker, waarbij de laatste dienst doet als emissor-volger. Laten we
slechts één toonkring volgen, dan mogen we die achter de 2e a.f. schakelen; scha
kelen we er meer parallel, nu dan scheppen we een uitgangskring met een lage Rj,
zodat de voorlaatste kringen geen verschil in belasting zien, of het tongenrelais nu door
één of door 20 toonkringen gevolgd wordt. Met de potmeter R.V. verzwakken we de
ontvangststerkte zover, dat de relais nog net niet aanspreken op de ruis.
Deze schakeling heeft het voordeel van de aanwezigheid van een zekere begrenzing,
die hier hetzelfde effect heeft als een AVC, want hoe selectief een toonkring ook is,
als er een al te sterk a.f. signaal van een andere frequentie op komt, kan het toch
door de mand vallen.
De toonkringen, die hierachter nu volgen, zijn in Duitsland populair; we tekenen er
één in fig. 30, maar de andere zijn net zo, tamelijk bewerkelijk en zonder meet
instrumenten is het zelfs vrijwel ondoenlijk om alle kringen op de bijbehorende fre
quenties af te stemmen. Zoals we wel begrijpen, heeft men in het algemeen bezwaren
tegen relais en nu gaat men rechtstreeks de basis van een servo-transistor schakelen;
deze fungeert dan als schakel transistor, waarvan de collectorleiding in serie gescha
keld is met een motortje. Ook achter het tongenrelais kan men op deze wijze de vele
relais kwijtraken, met hun gebreken en hun gewicht. Gaat het niet met één transistor,
dan gebruiken we er twee in cascade. De gehele servo-versterker (zo noemen we die
dan) is meestal samengebouwd met het motortje, compleet als een servo-systeem.
In het schema van fig. 31 zien we een servo-versterker voor een stuurmotor; door één
der beide kanalen te activeren gaat de motor de éne of de andere kant uitdraaien;
één aansluitpunt is op het midden van de batterijen aangesloten. Omdat de motor van
permanente magneetjes voorzien is, bepaalt de polariteit de draairichtingen.
De beide ingangspunten X 2 en X2a worden elk verbonden met het uitgangspunt van
de toonkring uit fig. 30, en wel op punt 2; het relais Ry komt daarmee te vervallen.
Natuurlijk moeten de eind-transistoren in staat zijn de motor-stroom te verdragen.
Nu is het bij de besturing in het horizontale vlak van modelvliegtuigen een heel
belangrijk punt, dat het roer in ongestuurde toestand werkelijk in het midden staat.
Men heeft daartoe het roersysteem voorzien van een mechanische neutralisatie, waar
door zo nu en dan de motor door het roer bewogen wordt, in plaats van het roer door
de motor. In die ogenblikken werkt de motor als gelijkstroomdynamo. Om de gewenste
invloed van spannings-peuten op de transïstoren te ontgaan, zijn hier dempdioden aan
gebracht.

bibliotheek

Het tongenrelais
&
Dit relais komt in het collectorcircuit van één der hierboven genoemde a.f. versterkerZ9-17
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Fig.27 Een super-regenerotieve ontvanger met een
teruggekoppelde transistor, waar we ook geluidzenders mee kunnen opvangen.
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transistoren. Er is dus één relais met vele tongen. Als één of meer van deze tongen
vibreren in de frequentie, waarop ze mechanisch afgestemd zijn, net als een bepaalde
aangeslagen snaar in de piano, dan sluiten ze zolang ze trillen telkens even een contactje. Dat contactje zit vrij dicht bij het punt van inklemming en mag natuurlijk
nooit de trilbeweging hinderen. Omdat dit contactje nu 400 a 800 x per seconde ge
sloten en geopend wordt, afhankelijk van de toonfrequentïe, overbruggen we het met
een Iaagspanningselco van 5/uF.
Dat contactje is natuurlijk heel licht en beslist niet in staat om een stroompje van
enige betekenis te schakelen. Daarom schakelen we met dit stroompje een relais, en
dat schakelt op zijn beurt het motortje in. Maar ook hier wil men het relais gaarne
kwijt, en hoe dat gaat zien we in fig. 32.
Ook de elco's over de tong-contacten zien we hier. Nu is het de bedoeling, dat de
motor óf linksom óf rechtsom draait, en dat dus één der beide tongen werkt, 1 of 2,
en niet beiden tegelijk, anders gaat één van beide eind-transistoren eraan.
De gestippeld getekende diode plus de beide weerstanden van 100Q in de basis
circuits geven steeds aan kanaal 1 de voorkeur bij onverhoeds gelijktijdig aantikken
van tong 1 en 2.
V3 en V4 behoren tot het neutraliseringscircuit voor een correcte nul-stand van het
roer. Ze worden bekrachtigd door sleepcontacten op een met het roer bevestigd (en
dus ook door de motor bewogen) tandsegment.
In het servo-huis zit een (gedrukt) schakelpaneel (uitloop, eind- en terugloopcontacten) (fig. 33).
Is voor een bepaalde beweging deze neutralisering niet gewenst, dan vervallen V3
en V4, plus de weerstand van 1,5 kQ en twee van 4,7 kfl , die met V4 verbonden zijn.
De hier toegepaste V3, 4, 5 en 6 zijn n.p.n.-transistoren.
Het hier afgebeelde schema is uitgevoerd in het Bonner Duramite servo-systeem, dat
kant en klaar in de handel is (fig. 34).

De zendantenne
De antenne zou op de zender wel minstens z X lang moeten zijn, maar dat wordt voor
de 27 mHz band toch altijd nog een spriet van -^j-= 2,75 meter, wat wel onhanteerbaar
is. Men heeft met succes deze sprïetlengte terug weten te brengen tot 60 b 70 cm, door
in het (elektrische-) midden een verlengingsspoel op te nemen, de "central loading
coil", waarnaar deze antennes CLC-antennes genoemd worden. Deze spoel zou overigens
ook wel aan de top of aan de voet van de spriet aangebracht kunnen worden, maar we
zien hem in deze spoel veelal in het midden.
Nu heeft die spriet een bepaalde voetpuntswaarde, en die moet zo gunstig mogelijk
op de P.A. aangepast worden. Zoals we zagen, doet men dit hier met een pi-filter.
In de voet zit er dus nóg een spoeltje maar dat blijft binnen in het kastje.
Dat spoeltje halfweg de spriet zit meestal op 3/4 van de lengte, gerekend vanaf de
voet. De gehele constructie biedt problemen genoeg, want de staaf moet daar ter
plaatse onderbroken zijn, de draad van de spoel kan niet zó dik zijn dat hij de beide
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Fig.32 Een relaisloze servoversterker, die zijn commando's ontvangt van twee tongen
uit een tongenrelais. Tussen tongenrelais en stuurmotor dus geen relais maar
twee transistor-kanalen.
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helften van de spriet in eikaars verlengde zou kunnen houden. Verliesvrij isolatie
materiaal met goede mechanische eigenschappen is hier gewenst. De zelfinductiewaarde is moeilijk op te geven, doch ligt rond de 1 /uH; de voetpuntswaarde ligt bij
de 30 b 35 O. In feite moet de zaak uitgeprobeerd worden, want dikte van de spriet en
de draaddikte van de spoel spelen een grote rol (fig. 34). (zie voor toepassing fig. 4en
15).
In sommige gevallen kan met een verlengspoel in de voet alleen volstaan worden.
De voetpuntsweerstand ligt dan bij de 36 H; de waarde van de voetpuntsspoel is dan
ca. 0,23/uH; die dient dan tevens tot koppel- en aanpassïngsspoel. Maar nogmaals,
in verreweg de meeste gevallen wordt een CLC-antenne gebruikt, een exemplaar uit
de handel
De ontvangst-antenne kan vrijwel steeds bestaan uit een korte sleepdraad bij vliegtuigen
en een sprietje bij boten.

Hulpwerktuigen
In het kort willen we hier nog even een paar hulpwerktuigen bespreken.
Een indicatie over het afgegeven vermogen is mogelijk met behulp van een gloei
lampje, dat op een spoeltje aangesloten wordt, dat we dan bij de zenderspriet houden.
Het zal oplïchten als het voor het lampje benodigde vermogen maar gering gehouden
is; 6 V - 50 mA (achterlicht) gaat meestal wel. We zien dan vergelijkende waarden.
Exacter is een meet-ontvangertje: een L-C kring met diode + antenne, aangesloten
op een gevoelige mA meter, nog liever op een meter van 50/uA voluitslag. We zien
zoiets in fig. 36 en 37.
We kunnen voor het bepalen van de juiste frequentie het best gebruik maken van een
roosterdïpmeter; we gaan die in de volgende les bespreken.

Het echappement
De servo-systemen zullen we hier niet behandelen; wel willen we het begrip escapement (eng.) nog even nader verklaren. In de wekker, en trouwens in alle uurwerken
zit een anker; welnu, dit is een echappement, dat dient om een deel van een be
paalde veerkracht te laten ontsnappen (échapper). Telkens één tandje van een tandwieltje.
In de vliegerij gebruikte men als motor veelvuldig een stuk elastiek, dat in de neus
bevestigd zit en in de staart iets aan kan drijven, tenminste als dit elastiek aan de
neuszijde vooraf opgewonden wordt, b.v. 100 x. Dat vormt een goedkope, lichte en
weinig plaats innemende motor. Met een elektromagneetje nu laten we het staart-’
eind dit elastiek telkens een kwartslag zich ontspannen. Het plaatje spreekt voor
zichzelf. Dat zich telkens een kwartslag draaiende asje beweegt nu het roer, of naar
links öf terug naar het midden, of naar rechts, of weer naar het midden.
In stand A is het ankertje aangetrokken en staat het roer 6f naar links óf naar rechts;
in B zien we de onbekrachtigde toestand, waarbij het roer op rechtuit staat. Door
een spiraal veert je wordt het boveneind L-vormige échappement-ankertje naar rechts
getrokken als de magneet niet bekrachtigd is.
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in servo voor motor

Fig.33 Een schakelaar uit de servoversterker van fig.32, uitgevoerd als
gedrukte schakeling (beneden). Bo
ven zien we iets dergelijks als de
servoversterker dient om het hoog
teroer te sturen.

in servo voor hoogteroer

Fig.34 Het servosysteem van fig.32, dat de Transmite
Bonner genoemd wordt. We zien tegen het dekseltje de
gedrukte schakeling, waarop de schakel segmenten zjjn
afgedrukt; rechts de schakelarmen op het tandwielsegment.
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We willen hier tenslotte nog even spreken over de zendmachtiging en de voorwaarden
die de P.T.T. stelt:
De zender mogen we eerst in gebruik nemen, als de P.T.T. hem goedgekeurd heeft en
hiervan een verklaring heeft afgegeven. Voor fabriekapparatuur wordt deze verklaring
aan de importeur afgegeven; door ons zelf vervaardigde apparaten moeten aan de
P.T.T. ter keuring worden aangeboden.
Voor het gebruik van een zender voor modelbesturing is een machtiging vereist met
examens en alles wat daaraan vastzit; daar de P.T.T. een collectieve machtiging
verleend heeft aan de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart in Den Haag en aan de
Veron, de vereniging van de zendamateurs, is het verreweg het eenvoudigst om lid
te worden van één dezer verenigingen omdat dan geen examen vereist is, doch de
leeftijd moet boven de 14 jaar zijn. Bezit men de normale zendmachtiging, dan heeft
het examen natuurlijk óók geldigheid voor de modelbesturing.
De machtiging kost ƒ 15,- per jaar; heeft men reeds een amateurzendmachtiging, dan
zijn de kosten ƒ 5,- terwijl men naast het lidmaatschap van de K.N.V. v. L. ƒ 6,moet betalen voor de machtiging.
Voor de zender gelden de volgende eisen:
De zender zal moeten werken op één der volgende frequenties: 27.095 MHz. - 27.105
MHz, 27.115 MHz, 27.125 MHz, 27.135 MHz, 27.145 MHz,dus 10 kHz uit elkaar.
Afwijkingen van deze frequenties mogen naar boven of beneden niet meer dan 0,005%
bedragen binnen het temperatuurgebied van -10 tot +40°C.
Voor de voeding mag alleen gelijkspanning of goed afgevlakte wisselspanning gebruikt
worden; deze spanning mag niet meer dan 10% naar boven of naar beneden verlopen.
Hef maximum zendvermogen mag niet meer dan 5 watt bedragen. Bedoeld is het aan de
eindtrap toegevoerde gelijkstroom vermogen.
Uitsluitend amplïtude-modulatie is toegestaan; de bandbreedte is 8 kHz.
Het uitgezonden vermogen van harmonischen en andere ongewenste trillingen mag niet
meer dan 1 microwatt bedragen.
De P.T.T.-eisen omtrent de stabiliteit van de zender zijn hoog; in feite mag de zender
maar 1,3 kHz van zijn nominale frequentie afwijken. Kristalsturing is niet voorge
schreven, maar omdat er geen eenvoudiger methode is om tot een stabiele frequentie
te geraken, wordt kristalsturing algemeen toegepast.
De bij de modulatie ontstane bandbreedte mag niet breder zijn dan 8 kHz, hetgeen
inhoudt, dat de hoogste toon waarmede wij mogen moduleren 4000 Hz is. Waarbij we
er dan voor moeten zorgen, dat die toon vrij van harmonischen is, anders zitten we
natuurlijk buiten de toegestane bandbreedte.
Nu moeten we echt niet denken dat ieder nu maar naar hartelust zijn modelvliegtuig
de lucht in kan laten gaan. De kans dat een mede vlieger op dezelfde frequentie zit
is namelijk heel groot en omdat het beslist niet de bedoeling is dat hij met zijn sig
nalen onze kist naar beneden haalt moeten we zorgen zo ver mogelijk van elkaar
verwijderd te zijn.
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loading coil); beneden zit een
pi-filter. Voor toepassing zie
o.a. Fig. —
_TYY\

r

Fig.36 Hel- meet-ontvangertje. Antenne is ca. 60
cm lang. Spoelvormpje 7
mm 0, draaddikte 0,3 mm 20 wdg.

Fig.37 We bouwen dit ontvangertje zó,
dat de pennen net precies op de aansluitklemmen van onze meter (of uni
verseel-meetinstrument) passen.

U

sSOcm aluminiumof staaldraad
(breinaald)

diode OA8S

I

xplaatje pertmax

I

U__L------ w**

pennen die passen in de gaten
van de meter die U heeft

opwindkruk

Fig.38 De elastiek-veermotor met échappement. Het wer
veltje kan maar in één richting draaien (zie ook fig.6).
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Twee kanalen van elkaar afzitten is niet veilig, omdat de kanaalafstand in ons land 10
kHz bedraagt.
Helaas heeft onze P.T.T. andere banden gekozen voor de modelbesturing dan de min of
meer internationaal vastgestelde banden.
De kans die we hiermee lopen is de volgende: als een Nederlander in een önder land
op een wedstrijd uitkomt of een vreemdeling in Nederland meedoet, kan het gebeuren
dat zijn zender en dus ook zijn ontvanger op een kanaal zit, die in dat vreemde land
aan een andere instantie gegeven is voor een ander doel. En dit gevaar is beslist niet
denkbeeldig. Enige van de in ons land beschikbare frequenties zijn ook in andere
landen toegestaan, b.v. 27.105 - 27.115 - 27.125 - 27.135 MHz.
In Amerika, waar de modelbesturing nog groter vlucht genomen heeft dan bij ons, bestaan
ook zes banden, die echter 50 kHz uit elkaar liggen. Men heeft daar kleurcodes ingevoerd
voor elk kanaal, herkenbaar aan een vlaggetje aan het vliegtuig of de boot.
Verder maakt men nog verschil tussen het gebruik van een gewone ontvanger, wat hier
steeds een super heterodyne betekent, en een superregeneratieve ontvanger. Die heeft
n.l. een zodanig breed ontvangbereïk (is zo weinig selectief) dat hij min of meer alle
banden tegelijk oppikt.
Voor de ontvanger heeft men ook nog vastgelegd op welke frequenties de local oscillators van de supers mogen werken, n.l. 455 kHz lager dan de zender.

-
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Vragen bij de 9e les
1. Welke beide typen ontvangers worden voor model besturing toegepast?
2. Vertel wat de werking is van een superregeneratieve ontvanger.
3. Noem het voordeel en ook het nadeel van een superreg ontvanger.
4. Noem de voordelen van een superheterodyne en ook een nadeel.
5. Teken een eenvoudige oscillatorschakeling met transistor mèt kristalsturing en zónder
kristalsturing.
6. Noem of teken twee modu lat ie-schakelingen.
7. Wij hebben keus uit twee mogelijkheden: het tongenrelais en a.f. toonkringen.
Zouden we 12 a.f. signalen kunnen toepassen bij de huidige wetgeving?
8. Achter het tongenrelais en achter elke toonkring kwam steeds een relais, om b.v. een
motor te laten draaien. Valt aan deze schakeling iets te moderniseren?
9. Teken een generator voor een a.f. trilling (toontje) waarmee de zender gemoduleerd
kan worden.
10. Waarom moet ook de frequentie van dit toontje stabiel zijn?
11. Wat zou breder zijn: een tongenrelais of een toonkring?
12. Welk soort antenne past men bij de modelbesturingszender toe?
En welke bij de ontvanger?
13. Als er meerdere toonkringen achter de detector gehangen worden, welke maatregel
moeten we dan nemen om te maken dat het door de detector geleverde signaal niet
in elkaar zakt?
14. Welk vermogen mag voor deze sport toegepast worden en waar meten we dat?
15. Is het mogelijk om meerdere toonfrequente signalen tegelijkertijd uit te zenden?
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ZENDAMATEUR LES 10
Voedingsapparatuur
Wij zijn nu gekomen aan de laatste les van deze zendercursus en we gaan hierin beginnen
met de voedingsapparaten voor de zenders.
Evenals bij ontvangers hebben we voor een zender nodig de gloei stroom voeding voor de
buizen en de anodevoeding.

Gloeistroomvoeding
De gloeïspanning bedraagt vrijwel uitsluitend 6,3 Volt voor de zendbuizen. De gelijkrichtbuizen vertonen nog wel verschillen; de direct verhitte buizen werken meestal op
6,3 Volt bij stromen van 0,5 A tot 2 A; bij de indirect verhitte buizen zien we spannin
gen van 5 volt voor de Amerikaanse typen en 4 volt voor de andere Europese; de stromen
variëren van 2 tot 4 A. Ook de gasgevulde gelijkrichtbuizen werken op 5 of 4 volt (b.v.
de AX 50).
De z.g. kwikdampbuizen.
Een kwikdampgelijkrichtbuis is een gelijkrichtbuis, die bekend is om zijn lage Ri; de
spanningsvol is steeds ca. 15 volt, onafhankelijk van de stroom die we afnemen. We
zien hier de overeenkomst met de neon-lamp, eveneens een ontladingsbuis, die we ver
derop zullen beschrijven. De gloeidraad van deze buis moet echter minstens 2 ö 3 minuten
voorverhit worden, vóórdat we de hoogspanning mogen aansluiten. Dit betekent dus een
aparte gloeïstroomtransformator, eventueel met een vertragingsrelaïs, dat de hoogspanningstrafo na 3 minuten inschakelt, (fig. 1). Het is tevens heel gunstig voor de zend
buizen, dat de gloeidraad goed warm voordat we de hoogspanning inschakelen.

Anodespanning
Voor de anodespanningen zijn we aangewezen op voedingstransformatoren; rechtstreekse
voeding uit het net zoals bij TV-ontvangers is uit den boze in verband met straling in
het net.
Zoals we reeds gezien hebben, bestaat een zender uit meerdere trappen. Hoewel het
aantrekkelijk lijkt voor de gehele zender uit één transformator te voeden, moeten we
toch van dit denkbeeld geheel afstappen. Om te beginnen moeten de opvolgende trappen
behoorlijk ontkoppeld zijn; bij 2 afzonderlijke voedingen is dit probleem veel eenvou
diger op te lossen. Voorts moet het mogelijk zijn de voortrappen behoorlijk af te regelen,
waarbij de eindtrap beter uitgeschakeld kan blijven.
De oscillator kunnen we eventueel wel uit het le p.s.a. voeden (p.s.a. is een afkorting
van plaatstroomapparaat, een nog niet uitgestorven uitdrukking uit de eerste jaren van het
amateurisme), maar dan moet die voeding toch wel goed stabiel zijn.
Verder kunnen we uit dat kleinere p.s.a. tevens eventueel de negatieve roosterspanning
voor de eindtrap betrekken; we komen hierop terug. (fig. 2).
Over het wikkelen van transformatoren hebben we in de Radiocursus het nodige gezegd;
er bestaat niet veel animo meer om zelf te gaan wikkelen, maar het is toch wel nuttig
als we in staat zijn om b.v. het aantal windingen op de secundaire te vergroten of te
verkleinen.
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Voeding voor een eïndtrap van een zender met afzon
derlijke transformatoren voor gloeistroom (Tl) en
hoogspanning (T2), waarbij T2 d.m.v. een vertragingsrelais 3 ö 5 minuten na Tl wordt ingeschakeld.
De 5 V wikkeling heeft een aftakking op 4 V.
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Voeding voor zender met voortrappen, met een transformator Tl, die alle gloeispanningen en een hoogspanning
van 300 V levert, met een afzonderlijke negatieve spanning van 0 tot 100V voor roosterspanning. Daarnaast
zien we een afzonderlijke hoogspanningstransformator T? voor de r.f. P.A. Het vertragingsrelais V kan door een
schakelaar S worden overbrugd om bij experimenten en warme gloeidraden niet 3 minuten behoeven te wachten.
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Normaal afvlakfilter.
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We zien in het afvlakfilter van het 400V p.s.a. de swing

250 V*

choke (SWh) (zonder) en de normale choke (Ch) met
luchfspleet. We zagen deze chokes óók in fig.2.

Spanningstabilisatie
De hoogspanning, die we verkrijgen door het gelijkrichten van de netspanning, kan va
riëren doordat de belasting zich wijzigt, hetgeen b.v. in een a.f. eindversterker het ge
val kan zijn. Maar ook treedt verandering op, wanneer de netspanning op en neer gaat.
Voor a.f. versterkers is het inderdaad van belang dat de netspanning vrijwel constant
is; voor r.f. versterkers in het algemeen is deze eis niet zo dringend. Toch is er al een
mooie schakeling, om de spanning van het p.s.a. constant te houden. In plaats van het
normaal gebruikelijke afvlakfilter van fig. 3, dat we een condensator-inputfilter noe
men, passen we een z.g. choke-inputfilter toe, waarbij we deze eerste smoorspoel
(= choke) de swïng-choke noemen, (fig. 4). De grap van deze smoorspoel is de zeer nauwe
luchtspleet. Loopt er nu veel stroom, doordat er veel stroom afgenomen wordt, dan raakt
de kern verzadigd en daalt zijn zelfinductie en dus óók zijn wisseIstroomweerstand.
De spanningval over de choke wordt dus kleiner en ondanks de grotere stroomafname
blijft de spanning op punt A vrij constant. Wordt er weinig stroom afgenomen, dan is
er dus weinig kernverzadiging, grote zelfinductie, grote wisselstroomweerstand en dus
géén oplopen van de spanning bij punt A.
Er zit dus een spanningval in die eerste smoorspoel, die varieert al naar de belasting. In
ieder geval moeten we hierop rekenen met de spanningen op de transformator; die moe
ten ca. 100 volt hoger zijn dan bij een filter zonder swing-choke.
Voor de oscillator is stabilisatie een noodzaak. Hierbij moeten we ons uitsluitend con
centreren op de netspanningsvariatie; de belasting variëert bij een oscillator volstrekt
niet. Een eenvoudige stabilisatie verkrijgen we met behulp van neonlampen. Neon is
een edelgas, dat zich als isolator gedraagt zolang het omringend elektrisch veld be
neden een bepaalde spanning blijft. Voor elk edelgas is die spanning weer anders. We
spreken hier van de ontsteekspanning; zodra die spanning bereikt is, ioniseert het gas
en we zeggen dan dat de gasbaan ontstoken is. Dit gaat gepaard met de bekende oranje
gloed. Verlagen we de spanning nu, dan dooft de lichtbaan; dit geschiedt bij de z.g.
doofspanning. (fig. 5).
Tussen de ontsteekspanning en de doofspanning liggen ca. 5 ö 50 volt, afhankelijk van
het type. Voor neongas ligt de brandspanning op ca. 70 volt. Het wonderlijke is nu, dat
deze brandspanning niet verandert, ook al variëren we de stroom door die buis. (fig. 5b).
Natuurlijk zijn er grenzen. Nemen we de 150 Al, dan vinden we als ontsteekspanning
205 volt; de brandspanning ligt in de buurt van 150 volt, maar die variëert niet, al ver
anderen we de stroom van 1 to 8 mA; bij de 150 B2 mogen we de stroom variëren van
5 tot 15 mA. Dat variëren van de stroom door de buis wordt veroorzaakt door de meer
dere of mindere stroomafname door de belastingsweerstand B, die parallel aan de neonbuis geschakeld is.
Natuurlijk mag een buis met een dergelijke karakteristiek niet direct op de spannings
bron zitten maar via een instelbare serie weerstand R. Sluiten we nu de oscillator aan
parallel op de stabilïsatiebuis, dan hebben we voldoende stabiliteit; alle spanningsvariaties worden in de serieweerstand R opgevangen. We kunnen rustig meerdere buizen
van hetzelfde type in serie schakelen (fig. 6); er moet dan een potentiometer schakeling
aangebracht worden van telkens 0,1 MQ om te zorgen dat alle buizen ontsteken; verder
is een parallel-condensator gebruikelijk, maar de neonbuis zelf heeft reeds een lage dy
namische Ri. De stroomafname door onze oscillator moet natuurlijk in een bepaalde ver
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Fig.5a
Als we de spanning met behulp van de potentiometers variëren, kunnen we de brandspanning en
de ontsteekspannïng vinden. We zien dan, dat in
het brandgebied de stroom vrijwel niet verandert
als we de spanning variëren.
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Wanneer we de stroom door de belastingsweerstand R
vergroten, wordt de stroom door het neonlampje N
kleiner en omgekeerd, maar de spanning over de lamp
en dus over de belastingsweerstand B verandert nage
noeg niet. Ook de totale stroom, die door R loopt
(dus l[^ + lg), verandert nagenoeg niet.
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De St 280/40, een neonbuis met 4 elek
troden, die 4 in serie geschakelde span
ningen levert, elk van 70 volt. De weerstandjes dienen voor een gelijkmatige
spanningverdeling bij het ontsteken. Max.
stroom door de buis is 40 mA. Ofschoon
de neonbuis in principe niet polair is,
onderscheidt men toch een + en - aan
sluiting i.v.m. afmetingen van de elek
troden.
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De Ri van een triode dient hier als serieweerstand voor een p.s.a. Zijn Ri wordt vergroot of
verkleind door de via P ingestelde roosterspanning.
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houding staan tot de stroom door de neonlamp; eventueel kiezen we de 150 Cl, van
5m - 40 mA.
Willen we de spanning voor een groter stroomgebruiker stabiliseren, dan kiezen we een
der bekende buis-stabilisatoren. Hier staat de Ri van een buis in serie met de gehele
stroomafname. We zien de principiële opstelling in fig. 7a. De Ri vergroten of verklei
nen we door middel van zijn neg. roosterspanning, dus met de potentiometer.
In fig. 7b zien we dezelfde opzet, maar hier werkt de zaak automatisch. Het rooster van
de stuurhuis "volgt" de uitgaande spanning. Gaat die omhoog, dan gaat het rooster óók
omhoog. (In verhouding minder, want het zit op een potentiometer P van 10 k Q).
De spanning op de anode gaat omlaag, het rooster van de seriebuis, dat rechtstreeks met
dat rooster gekoppeld is, gaat eveneens omlaag, de Ri van de seriebuis wordt dus gro
ter en de spanning bij A daalt totdat er weer evenwicht is.
Een belangrijke factor is de spanning op de katode van de stuurhuis; die spanning moet
stabiel zijn; een vast punt in de ruimte. We noemen dat de referentie-spanning. Hiervoor
hebben we een neonbuis gebruikt. Helaas gaat in de seriebuis nogal wat energie verlo
ren; de gehele stroom maal de spanningsvol over de buis (120 ö 200 volt).
Toch bevat een dergelijke stabilisatie nog een groot bijkomstig voordeel. Een bromrimpel
is namelijk óók te beschouwen als een spanningsvariatie. De condensator van 0,1 uF vormt
met de potmeter P van 10 k fl en de serie-weerstand van 20 k Q een R.C. filter. Wanneer
we de tijdconstante van die filter nu maar laag houden, dan wordt ook die brom danig
weggewerkt, waardoor we eventueel zelfs de zware en dure smoorspoel kunnen missenl

I

\

Gaan we naar de lagere spanningen, b.v. voor voeding van een transistoroscillator, dan
kunnen we gebruik maken van een zenerdiode. (fig. 8). Tot op zekere hoogte is dit een
gewone, in spertoestand geschakelde diode (fig. 8), waardoor dus geen stroom loopt.
Verhogen we echter de (sper-)spanning, dan gaat er stroom lopen. We zeggen dan dat
de zenerspanning bereikt is. Het gedrag is eigenlijk net als van de neonbuis; een serieweerstand is steeds nodig, maar binnen wijde grenzen blijft de spanning constant. Oor
spronkelijk kende men slechts zenerdioden voor 5, 6, 7 ö 9 V maar momenteel zijn ze tot
voor 70 volt verkrijgbaar.
We geven nu nog een schema voor een gelijkstroomvoeding, waarbij de stabilisatie ver
kregen is met transistoren; de spanning kan hierbij ingesteld worden met de potmeter van
500 D . In plaats van de neonlamp dient hier de zenerdiode als spanningsreferentie. De
ze schakeling bezit een grote bromvrijheid. (fig. 9).
Naast de stabiele voedingsspanning is de temperatuur van de oscillator van grote invloed
op de stabiliteit van de zender. Het kristal is wel het gevoeligst voor temperatuurverschil
len, maar ook de geringste uitzetting van spoelen en condensatoren geeft een frequentie-verandering, vooral bij hoge frequenties.
De genoemde frequentiebepalende onderdelen worden in een z.g. thermostaat gebracht,
een busje met een behoorlijke thermische isolatie en eventueel een metalen afscher
ming. In de regel brengt men de temperatuur op 70°C; door een op die temperatuur af
geregelde bi-metaal schakelaar wordt verwarmingsbron telkens afgeschakeld zo gauw
die temperatuur bereikt wordt (fig. 10) Soms volstaat men ermee alleen maar het kristal
in zo'n oventje te plaatsen.
De overige afstemorganen zijn dan op een stevig chassis gemonteerd, terwijl we bijbeho
rende buizen, weerstanden en eventuele andere warmteafgevende organen hoger plaatsen
dan die frequentie-bepalende organen.
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seriebuis
Fig.7b
Volledig automatisch werkende stabili.satie van
de klemspanning door de serietriode van fig.7a,
die echter door een regelbuis gestuurd wordt.
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De zenerdiode stabiliseert de spanning. Hier is een uitgesproken
plus en min-aansluiting. We kennen hier geen ontsteek-, brand
en doofspanning; hier telt slechts één spanning, de zener- of stabilisatiespanning. Hij wordt als een diode getekend, doch met een
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Fig.9
Gestabiliseerde gelijkstroomvoeding.
Deze schakeling kan nog uitgebreid worden met een elektronische
kortsluitbeveiliging. Zie hiervoor "Halfgeleiders",
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Voor de oscillator dienen we deze regels streng in acht te nemen. Maar ook in de ove
rige gedeelten van de zender moeten we de warmtebronnen, die niet rechtstreeks tot de
schakeling behoren, ver uit de buurt houden.
Verder moeten we de chassis' of de bakjes waarop of waarin we de zenderonderdelen bouwen
vormvast maken. Dat betekent niet loodzwaar, maar zodanig, dat ze niet verwrongen
kunnen worden en daarmede de afstemming van spoelen of afstem-C's laten verlopen.

Storing en straling
Een oscillator en elke zendertrap straalt r.f. energie uit; dat kan nu eenmaal niet an
ders. Wij moeten ervoor zorgen, dat we deze straling tot een zo laag mogelijk niveau
brengen, om verschillende redenen. De voornaamste reden is wel, dat we de radio- of
televisieontvangst van onze omgeving niet bederven; verder om te maken dat de zend
amateurs uitsluitend de r.f. trillingen uit de eindtrap ontvangen en dat trillingen afkom
stig van één der tussentrappen niet uitgestraald worden. En tenslotte moeten we maken,
dat de trillingen niet stralen en terugwerken op onze eigen vóórtrappen, want dan ko
men er ongewenste mengsels ter wereld. Het is trouwens een gebiedende eis, dat we in
elke trap maatregelen nemen om harmonischen te onderdrukken.
De storende stralingen kunnen we natuurlijk het beste tegenhouden bij de bron waar ze
ontstaan. Om te beginnen moeten we de open chassis' in de ban doen; elke trap moet in
een goed gesloten compartiment ondergebracht worden. Dat goed gesloten wil dan zeggen
dat alle beplating zonder laklaag aan de hoeken aan elkaar geschroefd moet zijn. (fig.
11). Losse deksels of deuren dienen van ingetande contactstrippen voorzien te zijn. Wan
neer we met warmte-ontwikkeling te maken krijgen, moeten we geperforeerd materiaal
toepassen; door ronde gaatjes is de elektrische straling gering, terwijl de verwarmde
lucht goed kan uittreden, mits we er maar voor zorgen dat beneden voldoende openingen aanwezig zijn om koele lucht uit de omgeving te laten toetreden; er vindt dan
circulatie plaats.
Natuurlijk geldt het bovenstaande alleen voor de r.f. chassis'; de a.f. modulator zou ge
rust op een open chassis mogen, maar daar komt weer het gevaar van de hoge spanning
om de hoek kijken. Er zijn al héél wat amateurs vroegtijdig in het Ham-Walhalla opge
nomen. Probeer dat ogenblik van opname uit te stellen!
We zijn nu zover dat de chassis' netjes in metalen kastjes opgeborgen zijn; nu zal echter
de straling langs de voedingsapparatuur in het net proberen door te dringen. Terwijl het
net dan weer elders het daar ongewenste signaal uitstraalt.
Om het storende signaal uit het net te houden, passen we netfilters toe; zij bestaan uit
één of twee in serie geschakelde spoelen in elke netdraad, terwijl elke draad aan de
storende kant via een condensator met de aarde verbonden moet worden, (fig. 12).
Het filter moet in een goed gesloten afschermbus geplaatst worden; tussen filter en het
net moeten beide stroomdraden afgeschermd zijn. In het schema zien we de opzet.
Nu klinkt dat wel eenvoudig, maar overal zitten narigheden op de loer. Gebruiken we
een gasbuis of een waterleidingbuis, dan is er een redelijke kans dat met die buis r.f.
wordt uitgestraald; langs de buis vinden we dan de stroom- en spanningknopen en -bui
ken. Bevindt zich ergens bij de buren een ontvanger nabij een spanningsbuik dan is ontstoring een vrijwel hopeloze zaak, wanneer die buren deze buis óók als aarde gebruiken.
Het beste is een niet te dunne koperdraad, die beneden, vlak bij de aarde met de water
leidingbuis verbonden is, tenminste wanneer geen plastic buizen gebruikt zijn. (fig. 13).
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Thermostaat waarin verwarmingselement plus bi-,
metaolschakelaar, die de verwarmstroom verbreekt
als een bepaalde temperatuur bereikt is. In deze
thermisch geisoleerde doos bevindt zich het kris
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Een afzonderlijke aarddraad, die
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Indien geen goede korte aardverbinding verkregen
kan worden gebruiken we een rechte buis of draad
van 4 X, doch steeds in combinatie met netfilter en
r.f. smoorspoel naar de waterleiding, zodat de zen
der voor gelijkstroom op aardpotentiaal is.
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r.f filter
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R.f.-filters zowel in de verbindingen van de beide voedingsapparaten met het net als tussen de zender en de voeding.
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Fig-15b
De verbinding tussen voedingsapparaat en zender geschiedt d.m.v. een afge

schermde kabel, die aan beide zijden via een r.f.-smoorspoeltje aangesloten is.
De mantel is met massa verbonden, de kern via een keramische schijfcondensator
eveneens met massa (= aarde) verbonden of met een z.g. doorvoercondensator.
Zowel kabel als condensator moeten bestand zijn tegen de spanning; de impedantie
van de kabel is hier niet interessant.
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Is dat allemaal te moeilijk uitvoerbaar, dan kunnen we altijd nog een kunstmatige aar
de, een tegencapaciteit aanbrengen, (fig. 14). Dat is dan een draad of spriet, die z X
lang is; en dit betekent, dat we voor elke band een andere tegencapaciteit moeten be
zitten. Ofwel we passen verlengstukken toe. Natuurlijk moet deze tegencapaciteit
weer niet langs de lichtleïding gespannen worden, want de tegencapaciteit straalt even
eens. Met het oog op persoonlijke veiligheid is het wel verstandig onze apparatuur te
aarden op de waterleiding of op de aarddraad waarop de randaarde in onze wandcon
tactdoos is aangesloten, maar dan via een r.f. smoorspoel met een zelfinductie van
ca. 2 mH.
Het is tevens verstandig om te maken dat er geen r.f. in onze a.f. versterker straalt,
want ongewild vindt er toch nog enige versterking plaats en al valt dit buiten het hoor
bare gebied, de daardoor ontstane overbelasting van de buizen horen we als piep- en
fluittonen. Een aparte filter-doos is dus gewenst, (fig. 15a).
Het is verder noodzakelijk dat we ook voor de verbinding van het hoogspanningsvoedingsapparaat naar de zender een afgeschermde kabel gebruiken; onmiddellijk waar
de ader uit de kabel komt wordt een schijfcondensator van 5000 pF tussen ader en massa
aangebracht. Ook de afscherming moet daar geaard zijn. Dit gebeurt aan beide einden
van de kabel (fig. 15b). Voor de gloeistroomleiding gebruiken we een afgeschermde 2aderïge leiding, eveneens met keramische schijfcondensatoreri op elke ader aan beide
einden. Schijfcondensatoren bezitten nagenoeg geen zelfinductie. Toch bestaat de mo
gelijkheid om weinig of in het geheel niet in het net te stralen, n.l. door de toepassing
van symmetrische antenneleidingen naar dipolen; ook antennes met stroomkoppelingen
zijn in dit opzicht gunstig.
Het is het beste om de zender op de beschreven wijze af te schermen en dan met een
dubbeldraads link te gaan naar de afstemkring van de antenne, die dan zo dicht moge
lijk bij de buitenlucht geplaatst wordt, waar de eigenlijke antenne begint. We zijn dan
zo ver mogelijk van lichtnet en eigen apparatuur verwijderd, (fig. 16).
Bepaald ongunstig zijn echter Marconi en Fuchs antennes, in het kort alle antennes
met spanningvoeding, die reeds beginnen te stralen zodra ze de zender verlaten. De
hoge r.f. spanningen op die leidingen (filters) stralen hevig in het net.
Een verdere noodzakelijke maatregel is het onderdrukken van harmonischen, want het
zijn juist de harmonischen van onze amateurbanden, die storen in officië'le communicatiebanden. De beste oplossing vormt een inductieve antennekoppeling, waarvan het
Collins filter het mooiste voorbeeld is. Capacitieve koppeling moeten we dus vermij
den.
Toch zal vaak een nog meer effectieve onderdrukking van harmonischen noodzakelijk
zijn om TV-storing te vermijden. De harmonischen van de 80 en 40 m banden vallen n.l.
in de TV-kanalen van 41 - 223 MHz. Afdoend is een z.g. lowpassfilter, een laagdoorlatend filter, dat boven 36 MHz weinig of niets doorlaat. We plaatsen dit filter tussen
zender en aanpassingsfilter (b.v. Collins). (fig. 17).
Helaas blijkt er steeds nog wel iemand in de buurt te wonen, die ondanks alles nog
storing ondervindt; de zendamateur is dan verplicht om ter plaatse een ontstoringsfilter
aan te brengen. Dit draagt dan het karakter öf van een high-pass filter, een hoogdoorlatend, waarmede alle lagere frequenties uit de amateurbanden geblokkeerd zijn (fig.
18), öf een op de zendfrequentie afgestemd sperkringetje, dat dan maar voor één fre
quentie geldt. (fig. 18b).
Hoe dichter bij de ontvanger, des te beter. In de figuur zien we een voorbeeld.
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Fig.l7a
Een laag-doorlatend filter om storing op de T.V.-banden

de zender en de antennekoppeling aan

te vermijden. Spoelen L] en 1*2 loodrecht op elkaar, even
als L4 en L5; l_3 zit in een afzonderlijk, eveneens afge

gebracht. Verbinding met Amphenol
coaxiale stekers.

schermd compartiment. Ll = 6 w, 0= 12 mm;
= 11 w,
0 10 mm; L3 = 13 W, 0 10 mm; L4 = 11 w, 0 10 mm;
L5 = 6w, 012 mm.
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Fig. 18a
Ontstoring van T.V.-ontvanger; het hoog-doorlatend (hïghpass) filter wordt ingevoegd tussen antenne en ontvanger;
in- en uitgang van het filter is 300 O. Li = L3 40 wind.
0 5 mm; L2 wind. 0 5 mm.
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Laagdoorlaotfilter; laat midden-en lange golf
door, doch snijdt bij 700 kHz. alles met hogere
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Fig.19
Meting van de anodestroom;
de meterklemmen zijn met
een inductievrije conden
sator van 5.000 ö 10.000 pF
overbrugd.

Metingen
Eén van de eisen die de autoriteiten stellen bij het uitreïken van de zendvergunning is,
dat we in staat zijn de gelijkstroom en de anodegelijkspanning van de eindbuis te meten.
De meetopstelling is eenvoudig, we schakelen de voltmeter tussen de aard-draad en
+ hoogspanning; het meten van de stroom in de eindbuis slaat officiéél gesproken alleen
maar op de anodestroom, zodat we de meter ergens in de plus-leiding moeten opnemen,
maar dan staat de gehele meter op plus 300 ö 400 volt. (fig. 19).
Eenvoudiger lijkt de zaak als we de meter opnemen in de min-leiding, maar dan meten
we tevens de schermroosterstroom, en die behoeft voor de vermogensmeting niet meege
teld te worden (fig. 20).
Hoe we echter ook meten, vergeet nooit een condensator over de meter te schakelen,
want als er per abuis tevens r.f. stroom door de meter loopt, dan wijst de meter niets
aan, maar de spoel verbrandt evenwel rustig. Het is een goede gewoonte permanent een
condensator van b.v. 5.000 pF over de meterklemmen te laten staan. Gelijkspanning
en stroommetingen verlopen dus eenvoudig.

R.f.-metingen
Willen we hoogfrequente stroom gaan meten, dan blijft ons weinig keus. We kunnen dan
een z.g. thermokoppel meter gebruiken. Hierbij loopt de stroom door een draadje van
weerstandsmateriaal, zodat een bepaalde verwarming optreedt, (fig. 21). Midden aan dat
draadje zit bovendien een las van twee verschillende materialen, b.v. constantaandraad
en ijzerdraad. De verwarming van zulk een las veroorzaakt een potentiaal verschil; we
noemen dit verschijnsel naar de ontdekker: het Seebeck-effect. Hoe meer r.f. stroom
door het draadje, hoe hoger de temperatuur, en hoe hoger de temperatuur, des te hoger
is de afgegeven spanning.
De draaispoelmeter, waarop we thermospanning kunnen meten, moet een micro-ampère
meter zijn; we meten feitelijk het vermogen i x V dat in dat draadje opgestookt wordt en
daarom is de schaal van de meter in het begin erg gedrongen en aan het eind bij de gro
te stroom sterk gerekt. De laagste afleesbare stroommeting met het thermokoppel zal ca.
0,3 A zijn, terwijl de maximale stroom dan 1 A bedraagt; willen we groter stromen meten,
dan moeten we over verschillende thermokoppels beschikken.
Bij de andere methode wordt een dun draadje door de r.f. stroom doorlopen; het rekt door
de verhitting wat uit en die rek geldt dan als maat voor de stroom. Ook deze meting is al
leen bruikbaar bij grotere vermogens. Beide meters kunnen echter met 50 Hz of met ge
lijkstroom geijkt worden. Deze tweede soort meter, de hittedraadmeter kunnen we trou
wens zelf wel in elkaar knutselen, (fig. 22).
Het meten van r.f. spanningen is eenvoudiger; hierbij gebruiken we een germanium diode
met de nodige voorschakelweerstanden. (fig. 23). Eigenlijk een detektorschakelingetje!
Goed afschermen moeten we zo'n meter wel. Een andere uitstekende, doch kostbaarder
meetmethode voor het meten van r.f. spanningen is de r.f. buisvoltmeter, die we graag
vrij van het net maken. Dit kan door een batterijbuisje of één of meer transistoren toe
te passen, (fig. 24).
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Fig.21
Thermokoppelmeter in principe. Wonneer we het thermokoppel (= de samen

trekdraad

7

komst van de 2 verschillende metalen)

* /

verwarmen, dan vloeit er een stroom
door de meter. Dit verwarmen kan met
b.v. een lucifer geschieden, maar ook
met een draadje waardoor r.f.-stroom
loopt. Willen we het koppeltje vrij
willen houden van de r.f.-stroom voe-

Fig.20
De stroom-meter is nu in het
katode-circuit opgenomen,
zodat de schermroosterstroom
mede gemeten wordt; ook
hier is het instrument met
een C-overbrugd.

rende verwarmde draad, dan smelten
we het koppel in een druppel glas met
de hittedraad tezamen; de warmte
wordt dan door het glas overgebracht,
maar de circuits zijn geïsoleerd. In
feite is hier sprake van een vermogensmeting; de schaal is dus gedrongen aan
het begin.
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' wijt er

vtertje
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Fig.22
De hittedraadmeter in principe. Het
draadje (b.v. van nylon) dat van de
verwarmde draad naar het veertje
loopt is één slag om het asje heen
geslagen. Rekt de draad, dan gaat
het nylon draadje omlaag, draait het
asje en beweegt de wijzer. Ook hier
hebben we met een vermogensmeting
te maken, dus kwadratische aanwijzing; schaal in het begin wat ge
drongen.
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R.f.-spanningsmeter, tevens monitor (= afluisteront-

D-''

vanger). Het onderste gedeelte is de spanningsmeter;
de spoel is aperiodisch, 1,1 mH. Elke germaniumdiode is hier goed. Het opvangend orgaan is de antennespriet. Boven zien we afluister-ontvanger,
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Fig.24
R.f.-meetkop, waarin germaniumdiode en r.f.-smoorspoel, gevolgd door een buisvoltmeter. Dit kan zijn
een mA-meter met transistorversterker. De extra-transistor compenseert de drift in de versterktransistor
t.g.v. temperatuurveranderingen; het type moet hetzelfde zijn; basis blijft onverbonden.

Fig.25
Een absorbtiekring met een gloeilampje
als indicator (4 V, 0,2 a 0,4 A), naast de
oscillerende L-C kring waarvan we de
frequentie willen vaststellen.
rf. kring
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Een passieve frequentiemeter.

Frequentiemetingen
Om de frequentie van onze zender of van andere zenders te kunnen meten lijkt een ont
vanger met een geijkte schaal de aangewezen oplossing. Met behulp van een meetzender van een bevriende relatie kunnen we dan de ontvanger ijken en dan zijn we voor
jaren onder de pannen.
De ijking berust dan op de samenwerking van spoel, condensator, koppelcondensatortje
en een buis of transistor en niet te vergeten de afstemschaal met een behoorlijke ver
traging, terwijl de voedingsspanningen behoorlijk gestabiliseerd moeten zijn. Wanneer
we werkelijk willen beschikken over een ontvanger die voldoende stabiel is en blijft
voor dit doel, dan wordt dat toch een kostbaar stuk.
Er bestaan echter veel goedkopere en betrouwbaarder frequentie-meetapparaten, die we
in twee hoofdgroepen kunnen verdelen, n.l. passieve frequentiemeters en actieve frequentiemeters.
Tot de eerste groep behoren o.a. de geijkte ontvanger en de absorbtiefrequentiemeter;
zij kunnen de frequentie vaststellen van een oscillator of zender, maar het meten van b.v.
de ei genfrequentie van een afzonderlijke L-C kring, een sperfilter o.i.d. is dan niet
mogelijk. Bij de actieve frequentiemeters zoals de bekende grid-dipmeter hebben we met
een oscillator te maken.

Absorbtie frequentiemeter
De absorbtie frequentiemeter bestaat uit een L-C kring, waarvan de spoel uitwisselbaar
is, met een afstemindicator. In de eenvoudigste vorm is die indicator niets anders dan een
fietslampje, 4 volt - 0,2 ö 0,4 A. (fig. 25). Houden we deze frequentiemeter bij de zenderspoel, dan licht het lampje op. We onttrekken de energie voor dat branden aan de
output van de r.f. eindbuis, waardoor helaas de anodestroom toeneemt. Houden we de
frequentiemeter vlak bij de zenderspoel, dan is de afstemming op onze schaal breed; we
gaan daarom zover weg dat het lampje nog net even oplicht. Op de afstemspoel en afstem-C komen we bij de grid-dipmeter terug.
Willen we op moeilijk bereikbare punten van tussentrappen meten, dan koppelen we de
absorbtie (= opslurp) kring via een link. We kunnen als indicator ook een gevoelige
draai spoel me ter nemen, bereik 0-0,1 mA (= 100/zA), met een uitschakel bare shunt er
over om hem voor overbelasting te beschermen. We gebruiken dan een germanium diode
als detector en kunnen eventueel nog een hoofdtelefoon in serie schakelen, (fig. 26 en

27)
Ook bij een teruggekoppelde ontvanger kunnen we deze absorbtiemeter gebruiken; zit
ten we met de meter op het resonantiepunt, dan stopt het genereren van de ontvanger en
horen we een knakje in de telefoon. Uit de aard van de zaak zit de detector op een af
takking van de hoofdspoel of op een koppelspoeltje; we verminderen daarmee de dem
ping en maken dus de afstemming minder breed, dus nauwkeuriger.
Willen we de zaak gevoeliger maken, dan gebruiken we een transistor als versterker en
zetten we de draaispoelmeter(die dan wat minder gevoelig mag zijn) in een brugschakeling. (fig. 28). Vóór we beginnen, brengen we de brug met P in evenwicht. Maximale
meteruitslag vinden we bij resonantie.
Tenslotte moeten we nog wijzen op de toepassing van een buisvoltmeter als indicatieinstrument; eventueel een snoerleiding tussen de L-C kring met diode naar de BVM.
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Fig.26
Dezelfde obsorbtiekring wordt via een link gekoppeld met de
osei Merende' kring.

t
Fig.27
Een absorbtiekring met indicatie d.m.v. een draaispoelmeter met germaniumdiode; een hoofdtelefoon
kan in serie worden geschakeld. De indicator is via
een spoeltje van enkele windingen los gekoppeld
met de eigenlijke meetkring.

Fig.28
Een indicator als bij fig.27, doch met
tronsistorversterker. De m.A.-meter is
in een brugschakeling opgenomen.

* 2S0V

cu

-C~\

7- i 1
T
7T

II

♦ 100 V

t

JOOp

V

.r

r-?_1

7"
h-rJ
7 ~ ,.10p

L±1

^3

50*
50*

EM 85

T

Fig.29
De grid-dipmeter met buis, een actieve
frequentiemeter. De Colpitts oscillator
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wijl de kring met een trimmer in de
bond gebracht wordt. Via een r.f.-

Fig.30
Het toveroog werkt als grïd-diposcillator als de schakelaars

smoorspoel (choke) wordt de 100 V ge
lijkspanning op de oscillator gebracht.

gesloten zijn. Bij resonantie, als er b.v. door een vreemde
L-C kring energie onttrokken wordt, wordt de schaduw
groter. Zijn de schakelaars open, dan werkt de schakeling
als absorbtiemeter; bij resonantie van de L-C kring met
een oscillator wordt de schaduw kleiner. In sommige frequentiebereiken moet de oscillatie verkregen worden
door inductieve terugkoppeling.
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Grid-dipmeter
De grid-dipmeter is één van de meest gebruikte actieve frequentiemeters. In feite is de
ze grid-dipmeter een Collpits oscillator, eveneens met uitwisselbare spoel (fig. 29). Het
is echter ook mogelijk om de schakeling niet te laten genereren en dan zijn we weer
terug bij onze absorbtiemeter.
Wanneer we de spoel in genererende toestand bij een L-C kring houden, en verdraaien
we afstem-C, dan komen we op een punt, waarbij de roosterstroom terugloopt. We noe
men dit een dip, en omdat we op het rooster dippen, is het een roosterdipmeter. Ook hier
is het zaak om de spoel zóver van de te meten kring af te houden dat de afstemming zo
smal en dus zo exact mogelijk wordt, al wordt de meteruitslag hierbij natuurlijk óók
kleiner.
Om hieraan tegemoet te komen, heeft Heath (van de Heath-kits) een tweetraps transistorversterker toegepast vóór de draai spoel me ter; als oscillator gebruikt men hier de tunneldiode van Esaki! Het meterbereik is 0 - 1 mA; de voeding geschiedt met een 1,5 volt
celletje. Ook een toveroog, de bekende afstemindicatorbuis is mogelijk, maar dan ver
vallen we in netvoeding (fig. 30). Komen we met de oscillerende grid-dipper in de
buurt van een oscillator of zender, dan stijgt de stroom in de draaispoelmeter bij de meterindicatoren. Hierbij vinden we een uitgesproken maximum.
De grid-dipmeter heeft nog enige aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden; brengen we hem
bij een zender-in-aanbouw (die dus nog niet werkt), dan kunnen we de kringen van fevoren afregelen. Beschikken we over een condensator van bekende waarde, dan kunnen
we spoelen afregelen op een gewenste zelfinductie, door met die bekende C een kring
te vormen en de frequentie-formule van Thomson erbij te halen.
Ook kunnen we de waarde van een onbekende C meten, d.w.z. deze parallel te schakelen
aan een L-C kring met bekende frequentie. Uit de veroorzaakte verstemming berekenen
we de capaciteit, (fig. 31)
Er zijn nog talloze andere mogelijkheden, o.a. het neutraliseren van een zender-trap is
hiermee mogelijk. Ook kunnen we de frequentie van een op de ontvanger binnenkomen
de zender vaststellen, door met de grid-dipper tevens een beat-note in de ontvanger te
blazen; bij het nulpunt lezen we dan de frequentie af.
Het hart van een dergelijke frequentiemeter is een stabiele variabele afstem-C van 10
ö 50 pF, afhankelijk van het gebied waarin we gaan werken, met daarop parallel een
vaste C.
De spoeltjes wikkelde men vroeger steevast op de sokkels van defecte octalbuizen; er
zijn echter keurige spoel lichaampjes met stekerpennen in de handel. Het voordeel van
de Colpitts-oscillator is dat we maar 2 aansluitpennen nodig hebben.

Secundaire oscillatoren
Tenslotte bestaan er nog kristalgestuurde oscillatoren, waarbij men kristallen van b.v.
100 kHz toepast. (fig. 31). We kiezen dan een schakeling die veel harmonischen produ
ceert en dan kunnen we met behulp van een ontvanger of een absorbtiemeter vaststellen,
tussen welke 2 harmonischen we inzitten. Door zorgvuldig tellen, van een bekende zen
der af, weten we dan tussen welke we inzïtten. Door dan kristallen van 10 kHz toe te
passen kunnen we nog nauwkeuriger uitmeten, tussen welke frequenties we inzitten. De
ze metingen hebben dus alleen maar nut om te zien of we werkelijk niet buiten de band
zitten.
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Fig.31
De grid-diposci Motor van Heath wordt ook als bouwdoos verkocht.
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Fig.32
Een secundaire frequentiemeter, de kris—
talgestuurde oscillator; hier geschakeld
voor 100 kHz.

Fig.33
Links de z.g. omhullende oscilatorbeelden
(envelopes), rechts de trapeziumbeelden als
controle op de modulatie.
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Modulatiediepte-meting
Tenslotte willen we hier in het kort aangeven op welke manieren de modulatie-diepte
bij amplitudemodulatie gemeten kan worden. Bij deze beide goede en tevens gemakkelijke
methoden moeten we gebruik maken van een katodestraaloscilloscoop, maar een heel
eenvoudige uitvoering is reeds voor ons doel bruikbaar.
Bij de eerste methode zetten we de gemoduleerde draaggolf op de beide platen voor de
verticale afbuiging, terwijl we een zaagtandspanning op de beide platen voor horizon
tale afbuiging zetten. In ongemoduleerde toestand zien we vele sinusfiguren, dicht
naast elkaar, terwijl we bij modulatie de z.g. omhullende zien; langs de bovenkant zien
we de a.f. kromme en langs de onderkant het spiegelbeeld daarvan. Ondermodulatie en
overmodulatie zijn goed herkenbaar. De enige moeilijkheid is het synchroniseren van dit
beeld met zijn beweeglijke a.f. modulatie. Slechts wanneer we met één enkele sinustril
ling moduleren kunnen we een stilstaand beeld verkrijgen. In de figuren 33 A-E zien we
de verschillende mogelijkheden getekend.
Bij de andere methode zetten we de r.f. spanningen op de platen voor de verticale afbui
ging en de modulatiespanning op de platen voor de horizontale afbuiging. We verkrijgen
dan de beelden F-J in de rechter kolom van fig. 33.
In fig. 34 geven wij enige foto's van oscilloscoopbeelden; in dit geval betreft het schermroostermodulatie. De min of meer stompe punt, waarbij dus de helling van de omhullende
lijnen is toegenomen is kenmerkend als de schermroosterspanning door de nullijn gaat.
Op de mïddenfoto zien we modulatie met een sinusvormige wisselspanning; de witte lijn,
die we ook in fig. 33-G zagen, stelt de ongemoduleerde draaggolf voor. Zijn plaats in
het oscillogram geeft ons de indicatie dat er geen audiovervorming optreedt in dit geval.
De stukken trapezium links en rechts van de witte streep zijn n.l. even groot.
Beneden zien we het geval, dat er een vervorming in het audiosysteem optreedt door de
even harmonischen. De witte streep verdeelt dan de wig in stukken van ongelijke grootte.
Nu hebben we gezegd, dat we de r.f. wisselspanning op de platen voor de verticale afbuigingen zetten en de audio-spanningen op de platen voor horizontale afbuiging. (In jargon
gezegd: de verticale en de horizontale platen). Natuurlijk gaat dat niet zonder meer.
De r.f. spanning brengen we op de verticale platen d.m.v. een link met koppelspoeltje dat
we bij de Tankkring houden totdat de verticale amplitude op de scope voldoende is. (fig.
35). Dit blijft hetzelfde, of we nu de "envelope" willen zien of het "trapezium".
Bij de envelope kiezen we nu de juiste zaagtandspanning voor horizontale afbuiging.
Voor het trapeziumbeeld kunnen we in geval van rooste rmodu lat ie de a.f. spanning via
een C en een potmeter afhalen van de modulatietransformator (fig. 36). Ook als we een
balans-modulator gebruiken, hetzij voor anodemodulatie of schermroostermodulatie, dan
moeten we via een C en een potentiometer de juiste a.f. spanning op de horizontale pla
ten zetten. De juiste weerstandwaarde R en P is belangrijk; we rekenen op 0,25 MD voor
elke 100 volt anodegelijkspannïng. En voor de goede weergave van de lage frequentie
mag de koppel-C ook niet te klein zijn; hier is een vuist-regel: C moet minstens gelijk
zijn aan ^'p—, waarbij R de zoeven verkregen waarde van R + P voorstelt (de waarde
van C in ^F.). Binnen het kader van deze les kunnen we helaas niet verder op deze ma
terie ingaan. Het is echter duidelijk, dat de trapezium-methode niet alleen de beelden
met de meeste informatie geeft, maar ook de eenvoudigste scope mogelijk maakt; géén
zaagtandspanningen, géén versterkers. Slechts gloei- en hoogspanning voor het buisje
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Fig.36
Zo word» de a.f.-modula»iespanning naar de
platen voor horizontale afbuiging gebracht
om een trapeziumbeeld te verkrijgen. Zie
voor waarden van C, R-jen P de tekst.

Fig.34
Foto's van beelden op de scoop bij
schermroostermodulatie. Zie tekst.
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Fig.35
Zo wordt de r.f.-sponning van de P.A. naar de platen voor de verticale af
buiging gebracht, zowel voor de envelope als voor het trapezium-beeld.
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met zijn diverse roosters en een mogelijkheid voor horizontale en verticale verschuiving
van het beeld, instelling van helderheid en focus. Eenvoudiger kan het niet.
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Vragen bij de 10e les

1. Waarom zouden we twee afzonderlijke hoogspanningstransformatoren kiezen voor

(

een meertraps zender?
2. Moeten we de gehele voeding van een zender stabiliseren of kunnen we met de
stabilisatie van een klein gedeelte volstaan? Welk gedeelte?
3. Kunnen we de anodespanning tegelijk inschakelen met de gloeispanning?
4. Teken de voeding van een oscillator, die met een neon-buis gestabiliseerd is.
Vertel waarom de spanning over de oscillator stabiel blijft ondanks eventuele netspannïngvariaties en vertel iets over ontsteek-brandspanning.
5. Vertel waarop de hoogspanningstabilisatie met een seriebuis en stuurhuis berust.

(

6. Wat is een swing choke; waar en waarom passen we hem-toe?
7. Vertel hoe een absorbtie frequentiemeter werkt.
Is dit van een actieve of een passieve frequentiemeter?
8. Noem eens een methode om het uitzenden van harmonischen tegen te gaan.
9. Hoe moeten we de zender aarden als we op de derde verdieping zitten?
10. Als we helemaal geen waterleiding boven hebben, hoe kunnen we dan toch nog de
zaak aarden, gezien uit r.f. oogpunt?
11. Noem enige redenen waarom we r.f. filters moeten aanbrengen.
Teken er een blokschema bij en teken het schema van een netfilter.
12. Wat moeten we doen aan de zenderzijde om de T.V. ontvangst van de omwonenden
niet te bederven. En wat moeten we aan een T.V. ontvanger doen om niet door onze
zender gestoord te worden? Met schema's'.

I

13. Waar moeten we de stroommeter schakelen om de stroom van onze r.f. PA te meten?
Wat moeten we aan de meter doen om hem te beschermen?
14. Vertel hoe een grid-dip oscillator werkt en waarom we hem zo noemen.
15. Vertel wat we op de hor. en vert. platen van de scope moeten zetten om de z.g.
trapeziumfiguren te verkrijgen; vertel in het kort wat we o.a. daaraan kunnen zien.
16. Noem een voordeel van een actieve frequentiemeter.
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