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Radio en televisie zijn zo 'gewoon’ geworden, dat
er eigenlijk nog maar twee gevallen zijn waarin
we ons er over opwinden. De eerste en meest
emotionele mogelijkheid is dat het programma
ons niet bevalt, de tweede dat het toestel het
plotseling niet meer doet. In het laatste geval rea
liseren we ons, dat de inhoud van die meer of
minder fraaie kasten volkomen onbekend terrein
voor ons is.
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Wim van Bussel verstaat de kunst het hoe en
waarom van radio en televisie op eenvoudige
wijze duidelijk te maken. Daarnaast verschaft hij
een schat van praktische gegevens over ont
vangstmogelijkheden, over antennes en de eisen
waaraan die moeten voldoen, over storingen en
hun mogelijke oorzaken, enz. Ook de nieuwste en
toekomstige ontwikkelingen, zoals de stereo-uitzendingen via het FM-net en de kleurentelevisie
zijn niet vergeten. Zo is een praktisch en informa
tief boek ontstaan, dat voor ieder begrijpelijk is.
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WOORD VOORAF
Elke dag weer beroeren duizenden vingers evenzovele knop
pen van radio- en televisietoestellen. En duizenden oren
luisteren naar radiomuziek, duizenden ogen kijken naar het
televisiebeeld. Maar betrekkelijk klein is het aantal radio- en
TV-bezitters dat beseft wat voor wondere verschijnselen zich
eigenlijk in die apparaten afspelen. Men heeft geluid, men
heeft beeld en zolang dit in orde is, is men tevreden. Wie er
wél wat vanaf weet, heet een technische knobbel te bezitten.
Welk een misverstand . . . ! Radio en televisie immers zijn in
eerste instantie toch geen dorre technieken, zij berusten in
de eerste plaats op natuurkundige verschijnselen. En evenmin
als men noodzakelijkerwijze houtvester moet zijn om iets
van bos- en heide af te weten, vereist een logisch inzicht in
de werking van het radio- en TV-apparaat een geweldig tech
nische ondergrond. Sommigen die dit wel vermoeden, zou
den graag een ontdekkingsreis door het zo interessante rijk
van de elektronen willen ondernemen, maar op hetzelfde
ogenblik rijst een hoge muur op; men voelt elektronica als
iets onwezenlijks en onbegrijpelijks, als iets abstracts. Of
voelt men zich onzeker, omdat elektronen onzichtbaar zijn?
Maar de wind, waar we dagelijks mee te maken hebben, is
toch ook onzichtbaar en daar praten we over of er geen
duidelijker zichtbaar element bestaat. Nee, het werk van de
elektronen, of dat nu is in een simpele batterij, een gloei
lamp of in een zo ingewikkeld lijkend TV-apparaat, is niet
onwezenlijk. Integendeel, het is even reëel en even goed te
begrijpen als zo vele andere natuurverschijnselen die zich
wat duidelijker manifesteren.
Dit boek wil deze materie wat meer aandacht schenken. Het
wil laten zien dat dit werk geschiedt volgens eenvoudige, lo
gische wetten. Het wil u voeren door het woelige labyrint van
het radio- en TV-apparaat en u aantonen dat de werking en
de samenwerking van al die vreemd uitziende onderdelen
zeker niet zo ingewikkeld zijn als het op het eerste gezicht
wel lijkt.
Denk echter niet dat het slechts om theoretisch inzicht gaat,
want begrip van deze materie heeft ook z’n praktisch nut.
Dit komt o.a. naar voren bij de aankoop van een bepaald
apparaat, de keuze van een FM-of TV-antenne en het her
kennen van bepaalde storingen.
En hoewel de radio- en televisiematerie lang niet het gehele,
grote gebied van de elektronica omvat, is een globaal inzicht
ook vanuit dit licht bezien, alleszins nuttig. Want in toene
mende mate gaat de elektronica een overwegende rol spelen

7

in vele takken van het bedrijfsleven. Wie dan ook het een en
ander van de grondbeginselen van de elektronica afweet,
heeft, dat is duidelijk, veel voor op degene die op dit gebied
totaal onwetend is. Het maakt daarbij niets uit of men in
een technische dan wel administratieve sector werkzaam is.
Welnu, moge dit boek de ladder zijn waarmee hij die tegen
de radio- en televisiematerie opziet als tegen een hoge muur,
deze muur kan overwinnen!

BIJ DE TWEEDE DRUK
Daar gebleken is dat het boek veel voor studiedoeleinden
wordt gebruikt, is het register geheel herzien en met een groot
aantal trefwoorden uitgebreid.
In de tekst zelf zijn alleen daar waar nodig enkele kleine cor
recties en aanvullingen aangebracht, dit in verband met de im
mer evoluerende techniek en de toepassingen daarvan.
w. v. B.
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l.TOT UW DIENST. HET ELEKTRON’
Het is wonderlijk te bedenken dat in de huidige, zakelijk in
gestelde maatschappij ons een groep aktievelingen ten dien
ste staat, waarop we altijd een beroep kunnen doen; bij dag
en bij nacht, bij kou en bij hitte. Zodra de kosmos ontstond,
waren zij paraat. Nimmer slapen ze, nooit hebben ze ‘geen
tijd’. Het zwaarste, het saaiste, het ingewikkeldste werk doen
ze feilloos zonder morren, zonder verslapping en voor een
salaris dat onder geen enkele CAO-regeling valt en nog niet
eens een fooi genoemd mag worden. Deze altruïsten noemen
wij ‘elektronen’.
Wat zijn dit voor mysterieuze lieden, deze gewillige bondge
noten? Kleine, bolvormige wezentjes die zich met dunne,
beweeglijke beentjes door de leiding reppen, zodra we een
elektrisch apparaat inschakelen? Nee, we weten wel beter,
hoewel het prettig is wanneer we ons de elektronenstroom
op deze sprookjesachtige wijze voorstellen . . . !
Maar wat zijn deze elektronen dan wel? Welnu, laat ons af
dalen naar de wondere wereld van deze minuscule wezen
tjes’, een wereld die feitelijk onzichtbaar is, maar waarvan
het toch niet moeilijk is zich een vrij nauwkeurige voor
stelling te vormen. Wie meent zich daarvoor ingewikkelde
atoomtheorieën eigen te moeten maken, vergist zich (geluk
kig!).
Zoals we weten zijn alle stoffen opgebouwd uit moleculen,
ongelooflijk kleine deeltjes die nog alle eigenschappen van
de oorspronkelijke stof bezitten. Ontrafelen we zo’n mole
cuul, dan blijkt dit weer te zijn opgebouwd uit nog kleinere
deeltjes: de atomen. Zijn dit de kleinst denkbare deeltjes?
Nee, want elk atoom bestaat weer uit een kern en een aantal
elektronen. Deze laatste, nietige deeltjes zijn het, die ons
licht, warmte en kracht kunnen schenken! Denk overigens
niet dat één elektron ook maar bij benadering in staat is in
dit opzicht iets te betekenen. Zijn gewicht en omvang zijn
zo gering dat om een gewoon fietslampje te laten branden,
er vele triljoenen (18 nullen!) actief moeten worden. Indien
ergens geldt dat eendracht macht betekent, dan zeker hier!
Deze elektronen cirkelen om de atoomkern als planeten om
de zon. Soms één, meestal meer elektronen per kern. En
evenals dat met ons zonnestelsel het geval is, blijven de elek
tronen in normale omstandigheden in hun baan, want be
paalde, afstotende krachten zijn precies in evenwicht met
bepaalde aantrekkingskrachten. Zo stoten de elektronen el
kaar onderling af, terwijl de kern waaromheen ze wente
len, hen juist aantrekt. Een dergelijk atoom v/ordt elektrisch

9

neutraal genoemd; de positieve lading van de kern is gelijk
aan de totale, negatieve lading van de eromheen cirkelende
elektronen.

Verstoring van het evenwicht: spanning
Zo is de toestand normaal, maar onder bepaalde omstandig
heden en in sommige materialen is het mogelijk de krachten
in een neutraal atoom te verstoren en wel zodanig, dat een
aantal elektronen zich van hun kernen losmaakt en rond an
dere kernen gaat cirkelen. Er ontstaan dan enerzijds kernen
met te weinig, anderzijds kernen met te veel elektronen.
Waar te weinig elektronen zijn overheersen de positieve
kernladingen; er ontstaan positieve atomen, ook wel posi
tieve ionen genoemd; waar er te veel zijn overheersen de ne
gatief geladen elektronen, zodat ook negatieve atomen, of
negatieve ionen, ontstaan. Tussen beide soorten heerst een
zekere spanning, want het teveel aan elektronen wil het te
kort opvullen. Wannéér dit gebeurt, ligt aan ons! We hoe
ven de positieve atomen slechts op een geschikte manier met
de negatieve atomen in contact te brengen en onmiddellijk
wordt het evenwicht hersteld. Een stroom van elektronen
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1. Van te veel naar te weinig; van - naar +.
trekt van het negatieve teveel naar het positieve tekort, van
min naar plus dus; er vloeit een elektrische stroom. Doen
we geen moeite het spanningsverschil te handhaven, dan
wordt al gauw de neutrale toestand weer bereikt en op dat
moment komt de elektronenstroom tot stilstand.
Het interessante is dat het herstellen van het verstoorde even
wicht niet onopgemerkt hoeft te geschieden, want tijdens dit
proces komt energie vrij. Het is deze energie, de elektrische
energie, waar wij gebruik van kunnen maken. Denk echter
niet dat deze energie uit het niets tevoorschijn komt. Niets
voor niets! Nee, van te voren moest deze energie van buiten
af worden toegevoerd om het evenwicht te verstoren. Elek-
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tronen zijn dan ook geen energiebronnen, doch lading- of
energiedragers.
Geleiders
Een elektronenstroom kan slechts vloeien door geleidende
materialen. Dat zijn stoffen waarin de elektronen gemakke
lijk van kern kunnen verwisselen. Deze geleiders, die veel
zgn. vrije elektronen bevatten, kennen we uit de praktijk:
alle metalen, in het bijzonder het zeer goed geleidende koper,
koolstof en oplossingen van zuren en basen. Het geleidend
vermogen is niet voor elke geleider hetzelfde. Zilver bijv,
geleidt de vrije elektronen het best, daarop volgt koper.
Zodra negatieve atomen door middel van zo’n geleider wor
den verbonden met positieve atomen, gaat zich een elektro
nenstroom van min naar plus bewegen. Dat betekent nog
niet dat de elektronen die het negatieve atoom verlaten, ook
bij het positieve atoom zullen arriveren! Er is namelijk spra
ke van een opschuifsysteem dat te vergelijken is met een rij
aaneengesloten knikkers die door een holle buis schuift, door
dat aan één zijde een extra knikker in de buis wordt geduwd.
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2. Langzaam schuiven de knikkers, maar snel verplaatst zich het ‘com
mando’.
Op datzelfde moment schuift een geheel andere knikker aan
de andere zijde van de buis naar buiten. Ogenschijnlijk heeft
de oorspronkelijke knikker zich in een ongelooflijk hoog tem
po verplaatst, in werkelijkheid is hij slechts betrekkelijk lang
zaam een klein stukje opgeschoven. Wat zich zo uiterst snel
verplaatste was het commando. Dit is ook het geval bij de
verplaatsing van de elektronen. Nagenoeg gelijktijdig wisse
len alle zich tussen de negatieve en positieve atomen bevin
dende, vrije elektronen van kern. Door deze snelle reactie
lijkt het alsof de elektronenstroom zich verplaatst met een
onvoorstelbaar hoge snelheid, een snelheid die gelijk is aan
die van licht (300.000 km/sec.). De werkelijke snelheid van
elk elektron is evenwel slechts 0,1 mm/sec.! Het elektronen
tekort aan de positieve zijde wordt dan ook al opgevuld op
het moment dat de overtollige elektronen nog maar pas op
weg zijn.
Het is goed zich een duidelijk begrip te vormen van deze
betrekkelijke verplaatsing van de elektronen.' Vele tot nu toe
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wellicht duistere elektronenpraktijken worden dan als van
zelf duidelijk!
Isolatoren: onbegaanbare paden
Hout, glas, porselein, plastic ... het zijn maar enkele van
de vele materialen die niet geschikt zijn om de elektronen te
geleiden. Dat komt, omdat in deze stoffen de elektronen zo
zeer onder curatele van de atoomkernen staan, dat ze met
geen mogelijkheid van kern kunnen verwisselen. Verplaat
sing van de elektronen is dan ook onmogelijk, de stof is een
niet-geleider, isolator genoemd. De allerslechtste geleider, de
beste isolator dus, is droge lucht.
Isolerende materialen stellen ons in staat op efficiënte wijze
gebruik te maken van de diensten van de elektronen. Via
goed geïsoleerde geleiders zijn elektronen volkomen veilig
en zonder lekverliezen over kleine of grote afstanden te
transporteren.

Halfgeleiders
Er bestaan ook materialen die noch goede geleiders noch
goede isolatoren zijn. Ze geleiden de elektronenstroom wel,
maar aanmerkelijk slechter dan de normale geleiders. Deze
stoffen worden met de algemene benaming halfgeleiders aan
geduid. Heeft men in de praktijk eigenlijk wel iets aan zulke
halfslachtige materialen? Men zou geneigd zijn te denken
van niet, maar vergis u niet! De transistor bijv., die thans op
zo grote schaal wordt toegepast, is een halfgeleider. En zo
als we later nog zullen zien, bestaan er nog meer halfgeleidertypen, bijv, de germanium- en siliciumdioden, die even
eens niet meer zijn weg te denken uit*de moderne elektroni
sche apparatuur.

Magnetische krachten
Elektronen spoeden zich door geleiders, veroorzaken licht,
kracht en warmte en bij dit alles worden ze vergezeld door
een onzichtbare macht: het magnetisme. Is dat niet wonder
lijk? Rondom elke geleider waardoorheen elektronen van
kern tot kern gaan, ontstaat deze magnetische kracht, beter
gezegd: een magnetisch veld. De sterkte hiervan is afhanke
lijk van het aantal elektronen dat per tijdseenheid passeert.
Nu is dit magnetische veld ook weer niet zo sterk dat in de
buurt van een elektrische leiding alle spijkers uit het plafond
worden gerukt, maar het veld is er. Op eenvoudige wijze
kunt u zich hiervan zelf overtuigen. Sluit een fietslampje via
een paar draadjes aan op een batterij en houd een zakkompasje loodrecht op een van de draden. Zodra het lampje
brandt en er dus een stroompje door de draden vloeit, wijkt
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het kompasnaaldje uit. Het wordt beïnvloed door het mag
netische veld. En ziet wat er gebeurt wanneer u de batterijaansluitingen verwisselt. Het draaibare magneetje dat de
kompasnaald immers is, draait onmiddellijk om z’n as en
wijst precies de tegenovergestelde kant uit. Begrijpelijk, want
gelijknamige magneetpolen stoten elkaar af en ongelijkna
mige polen trekken elkaar'aan. Door de batterij om te polen
is de stioomrichting en dus ook het opgewekte magneetveld
rondom de geleiders omgekeerd.

Krachtenbundeling
Hoewel de kompasnaald wilde schommelingen vertoont bij
het in- en uitschakelen van de stroom, is het opgewekte mag
netisme vrij zwak. Zouden we het complete magnetische veld
van een tiental meters draad op één punt kunnen concentre
ren, dan werd, dat is duidelijk, het magnetische veld op dat
punt ook beduidend sterker. Niets is eenvoudiger dan dat.
We wikkelen de tien meter lange draad op een rolletje. Trekt

3. A. Stroom door de draad, magnetisme rondom de draad. B. De
draad om een ijzerkern gewikkeld; het magnetisme wordt geconcen
treerd.
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er nu een elektronenstroom door de draad, dan zal de
stroomrichting in elke winding dezelfde zijn evenals uiter
aard de polariteit van elk deeltje van het magnetische veld.
En zo worden alle magnetische krachten in het rolletje draad,
de spoel, opgeteld. We zijn in het bezit gekomen van een van
de meest gebruikte elektrische instrumenten: de elektromag
neet, die, in tegenstelling tot de permanente magneet (hoef
ijzer- of staafmagneet bijv.), op commando in- en uit te scha
kelen is en waarvan ook de sterkte binnen wijde grenzen te
regelen is door er meer of minder elektronen per seconde
doorheen te sturen.
Nog effectiever wordt de elektromagneet, wanneer er een
ijzeren kern in wordt gestoken. Een groot deel van het mag
netische veld wordt dan door het grote, magnetische geleidingsvermogen van ijzer, in deze kern gebundeld waardoor
de sterkte nog eens beduidend toeneemt.

2. ELEKTRONEN KOMEN IN ACTIE
In het vorige hoofdstuk zagen we dat elektronen zich bewe
gen van min naar plus. Hoe komen we nu aan die min en
die plus, aan een gebied dus met een teveel en een gebied
met een tekort aan elektronen? Hiervoor staan ons verschil
lende methoden ten dienste!

Chemische methoden
Een van deze methoden is de chemische. We voegen enkele
geleidende stoffen die daartoe geschikt zijn, en een eveneens
geleidende vloeistof bij elkaar. Onder invloed van een che
mische reactie nemen de aanwezige elektronen van één van
de vaste stoffen afscheid van hun kernen en hopen zich op
in de andere vaste stof. Deze laatste stof vormt dan ook de
negatieve pool van de aldus ontstane stroombron.
Een dergelijke stroombron is de zaklantaarnbatterij, die in
zijn eenvoudigste vorm een samenvoeging is van een staafje
koolstof, een salmiakoplossing, bruinsteen en een plaatje
zink, dit laatste in de vorm van een busje. Door de chemi
sche werking van de salmiakoplossing worden elektronen naar
het zink, de negatieve pool, gevoerd. Zodra nu een lampje op
het zink en het staafje koolstof wordt aangesloten, komen deze
elektronen in beweging en gaan via het lampje weer koolstaafwaarts. Denk niet dat we op deze wijze energie uit het niets
verkrijgen, want dit gaat ten koste van het zink. Langzaam
maar zeker wordt dit opgelost en zodra het materiaal is ver14

staafje koolstof ( + )

salmiakoplossing

zinken busje (-)

bruinsteen

4. Het principe van de bouw van een zaklantaarnbatterij.

bruikt, is de aardigheid er voor de elektronen van af; de bat
terij is leeg.
De welbekende accu is eveneens een stroombron die elek
tronen levert door middel van een chemische reactie. Maar
deze reactie verloopt niet spontaan, dat wil zeggen wanneer
de verschillende materialen met de vloeistof zijn samenge
voegd, blijven de elektronen rustig in hun banen rond de
atoomkernen. Wordt evenwel vanuit een andere stroombron
een elektronenstroom van het ene materiaal via de vloeistof
naar het andere materiaal gestuurd, dan is dat het sein voor
de elektronen in de accu om hun kernen te verlaten. Er ont
staat een min- en een pluspool: de accu wordt opgeladen.
Er zijn verschillende soorten accumulatoren, of energie-opzamelaars. De meest bekende, meest gebruikte is de loodaccu. Deze bestaat uit een stevige, geïsoleerde bak waarin
twee stellen loodplaten vrij van elkaar in verdund zwavelzuur
zijn opgehangen. In ongeladen toestand bestaat het opper
vlak van deze platen uit loodsulfaat. Wordt de accu opgela
den, dan wordt het loodsulfaat van het ene stel platen om
gezet in loodsuperoxyde, de positieve platen. Het andere stel
wordt fijnverdeeld lood, de negatieve platen. Alle positieve
en alle negatieve platen zijn door middel van stevige gelei
ders met elkaar en met een tweetal forse aansluitklemmen
doorverbonden. Tijdens de lading veranderen niet alleen de
15

platen van structuur, ook het soortelijk gewicht van het ver
dunde zwavelzuur wijzigt zich, het wordt groter.
Bij ontlading, dat is dus wanneer bijv, een lamp op de aansluitklemmen wordt aangesloten, vindt het omgekeerde weer
plaats. De platen veranderen langzamerhand weer in loodsulfaat, terwijl het soortelijk gewicht van het zwavelzuur
daalt. De accu raakt uitgeput, hij moet weer worden opgela
den. Deze mogelijkheid tot opzamelen van elektrische ener
gie is van onschatbare waarde, vooral omdat vrij grote ver
mogens kunnen worden bereikt. Dit laatste voordeel wordt
vooral in automobielen benut wanneer de motor wordt ge
start, een handeling die evenveel energie vereist als het laten
branden van een dertigtal TL-lampen gedurende dezelfde
tijd. Probeer zoiets eens met een zaklantaarnbatterij. . . !

Magnetische methoden
We weten dat rondom geleiders waardoorheen een elektronenstroom vloeit, magnetisme ontstaat. Grandioos verschijn
sel, maar even grandioos is het dat elektronen-in-ruste zich
door een uitwendig magnetisch veld gewillig tot actie laten
dwingen, tenminste, indien het magnetische veld in bewe
ging is. Stel dat dit niet nodig zou zijn. Dan kregen we al
stroom louter en alleen door een magneet naast een draadje
te laten liggen . . . Nee, actie vraagt actie. Het magnetisch
veld dient in sterkte te veranderen en pas wanneer dit het
geval is, zullen de elektronen die zich in een geleidend ma
teriaal en zich in dit veld bevinden, hun kernen verlaten. We
zien dit in praktijk gebracht bij de rijwieldynamo. Deze be
staat uit een spoel van geïsoleerd koperdraad die om een
ijzerkern gewikkeld is. Vlak voor deze kern bevindt zich een
sterke magneet die door het tegen de band rustende kartelwieltje in een sneldraaiende beweging kan worden gebracht.
Het gevolg daarvan is dat de doorlopend van richting en

ƒ///ƒ
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Wannina

5. Het principe van de rij wieldynamo.
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sterkte veranderende magnetische krachtlijnen in de kern
de elektronen van de spoeldraad beïnvloeden en wanneer
het begin en het einde van de spoel via enkele draden op een
lampje worden aangesloten, gaat dit feestelijk branden. Via
enkele draden wil zeggen twee stuks. Velen menen dat een
op een rijwieldynamo aangesloten lampje slechts aan één ge
leider genoeg heeft. Bedenk echter dat hoewel slechts één
koperdraad is aangelegd, er wel degelijk een tweede gelei
der aanwezig is nl. het rijwielframe (dat overigens vaak een
bron van storing is . . .). Nimmer kan er een blijvende stroom
vloeien, indien de kring niet gesloten is!
Er bestaan ook rijwieldynamo’s die geen draaiende magneet
hebben, maar die zijn uitgerust met een draaiende spoel wel
ke tussen de polen van een sterke, hoefijzervormige magneet
is opgesteld. Uiteraard maakt dit in principe niets uit.
Dynamo’s met permanente magneten zijn wat hun energieafgifte betreft beperkt. Een magneet immers kan nog zo
sterk zijn, deze sterkte heeft haar grenzen. Vandaar dat
krachtige dynamo’s niet met permanente magneten zijn uit
gerust, maar met elektromagneten. De benodigde stroom
voor de bekrachtiging wordt door de dynamo zelf geleverd.
Dynamo’s die in automobielen worden gebruikt, zijn vol
gens dit systeem opgebouwd. Binnen de elektromagneten,
bestaande uit ijzerkernen met zgn. veldwikkelingen, draait
de spoel, het anker, waarin de stroom wordt opgewekt. Via
koolborstels, die verend tegen de draaiende collector (een
aantal geïsoleerde, rond de as aangebrachte koperplaatjes)
zijn gedrukt, wordt de stroom van de draaiende spoel afge
nomen.
Maar niet alleen in de dynamo worden de elektronen vol
gens magnetische principes tot actie gebracht! Ook in be
paalde pick-up-elementen gebeurt dit. Bijv, in het zogenoem
de elektro-dynamische en in het zeer moderne, magneto-dynamische element. Weliswaar hebben de opgewekte stroom
pjes niet de pretentie forse lampen tot gloeien te kunnen
brengen, maar dat is ook niet de bedoeling. Het gaat er
slechts om de mechanische trillingen van de pick-up-naald,
veroorzaakt door de passerende plaatgroef, om te zetten in
evenredige, elektrische stroompjes. Deze stroompjes hebben
een allesbehalve gelijkmatig karakter zoals dat bij de dyna
mo het geval is, maar er wórdt stroom opgewekt en daar gaat
het nu om.
Het elektro-dynamische element bestaat uit een vaste mag
neet waartussen een heel klein spoeltje, dat door de naald
heen en weer wordt bewogen, beweegbaar is opgesteld. Het
magneto-dynamische element is precies tegengesteld; vaste
spoeltjes met daar tussenin een zeer gemakkelijk beweeg-
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baar, klein en uiterst krachtig staafmagneetje. Het principe
van beide typen is ook hier weer hetzelfde.
En nog zijn we er niet! De normale luidspreker bijv, is ook
te gebruiken als stroomopwekker. Want de conus van dit in
strument is in het midden bevestigd aan een soepel beweeg
baar spoeltje dat op zijn beurt weer in het krachtige veld
van een permanente magneet is opgehangen. Brengen we de
conus nu in beweging door er tegen te tikken of te praten,
dan wordt in het meebewegende spoeltje prompt een stroom
pje opgewekt. Een dergelijke luidspreker kan zeer goed als
microfoon dienst doen!
Het zgn. dynamische microfoon-elemenl, dat op hetzelfde
principe als dat van de luidspreker berust, en het bandrecorder-weergavekopje zijn eveneens te beschouwen als stroombronnetjes, waarbij het laatste bronnetje niet reageert op me
chanische- of luchttrillingen, maar op de magnetische veldveranderingen van de geluidsband.

Nog meer mogelijkheden
Naast de chemische en magnetische methodes kennen we
ook nog het thermische principe. Hierbij wordt warmte om
gezet in elektrische energie. Men hoeft daarvoor niets an
ders te doen dan een stukje nikkeldraad en een stukje koper
draad in elkaar te draaien en daar een brandend lucifertje
onder te houden. Een op beide draadjes aangesloten stroom
meter zal maar een héél klein stroompje aanwijzen, maar
dat is geen bezwaar. Men kan deze methode uitstekend ge
bruiken om uiterst nauwkeurig hoge temperaturen te meten.
Een andere vorm van stroomopwekking zien we in sommige
kristallen, waarin onder invloed van mechanische drukver
anderingen elektrische stroompjes ontstaan. Volgens dit
piëzo-elektrische principe werken de veel toegepaste kristalmicrofoons en pick-up-elementen. Ook hier gaat het slechts
om zeer kleine energieën.
En dan tot slot: stroom door licht. Kan dat ook al? Inder
daad, want licht is immers ook een vorm van energie. De
omzetting van licht in stroom vinden we bijv, toegepast in
de fotobelichtingsmeter, waarin een seleniumcel het licht
gevoelige element is. Zodra er licht op deze cel valt, gaat een
evenredig stroompje door een gevoelige stroommeter vloei
en, zodat we de lichthoeveelheid exact kunnen meten. Er
bestaan al complete zonnebatterijen die in staat zijn betrek
kelijk forse stroompjes te leveren. Dit is niet alleen van be
lang voor maanraketten, die op deze wijze automatisch van
stroom kunnen worden voorzien, maar ook voor draagbare
radio s. Hoewel, in Nederland zouden we meer hebben aan
een stroombron die op regen reageert . . . !
18

Gelijkstroom en wisselstroom
Zoals we zagen heeft een batterij of een accu een plus- en
een minpool. Sluiten we op deze polen een lampje aan, dan
trekken de elektronen zonder onderbreking van min naar
plus, zonder ups en downs. Elektronen zijn bijzonder bedrijfszeker! Zo’n stroom in één richting noemen we gelijk
stroom, in tegenstelling tot de wisselstroom, waarbij de
stroomrichting niet constant is. Deze verandert namelijk in
een bepaald tempo als gevolg van een periodiek veranderen
de polariteit van de stroombron. Dit is bijv, het geval bij de
rijwieldynamo. Het is duidelijk dat gedurende elke halve om
wenteling van de ronddraaiende magneet de polariteit van
deze magneet ten opzichte van de vaste spoel precies tegen
gesteld is, met als gevolg dat de stroom door de spoel in ge
lijk ritme van richting meeverandert. Hoe sneller de mag
neet ronddraait, hoe groter het aantal wisselingen per tijds
eenheid is en hoe vaker de aansluitklemmen van de dynamo
afwisselend plus en min zullen zijn. De spanning van het
lichtnet wordt eveneens opgewekt door middel van een wis
selstroomdynamo, met dit verschil dat deze niet alleen for
ser is, maar ook een uiterst constante omwentelingssnelheid
bezit.

Waarom wisselstroom, waarom gelijkstroom?
Zowel wisselstroom als gelijkstroom hebben specifieke voor
delen. Zo kan wisselstroom door zijn periodiek veranderen
de stroomrichting gemakkelijk in een andere spanningswaar
de worden omgezet, zoals in hoofdstuk 4 nader zal worden
belicht. Door deze transformatie kunnen onder andere de
leidingverliezen tussen centrale en verbruiker tot een mini
mum worden beperkt. Er zijn nog meer voordelen. Deze
komen in de volgende hoofdstukken ter sprake.
Gelijkstroom daarentegen is bijv, onontbeerlijk in automo
bielen, waar de accu, eveneens een gelijkstroombron, moet
worden opgeladen. Ook radio’s, versterkers, en andere elek
trische apparaten kunnen het ten behoeve van een bromvrije
werking niet stellen zonder gelijkstroom.
Frequentie
Wisselstroom verandert dus periodiek van stroomrichting en
van sterkte. Hebben we te maken met een zuivere wissel
stroom (het lichtnet bijv.), dan geschiedt deze verandering
niet abrupt, maar zeer gelijkmatig. Dat is begrijpelijk, want
het in het magneetveld draaiende anker verlaat of benadert
dit veld ook zeer gelijkmatig als gevolg van zijn draaiende
beweging. Op) het moment dat alle magnetische krachtlijnen
worden gesneden is de opgewekte spanning maximaal en
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een kwart slag later, wanneer er geen krachtlijnen worden
gesneden, is de spanning minimaal. En zo zal al draaiende
een spanning in de spoel worden opgewekt die gelijkmatig
aangroeit tot een zeker maximum en onmiddellijk daarna
even gelijkmatig weer afzwakt tot nul. Vervolgens neemt de
spanning weer toe, waarbij de aansluitklem die eerst positief
was, nu negatief wordt en omgekeerd, en daalt daarna weer
tot nul. Sluiten we een lamp aan op deze dynamo, dan gloeit
deze dus aan en uit en na elke keer dat het lampje is uitge
gaan keert de stroomrichting om. Dit proces kunnen we in
een grafiek uitzetten, waarbij we of van de opgewekte span
ning of van de gebruikte stroom uitgaan, hetgeen in principe
niets uitmaakt. Gaan we van de spanning uit, dan bekijken
we deze aan één van beide aansluitklemmen. Het is duide
lijk dat de polariteit van de andere aansluitklem steeds pre
cies tegengesteld is.
Om te beginnen bestaat de grafiek uit een horizontale lijn,
de nullijn. Precies afgepaste, gelijke afstandjes op deze lijn
geven de factor tijd aan. Tegen de horizontale lijn komt aan
de linkerzijde een verticale lijn, die naar boven de positieve
en naar onderen de negatieve spanningswaarde aangeeft. We
gaan moment voor moment deze waarde aangeven: nul maximum-positief - nul - maximum-negatief - nul, enz. We
krijgen een fraaie golflijn te zien, een zgn. sinusoide. Het
aantal van deze golven of perioden per seconde noemt men
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6. Gelijk- en wisselstroom in grafieken uitgezet. A. gelijk- B. wissel
spanning.
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de frequentie. Bij het lichtnet is deze precies 50, hetgeen
dus zeggen wil dat de tijdsduur van één volledige periode
1/50 seconde is. Het betekent tevens dat de polariteit van de
aansluitklemmen per seconde 100 maal verandert; 50 maal
positief en 50 maal negatief.
Frequentie wordt aangeduid met herz (Hz). De frequentie
van het wisselstroomnet bedraagt 50 Hz.
Hoe aanschouwelijk de grafische voorstelling van wissel
stroom ook is, er kleeft toch ook een bezwaar aan. Men is
gemakkelijk geneigd te denken dat wisselstroom een soort

+

7. Enkele soorten wisselstroom: A. de blokgolf, B. de zaagtand, C.
het grillige ‘signaal’ van muziek of spraak.
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golvende stroom is die compleet met bergen en dalen door
de draad kabbelt. Het is duidelijk dat deze verwarrende ge
dachte een zuiver begrip lelijk in de weg staat’

Andere golfvormen
Wisselstroom is niet altijd sinusvormig. In de meettechniek
en ook in elektronische orgels wordt bijv, vaak gebruik ge
maakt van een wisselstroom die niet geleidelijk van polariteit
verandert, maar uiterst abrupt. De spanning is gedurende
een korte tijd nul, wordt daarna plotseling maximaal, valt
even later weer terug tot nul, wordt wederom ineens maxi
maal, nu met tegengestelde polariteit, en verdwijnt weer. Een
dergelijke wisselstroom geeft grafisch een blokpatroon te
zien, een zgn. blokgolf.
Maar niet alleen blokgolven, ook andere vormen worden in
de elektronica vaak gebruikt. Zo is een zeer veel voorkomen
de golfvorm de zgn. zaagtand. De spanning loopt hierbij ge
leidelijk op tot maximum-positief en op het hoogste punt
aangekomen zakt hij vrij abrupt af tot nul om vervolgens in
hetzelfde tempo maximum-negatief te worden. In tegenstel
ling tot de sinus is hier het verloop zuiver lineair. Zaagtandspanningen zijn, zoals we nog zullen zien, in televisie-ontvangers onmisbaar.
Een wisselstroom met uiterst grillig verloop die zonder enige
regelmaat van negatief naar positief springt, dan weer vlug
dan weer langzaam, met soms een sinusvormig en soms een
min of meer lineair verloop, een wisselstroom die grafisch
een vreemde ‘karakterloze’ golflijn laat zien, wekken we op
wanneer we in een microfoon spreken. Hoewel hier sprake
is van een wisselstroom (waarvan de positief-negatiefvariaties een zelfde verloop hebben als de door de stembanden
opgewekte luchttrillingen), spreken we hier meestal van sig
nalen. Ook de muzieksignalen van grammofoon en radio zijn
in wezen wisselspanningen van bijzonder ingewikkelde struc
tuur.

3. DE KRACHTEN WORDEN
GEREGULEERD
Het is al wel gebleken dat het helemaal niet moeilijk is de
elektronen te bewegen hun atoomkernen te verlaten, anders
gezegd, om een spanningsverschil op te wekken. Pas wan
neer dit spanningsverschil tussen de aansluitklemmen van de
stroombron heerst, is het mogelijk de elektronen arbeid voor
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ons te laten verrichten. Hoeveel arbeid? Dat hangt van ver
schillende factoren af.

Spanning en aantal
Een van die factoren is het spannings- of potentiaalverschil.
Hoe groter dit is, des te sterker zal de kracht zijn waarmee
de elektronen via het verbruiksapparaat weer naar de posi
tieve kernen worden teruggedreven. Maar dit spanningsver
schil alléén, hoe groot ook, zegt nog niets over de beschik
bare energie! Van belang ook is het aantal elektronen dat
zich per tijdseenheid door het verbruiksapparaat verplaatst.
Zijn er slechts weinig elektronen aan de negatieve pool be
schikbaar. dan kan de druk nog zo groot zijn, de vrijkomen
de energie blijft gering. Zijn er daarentegen véél vrije elek
tronen aanwezig, dan is onder invloed van slechts een be
trekkelijk gering spanningsverschil al een forse energie-afgifte mogelijk. Een voorbeeld hiervan zien we bij de loodaccu; ondanks het kleine spanningsverschil kan hij een ge
weldig vermogen leveren. Wie per ongeluk wel eens een
schroevedraaier op de aansluitklemmen van zijn auto-accu
heeft laten vallen, kan daarover meepraten. Het dikke staal
wordt ogenblikkelijk roodgloeiend. Doe datzelfde eens bij
een zaklantaarnbatterij die eenzelfde spanningsverschil
heeft? Zo te zien gebeurt er niets. In werkelijkheid vloeit
een naar verhouding gering aantal elektronen door de schroe
vedraaier, maar enig opzien baren ze niet. Het spanningsver
schil wordt onmiddellijk opgeheven.
Weerstand
Nog een derde factor is van invloed, namelijk de weerstand
welke de elektronen ondervinden bij het overwippen van de
ene naar de andere atoomkern, op weg naar hun oorspron
kelijke basis. Overal ontmoeten de elektronen deze weer
stand in geleiders en in verbruikstoestellen, want het over
wippen kost, in wat voor geleidend materiaal dan ook, altijd
energie. Hoe korter de geleider en hoe dikker, hoe geringer
de weerstand. Ook de materiaalsoort is van belang; het ene
materiaal geleidt aanmerkelijk beter dan het andere. Zo is
het geleidend vermogen van zilver bijv, liefst 65 maal gro
ter dan de nikkel-chroomlegering nichroom. Dit laatste ma
teriaal wordt dan ook met succes gebruikt als kachelspiraaldraad. De elektronen ontmoeten in deze draad zóveel weer
stand dat de draad gaat opgloeien.
Hoe hoger nu de weerstand van geleider of verbruiksapparaat is, hoe minder elektronen er per tijdseenheid doorheen
stromen. Althans bij gelijkblijvend spanningsverschil! We
ten we dit op een of andere manier te vergroten, dan neemt
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het aantal elektronen, of anders gezegd, de stroomsterkte,
weer toe. De stroomsterkte is niet alleen afhankelijk van de
weerstand, maar ook van de spanning. Deze drie factoren
zijn dan ook onverbrekelijk met elkaar verbonden. Verdub
belde spanning veroorzaakt bij gelijkblijvende weerstand een
verdubbelde stroomsterkte, terwijl een tweemaal zo grote
weerstand de stroomsterkte bij gelijkblijvende spanning juist
halveert. Of zoals we het ook kunnen uitdrukken: de stroom
sterkte is recht evenredig met de spanning en omgekeerd
evenredig met de weerstand. In het dagelijks leven hebben
we regelmatig met deze onwrikbare wet te maken. Sluiten
we bijv, een lamp aan op het lichtnet, dan zal hij een zekere
hoeveelheid licht uitstralen. Hoeveel, dat hangt van de lamp
in kwestie af. Als we daarbij onze elektriciteitsrekening be
kijken, bemerken we weldra dat een sterke lamp méér aan
stroomverbruik kost dan een zwakke. Door een sterke lamp
gaan per tijdseenheid kennelijk meer elektronen dan door
een zwak pitje. De spanning van het lichtnet is stabiel, die
verandert niet. Dus is de weerstand van de sterke lamp ge
ringer dan die van de zwakkere broeder.
Zo weten we ook dat, wanneer we twee lampen van gelijke
sterkte op het lichtnet aansluiten, de stroomverbruikskosten
tweemaal zo hoog zijn als bij het laten branden van één
lamp. Waaruit dus blijkt dat de stroomtoename zuiver om
gekeerd evenredig is met de weerstand. Is dat niet logisch?
De stroomdoorgang is door twee parallel geschakelde lam
pen, zoals de normale manier van aansluiten wordt genoemd,
tweemaal zo gemakkelijk als door één lamp; de weerstand is
gehalveerd.
A
B

.

lichtnet

8. Twee lampen van gelijke sterkte parallel geschakeld: dubbele
stroomsterkte, de totale weerstand is gehalveerd.

Ampère — ohm — volt
Deze drie belangrijke faktoren: spanning, stroomsterkte en
weerstand, hebben benamingen die tevens een zekere waar
de aanduiden. Zo is de eenheid van stroomsterkte: de am
père, die van spanning: de volt en die van weerstand: de
ohm.
I
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Hoeveel is één ampère? De mens wil getallen, maar wat zeg
gen cijfers met 18 nullen? Wat het ons ook zegt, een stroom
heeft een waarde van 1 A, wanneer zich per seconde 6 X
1018 elektronen verplaatsen, een onvoorstelbare hoeveelheid
dus, die ons feitelijk niets zegt. Maar wat zegt het ons, wan
neer we weten dat een kilo suiker zoveel miljoen korrels be
vat? Maataanduidingen zijn altijd relatief. Slechts door ver
gelijking met andere, bekende maten begrijpen wij er iets
meer van. Ongetwijfeld is de reden dat zovelen moeite heb
ben met de toch zo eenvoudige elektrische begrippen, dat er
zo weinig houvast is. Maar troost u, dat houvast is er wel,
zoals we later zullen zien. Laat ons eerst echter de ohm en
de volt onder de loep nemen.
Welnu, één ohm (1 Q ) is de weerstand die een koperdraad
v^n ca. 60 meter lengte en 1 mm2 doorsnede heeft. Een flin
ke lengte, maar koper is dan ook een van de beste geleiders.
En dan de volt: 1 volt (1 V) is het spanningsverschil dat no
dig is om een stroomsterkte van 1 A door een weerstand van
1 D te doen vloeien. Ook hieruit blijkt de samenhang van
het drietal weer overduidelijk.
Elektrische energie: volt X ampère (V X A)
Uit het een en ander blijkt wel dat de door de elektronen ge
leverde energie, het vermogen niet alleen van de spanning
afhangt, maar dat deze ook afhankelijk is van de stroom
sterkte. Het vermogen, dat in watts (W) wordt uitgedrukt, is
gelijk aan het produkt van spanning en stroomsterkte. 1 watt
= 1 volt X I ampère.
weerstand: I ohm

stroomsterkte: 1 ampère

I
spanning: 1 volt

9. Een spanning van 1 volt veroorzaakt in een weerstand van 1 ohm
een stroomsterkte van 1 ampère.
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Houvast
En nu dan het vergelijkingsmateriaal dat als houvast kan
dienen. Een bekende waarde is de spanning van het lichtnet. Deze bedraagt 220 V. Sluiten we daarop een elektrisch
kacheltje aan van 250 W, dan zal er een zekere stroom gaan
lopen. Aangezien W = V X A, en dus A = W : V be
draagt deze stroom 250 : 220 = ruim 1 A.
Maar nu een gemiddelde rijwieldynamo. Al fietsende wek
ken we daar een spanning mee op van slechts 6 V. Dat is niet
hoog. Ook zijn energieafgifte is niet hoog: ± 6 W. Proberen
we er meer uit te krijgen door er bijv, meer lampjes op aan
te sluiten, dan bereiken we slechts dat het spanningsverschil
tot ver beneden de 6 V terugzakt; de dynamo is overbelast,
hetgeen min of meer een kortsluiting betekent. Maar goed,
we belasten hem niet te zwaar en krijgen dus 6 W bij 6 V.
Ook hier hebben we dan een stroomsterkte van 1 A.
Nu een auto-accu. De spanning bedraagt 6 V, maar zoals we
hebben gezien, bezit de accu een enorme voorraad vrije elek
tronen. Tijdens het starten van de motor levert hij rustig een
stroomsterkte van 300 a 500 A. Dat komt overeen met een
vermogen van 1800 a 3000 W! Gelukkig overigens dat het
starten een niet te lang durende procedure is, want van zo’n
enorme energie-afgifte ineens raakt geen accu in uitsteken
de conditie. Een vermogen dat evenwel zonder bezw'aar ge
leverd kan worden is dat wat het grote licht verbruikt, bijv.
2 X 45 W, daarbij nog 2 X 15 W voor de achterlichten. To
taal dus 120 W. Zouden we een 120-wattslamp op het 220voltslichtnet aansluiten, dan zou de stroomsterkte ca. 0,5 A
bedragen. Maar nu, bij 6 V is deze heel wat hoger, nl. 120 : 6
= 20 A! Denk overigens niet dat een autolamp zonder meer
op het lichtnet kan worden aangesloten! De gloeidraad im
mers is op de specifieke volt-ampèreverhouding afgestemd.
Lichtnetlampen hebben een veel hogere weerstand dan autolampen, wat makkelijk te constateren is, doordat lichtnet
lampen een naar verhouding veel langere, veel dunnere gloei
draad hebben.

De dodelijke spanning
Een spanning van zo- of zoveel volt zegt ons dus niet veel.
Het is allemaal zeer betrekkelijk. Dat blijkt nog duidelijker
wanneer we ons afvragen welke spanning dodelijke gevolgen
voor ons kan hebben. De 220-voltsspanning van het lichtnet? Jazeker! De hoge spanning van 10 a 20.000 V van
schrikdraad of autobobine dan wel héél zeker! Nee, toch
niet, zoals menigeen die al eens een gevoelige schok hiervan
heeft ondervonden, kan beamen. De spanning is wel hoog,
maar het beschikbare aantal elektronen is te gering om, af26

hankelijk van de weerstand van ons lichaam, een dodelijk-gevaarlijke waarde te bereiken. Het lichtnet daarentegen kan
wel een voldoende aantal elektronen leveren voor een dode
lijke schok. Gelukkig evenwel is elke aanraking niet altijd
catastrofaal. De weerstandswaarde van het menselijk li
chaam is dikwijls zo hoog op bepaalde momenten dat slechts
een geringe stroomsterkte het gevolg is.
Niet de spanning doch de stroomsterkte is het criterium. De
spanning is dodelijk wanneer deze een stroom door het li
chaam (langs het hart) veroorzaakt van ± 0,1 A. Gemakke
lijk te berekenen dus . . . Jammer genoeg niet, want de weer
stand van ons lichaam is niet constant, deze kan variëren van
500 tot 500.000 Q . . . ! Uitgaande van deze gegevens kun
nen we echter wel vaststellen dat in een normale, droge om
geving zoals een huiskamer, een spanning van 24 V volko
men veilig is en dan ook zonder bezwaar voor bijv, elek
trisch speelgoed kan worden gebruikt.
Kilowattuur (kWh)
Het gebruiken van elektrische stroom kost geld. Weliswaar
niet veel, maar geld kost het. Voor de berekening daarvan
bedienen we ons van het begrip kilowattuur (kWh), dat is
het aantal kilowatts dat per uur wordt verbruikt (1 kilowatt
= 1000 watt). Want niet alleen het vermogen, ook de tijds
duur spreekt een woordje mee. Stel dat 1 kWh 7 cent kost.
Dit betekent dat een elektrisch apparaat van 1000 W voor
dat bedrag een heel uur kan werken, en, logisch verder rede
nerend, een apparaat van 100 W gedurende 10 uur. Zo kun
nen we zonder moeite de verbruikskosten berekenen van elk
willekeurig elektrisch apparaat. Waarbij we er telkens weer
versteld over zullen staan hoe goedkoop de elektronen voor
ons werken . . . !

1
batterij

*t

weerstand

regelbare
weerstand

lamp

schakelaar wisselstroombron

10. Enkele symbolen die in schema’s worden gebruikt. Door hun gro
te eenvoud maken ze een schakeltekening overzichtelijk.
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Verhogen van de spanning
Vergroten van de stroomsterkte, zoals we zojuist zagen, gaat
heel eenvoudig door de op de spanningsbron aangesloten
weerstand te verlagen. Maar hoe kan de spanning worden
verhoogd? Heel gemakkelijk gaat dit met enkele batterijen.
Schakelen we twee elementen in serie, dus de min-aansluiting
van de een aan de plus-aansluiting van de ander, dan is dit
knooppunt positief ten opzichte van de negatieve pool maar
tegelijkertijd negatief ten opzichte van de positieve pool. De
positieve pool is dus dubbel positief ten opzichte van de ne
gatieve: het potentiaalverschil is verdubbeld. Zo kunnen we
een onbeperkt aantal elementen in serie schakelen en de
spanning steeds verhogen. Voorbeelden hiervan zien we bij
de 4,5-voltszaklantaarnbatterijen die uit drie, in serie gescha
kelde, 1,5-voltscellen bestaan en bij de 6-voltsaccu die even
eens uit drie cellen, maar nu van 2 V elk, is opgebouwd.
1.5 V

I

I

e4.5 V

1.5 V

UV

1.5 vi
1.5 V

11. A. Serieschakeling van stroombronnen (in dit geval batterijen)
geeft verhoogde spanning
B. Parallelschakeling van stroombronnen geeft grotere hoeveelheid
beschikbare elektronen bij gelijkblijvende spanning.

Vergroten van het aantal vrije elektronen
Verbinden we de losse cellen daarentegen parallel aan el
kaar, dus plus aan plus en min aan min, dan verandert niet
het potentiaalverschil, maar wel’ het werkzame oppervlak
van het positieve en negatieve materiaal. Twee parallelge28

schakelde cellen vormen tezamen dus een tweemaal zo groot
oppervlak, zodat ook, indien nodig, een tweemaal zo grote
stroom kan worden geleverd of wat op hetzelfde neerkomt,
eenzelfde stroom gedurende een tweemaal zo lange tijd. Een
zware 6-volts-autoaccu is dan in wezen ook precies hetzelf
de als een kleine 6-volts-motoraccu. Beiden bestaan uit drie
in serie geschakelde cellen, cellen echter die in het eerste
geval beduidend groter van oppervlak zijn.
Het weerstandje
De weerstand die de stroom in een geleider ondervindt, is
een noodzakelijk kwaad. Het gaat immers slechts om de
weerstand van het verbruiksapparaat, die er voor zorgt dat
de elektronen hun arbeid afstaan. In een lamp is dat het dun
ne gloeidraadje dat zó heet wordt, dat het fel gaat oplichten
(zonder overigens te verbranden, want de ballon is óf lucht
ledig óf met inactief gas gevuld) en in een elektrisch kachel
tje is het de gloeispiraal die over een vrij grote lengte op
gloeit.
Maar ondanks de verliezen die in de geleider optreden en
die als warmte worden uitgestraald, kan zo’n extra, met het
verbruiksapparaat in serie geschakelde weerstand - want
dat is de aan- en afvoerleiding in feite - toch ook z’n nut
hebben. Stel bijv, dat we een lampje dat op een stroombron
is aangesloten, minder fel willen laten branden. Dat is dan
zeer eenvoudig te verwezenlijken door een extra lange lei
ding tussen te voegen. De stroom wordt daardoor vermin
derd of begrensd. In plaats van de lange leiding, is het heel
wat gemakkelijker een klein stukje materiaal met een rela
tief hoge weerstand tussen te schakelen. Welnu, die kleine
stukjes materiaal bestaan, de zgn. weerstandjes, die bijv, be
staan uit een staafje isolerend materiaal waaromheen een
dun laagje kool is opgedampt: koolweerstanden. Weer an
dere weerstanden bestaan uit een staafje isolerend materiaal
met daaromheen een lange, dunne weerstandsdraad gewik
keld, de zgn. draadweerstanden.
Er zijn weerstandjes met alle mogelijke waarden: van min
der dan één Q tot meer dan een miljoen Q toe. In de elek
tronica wordt van deze nietige, belangrijke onderdeeltjes op
grote schaal gebruik gemaakt, niet alleen om stromen te be
grenzen, maar ook om o.a. gemakkelijk een lage spanning
van een hoge spanning af te nemen. Sluit men bijv, twee
weerstandjes van gelijke waarde die in serie geschakeld zijn,
aan op een spanningsbron van 10 V, dan staat op elk weerstandje een spanning van precies 5 V, want door beide weer
standen loopt een stroom van gelijke sterkte en daar elke
weerstand precies de helft is van de totale weerstand, kan
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het niet anders of de spanning op elke weerstand is ook pre
cies de helft van de totale spanning. Dit vloeit logisch voort
uit de hechte samenhang die er is tussen spanning, stroomsterkte en weerstand.

4. ELEKTRONEN IN SPOEL EN
CONDENSATOR

Een in de elektro- en radiotechniek veel gebruikt onderdeel
is de spoel. Dit is begrijpelijk omdat de spoel immers een ef
fectieve elektromagneet is. We zien de spoel daarom toege
past in motoren en dynamo’s, in elektrische bellen, kortom
in alle apparaten die elektrische stroom omzetten in mecha
nische arbeid.
Zelfinductie
M^ar het arbeidsterrein van de spoel is nog veel uitgebreider, hetgeen te danken is aan het feit dat de waarde van de
weerstand voor wisselstroom geheel anders is dan voor ge
lijkstroom. Dit lijkt op het eerste gezicht ietwat vreemd, maar
bij nader inzien is dat niet zo.
We weten dat elke geleider weerstand heeft. Deze weerstand
noemt met de ohmse weerstand, dat is de zuivere weerstand
die de geleider heeft ten opzichte van gelijkstroom. Maar
wat gebeurt er op het moment, dat de bron wordt aangeslo
ten en er een stroom gaat vloeien? Op dat moment wordt een'
begin gemaakt met de opbouw van het magnetisch veld.
Maar let op! Getrouw aan het natuurkundig beginsel actie
is reactie, werkt dit groeiende magneetveld de opwekkende
kracht, de elektronenstroom dus, tegen. Tijdens de inschakelperiode hebben de elektronen daarom te maken met een
extra weerstand, de zgn. schijnbare weerstand. De geleider
induceert in zichzelf deze tegenwerkende kracht. Deze kracht
wordt gemeten in Henry’s (H), of, waar deze ‘zelfinductie'
gering is, in milliHenry’s (mH).
Het is duidelijk dat wanneer een (geïsoleerde!) geleider tot
een spoel wordt gewikkeld, deze zelfinductie aanmerkelijk
toeneemt. Wordt de spoel op een gelijkstroombron aangeslo
ten, dan is de tegenwerkende kracht betrekkelijk groot, maar
zodra het magnetisch veld is opgebouwd, is de schijnbare
weerstand verdwenen. Er zijn geen tegenwerkende krachten
meer, het veld is stabiel. Op dat moment is de grootte van
de weerstand van de spoel gelijk aan de ohmse weerstand.
Zodra de gelijkstroombron echter weer wordt uitgeschakeld,
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wil het magnetisch veld zich handhaven, waardoor de stroom
ondanks het wegvallen van de spanning nog een korte tijd
en geleidelijk in sterkte minderend blijft doorvloeien: de
stroom ijlt na op de spanning. Dit verschijnsel is zeer goed
te vergelijken met wat er gebeurt bij het in beweging bren
gen van een zware kar. Eerst werkt de wagen tegen, maar
zodra we ophouden met duwen, rijdt hij nog even door.
Wisselstroom door de spoel
Sluiten we de spoel nu op een wisselstroombron aan, dan uit
zich dit tegenwerkende verschijnsel doorlopend, want een
wisselstroom is geen ogenblik constant, de stroom wisselt
steeds van richting en van sterkte. Zo wordt het magnetisch
veld van de spoel ook in hetzelfde ritme opgebouwd, afge
broken, weer opgebouwd maar nu met omgekeerde polari
teit, enz. Doorlopend ook wordt de stroom tegengewerkt,
een tegenwerking die des te groter is naarmate het aantal
windingen van de spoel groter en/of de frequentie van de
wisselstroom hoger is. Ja, zo sterk kan de remmende invloed
van het tegenwerkende magneetveld zich doen gelden dat de
wisselstroom vrijwel tot nul wordt gereduceerd terwijl, dat
is duidelijk, de ohmse weerstand slechts een fractie van de
schijnbare weerstand hoeft te bedragen.
Schijnbare weerstand wordt in het algemeen met de term
impedantie aangeduid, een term die veel voorkomt, o.a. bij
luidspreker-aansluitingen op radio’s en versterkers en bij
FM- en TV-antennes.

De condensator
De condensator! Ook zo’n onderdeel dat in grote hoeveel
heden wordt toegepast en waarvan maar betrekkelijk weini
gen weten wat het precies doet en waarvoor het dient. En dat
terwijl dé werking zo gemakkelijk te begrijpen is!
Elektronen die ergens op een of andere wijze op één punt
zijn opgehoopt, hebben zoals we weten, maar één verlangen.
Ze willen de leemten rond hun oorspronkelijke atoomker
nen weer opvullen; er ontstaat spanning, er is een aantrek
kingskracht tussen positief en negatief.
Stel nu dat we twee metalen plaatjes vlak tegenover elkaar
opstellen zonder dat ze elkaar raken en dat we er vervolgens
een batterij op aansluiten. De ene plaat krijgt dan een posi
tieve, de andere een negatieve polariteit. Aangezien de pla
ten uiterst dicht bij elkaar staan, komen de tegengestelde la
dingen onder eikaars invloed, hetgeen duidelijk te merken is
wanneer de verbinding tussen batterij en platen wordt ver
broken. De aantrekkingskracht blijft dan bestaan, de ene
plaat blijft negatief ten opzichte van de andere. De platen
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12. Spoel en condensator, twee belangrijke onderdelen.
A. De spoel, een rolletje draad, a. het symbool; b. idem, doch voor
spoel met kern.
B. De condensator, twee van elkaar geïsoleerde, dicht bij elkaar opge
stelde geleiders. In dit geval metalen plaatjes a. het symbool; b.
idem, doch voor variabele condensator.

zijn geladen. Zodra beide platen tegen elkaar worden gehou
den of door een geleider met elkaar worden doorverbonden,
vloeien de elektronen weer van de nagatieve naar de posi
tieve plaat. Er vindt ontlading plaats.
Een dergelijk instrument, twee dicht bij elkaar opgestelde
geleidende vlakken gescheiden door een isolator (in dit ge
val lucht), noemt men een condensator, een apparaat dus om
elektriciteit op te zamelen. Hoe groter de oppervlakte van
de plaat, hoe meer elektronen er kunnen worden opgeza
meld, hoe groter de capaciteit is. In de praktijk bereikt men
dit o.a. door twee lange banen geleidend materiaal, staniol
bijv., met tussenvoeging van een baan dun, isolerend mate
riaal op te rollen. De capaciteit wordt gemeten in farads,
maar één farad is zo’n enorme capaciteit, dat in de praktijk
met microfarads of met pico-farads wordt gewerkt. Eén
picofarad (pF) is het miljoenste deel van een microfarad
(pF) en een p.F is weer het miljoenste deel van een farad.
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Het is duidelijk dat de ohmse weerstand van een ideale con
densator oneindig hoog is. Nu is er op de aardbodem niet
veel dat helemaal ideaal is, maar tegenwoordig is de kwali
teit van een goede condensator toch wel zodanig, dat de gelijkstroomweerstand miljoenen ohms bedraagt. Is dat niet
het geval, dan vloeit afhankelijk van de weerstand een klein
stroompje van de negatief geladen plaat naar de positieve,
een lekstroompje zoals men dat noemt.
Wat is nu het doel van zo’n condensator? Wel, laat ons
eerst eens precies zien wat er gebeurt wanneer we er een gelijkstroombron op aansluiten. Zodra we dit doen begint er
een stroompje te vloeien, niet dóór de condensator, maar
van de negatieve batterij-klem naar de ene plaat en van de
plaat, die positief gaat worden, naar de andere batterij-klem,
dit onder invloed van de aantrekkingskracht. Na verloop
van korte tijd hebben de platen (of de banen staniol) dezelf
de polariteit en spanning als de batterij-klemmen. Dit komt
niet onmiddellijk tot stand, dus de spanning ijlt na op de
stroom. Dat is dus juist omgekeerd als bij de spoel! Een
zelfde na-ijlen kunnen we constateren wanneer we de opge
laden condensator van de batterij afschakelen en er een ge
leider, of nog beter, een weerstandje parallel mee verbinden.
Van de negatieve naar de positieve plaat begint ogenblikke
lijk een vereffeningsstroompje te lopen, terwijl de spanning
over de platen geleidelijk (afhankelijk van de weerstandswaarde van het weerstandje), daalt.
Wisselspanning over de condensator
Maar nu gaan we een wisselspanning op de condensator aan
sluiten. Ziet, wat er geschiedt! Afhankelijk van de polariteit
op dat moment, raakt de ene plaat geleidelijk positief en de
andere negatief geladen. Vóór echter de maximum lading
bereikt is, is de polariteit van de aangelegde wisselspanning
al weer omgekeerd. Keert de stroomrichting naar en van de
condensatorplaten onmiddellijk mee om? Nee, immers er
heerst een aantrekkingskracht tussen beide plaatladingen.
een aantrekkingskracht die de laadstroom van de wisselspan
ning tegenwerkt. Naarmate de capaciteit groter en/of de
wisselstroomfrequentie hoger is, neemt deze tegenwerking
af. Een verschijnsel dat juist tegengesteld is aan dat bij de
spoel!
Zo worden de condensatorplaten zo lang als de wisselspan
ning erop blijft aangesloten in een regelmatig tempo opgela
den en weer ontladen, om en om en met een stroomsterkte
die dus niet afhankelijk is van de ohmse weerstand, maar
van de schijnbare weerstand, ook hier weer impedantie ge
heten. En ondanks het feit dat er niet de minste verbinding
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tussen de beide condensatorplaten bestaat, lijkt het of de wis
selstroom, zij het met inachtneming van de impedantie, door
de condensator gaat. We weten nu dat dit slechts schijn is,
hoewel het in de praktijk niet veel uitmaakt.

De condensator in de praktijk
Gebruiksmogelijkheden van de condensator liggen nu voor
de hand; een wisselstroom passeert min of meer ongehin
derd, een gelijkstroom wordt zonder meer tegengehouden.
In schakelingen waarin beide stroomsoorten worden toege
past (en dat zijn er vele!) kunnen ze dus zonder bezwaar
worden samengevoegd en waar nodig weer worden geschei
den.
Dank zij de impedantie, die afneemt bij toenemende frequen
tie en andersom, zijn condensatoren gewillige en goedkope
onderdelen in toonregelschakelingen waar het er om gaat be
paalde toongebieden, die immers vertegenwoordigd worden
door wisselstroompjes van identieke frequenties, te beïn
vloeden.
Een condensator is ook te gebruiken als reservoir; aangeslo
ten op een gelijkspanning die door een of andere oorzaak
niet helemaal stabiel is, wordt hij tot een gemiddelde waar
de opgeladen. Deze gemiddelde spanning kan stabiel en na
genoeg rimpelloos van de condensator worden afgenomen.

Spoel en condensator in combinatie
In de spoel ijlt de stroom na op de spanning, terwijl in de
condensator de stroom juist op de spanning voorijlt. Tegen
gestelde eigenschappen dus, die tot wonderlijke resultaten
kunnen leiden, wanneer zij worden samengevoegd. Dit ge
beurt wanneer bijv, een spoel met een condensator in serie
wordt geschakeld, waarna op dit tweetal een wisselstroombron wordt aangesloten. Bij één bepaalde frequentie zullen,
bij een bepaalde waarde van de zelfinductie en capaciteit
van de spoel en de condensator, de impedanties van beiden
precies gelijk zijn en daar de faseverschuivingen (de weten
schappelijke naam voor het voor- en na-ijlen) van beiden
precies tegengesteld zijn, heffen beide impedanties elkaar
op. Het gevolg is dat voor die ene frequentie de impedantie
van de spoel-condensator-kring, kortweg LC-kring, bijna
nul is. Wat overblijft, is slechts ohmse weerstand van de
spoel. De LC-kring is met deze ene bepaalde frequentie in
resonantie.
Resonantiekringen, hetzij in serie- hetzij in parallelschake
ling, worden in de radiotechniek zeer veel gebruikt. Seriekringen filteren bepaalde storende frequenties uit en parallelkringen zorgen ervoor dat uit een groot aantal aanwezige
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frequenties één bepaalde, de resonantiefrequentie, kan wor
den uitgezocht. In samenwerking met radiobuizen of transistoren wekken LC-kringen wisselstroompjes op met een
zeer bepaalde en zo nodig uiterst hoge frequentie; een veel
heid van mogelijkheden waarop we in volgende hoofdstuk
ken nader ingaan.

5. DE SPANNING WORDT VERANDERD
De stroom waarmee we het meest te maken hebben, is de
wisselstroom van het lichtnet. De spanning van dit net be
draagt meestal 220 V en in enkele gevallen 1 10 V. De mees
te verbruiksapparaten zijn aan deze spanningen aangepast,
zodat ze daar zonder meer (eventueel na instelling van een
zgn. spanningscaroussel) op aangesloten kunnen worden.
Maar wat te beginnen wanneer we een of ander apparaat dat
voor een veel lagere spanning berekend is bijv, een huisbel,
op het lichtnet willen aansluiten? Heel eenvoudig, we nemen
dan onze toevlucht tot een transformator. Dit veelgebruikte
instrument stelt ons in staat wisselspanningen tot alle mo
gelijke waarden te verlagen of te verhogen. Dit geldt echter
alleen voor wisselspanningen! Voor gelijkspanningen is de
transformator een nutteloos ding, hetgeen ons duidelijk wordt
wanneer we bedenken dat de werking berust op de wetten
van inductie. Een stroom door een spoel veroorzaakt een
magnetisch veld en een magnetisch veld, mits van wisselend
karakter, veroorzaakt in een spoel een elektrische spanning.

Eén kern — twee wikkelingen
in de transformator worden deze principes op zeer eenvou
dige wijze in praktijk gebracht. Rond een ijzerkern zijn naast
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13. De transformator, twee «escheiden wikkelingen (Primair en
Secundair) om één (jzerkern. Daarnaast het symbopl
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elkaar, of over elkaar — dat maakt in principe niets uit —
twee gescheiden spoelen gewikkeld. Sluiten we spoel 1, die
we de primaire spoel zullen noemen, op een wisselstroombron aan, dan zal de kern met wisselende polariteit magne
tisch worden, precies in het ritme van de wisselstroomfrequentie. Dit wisselende magneetveld veroorzaakt op zijn
beurt in spoel 2, de secundaire spoel, een wisselspanning
waarvan de frequentie dezelfde is als die van de oorspronke
lijke spanning over de primaire spoel.
Windingsverhouding
Nu is het interessant, dat de spanning in de secundaire spoel
afhankelijk is van de verhouding tussen het aantal windin
gen van de ‘primaire’ en de ‘secundaire’, zoals de spoelen in
de praktijk kortweg worden genoemd. Is deze 1:1, dan is
de opgewekte spanning precies even groot als de op de pri
maire aangesloten spanning. Theoretisch althans, want in
elke leiding, dus ook in de twee spoelen treden ohmse ver
liezen op. Gevoegd bij de verliezen die door de wisselstroomweerstand worden veroorzaakt, en nog wat magnetische ver
liezen in de kern (koppelverliezen), krijgen we een secun
daire spanning die wel wat lager is. Doch dat doet aan het
principe waar het hier om gaat, niets af. Heeft de secun
daire tweemaal zo veel windingen als de primaire, dan is de
geïnduceerde spanning ook tweemaal zo hoog. Zo kunnen
we tien of twintig maal zo veel, of nog meer windingen om
de secundaire leggen, waardoor een evenredig hogere span
ning wordt opgewekt. Ook is het uiteraard mogelijk een ge
ringer aantal wikkelingen om de secundaire te leggen, waar
door we een lagere spanning krijgen.
Teneinde een zo gunstig mogelijke overdracht te krijgen
wordt in de praktijk de transformatorkern uitgevoerd als
midden been van een soort raamwerk.

Perpetuum mobile . . . ?
Leidt de mogelijkheid tot spanningsverhoging niet tot een
soort perpetuum mobile, een verkrijging van energie uit
niets? Was dat maar waar, de spanning kan wel worden ver
hoogd, maar het afgegeven vermogen (spanning X stroom
sterkte) kan nooit méér zijn dan de erin gestopte energie.
Wordt de spanning tweemaal zo hoog, dan zal de stroomsterkte door de secundaire en het erop aangesloten verbruiksapparaat hoogstens de helft kleiner zijn dan de stroomsterkte door de primaire. Bedraagt de primaire spanning
bijv. 220 V en de secundaire spanning 440 V, dan zal
indien een stroomsterkte van 1 A wordt afgenomen, de
primaire stroomsterkte 2 A bedragen. Het primaire vermo-

36

gen bedraagt: 220 X 2 = 440 W, het secundaire: 440 X 1,
hetgeen eveneens 440 W is. Maar nogmaals, dat is het in
theorie, want de verliezen halen er wel iets van af!
Toepassingen
Waar zien we de transformator zoal toegepast? Wel, ieder
huis heeft wel zijn beltransformator, een klein transformatortje dat de netspanning transformeert tot 3, 5 of 8 V, een
spanning die voor de deurbel wordt gebruikt.
Transformatoren - of zoals de vakman zegt: trafo's - heb
ben ook een vaste plaats in radio’s, versterkers en andere
elektrische apparaten, waar ze niet één maar een aantal ge
scheiden secundaire spanningen leveren; 250 V of hoger om
de buizen te voeden en een of meer laagspanningen van 4
en 6,3 V, eveneens voor de buizen en ook voor signaal- of
schaal lampjes. Extra aftakkingen op de primaire spoel ope
nen de mogelijkheid tot aansluiting op lichtnetten van afwij
kende spanningen.
Het is wel duidelijk dal aansluiting van bijv. 220 V op de
1 10-volts-aansluiting niet alleen de primaire spoel doet door
branden (de halve wikkeling krijgt immers de tweemaal zo
hoge spanning en dus ook de dubbele stroömsterkte te ver
werken), maar de secundaire spanningen worden, voordat
de primaire spoel de geest heeft gegeven, ook tweemaal zo
hoog, zodat de vernielingen aan buizen en andere onderde
len ruïneus kunnen zijn . . . !
Interessant is het te welen dat niet alleen van de secundaire,
maar ook van de primaire aftakkingen spanningen kunnen
worden afgenomen. Zo levert de 1 10-volts-aftakking ook
110 V, indien de 220-volts-aansluiting normaal op 220 V
wordt aangesloten. We kunnen de transformator dan gebrui
ken als zgn. verhuistransformator waarmee 110-volts-apparaten op een 220-volts-net kunnen worden aangesloten of
andersom. Belangrijk overigens is het wel daarbij te beden
ken dat het toegevoerde en afgenomen vermogen aan gren
zen gebonden is, grenzen die worden bepaald door de dikte
van de transformatordraad en de afmetingen van het kern
materiaal. Een transformator mag dan ook nimmer met een
groter wattage worden belast dan is opgegeven daar anders
gevaar voor doorbranden niet denkbeeldig is.

37

6. DE ELEKTRONENBUIS

Tot nu toe hebben we gezien hoe elektronen zich gedragen
in vaste geleiders zoals koperdraden en dergelijke. Maar
elektronen kunnen zich onder bepaalde omstandigheden ook
voortbewegen door luchtledige ruimten zoals die in elektro
nenbuizen. We spreken hierbij dan ook niet meer van elek
triciteit, maar van elektronica, een weids begrip dat een wel
haast onafzienbaar en bijzonder fascinerend gebied om
spant !
De eenvoudigste elektronenbuis
De allereenvoudigste elektronenbuis is de diode. Het is een
luchtledige glasballon met twee elektroden. Wat zijn elek
troden? Elektrode is een woord dat evenals elektron en dio
de uit het Grieks is afgeleid en dat betekent: weg waarlangs
de elektriciteit gaat. Feitelijk is dus elk willekeurig stukje
metaal een elektrode, maar deze benaming wordt alleen ge
bruikt bij elektronenbuizen en transistors. In de diode zijn,
zoals gezegd, twee elektroden ondergebracht, twee metalen
plaatjes die met door de ballon heenstekende aansluitdraden
zijn verbonden. Sluiten we beide elektroden nu op een gelijkstroombron aan, dan . . . nee, dan gebeurt er niets, want de
plaatjes zijn volledig geïsoleerd van elkaar opgesteld. Een
geringe capacitieve werking laten we hierbij buiten beschouwing.
Let echter op wat er gaat geschieden wanneer we één van
beide plaatjes gaan verhitten! De binding van de elektronen
met hun bijbehorende atoomkernen wordt aanmerkelijk min
der en indien de verhitte plaat met de negatieve aansluiting
van de batterij verbonden is en de koude plaat met de po
sitieve aansluiting, dan gaan de negatieve elektronen van de
verhitte plaat onmiddellijk door het luchtledige naar de aangeen stroom
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14. Elektronenverplaatsing dooreen luchtledige ruimte als gevolg van
verhitting van de negatieve buiselektrode.
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trekkende positieve plaat. Er vloeit een elektronenstroom
van de kathode naar de anode. Wisselen we de polariteit van
de batterij om, dan zal er geen stroom gaan lopen hoe sterk
we ook verhitten. Sluiten we dan ook een wisselstroombron aan op de beide elektroden, dan zal er slechts een
stroom door de buis vloeien tijdens die halve perioden
dat de anode positief en de kathode negatief is. Gedurende
de andere halve perioden gebeurt er niets. De elektronen
buis wordt daarom wel vergeleken met een ventiel dat de
stroom slechts in één richting doorlaat. Van deze eigenschap
wordt, zoals we in hoofdstuk 14 nog uitvoerig zullen zien,
dankbaar gebruik gemaakt om van een wisselstroom een
gelijkstroom te maken.

De verhitting
In principe maakt het niets uit hóe de kathode wordt ver
hit. Indien mogelijk zou er best een gasvlammetje onder ge
houden kunnen worden! Wat is evenwel gemakkelijker dan
de kathode als een rond buisje uit te voeren en daar een
stukje weerstandsdraad in te monteren? Wanneer dat draad
je via een tweetal door de ballonwand gevoerde aansluitdraden op een aparte stroombron wordt aangesloten, zal het
gaan opgloeien. Na korte tijd constateert men dat de kathode
heet wordt. Een speciaal voor dat doel aangebracht laagje
stimuleert de elektronen-emissie (= uitzending).
De gloeidraad heeft met het wezenlijke van de elektronen
buis niets te maken, hij is slechts een hulpje. En zo kan het
dan ook gebeuren dat een diode, ondanks zijn twee elektro
den, toch vier aansluitingen heeft.
Drie elektroden
Veel interessanter wordt de elektronenbuis wanneer we we
ten dat de van kathode naar anode vloeiende elektronen
stroom, de zgn. anodestroom, door middel van een zeer
kleine extra spanning eenvoudig in sterkte te regelen is.
Daarvoor moet de buis voorzien zijn van een derde elektro
de, die de toepasselijke naam van stuurrooster draagt. Dit
rooster is een metalen gaasje dat tussen kathode en anode is
opgesteld en dat de elektronen ongehinderd laat passeren.
Wordt dit rooster echter met de negatieve aansluiting van
een extra gelijkstroombron verbonden, dan zien we dat de
elektronenstroom aanmerkelijk in sterkte terugloopt. Dit is
begrijpelijk, want de aantrekkingskracht van de positieve
anode wordt door de negatieve roosterpotentiaal, zo vlak bij
de kathode, krachtig ondermijnd. Hoe hoger de negatieve
spanning aan het rooster dan ook is, des te kleiner is de
anodestroom. Het aantrekkelijke hiervan is dat een zeer klei-
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15. De triode, versterker van signalen.

ne spanningsvariatie aan het stuurrooster de anodestroom in
hoge mate beïnvloedt. Sluiten we dan ook een kleine wis
selspanning aan op het stuurrooster, dan kunnen we, indien
we een weerstand in de anodeleiding hebben opgenomen,
van de anode een wisselspanning van precies dezelfde golfvorm en frequentie afnemen, een wisselspanning die echter
vele malen hoger is! Zo kan de triode, zoals deze elektronen
buis wordt genoemd, prachtig worden gebruikt om kleine,
elektrische trillingen, die dus in wezen wisselspanninkjes zijn
en die bijv.* afkomstig zijn van microfoon, pick-up of wat
dan ook, te versterken. De anodestroombron is daarbij, dat
is duidelijk, de energieleverancier!

Extra rooster — extra versterking
Maar we kunnen de versterking nog opvoeren. Zo is het mo
gelijk dé anodespanning, die veelal in de buurt van 80 V ligt,
te verhogen. Al spoedig wordt echter het verzadigingspunt
bereikt waarbij toename van de anodespanning geen verde
re versterkingstoename tot gevolg heeft.
Een andere manier is, de terugwerking tegen te gaan
van de anodespanning op het stuurrooster, die een gevolg is
van de door het versterkte signaal sterk variërende anode
spanning. Dit geschiedt op effectieve wijze wanneer tussen
het stuurrooster en de anode een schermrooster wordt aange
bracht dat’ op een bijna even hoge, positieve spanning als
de anode wordt aangesloten. Door de verminderde terugwer40

king en de extra aantrekkingskracht op de negatieve elek
tronen neemt de versterking flink toe. Met enorme snelheid
schieten de elektronen dan ook door de mazen van het
schermrooster heen. Deze versnelling is zo groot dat ze door
hun snelheid andere elektronen uit de anode losschieten.
Daarvan trekt een gedeelte door de aantrekkingskracht van
het schermrooster naar dat rooster toe. Deze secundaire
emissie heeft een daling van de eigenlijke anodestroom tot
gevolg, hetgeen uiteraard niet de bedoeling is. En dus wordt
er nog een derde rooster bijgeplaatst, tussen schermrooster
en anode in, het remrooster. Zoals de naam al zegt, heeft dit
rooster een remmende functie. Het is dan ook met de nega
tieve aansluiting van de anodespanningsbron verbonden. Een
buis met drie roosters is er een met vijf elektroden en heet
daarom penthode.

anode

remrooslcr

schcrmroostcr

stuurrooster

kathode

16. De penthode, grotere versterking door toevoeging van twee roos
ters.
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Buizen voor velerlei doeleinden
Door onregelmatigheden in emissie en andere kleine oorza
ken produceert elke buis een zekere mate van ruis. De penthode met zijn extra schermrooster doet dit in sterkere mate
dan de triode. Daarom worden in gevoelige microfoonversterkers en dergelijke bij voorkeur trioden toegepast; twee
trioden achter elkaar geschakeld in plaats van één enkele
penthode.
Buizen in pick-up- of microfoonversterkers zijn LF- of laagfrequentbuizen, want de frequenties van de te verwerken
elektrische trillingen liggen binnen het hoorbare gebied, dat
is dus tot ca. 20.000 Hz. Buizen in het ontvanggedeelte van
een normale radio krijgen veel hogere frequenties te verwer
ken, wel tot 20.000.000 Hz (20 megaherz) toe. Dit zijn de
HF- of hoogfrequentbuizen. In de antennegedeelten van
FM- en TV-ontvangers zijn deze buizen op hun beurt weer
niet te gebruiken. De frequenties zijn hier zó hoog dat van
speciale very-high-frequency (VHF)-, of ultra-high-jrequency (UHF)-buizen gebruik moet worden gemaakt.
Keren we weer terug naar de LF-buizen, dan ontmoeten we
de in iedere radio, versterker en in elk TV-apparaat ge
bruikte eindbuis, een buis waarvan de elektroden robuust
zijn uitgevoerd en die in staat is een naar verhouding vrij
sterke stroom te verwerken. Deze buis levert dan ook de
energie die nodig is om de luidsprekerconus met voldoende
kracht in het ritme van de versterkte elektrische trillingen
heen en weer te bewegen.
Een grappig buisje is het afstemoog dat zowel in radio-ontvangers als in bandrecorders wordt toegepast. Zo’n afstem
oog is een normale triode met als extra bijzonderheid dat de
bovenzijde van de anode is bedekt met een stof die groen
oplicht, zodra de anode door elektronen wordt getroffen.
Door een bepaalde constructie worden elektronen die van de
kathode komen, gebundeld, zodat slechts een bepaald seg
ment van de anode wordt gebombardeerd. Wordt er nu een
gelijkspanning, de zgn. stuurspanning, op het stuurrooster
aangesloten, dan verwijdt of vernauwt de bundel zich en
het heldergroene segment wordt groter of kleiner. Afstemindicatoren zijn er in verschillende uitvoeringen: als oog en
dan meestal nog met twee gevoeligheden, als uitroepteken en
als magische band. Hoe verschillend ze ook zijn, het prin
cipe is bij al deze systemen hetzelfde.

De kathodestraalbuis
Letterlijk kan men zeggen dat geheel nieuwe werelden voor
ons zijn opengegaan dank zij de KSB, de kathodestraalbuis.
Ook hier hebben we te maken met een gebundelde elektro-
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17. De kathode- of elektronenstraalbuis. 1. gloeidraad 2. kathode 3.
Wehneltcilinder 4. focusseer-elektrode 5. versnel!ingsanode 6. verti
cale af buigplaten 7. horizontale af buigplaten.
nenstraal, maar deze bundeling is heel wat scherper dan bij
de afstcmindicator. Deze elektronenbundel begint zijn reis
weer bij de negatieve kathode en daar tussen deze elektrode
en de anode, afhankelijk van het huistype, een spanning van
1000 a 15.000 V (!) heerst, krijgen de elektronen een gewel
dige snelheid. Toch botsen zij nimmer tegen de anode op om
de simpele reden dat deze in het midden is doorboord. Zo
schiet de elektronenstroom scherp gebundeld dóór de anode,
meestal veranellingsanode genoemd, heen en raakt het beeld
vlak van de buis. Doordat dit vlak, evenals dat bij de TLbuis het geval is, met een fluorescerend laagje is bedekt,
wordt deze aanraking zichtbaar. We zien een scherpe, hel
dere stip precies in het midden van het scherm. Door nu op
vlak bij de anode opgestelde afbuigplaten zekere spanningen
aan te leggen, zal de passerende elektronenstroom al naar
gelang de polariteit van die spanningen worden aangetrok
ken of afgesloten. En omdat er twee horizontale en twee ver
ticale afbuigplaten zijn, is het mogelijk de stip naar elk ge
wenst punt op het beeldvlak te dirigeren. Zeer interessant,
maar als ons oog niet een zekere traagheid bezat, hadden we
aan die over het scherm wandelende stip nog niet veel. Want
dank zij die traagheid en een zekere nalichtingstijd van het
scherm kunnen we de stip allerlei duidelijk zichtbare figuren
laten tekenen. Stel bijvoorbeeld dat op de horizontale platen
(dat zijn de verticaal opgestelde platen die een horizontale
afbuiging bewerkstelligen!) een wisselspanning wordt aan
gesloten, dan zal de straal in het ritme van de frequentie heen
en weer worden gestuurd. Indien de frequentie niet tè laag
is zien we door de traagheid van ons oog een keurig rechte,
horizontale streep. Voeren we bovendien een wisselspanning
toe aan de verticale platen, dan zal de elektronenstraal te/
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gelijkertijd op en neer worden bewogen, hetgeen, afhankelijk
van frequentie- en faseverhoudingen, tot de vreemdste fi
guren kan leiden. Meestal echter sluit men de horizontale
platen aan op een zaagtandspanning. De straal schuift dan
geleidelijk van links naar rechts en aan het eind van zijn
baan gekomen, springt hij abrupt weer naar links. Wordt nu
een wisselspanning synchroon hiermee op de verticale afbuigplaten aangesloten, dan wordt deze volkomen natuur
getrouw op het scherm getekend. Allerlei trillingsverschijnselen kunnen op deze manier zichtbaar worden gemaakt.
Maar ook de lichtintensiteit kan worden geregeld, namelijk
door verandering van een aan het ook hier aanwezige stuurrooster (de Wehneltcilinder) aangelegde gelijkspanning. Hoe
negatiever deze spanning is, hoe meer de lichtstraal zal wor
den onderdrukt en hoe duisterder de zichtbare stip wordt.
De TV-beeldbuis is eveneens een kathodestraalbuis, hoewel,
zoals we later nog zullen zien, de praktische uitvoering enigs
zins anders is. Maar dat doet aan het principe niets af. De
afbuigspanningen zijn bij de beeldbuis van die aard, dat de
stip in hoog tempo het hele beeld veld van links naar rechts
en van boven naar beneden aftast. Zou het hierbij blijven,
dan zagen we slechts een verlichte rechthoek, maar tegelij
kertijd wordt echter de lichtintensiteit moment voor moment
geregeld door de van de TV-zender afkomstige beeldsignalen. Punt voor punt wordt aldus het beeld op het scherm op
gebouwd.

De nuvistor
Een geheel nieuw type radiobuis is de nuvistor. Deze elek
tronenbuis is, hoewel in principe gelijk aan de gangbare ra
diobuis, een aanmerkelijk verbeterde versie daarvan. Haar
gunstige eigenschappen zijn verkregen door een geheel nieu
we fabricagemethode toe te passen. Wordt de normale elek
tronenbuis voor een groot gedeelte met de hand gemaakt, de
nuvistor wordt geheel machinaal vervaardigd. In tegenstel
ling tot de normale, glazen elektronenbuis, is de nuvistor uitgevoèrd in metaal en keramisch materiaal waardoor het mo
gelijk is de buis bij 1000 °C. vacuüm te zuigen. Een uitste
kende ontgassing is daarvan het resultaat. Bij normale bui
zen stelt het glas een limiet aan deze temperatuur. In de nu
vistor vormt iedere elektrode met zijn drager een zeer stijf
geheel dat door de kleine massa in hoge mate bestand is te
gen schokken en trillingen. Bovendien munt de nuvistor uit
door een uitermate lange levensduur, het bestand zijn tegen
zeer hoge omgevingstemperaturen, zijn geringe afmetingen
(11 mm doorsnede!) en een geringe ruisfactor. Al met al
ideale mechanische en elektrische eigenschappen, die er ze-
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18. Enkele symbolen voor buizen. De gloeidraden worden meestal
niet getekend.
ker toe zullen bijdragen dat de nuvistor meer en meer voor
algemene doeleinden zal worden gebruikt. Vooral zal dit
van belang zijn wanneer zeer hoge frequenties en miniaturi
sering een rol spelen.

7. DE TRANSISTOR

De laatste jaren hebben we de vrij snelle ontwikkeling kun
nen meemaken van de transistor, een voor velen ietwat ge
heimzinnig ding dat in één adem wordt genoemd met de
zakradio. Dit laatste is begrijpelijk, want het is juist de mo
derne, kleine zakradio die zijn bestaansrecht aan de transis
tor te danken heeft. Maar is de transistor wel zo'n geheim
zinnig ding? Nee, want hij is evenals de eleklronenbuis niets
anders dan een versterker-element waarmee elektrische sig
nalen kunnen worden versterkt. Maar aangezien dit ver
sterken volgens geheel andere principes gaat, is de transistor
zeker geen radiobuis, ook niet een soort radiobuis. De tran
sistor is een product van de halfgeleidertechniek, waarbij de
atomaire opbouw van het kristal, in dit geval het germaniumkristal, een hoofdrol speelt. Daarbij vergeleken is de wer
king van de oude, vertrouwde radiobuis heel wat eenvoudi
ger. Om evenwel in grote lijnen de werking van de transis
tor te kunnen begrijpen, hoeven we gelukkig geen diepgaan
de kennis van de atoomfysica te bezitten!

Stroom in één richting
Uit hoofdstuk 1 weten we nog dat er stoffen bestaan die noch
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geleider, noch isolator zijn, de zgn. halfgeleiders. Germanium is zo’n stof. Dit slechte geleidingsvermogen vindt zijn
oorzaak in het feit dat dit materiaal niet helemaal zuiver is.
Het is enigszins verontreinigd, dat wil zeggen: er bevinden
zich kleine hoeveelheden van een ander element in de kris
talstructuur. Zonder deze minuscule verontreinigingen zou
het germaniumkristal een vrij goede isolator zijn. Verontreinigingselementen zijn bijv, arsenicum en indium, beide zeer
verschillende stoffen die zich op geheel eigen wijze aan het
germanium binden.
Voegt men nu een met arsenicum verontreinigd stukje ger
manium samen met een met indium verontreinigd deeltje,
dan blijkt het aanrakingsvlak een elektronenstroom in de ene
richting aanmerkelijk beter te geleiden dan in de andere rich
ting. Men heeft nu een weerstand waarvan de waarde voor
beide stroomrichtingen verschillend is. De weerstand in de
zgn. sperrichting is zo hoog dat er onder normale omstandig
heden nagenoeg geen stroom kan vloeien. In de doorlaat
richting daarentegen ontmoeten de elektronen vrijwel geen
weerstand. We zien hier weer hetzelfde verschijnsel als bij
de twee-elektrodenbuis, de diode, waar de elektronenstroom
immers ook slechts in één richting kon passeren. De weer
stand met zijn sper- en doorlaatrichting noemen we daarom
ook een diode. Deze dioden die afhankelijk van het gebruik
te kristal, germanium- of siliciumdioden worden genoemd,
worden tegenwoordig op grote schaal toegepast.
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19. A De diode in doorlaatrichting geschakeld. Er is stroomdoorgang,
het lampje brandt.
B. De diode in sperrichting geschakeld (batterij omgepoold). Geen
stroomdoorgang, het lampje brandt niet.
(N=negatief, P=positief)
De transistor: twee dioden
De transistor is opgebouwd uit twee van zulke dioden, die
met tegengestelde sperrichting met elkaar zijn verbonden.
De uiteinden en het knooppunt zijn met aansluitdraden ver
bonden, in totaal dus drie. Het ene uiteinde noemt men de
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20. De transistor, evenals de elektronenbuis, versterker van signalen.
emitter (E), het andere de collector (C) en het gemeenschap
pelijke knooppunt de basis (B).
Wordt nu een batterij in de sperrichting over collector en ba
sis aangesloten, dan zal vanwege de grote weerstand slechts
een uiterst gering stroompje gaan lopen. Maar, en dat is het
interessante van de transistor, de stroom zal in sterke mate

c
B

E
21. Symbolen van germaniumdiode en transistor.
NB: de stroomdoorgang door de diode is tegen de pijlrichting in.
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toenemen, zodra een tweede batterij in de doorlaatrichting
over emittor en basis wordt aangesloten. De door deze batte
rij in de gemeenschappelijke basis geïnjecteerde elektronen
beïnvloeden nl. de grootte van de weerstand van de collectorbasis-overgang en wel zo, dat een kleine stroom door de basis-emitter-overgang een aanmerkelijke weerstandsverlaging
(dus een flinke stroomtoename) van de collector-basis-overgang tot gevolg heeft, Wordt de stroom door de emitter (=
uitzender) dan ook op een of andere manier in sterkte ge
varieerd, dan verandert de stroom door de collector (= ver
zamelaar) mee, in precies hetzelfde ritme, doch in veel ster
kere mate. Zo vinden we een klein signaaltje aan de ingang
als een versterkt signaal aan de uitgang terug!

Buis contra transistor
Zowel de elektronenbuis als de transistor zijn dus versterker-elementen. Maar welke is nu de beste, de forse ‘pit’ of
het pietepeuterige driepootje? Dit is eenvoudig te zeggen:
geen van beide. Buis zowel als transistor hebben bepaalde
eigenschappen die wel zó verschillend zijn dat een vergelij
king moeilijk te maken is en die er de oorzaak van zijn dat
beide versterker-elementen op grote schaal en broederlijk
naast elkaar worden toegepast. Veel schakelingen zijn slechts
mogelijk dankzij de transistor, andere weer dankzij de buis.
Laat ons teneinde dit te kunnen inzien, de specifieke eigen
schappen van de buis en de transistor eens bekijken.
Om te beginnen mist de transistor de in de elektronenbuis
zo noodzakelijke gloeidraad. Dit is een groot voordeel, want
zoals we hebben gezien, vervult de gloeidraad slechts een
nevenfunctie. Hij is dus een noodzakelijk kwaad dat niet
alleen nodeloos energie verbruikt, maar ook een zekere op
warmtijd vergt en bovendien kans kan geven op brom. De
gloeidraad wordt namelijk gewoonlijk met wisselstroom ge
voed, omdat deze zonder meer via de voedingstransformator
van het lichtnet betrokken kan worden. Deze wisselspanning
(6,3 V) wil wel eens een minuscuul wisselspanninkje op het
stuurrooster induceren, hetgeen, indien het een buis aan de
ingang van een gevoelige versterker betreft, als een hinder
lijke brom in de luidspreker hoorbaar kan worden. Dit is
weliswaar te omzeilen door de gloeidraad met gelijkstroom
te voeden, maar dat vergt weer extra voorzieningen.
Een voordeel van de transistor is ook de lage bedrijfsspanning in tegenstelling tot de hoge anodespanning die de buis
voor een goede werking nodig heeft. Zo heeft de transistor
genoeg aan een spanning van enkele volts, forse powertransistors, die het signaal aan de luidspreker moeten afgeven,
wat meer. Maar de spanning alléén, dat weten we, zegt nog
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niets over het energieverbruik. Wie evenwel zou verwachten
dat door de transistor met zijn lage bedrijfsspanning meer
stroom zou vloeien dan door de buis, vergist zich! Niet al
leen de spanning, ook het energieverbruik is uiterst gering.
Vandaar dat het mogelijk is transistorradio’s maandenlang
op enkele kleine batterijtjes te laten spelen. Toepassing van
batterijen betekent bovendien een volkomen onafhankelijk
heid van het lichtnet en een in alle omstandigheden veilig
gebruik, wat vooral voor beginnende radio-enthousiasten
aantrekkelijk is. Voegen we daarbij de minuscuul kleine af
metingen, de grote schok- en trilvastheid, de uiterst lange
levensduur welke de transistor heeft in verhouding tot de
buis, dan zijn we al gauw geneigd te denken dat deze laatste
binnen afzienbare tijd niet meer gebruikt zal worden. Maar
dat is toch niet het geval, want de buis is van nature veel sta
bieler, dat wil zeggen dat hij veel minder afhankelijk is van
temperatuur- en spanningsschommelingen. De buis produ
ceert ook minder ruis vooral in laagfrequentschakelingen en
kan grotere vermogens dissipiëren, hetgeen vooral bij krach
tige eindversterkers van belang is.
Uit het een en ander is duidelijk dat aan de juichkreet fulltransistorized, die sommige apparaten zoals recorders en
huiskamerradio’s nogal eens vergezellen, niet al te grote
waarde moet worden gehecht, want diezelfde apparaten zou
den het met buizen even goed doen.
Het is een feit dat de transistor meer en meer wordt toege
past, maar ook deze transistor staat nog midden in een
stormachtig verlopende ontwikkeling. De buis evenwel blijft
niet achter. We hoeven slechts te denken aan de nieuwe ver
sie, de nuvistor! Hoe zou men een oordeel kunnen vellen?
We kunnen dan ook, zolang het geen draagbare apparatuur
betreft, twee dingen doen: óf vertrouwen op de fabrikant die
steeds weer poogt een zo gunstig mogelijk compromis te vin
den tussen technische en economische factoren, óf afwach
ten wat de toekomst brengt. Weet, indien u dit laatste kiest,
dat u dan blijft wachten . . . !

8. GEEN ONTVANGST
ZONDER ZENDER
Wat ziet u wanneer u in het binnenste van uw radiotoestel
kijkt? Een ontstellend grote hoeveelheid vreemde onderdeel
tjes, bekroond met een aantal al dan niet stoffige radiobui
zen en minuscule transistortjes.
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Het klinkt u wellicht wat vreemd in de oren, maar wist u dat
u de werking van al die onderdeeltjes kent? Want wat u ziet
zijn voornamelijk weerstandjes en condensatoren, een aan
tal spoelen en enkele transformatoren, onderdelen dus die
we in vorige hoofdstukken besproken hebben. Is het niet
wonderlijk dat uit dit luttel aantal soorten onderdelen een
complete radio opgebouwd wordt. Wie dit eenmaal beseft,
ziet ook meteen in dat het begrijpen van de werking van ra
dio- en TV-ontvangers beslist niet moeilijk hoeft te zijn.
Daarom bespreken we vervolgens hoe we door de reeds be
sproken onderdelen in verschillende schakelingen samen te
voegen, de elektronen op gang kunnen krijgen om muziek en
beeld in onze huiskamer te brengen. Aangezien het over
brengen van beelden wat gecompliceerder in z’n werk gaat dan
dat van geluid, nemen we dit laatste eerst eens onder de loep.
Van stemgeluid tot elektrische trilling
Onze ontdekkingsreis begint bij de zender, want daarvan
zijn we tenslotte afhankelijk. De zender heeft tot taak de
laagfrequente wisselstroompjes die het gevolg zijn van door
spraak of muziek teweeggebrachte luchttrillingen, op dusda
nige wijze te bewerken dat ze door de zendantenne kunnen
worden uitgestraald. Het begin van de zender is dan ook de
microfoon, een instrument waarvan de trilplaat, het mem
braan, natuurgetrouw meetrilt met de omringende lucht, het
geen bijv, het geval is wanneer de omroeper in de microfoon
spreekt. Deze luchttrillingen zijn verre van regelmatig, in
tegendeel. Het stemgeluid varieert steeds in toonhoogte,
sterkte en klank, zodat het microfoonmembraan op de meest
grillige wijze heen en weer trilt. En zoals we ons nog uit
hoofdstuk 2 herinneren wordt, doordat aan het membraan
een spoeltje is bevestigd dat vrij in een sterk magnetisch veld
kan heen en weer bewegen, in dit spoeltje een spanninkje
opgewekt dat qua frequentie en golfvorm volkomen identiek
is met de geluidstrillingen; een laagfrequent-wisselspanninkje met een minimum periodental van ca. 20 Hz en een maxi
mum van ca. 16.000 Hz. Denk overigens niet dat u een fietslampje kunt laten branden door krachtig in zo’n microfoon te
gaan spreken. Afhankelijk van het type bedraagt de span
ning ongeveer 1/1000 V (1 millivolt). En het afgegeven ver
mogen is ook veel te klein.
Zendt men de muziek van een grammofoonplaat uit, dan
zijn het de mechanische trillingen van de naald die in elektri
sche stroompjes worden omgezet. Betreft het een uitzending
van een geluidsband (wat meestal het geval is), dan is het de
magnetische band-informatie die de elektrische spanninkjes
opwekt.
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Vanaf dit moment tot aan het moment dat de luidsprekerconus in uw huiskamer in beweging komt hebben we uitslui
tend en alleen met de ijverige elektronen te maken!
De ether in . . . ?
Voorlopig zijn de elektronen, hoezeer van goeden wille ook,
nog niet in staat veel te presteren. Het microfoon-, pick-upof geluidsbandspanninkje, of anders gezegd, het LF-signaal,
is te zwak. Door middel van een aantal achter elkaar gescha
kelde elektronenbuizen wordt het flink versterkt en daar
na ... , daarna wordt het zeker de zendantenne ingestuurd?
Dit is zeker niet het geval! Laagfrequent trillingen, hoe sterk
ook, richten in de antenne niet veel uit. Hoogfrequent-trilïingen, wisselspanningen dus met een zeer groot aantal wis
selingen per seconde, daarentegen wel. Wanneer zo’n HFstroom de zendantenne wordt ingestuurd raakt de omrin
gende ether in beroering. De ether is een onzichtbaar, fic
tief fluïdum waarin zich elektromagnetische golven kunnen
voortplanten. Dit laatste is belangrijk, de ether, op zich ge
nomen, niet zozeer. Belangrijk is te weten dat de antennestroompjes van hoge frequentie rondom de zendantenne zo
wel elektrische als magnetische velden opwekken, die als
elektromagnetische golven onverbrekelijk met elkaar ver
bonden zijn. Deze golven verwijderen zich steeds verder van
de antenne, totdat ze, evenals dat met watergolven van een
in beweging gebracht wateroppervlak het geval is, langza
merhand zwakker worden. Wanneer dat precies is, hangt niet
alleen af van de sterkte, maar ook van de frequentie van de
hoogfrequent-trilling, zoals we het verder in het boek zullen

zien.
Van LF tot HF
Weer terug naar de zender. We hebben een sterk LF-signaal
en wat de antenne in moet is een HF-trilling. Wat nu? Dat
is heel eenvoudig. We laten een speciale schakeling, een oscillator, de HF-trilling opwekken, een trilling die uiterst con
stant van frequentie is en een zeer zuivere sinusvorm heeft.
Deze trilling wordt vervolgens met het LF-signaal samenge
voegd. Het gevolg is dat de HF-trilling in het ritme van de
LF-trilling in sterkte meevarieert. En zo fungeert de aldus
gemoduleerde HF-trilling als draaggolf, beter gezegd draagfrequentie van het LF-signaal. Doordat de sterkte, dat wil
dus zeggen de amplitude van het HF-signaal wordt gemodu
leerd, noemt men dit amplitude-modulatie (AM).
Eenmaal aangekomen in de radio-ontvanger worden beide
signalen weer van elkaar gescheiden; het LF-signaal is op
zijn plaats van bestemming.
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De oscillator
Een elektronenbuis, een condensator, enkele spoelen en een
gelijkspanningsbron van ongeveer 100 V, ziedaar de kleine
hoeveelheid benodigdheden ter opwekking van een wisselstroompje. Hoog- of laagfrequent, dat ligt aan de capaciteit
van de condensator en de zelfinductie van de spoel. Want
spoel en condensator zijn parallelgeschakeld, zodat de LCwaarde de voorkeurs- of resonanliefrequentie bepaalt waar
op de zgn. trillingskring zal gaan werken. Hoe gaat dat in
zijn werk? Beschouwen we fig. 22, waarin we een triode ge
tekend zien waarvan de kathode normaal op de minzijde van
de anodespanningsbron is aangesloten en de anode via een
spoel (L2) op de positieve klem. De LC-kring is aangesloten
over stuurrooster en kathode. Zodra de anodespanning
wordt ingeschakeld, zal er een stroompje van kathode naar
anode gaan lopen. En aangezien L2 in serie is geschakeld
met de anode, doorloopt dit stroompje ook deze spoel. Nu
heeft deze spoel eenzelfde wikkelrichting als de zich in de
nabijheid bevindende spoel LI en dus wordt tijdens het aan
groeien van de anodestroom een minieme spanning in spoel
LI opgewekt. En nu komt er een prachtige wisselwerking!
Want de spanning in LI laadt de parallelcondensator op
waardoor het stuurrooster positief wordt. Gevolg: de anode
stroom neemt toe. Maar niet veel, want inmiddels ontlaadt
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22. Triode als oscillator geschakeld. Het versterkte signaal wordt naar
het rooster teruggevoerd.
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de condensator zich over spoel LI, zodat het rooster weer
negatief wordt. De anodestroom vermindert dan ook onmid
dellijk en induceert via L2 in LI een stroompje dat tegenge
steld is aan dat welke hij bij het aangroeien induceerde. De
andere plaat van de condensator wordt dan ook opgeladen,
terwijl het rooster nog negatiever wordt. Doch direct daarna
ontlaadt de condensator zich, het rooster wordt minder ne
gatief en de anodestroom neemt weer toe. We zijn weer op
ons uitgangspunt! We hebben nu een steeds variërende ano
destroom met een frequentie die bepaald wordt door de
LC-waarde. De anodespanningsbron levert steeds juist vol
doende energie om de aldus opgewekte trilling aan de gang
te houden, net zoals de veerspanning van een uurwerk de
slinger in beweging houdt. De schakeling oscilleert.

Van oscillator tot zendantenne
De aldus opgewekte HF-trilling wordt vervolgens flink ver
sterkt en naar de stuur- of eindtrap gevoerd. Aan deze eindtrap is door middel van enkele forse spoelen, inductief dus,
de zendantenne gekoppeld. Het LF-signaal wórdt erbij ge
voegd, hetgeen in principe eenvoudig is te verwezenlijken
door middel van een modulatietransformator die de voe
dingsspanning van de eindbuis moduleert en dan is het zo
ver, dat de muziek de lucht in gaat!

Frequentie en golflengte
Eigenlijk is dat gegoochel met golflengten maar een vreem
de gewoonte! Men zegt: de golflengte van Hilversum I is
402 meter, maar wat doet dat er toe? Het gaat immers om
de frequentie waarop de zender is afgestemd en die voor ie
dere zender weer anders is. Kennen we deze frequentie, dan
kunnen we onze radio, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien, daar op afstemmen. De frequentie is dan ook
hoofdzaak, de golflengte slechts een gevolg. Het hanteren
van zulke indirecte begrippen werkt verwarrend en bevor
dert niet bepaald een juist inzicht. Niet dat het verband
frequentie-golflengte moeilijk te begrijpen zou zijn, integen
deel, maar waarom het moeilijker gemaakt dan nodig is?
Stel dat we bij elke toon die een piano voortbrengt, gingen
zeggen: ‘Hoor, een toon met een golflengte van zo- of zoveel
meter!’ Nee, dat zeggen we niet. We hebben het over de a
enkelgestreept of over de e dubbelgestreept of, indien we ons
meer natuurkundig willen uitdrukken, over een toon van
zoveel herz. Ook hier is het begrip golflengte secundair. Het
is eerst van belang, zodra we het terrein van de akoestiek
betreden. Dan is het pas belangrijk te weten dat de geluidstrillingen zich met een bepaalde snelheid door de lucht be53

wegen (± 330 m/sec) en dat een hoge toon een kleinere golf
lengte heeft dan een frequentie die slechts een gering aan
tal trillingen per seconde heeft.
Dit is met de hoogfrequent-trillingen die de zender uitzendt,
ook het geval. De door deze trillingen ontstane ethergolven
hebben een golflengte die ook hier afhankelijk is van de
voortplantingssnelheid en van de zendfrequentie. Maar aan
gezien het hier geen geluids- doch elektromagnetische gol
ven betreft, ligt de voortplantingssnelheid veel hoger. Deze
is namelijk gelijk aan die van het licht (300.000 km/sec.).
Ook hier is het duidelijk dat hoe hoger de zendfrequentie is,
hoe kleiner de golflengte is. Deze kennis over de golflengten
is slechts noodzakelijk indien we de voortplantingsverschijnselen willen bestuderen, maar zodra we op een bepaalde zen
der gaan afstemmen, werken we met elektrische trillingen
die door de golven in de ontvang-antenne zijn opgewekt en
die dezelfde frequentie hebben als de in de zendantenne ge
stuurde trillingen. En dus stemmen we af op een zekere fre
quentie. Verwarringen zijn dan uitgesloten.

De voortplanting van golven
Maar nu we het tpch over golflengten hebben, kunnen we
meteen eens kijken hoe ze zich gedragen. Denk niet dat de
langere golflengten, die veroorzaakt worden door de lagere
frequenties, dat op dezelfde wijze doen als de kortere golf
lengten, die teweeggebracht worden door de hogere frequen
ties.
Wat de omroepfrequenties betreft onderscheiden we drie ge
bieden: de lange, midden en korte golven. Wat daaronder
komt valt nu buiten beschouwing, maar wordt belangrijk
wanneer we de FM- en TV-zendfrequenties gaan bekijken
(hoofdstuk 18). Welnu, de indeling van deze drie grote ge
bieden is als volgt:
middengolf lange golf
korte golf
200-600 1000-2000 meter
10- 200
kHz (1000 Hz)1
300-150
30.000-1500 1500-500
Golven met een golflengte van 200 tot 2000 meter welke
vallen in het midden- en lange-golfgebied, planten zich niet
zuiver rechtlijnig voort, doch buigen met het aardoppervlak
mee naar alle richtingen, want een normale, ongerichte zend
antenne straalt zijn trillingen rondom uit als een reflectorloze lamp. Vooral met lange golven zijn geweldige afstanden

l.Het omrekenen van golflengte naar frequentie en omgekeerd is
300.000 ( = voortpl. snelh.)
eenvoudig: golflengte in meters----- frequentie in
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te overbruggen, hoewel daar onvoorstelbaar grote energieën
voor nodig zijn.
Heel anders gesteld is het met de korte golven! Deze planten
zich nagenoeg rechtlijnig voort. Deze golven, de zgn. grond
golven, volgen het aardoppervlak wel enigszins, doch ze
brengen het niet ver. Ze zijn spoedig verzwakt. Als er dan
ook geen Kenelly-Heaviside-laag bestond, zouden ze wel
licht nooit zo’n opgang hebben gemaakt als thans het geval
is. Die Kenelly-Heaviside-laag — genoemd naar de onderzoe
kers - is een laag geïoniseerde lucht, de ionosfeer, die zich
op een afstand van zo’n 200 a 400 km rondom de aarde be
vindt. Deze laag heeft de prachtige eigenschap radiogolven
terug te kaatsen. De golven die door het kortegolfstation
worden uitgezonden, bereiken voor een groot deel en onder
verschillende hoeken deze laag en worden daar, afhankelijk
van hun invalshoek, onder een zekere uitvalshoek terugge
kaatst. Een enorm eind van de zender vandaan raken ze het
aardoppervlak dat ze weer naar de Heaviside-laag, zoals deze
laag kortweg ook wel wordt genoemd, terugkaatst. En zo
gaat dat maar door tot de golven verzwakken. Vaak gebeurt
dit pas, nadat ze de aarde meerdere malen rondgetrokken
zijn! Het is om deze reden dat de reikwijdte van kortegolfstations ondanks betrekkelijk geringe energieën zo geweldig
groot kan zijn. Vooral zendamateurs maken er een sport van
om met zo klein mogelijk zendvermogen met zo veel moge
lijk landen en werelddelen te werken.
Maar de medaille heeft ook haar keerzijde; een nadeel is de
hinderlijke fading die kan optreden en die het gevolg is van
het tegenwerken van twee golven die elk onder een andere
hoek zijn uitgestraald waarbij de ene golf bijv, vier maal en
de andere vijf maal is teruggekaatst, waarna ze toevalliger
wijze beide op dezelfde ontvangantenne terechtkomen. Door
dat de Heavisidelaag niet als een betonnen plafond constant
op één hoogte hangt, maar doorlopend van hoogte en in
dichtheid verandert, is de mate van tegenwerking (of mede
werking, want dat is uiteraard ook mogelijk) van de twee
golven eveneens aan variaties onderhevig. Het signaal zakt
dan ook steeds weg, komt weer op, zakt weer weg . . . Ge
lukkig is lichte sluiering zoals het weinig gebruikte Neder
landse woord zegt, door een bepaalde schakeling in de ont
vanger vrij goed op te vangen. Deze schakeling wordt in
hoofdstuk 13 besproken.
Bandbreedte
Kan men een onbeperkt aantal zenders in een golflengtegebied onderbrengen? Helaas, dat kan men niet, want ieder
station heeft een frequentiegebied nodig, waarvan de omvang
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wordt bepaald door de hoogste tonen die men wil uitzenden.
Dit lijkt wellicht vreemd. Bij amplitudemodulatie wordt im
mers de sterkte van het HF-signaal gewijzigd en niet de fre
quentie? Inderdaad, maar er schuilt een klein addertje on
der het gras; wanneer twee verschillende frequenties worden
gemengd, ontstaan twee nieuwe frequenties, de som van
beide en het verschil. Stel dan ook dat een station als zend
frequentie 1000 kHz heeft en dat dit station een toon uit
zendt met een frequentie van 1000 Hz, ofwel I kHz. Dan
ontstaan er twee zijbanden ter weerszijde van de draagfrequentie en wel één op 1000 kHz 4- 1 kHz = 1001 kHz en
één op 1000 kHz — 1 kHz = 999 kHz. Een gebied dus met
een breedte van totaal 2 kHz. Een amplitude-gemoduleerde
zender, dat zijn dus alle zenders op de korte, midden en lan
ge golf, heeft dan ook een frequentiegebied nodig gelijk aan
twee maal de hoogst uitgezonden frequentie. Internationaal
is nu vastgesteld dat de hoogste frequentie die mag worden
uitgezonden, 4500 Hz mag bedragen, zodat de bandbreedte
per zender niet boven 9000 Hz komt. Een hele beknibbeling
als men bedenkt dat we tot ongeveer 16000 Hz kunnen ho
ren, maar aan de andere kant is het aan deze regeling en de
naleving daarvan te danken dat ieder land nog enigszins aan
zijn trekken komt. Er zijn door deze regeling ca. 125 plaat
sen of kanalen op de middengolf beschikbaar, waarvan er
verschillende tegelijkertijd door ver van elkaar verwijderde
stations kunnen worden gebruikt.
Het kortegolfgebied heeft heel wat meer ruimte. Van 10200 meter lijkt niet veel, maar het is het wel degelijk! Het is
een gebied van 1500 tot 30.000 kHz, een gebied dus dat
maar liefst 28.500 kHz omspant! Waaruit nogmaals de on
overzichtelijkheid van de golflengte-aanduidingen blijkt. Vol
gens dezelfde 9 kHz-bandbreedte-norm is op de korte golf
dan ook plaats voor liefst 3000 stations! En op de lange golf
slechts 15 stuks . . .

9. DE EENVOUDIGE ONTVANGER

Golven van allerlei lengte, veroorzaakt door de honderden
en honderden zenders met ieder hun eigen zendfrequentie,
omspannen onzichtbaar voor het oog dag in dag uit de aar
de, omspoelen onze antenne en doen daarin hoogfrequentstroompjes ontstaan. Die stroompjes zijn heel zwak, maar
verder zijn ze volkomen identiek aan de door de zenders op
gewekte trillingen.

i
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Laat ons eens zien wat de eenvoudigste manier is om uit deze
warwinkel van antennestroompjes één bepaalde frequentie
uit te kiezen en deze hoorbaar te maken.
Afstemkring
Daartoe verbinden we de antenne met een afstemkring, dat is
een parallelschakeling van een spoel met een condensator.
De andere zijde van deze kring wordt met de aarde verbon
den. Dit is zeer belangrijk, want de boven de aarde gespan
nen antenne vormt hiermee een condensator; aarde en an
tenne zijn beide geleiders, en de lucht daartussen is een nietgeleider. Deze condensator is door de aansluiting op de af
stemkring parallel daarmee verbonden. Op deze wijze vormt
de antenne met de aarde een onverbrekelijk deel van de af
stemkring. Denk niet dat de aardverbinding bij een moderne
radio overbodig zou zijn! Want al hoeft u geen aardleiding
door de kamer te leggen, hij is wel aanwezig, nl. via de ver
binding met het lichtnet. Dat deze verbinding naar de aarde
geen rechtstreekse is maar een zgn. elektrische, is in de mees
te gevallen geen bezwaar, het toestel is wel dermate gevoelig
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23. Nogmaals enkele symbolen gebruikt in schema’s. Daarboven een
zgn. LC- en een RC-kring, kringen dus, die zijn opgebouwd uit resp.
een spoel, een condensator en een weerstand met een condensator. De
letters L-C-R maken een kernachtige aanduiding mogelijk.
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24. De eenvoudigste ontvanger, bestaande uit afstemkring plus detec
tor.
dat de meeste stations nog wel goed genoeg worden ontvan
gen.
Goed, antenne en aarde zijn op de afstemkring aangesloten
en zoals we weten zal de LC-combinatie in resonantie raken
met één bepaalde frequentie. Voor die ene frequentie is de
impedantie van de kring uiterst laag, zodat in de kring een
naar verhouding vrij sterke stroom (die nochtans uiterst ge
ring is!) gaat lopen; van de ene condensatorplaat door de
spoel naar de andere plaat en andersom. Deze stroom bouwt
relatief hoge spanningen op over spoel en condensator en
wordt in stand gehouden door de antennetrilling die steeds
een zeer klein deel van zijn energie afstaat. De elektronen in
de kring krijgen elke keer als ze van richting veranderen als
het ware een klein zetje, net zoals de klokslinger, die we bij
de oscillator tegenkwamen. Voor alle andere, dus niet-afgestemde frequenties treedt dit opslinger-effect niet op, waar
door deze geen of nagenoeg geen spanning in de kring ver
oorzaken.
En wat hebben we dus bereikt? We hebben nu over de kring
de spanning van één enkele frequentie! Welke frequentie
hangt af van een bepaalde LC-waarde. Maken we beiden of
één van beiden in waarde regelbaar, dan kunnen we zonder
meer op elke gewenste frequentie afstemmen. Dat gebeurt
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wanneer we een variabele condensator nemen. Dat is een in
strument dat er uit ziet als een soort pureemes: twee stellen
platen, waarvan elk stel onderling doorverbonden is en die
om en om in elkaar kunnen schuiven, hetgeen het geval is
wanneer we aan de afstemknop gaan draaien. Hoe verder de
draaiende platen tussen de vaste worden ingedraaid, hoe gro
ter de capaciteit wordt.
De spoel is niet variabel uitgevoerd. De waardeverandering
van de condensator is zo groot dat in combinatie met een
vaste spoel een heel golflengtegebied kan worden bestreken.
Willen we een station van een ander golflengtegebied ont
vangen, de lange golf bijv., dan moeten we een andere spoel
inschakelen. Dit geschiedt door middel van een golflengteschakelaar. Maar zulke verlangens hebben we nog niet. We
zouden immers de eenvoudigste ontvanger zien te verwezen
lijken.

Van HF tot LF: detectie
Het afgestemde signaal is, zoals we weten, een door de laagfrequenttrilling gemoduleerde hoogfrequent-wisselspanning.
Zouden we een gevoelig luisterapparaat, een koptelefoon
bijv., op de afstemkring aansluiten, dan zouden we van die
steeds veranderende spanninkjes niet veel gewaar worden.
De frequentie ligt nl. zo hoog dat de telefoon niet zou rea
geren en zou hij dat wel doen, dan zouden we nog niets ho
ren, want ons oor gaat slechts tot zo’n 16000 Hz. En dus
moeten we een installatie achter de afstemkring schakelen
die de HF-component van het LF-signaal scheidt, een zgn.
detector. Schrik niet, want deze installatie is minder inge
wikkeld dan u misschien denkt.
LF-patroon
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HF-trilling
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25. Het gemoduleerde HF-signaal. Een HF-trilling waarvan de
amplituden in het LF-ritme variëren.
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Laat ons eerst nagaan hoe de preciese vorm is van het ge
moduleerde HF-signaal. Oorspronkelijk een zuivere sinusoïde waarvan alle amplituden even hoog waren, heeft de
LF-trilling de zuivere sinusvorm weliswaar niet aangetast,
doch de amplitude wél en wel zodanig dat op elk moment de
negatieve halve perioden gelijk zijn aan de positieve (fig. 25).
Het resultaat is een hoogfrequente trilling die doorlopend in
sterkte varieert, een variatie die afhankelijk is van de fre
quentie en de sterkte van het LF-signaal. Zouden we het nu
voor elkaar kunnen krijgen om bijv, alle negatieve, halve
perioden te onderscheppen, dan zouden we al een heel eind
verder zijn. We zouden dan immers geen HF-trilling meer
hebben doch HF-stroomstootjes in één richting, eveneens
in de cadans van het LF-signaal. Op deze uiterst snelle
stroomstootjes zou de koptelefoon weliswaar niet kunnen
reageren, maar anders wordt het wanneer een klein reser
voirtje zou worden tussengeschakeld. Dit zou door de HFstroomstootjes steeds worden bijgevuld, terwijl hel momen
tele niveau (de LF-component) ook steeds aan de koptele
foon zou worden medegedeeld, zodat deze laatste daarop
zou kunnen reageren.
En ziet hoe deze ingewikkeld lijkende opgave in de praktijk
op verbluffend eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd!
Het onderscheppen van de negatieve halve perioden, het
gelijkrichten van het signaal, kan al heel gemakkelijk ge
schieden met behulp van bijv, een germaniumdiode. Want
zoals we in hoofdstuk 7 hebben gezien, laat deze halfgelei
der de elektronen slechts in één richting door. En dus ver
binden we zo'n germaniumdiode met de afstemkring en zon
der moeite krijgen we een gelijkgerichte HF-stroom, een ge
lijkstroom met pulserend karakter.
En dan het reservoir. Ook al zo eenvoudig. Wat immers is
daarvoor beter te gebruiken dan een condensator? Welnu, die
verbinden we enerzijds met de germaniumdiode en anderzijds
met de nog niet aangesloten aansluiting van de afstemkring.
Verbinden we de koptelefoon nu parallel aan de condensator,
die een betrekkelijk geringe capaciteit moet hebben, dan ho
ren we muziek! Want de LF-trillingen die naar de koptelefoon
gaan, bekrachtigen daarin twee kleine elektromagneetjes, zo
dat een er vlak vóór bevestigd metalen trilplaatje in het LFritme gaat meetrillen.
Kosteloos!
Is het niet wonderlijk, deze ontvangst van een zender zonder
dat het ons ook maar iets aan energie kost? Het apparaatje
werkt geheel en al op de door de zender uitgestraalde ener
gie. Het is dan ook wel noodzakelijk dat het zendersignaal
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zo krachtig mogelijk op de afstemkring komt. En daarom
mag de zender niet te ver verwijderd zijn, terwijl de antenne
en de aardverbinding deugdelijk dienen te zijn uitgevoerd.

10. ANTENNE EN AARDE

Het is door middel van de antenne dat de door de zenders
uitgezonden trillingen in onze ontvanger komen. Dit lijkt
een volstrekt overbodige opmerking, maar wie de verzakte
spinnewebben die triestig boven de vele binnenplaatsjes en
tuintjes in de stad met alle winden meebungelen, aan
schouwt, vraagt zich toch wel eens af of de bezitters van de
ze halfvergane voorwerpen wel eens hebben stilgestaan bij
het doel ervan.
De antennestroompjes die door de draad van een goede an
tenne lopen, komen, afhankelijk van de veldsterkte van het
sterkste station, de 1 ^A toch niet ver te boven. Dat is dus
1 miljoenste A! De spanning van het signaal is al niet veel
hoger en het is dan ook begrijpelijk dat de geringste verlie
zen in antenne of toevoerleiding al merkbaar nadelige ge
volgen hebben. Zeg niet dat u een zeer gevoelig toestel heeft
waar dat allemaal niets bij uitmaakt, want gevoelig of niet,
de gunstige eigenschappen van welke ontvanger dan ook
komen pas goed tot hun recht, indien het antennesignaal zo
sterk mogelijk is. Dan immers zal de verhouding signaalstoringen ook bij verafgelegen stations het gunstigst zijn en
dan ook krijgt u al luide muziek bij slechts gedeeltelijk
opengedraaide sterkteregelaar. Brommetjes en ruisjes die in
elke ontvanger wel aanwezig zijn blijven nu onder de gehoor
grens, vallen in ieder geval volledig in het niet bij het sterke
muzieksignaal.
De ferrietantenne
De moderne radio heeft een ingebouwde antenne, een an
tenne die storingsvrij en richtinggevoelig is, een ferrietanten
ne. Deze bestaat uit een dun staafje ferriet, dat een zeer lage
magnetische weerstand heeft en waaromheen een spoeltje is
gewikkeld. Nu weten we dat de door de zender opgewekte
ethergolven elektromagnetisch zijn. Er worden door de zen
der dus zowel elektrische als magnetische velden teweegge
bracht. Een draadantenne reageert voornamelijk op de elek
trische, terwijl de ferriet-antenne juist wordt beïnvloed door
de magnetische velden.
Doordat de ferrietstaaf veel krachtlijnen kan bevatten, kun61 '

nen de afmetingen gering zijn, zó gering dat hij keurig netjes
kan worden weggewerkt in de radiokast. De opgewekte mag
netische krachtlijnen wekken in het om de ferrietstaaf gewik
kelde spoeltje spanninkjes op en doordat over dit spoeltje
de afstemcondensator is geschakeld, kan zonder meer op een
bepaald station worden afgestemd.
De ferrietstaaf is, evenals de vroeger veel gebruikte raamantenne, richtinggevoelig. Logisch, want slechts wanneer hij
haaks op de zendrichting staat, wordt de staaf door de mees
te krachtlijnen gesneden, zodat de ontvangst dan ook het
sterkst is. Andere stations die op nagenoeg dezelfde frequen
tie werken en die dan ook wel eens hinderlijke storingen
kunnen veroorzaken, worden, indien ze in andere richtin
gen liggen, simpelweg niet ontvangen.
De ferrietantenne is storingsvrij. Hoe kan dat? Wel, storin
gen die door elektrische apparaten worden veroorzaakt, be
staan uit elektrische velden. Daar de ferrietantenne slechts
op magnetische velden reageert, is het duidelijk dat hij voor
elektrische storingen ongevoelig is. Vooral in de grote stad
waar veel van dergelijke storingen voorkomen en waar het
tevens vaak onmogelijk is een goede buitenantenne te span
nen, is de ferrietantenne een uitkomst. Maar béter dan een
; goede buitenantenne is hij toch niet!

De draadantenne
Een draadantenne is gevoelig voor elektrische storingen. Dat
is inderdaad jammer, maar hij geeft aan de afstemkring ook
een sterker signaal af dan de ferrietantenne, als het tenmin
ste een góede draadantenne is! Wie alles uit zijn ontvanger
wil halen wat er in zit, doet er goed aan, indien mogelijk,
een goede buitenantenne te spannen.
Er zijn verschillende mogelijkheden: de verticale staafantenne, de horizontale T- en de omgekeerde-L-antenne. De
staafantenne (een auto-antenne bijv.) kan dienst doen, indien
geen lange draadantenne gespannen kan worden, zoals dat
in nieuwbouw nogal eens het geval is. Wanneer ze tegen het
raamkozijn wordt gemonteerd, is met een staafantenne vaak
uitstekende ontvangst te krijgen van de sterkere stations.
De horizontale draadantenne geeft de beste resultaten. Dit
wordt wel eens onderschat, want door het veelvuldig gebruik
van ferrietantennes en ook van de steeds meer toegepaste
FM-antennes, raakt de goede, oude draadantenne volledig
op de achtergrond. Ja, het is zelfs al zover dat sommige radiozaken het draadantenne-materiaal niet eens meer verko
pen. Gebruik uw TV- of FM-antenne maar, adviseert men
dan glashard. Alsof iedereen een TV-toestel of een radio met
FM-band zou bezitten en alsof zo’n speciale TV- of FM- an62

tenne, die aan geheel andere eisen voldoet als de normale
draadantenne, deze zonder meer zou kunnen vervangen!
Zo’n antenne is wel te gebruiken; hij is voor gebruik op de
normale korte-, midden- of lange-gol font vanger te beschou
wen als een vrij gunstige staafantenne waarbij de toevoerleidingen, die bij de hoge TV- en FM-frequenties geen en
kele opvangfunctie hebben, nu wél als antenne fungeren.
Maar wat heeft men in de stad aan zulk een antenne waar
van het grootste gedeelte zich onder het dakniveau bevindt,
waar de veldsterkte van allerlei storingen vaak groter is dan
van de zender die men ontvangen wil?
Nogmaals, voor normale AM-ontvangst voldoet de horizon
tale, lange antenne het beste. Maar voorwaarde daarbij is
dat hij zo hoog mogelijk bevestigd en verliesvrij ingevoerd
moet worden. De hoge bevestiging geeft nogal eens verwar
ring; 15 meter boven de begane grond lijkt veel, maar in de
grote stad is het nog precies niets. Dc hoogte begint daar pas
te tellen boven het gemiddelde dakniveau.
Het meest toegepast wordt de omgekeerde L-antenne. Hier
bij wordt een vrij lange draad (20 a 40 meter) tussen twee
hooggelegen punten gespannen en aan één eind afgetakt.
Deze aftakking loopt enigszins schuin naar beneden naar het
punt van invoer. Takt men de antenne in het midden af (Tantenne), dan dient men er op te letten dat beide antennegedeelten links en rechts van het knooppunt precies even
lang zijn!
Theoretisch zou het het gunstigst zijn indien de lengte van
de antenne aangepast was aan de lengte van de te ontvangen
golven. Voor de normale AM-ontvangst is dit evenwel onuit
voerbaar. Ten eerste zouden we voor ontvangst van middenen langegolfstations onmogelijk lange antennes krijgen waar
van de draadverliezen de door de preciese aanpassing ver
kregen signaalwinst volkomen teniet zouden doen. Boven
dien zou de gunstigste aanpassing slechts voor één station
gelden . . .
Zendamateurs die met vrij korte golven werken en dan bo
vendien veelal op één bepaalde frequentie, hebben uiteraard
wel voordeel van een precies afgestemde antenne. En ook
bij de zeer hoge frequenties zoals die voor FM en TV wor
den gebruikt, frequenties met golflengten van ongeveer een
meter, heeft het zin en is het vanwege de kleine signaaltjes
ook noodzakelijk de antenne tot op de millimeter te bereke
nen. Hierop komen we in hoofdstuk 21 nog uitvoerig terug.
De praktische uitvoering
De antenne dient zo verliesvrij mogelijk te worden opgehan
gen waartoe van een aantal isolatoren gebruik wordt ge63
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26. Voorbeeld van antenne- en aarde-aansluiting.
maakt. De welbekende porseleinen ei-isolatoren, waarvan
er het beste een stuk of drie aan elk eind van de antenne
achter elkaar verbonden kunnen worden, voldoen uitstekend.
De doorzichtige pyrex-isolatoren zijn nog beter; één aan de
beide antenne-einden is voldoende. Indien hoogspanningsleidingen of iets dergelijks in de buurt zijn, moet de antenne
haaks daarop worden opgesteld. Zeker niet evenwijdig er
aan. De invoerleiding mag eveneens niet evenwijdig met de
gevel lopen. Het beste is deze draad schuin naar beneden te
spannen, waar hij door een ebonieten of een ander, goed iso
lerend pijpje dat door het raamkozijn steekt, naar binnen
wordt gevoerd. Een afspan-isolator vlak naast de invoer
maakt een stevige draadbevestiging mogelijk. Let er op dat
het pijpje schuin opwaarts naar binnen steekt, dit voorkomt
inwatering.
En nu de draad in de kamer verder maar met spijkertjes langs
het houtwerk nagelen? Arme HF-stroompjes! Laten we al
tijd bedenken dat stroompjes met zulke hoge frequenties zéér
gemakkelijk weglekken! Isolatie die voor normale laagfrequent-stromen uitstekend voldoet, faalt voor hogere fre-
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quenties volledig. Er dient dan ook gebruik te worden ge
maakt van kleine afspan-isolatortjes die de antennedraad op
ongeveer 1 cm van de kamerwand vrijhouden. De antenne
draad eindigt in een banaanstekkertje dat in de antenne-ingang van de radio kan worden geprikt.
Wat voor draad is het meest geschikt als antennedraad?
Vroeger gebruikte men ongeïsoleerd, 1 mm dik bronsdraad,
maar tegenwoordig wordt vaker geïsoleerd, enkel-aderig ko
perdraad toegepast. De isolatie staat het opwekken van HFstroompjes in de draad geenszins in de weg en beschermt het
draad juist uitstekend tegen weersinvloeden. Bovendien is de
totale draadoppervlakte, doordat de draad is opgebouwd uit
een aantal koperkernljes, vrij groot. Voor HF-ontvangst is
dit belangrijk, want deze frequenties planten zich voorname
lijk langs de buitenomtrek van de draad voort, hetgeen men
het skin- of huideffect noemt.
Vermijd zoveel mogelijk draadlassen, er ontstaat gemakke
lijk corrosie. Solderen heeft geen zin en daarom is het het
beste, indien een las onvermijdelijk is, de twee blankgemaakte draadeinden over een flinke afstand stevig in elkaar te
draaien.

Aardleiding
De meeste radio’s functioneren zonder aardleiding uitste
kend, maar toch is, alweer vanwege een zo gunstig moge
lijke signaal-ruisverhouding, een aardleiding zeer zeker geen
overbodige luxe! Maar dan moet deze ook goed zijn, dat wil
zeggen, een zo kort en recht mogelijke, al of niet geïsoleer
de leiding naar de waterleiding. Let wel, geen gasleiding, geen
leidingen van de centrale verwarming en ook geen waterafvoerpijp! Met behulp van een stevige aardkiem wordt het
uiteinde van de draad aan de blank geschuurde pijp beves
tigd. Het zich bij de radio bevindende einde van de draad
wordt van een zwart banaanstekkertje voorzien.
Is er geen waterleiding bij de hand (ja, ook
komt nog
voor . . .) dan voldoet een niet te dikke gegalvaniseerde buis
die een eindweg de grond in wordt geslagen, ook.
Woont men buiten, dan is een antenne-aardschakelaar die
bij onweer de antenne naar de aardleiding doorverbindt en
vlak naast de antenne-invoer (liefst buiten!) is opgesteld,
zeer aan te bevelen!
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27. Het schakelschema van een eenvoudige LF-versterker.
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11. LAAGFREQUENTVERSTERKING
De kristalontvanger, zoals de in hoofdstuk 9 beschreven,
eenvoudige ontvanger (zo genoemd naar de destijds toege
paste kristaldeteclor) nu nog heet, wordt tegenwoordig nog
maar betrekkelijk weinig gebouwd. Waarom zou men? Voor
betrekkelijk weinig geld koopt men een complete bouwdoos
voor een naar verhouding vrij gevoelige transistor-ontvanger of men schaft zich een, eveneens niet al te duur, kanten-klaar transistorradiootje aan. Tja, de tijden veranderen.
Het kristaltijdperk, waarin men een halve avond nodig had
om één enkel station op te zoeken waarna men vreesde dat
reeds de harteklop het o zo kritische kristal weer zou ont
regelen, dat tijdperk is voorbij . . . Eigenlijk is dat wel jam
mer, want de kristalontvanger is in zijn eenvoud het proto
type van de radio-ontvanger. Wie hiervan de werking door
grondt zal zonder moeite de meer ingewikkelde ontvangerschakelingen kunnen begrijpen.

Versterking van het hoorbare signaal
De kristalontvanger heeft verschillende tekortkomingen.
Een daarvan is zijn geringe geluidssterkte. Welnu, laten we
beginnen met deze op te voeren. Er staan ons immers bui
zen en transistors ter beschikking. Laat ons om de zaak niet
te ingewikkeld te maken zien hoe we de geluidsversterking
met behulp van elektronenbuizen kunnen verwezenlijken.
De transistor laten we büiten beschouwing.
Met behulp van slechts twee buizen is een aardige LF-versterker te bouwen, een versterker dus die in staat is het zwak
ke koptelefoonsignaal op te voeren tot een krachtig signaal,
voldoende voor een forse luidspreker. De eerste buis, een
penthode ten behoeve van een zo groot mogelijke verster
king, gebruiken we als voorversterkertrap en de tweede,
eveneens een penthode, wordt de eindtrap. Het schema van
een dergelijke versterker (fig. 27) is gemakkelijk te begrij
pen, want de gebruikte onderdelen hebben een logisch doel.
Eenvoudige versterkerschakeling
De koptelefoonaansluiting van de kristalontvanger wordt
met het stuurrooster van de eerste penthode verbonden. Het
weerstandje dat van dit rooster naar aarde geschakeld is en
dat de zeer hoge waarde van ca. 1 miljoen Q. (1 MO)
heeft, zorgt ervoor dat het rooster door de ononderbroken
toevoer van elektronen niet geladen wordt. Zonder deze
weerstand zou het rooster gaandeweg negatiever worden,
de anodestroom zou teruglopen en op een bepaald moment
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zou de versterking tot nul zijn gereduceerd. De buis zit dan
‘dicht’. Door de lekweerstand nu kunnen de overtollige elek
tronen naar ‘aarde’ (dat is de gemeenschappelijke min-aansluiting) afvloeien zonder dat het rooster is kortgesloten.
In de kathodeleiding treffen we eveneens een weerstand aan,
echter van veel lagere waarde. Doordat door deze weerstand
een stroom van aarde naar kathode loopt (en vervolgens van
kathode naar anode), is de kathodepotentiaal iets positiever
dan de negatieve aardpotentiaal. Aangezien het rooster elek
trisch met de aarde verbonden is (de anodestroom doorloopt
de lekweerstand niet, zoals dat bij de kathodeweerstand het
geval is en daarom ontstaat daarover geen ‘spanningsval’),
betekent dit dat het rooster negatief is ten opzichte van de
kathode. Niet veel overigens, slechts enkele volts. Loopt
hierdoor de versterking niet terug? Wel iets, maar we kun
nen toch niet buiten deze negatieve voorspanning, want zon
der deze zou het rooster tijdens de positieve, halve perioden
van het LF-signaal met de kathode een diode vormen. Tij
dens die perioden zou er dan zgn. roosterstroom gaan lopen,
waardoor de symmetrie van het signaal, die een voorwaar
de is voor vervormingsvrije weergave, zou worden ver
stoord.
De over de kathodeweerstand geschakelde condensator is een
zgn. ontkoppelcondensator. Ontkoppel-condensatoren ko
men in elk elektronisch apparaat vrij veel voor en hebben tot
taak de veranderingen van de anodestroom van elke buis te
verhinderen op andere buizen terug te werken, hetgeen een
stabiele werking niet zou bevorderen. Allerlei gil-, rommel
en andere genereerneigingen zouden het gevolg zijn. In dit ge
val zorgt de kathodecondensator voor een constante span
ning over de kathode.
Het schermrooster van de penthode dient, zoals we ons nog
zullen herinneren, op een hoge, positieve spanning te wor
den aangesloten. In ons schema geschiedt dit via een weer
stand. Deze weerstand zorgt ervoor dat de spanning de juis
te waarde heeft. Er wordt voor de voeding van de verster
ker namelijk gebruik gemaakt van één voedingsbron die
een forse gelijkspanning levert. Een juist berekende voorschakelweerstand is dan voldoende om waar nodig een ze
kere gelijkspanning van lagere waarde te krijgen.
De condensator van de schermroosterweerstand is ook hier
weer een ontkoppelcondensator. De anode tenslotte krijgt,
ook weer via een weerstand, zijn benodigde voedingsspan
ning. In voorversterkertrappen bedraagt deze meestal niet
veel meer dan ongeveer 40 V.
We treffen op de anode de voedings-gelijkspanning én de
versterkte LF-wisselspanning aan. Deze wisselspanning moet
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worden doorgestuurd naar het stuurrooster van de eindbuis,
terwijl de anodespanning moet blijven waar zij is. Zouden
we de anode zonder meer met het stuurrooster van de vol
gende buis verbinden, dan zou het stuurrooster in plaats van
enkele volts negatief vele volts positief worden. Binnen de
kortst mogelijke tijd zou de buis de geest geven.
Een probleem dus? Nee, want we hebben immers de con
densator, die een absolute hindernis is voor gelijkstroom,
terwijl voor wisselstroom slechts de impedantie van belang
is. Dus nemen we een condensator met een zodanige waarde
dat alle LF-frequenties, van laag tot hoog, nagenoeg geen
weerstand ondervinden en schakelen deze in de anode-roosterleiding. Deze condensator heet zeer terecht koppelcondensator.

De eindbuis
En dan is het LF-signaal op het stuurrooster van de eind
buis beland. Ook deze buis is nagenoeg hetzelfde geschakeld
als zijn voorgaande broeder: hoogspanning op schermrooster en anode, remrooster aan de kathode (dit is veelal door
de fabrikant al in het inwendige van de buis gedaan), nega
tieve voorspanning door middel van de kathodeweerstand,
en een lekweerstandje aan het rooster. De anode krijgt haar
spanning evenwel niet via een anodeweerstand doch via de
primaire spoel van een transformator, de uitgangstransformator. Ook hier treffen we weer zowel een gelijkstroom als
een wisselstroom aan. De gelijkspanning wordt, zoals we we
ten, niet getransformeerd, de wisselspanning wel. En dit
laatste is nodig, want de weerstand die de anodestroom in
de buis ondervindt, is vele malen hoger dan die welke de
luidspreker heeft, resp. ± 7000 Q en ± 5 Q . Aangezien
de gunstigste energie-overdracht pas geschiedt, indien de in
wendige weerstand (in dit geval die van de buis dus) gelijk
is aan de uitwendige weerstand (de luidspreker), is een aanpassingstransformator noodzakelijk. Weliswaar geeft hij
ook de nodige verliezen en zelfs een zeker percentage ver
vorming, maar wanneer hij met zorg om goed kernmateriaal
gewikkeld is, zijn deze nadelige factoren binnen toelaat
bare grenzen te houden.
En zo sluiten we onze luidspreker op de secundaire spoel
aan, de door de twee buizen flink versterkte LF-trillingen
doen de spreekspoel die in een krachtig magneetveld aan de
conus bevestigd is, heen en weer bewegen en daar horen we
muziek 1
Het vermogen
De eindbuis geeft een zeker vermogen aan de luidspreker af.
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Dit vermogen wordt uitgedrukt in watts. Een doorsnee radio
heeft een uitgangsvermogen van 4,5 a 6 W, hetgeen voor een
huiskamer meer dan voldoende is. Zgn. ‘hi-fi’-versterkers,
die in staat moeten zijn het hele frequentiegebied van 30 tot
15.000 Hz voldoende sterk weer te geven, zijn meestal wat
forser uitgevoerd: 10 a 12 W.

12. RECHTUIT EN SUPER
Ja, we horen muziek, maar we hoeven niet eens zo goed te
luisteren om te ontdekken dat we twee stations door elkaar
horen. Dat is het nadeel van een dergelijke eenkringer; zijn
selectiviteit is niet groot. Dat wil zeggen dat afstemming op
een bepaalde frequentie geen scherpe begrenzing geeft. Nu
zou een al te scherpe begrenzing ook weer niet wenselijk zijn,
want wat bleef er dan van de geluidskwaliteit over? We we
ten immers dat het HF-signaal een bandbreedte heeft die
gelijk is aan twee maal de hoogste LF-frequentie. In de
praktijk is dit 2 X 4500 Hz = 9000 Hz. Deze willen we
ontvangen, niet meer, en als het kan ook niet minder. Eén
enkele afstemkring presteert dit niet. Weliswaar ontvangen
we de niet-afgestemde stations aanmerkelijk zwakker, maar
ontvangen dóen we ze. Indien we echter op een gunstig punt
wonen, zodat we nagenoeg of misschien helemaal geen last
van die andere stations hebben, heeft zo'n eenkringer toch
ook wel zijn nut. We ontvangen nl. de volle 9000 Hz, dus
het maximum dat door de zender wordt uitgestraald. Zoals
we verderop zullen zien, is dit met zeer gevoelige ontvan
gers niet altijd het geval!

Extra afstemkring
Maar voorlopig is de selectiviteit van ons toestelletje nog vér
onder de maat. En dus gaan we deze opvoeren door er een
tweede afstemkring aan toe te voegen. Dit kan niet zomaar
parallel aan de eerste kring, want dan zou deze te veel wor
den belast, worden gedempt, zodat we nog verder van huis
zouden raken. We planten er dan ook een buis tussen, een
HF-versterkerbuis. Twee vliegen in één klap; volkomen
scheiding van de twee kringen én extra versterking. Terwille
van een gemakkelijke afstemming koppelen we de twee con
densatoren van de afstemkringen mechanisch aan elkaar, zo
dat ze gelijktijdig door middel van één knop kunnen worden
bediend. Zo’n dubbele condensator noemt men een duocondensator, of kortweg een duo-c.
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Terugkoppeling
We doen nog meer, we voeren een deel van het versterkte
HF-signaal terug naar de eerste afstemkring en wel door
middel van een apart, inductief gekoppeld spoeltje dat in de
anodeleiding van de buis is opgenomen. Het versterkte sig
naal wordt op deze wijze teruggekoppeld, waardoor het op
wonderlijke wijze aan sterkte wint. Wel moet er voor wor
den gezorgd dat het signaal niet te sterk wordt teruggekop
peld. Wordt namelijk een zekere grens overschreden, dan
gaat de buis spontaan genereren. Hij werkt dan als een oscillator, zoals die uit hoofdstuk 8. In de terugkoppelleiding
is dan ook een variabele condensator opgenomen waarmee
de mate van terugkoppeling te regelen is.

Kwaliteitsontvangst
Tweekringsontvangers, vanwege het simpele trap-na-trapsysteem ook wel rechtuitontvangers genoemd, worden door
kwaliteitsliefhebbers nog wel eens gebruikt. Of misschien is
het beter te zeggen, wérden gebruikt, want tegenwoordig kan
men overal in Nederland van FM-ontvangst genieten en zo
als we in hoofdstuk 15 zullen zien, kan AM-ontvangst wat
kwaliteit betreft hier op geen stukken na aan tippen. Maar
goed, op de AM-banden geeft een goede tweekringer uitste
kende kwaliteit. De selectiviteit is voldoende en toch ook
weer niet te groot en bovendien is deze door middel van de
terugkoppelregelaar in te stellen. Hoe meer er namelijk
wordt teruggekoppeld, hoe nauwer de ontvangen bandbreed
te wordt. De uiterste grens is ‘het randje van genereren',
waar selectiviteit én gevoeligheid een vaak onbegrijpelijk
hoog maximum krijgen. Maar de hoge tonen (voor zover
men bij 4500 Hz van hoog kan spreken . . .) worden dan niet
weergegeven.
Voor de leek is de rechtuitontvanger lastig te bedienen. De
terugkoppelregelaar moet voor elke nieuwe afstemming weer
met gevoelige hand worden bijgeregeld. Geschiedt dit niet
goed, dan is óf een huilend geloei, óf een onvoldoend selec
tieve ontvangst het gevolg . . .

De super
Nee, dan is de super heel wat gemakkelijker te bedienen. Zeg
niet dat u de super nog nooit heeft gezien, want alle tegen
woordige radio's zijn opgebouwd volgens het super-systeem.
De super; voluit super-heterodyne geheten, is een ontvanger,
die van een extra HF-oscillator is voorzien. Het signaal dat
door deze oscillator wordt opgewekt, wordt in de eerste buis,
de mengbuis, met het afgestemde antennesignaal samenge
voegd. Wat vervolgens de mengbuis verlaat zijn zowel de
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28. Gedetailleerd blokschema van de rechtuitontvanger. Blokschema’s worden daar toegepast, waar een duidelijk overzicht belangrijker
is dan allerlei voor een goed begrip niet noodzakelijke details.
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som- als de verschilfrequenties van beide.
Tot zover lijkt dit een ietwat onlogische bedoening, maar let
op! De frequentie van de oscillatortrilling kan worden gere
geld en wel door middel van een variabele condensator die
met de afstemcondensator op één as is gemonteerd. Zodra
dan ook op een ander station wordt afgestemd, verandert de
oscillatorfrequentie volautomatisch mee. Het een en ander
is zodanig gedimensioneerd dat de verschilfrequentie altijd
dezelfde waarde heeft. Een voorbeeld:
Freq. van H’sum I = 746 kHz — osc.freq. = 1216 kHz
— versch.freq. 470 kHz
Freq. van H’sum II = 1007 kHz — osc.freq. = 1477 kHz
— versch.freq. 470 kHz
De somfrequenties zijn in dit verband niet belangrijk, het
gaat slechts om de verschilfrequentie, die in dit voorbeeld
470 kHz bedraagt, een veel toegepaste waarde. Deze ver
schilfrequentie bevat nog keurig netjes de door de zender
toegevoegde LF-component. Op welke frequentie we nu ook
afstemmen, altijd zal de oscillator op een dusdanige frequen
tie gaan oscilleren dat de verschilfrequentie precies 470 kHz
bedraagt, de zgn. middenfrequentie (MF).
Vaste afstemming in de MF-trap
Elke binnenkomende frequentie wordt dus getransformeerd
naar deze ene waarde en nu hebben we het in de hand een
aantal vast ingestelde afstemkringen achter elkaar te scha
kelen, afstemkringen die door de fabriek voor eens en voor
altijd op 470 kHz zijn afgeregeld en die een uiterst selectieve
ontvangst garanderen. Door deze vaste afstemming hebben
we tevens geen last van de somfrequenties, omdat ze niet
worden doorgelaten.
Meestal past men vier, soms zes van deze vast ingestelde (ge
trimde) afstemkringen toe, die twee aan twee met elkaar ge
koppeld zijn. Tussen elke van deze MF-transformatoren of
bandfilters wordt een versterkerbuis geschakeld, een MFbuis. Tezamen vormt deze middenfrequentschakeling de
MF-trap.
Het super-systeem heeft niet alleen een tot het uiterste op
gevoerde selectiviteit ten gevolge, maar ook een enorme ge
voeligheid voor alle frequentiebanden. Een rechtuitontvanger kent dit voordeel niet. Voornamelijk door verliezen in
de HF-trap presteert hij het niet om de hoge frequenties van
de kortegolfbanden goed te versterken. Ontvangst van deze
banden is met een dergelijk toestel dan ook niet goed moge
lijk. In de super echter worden al meteen aan het begin van
de schakeling alle frequenties tot betrekkelijk lage terugge
bracht, waardoor de verliezen veel lager zijn.
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29. Gedetailleerd blokschema van de super.
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Detectie en LF-versterking
Na de MF-trap volgt detectie, meestal door middel van een
aparte anode die in een van de MF- of LF-buizen is onder
gebracht. Tezamen met de reeds aanwezige kathode vormt
deze anode een diode, waarmee het, evenals dat met de reeds
besproken germaniumdiodc het geval is, zonder meer moge
lijk is het MF-signaal gelijk te richten.
Na de detectie volgt op de bekende wijze LF-versterking,
waarna de luidspreker het elektronische geharrewar als scho
ne muziek hoorbaar maakt!

13. EXTRA VOORZIENINGEN
In de voorgaande hoofdstukken over rechtuit en super stuur
den we het gedetecteerde signaal naar de LF-versterker. Is
dit een los apparaat? Dat kan het zijn, maar in het normale
radiotoestel is de LF-versterker een deel van de totale ont
vanger en bevindt zich dan ook op hetzelfde chassis als de
rest van de schakeling, het HF-gedeelte. Iedere normale ra
dio is uit deze twee hoofdgedeelten opgebouwd: het HF(met inbegrip van het MF-) en het LF-gedeelte. De detector
is het sluitstuk van het HF-deel en wordt dan ook daarbij
gerekend.
Wie reeds een goede versterker bezit en daarnaast een radio
wil kopen, krijgt dus twéé versterkers! Wil hij dat voorko
men, dan kan hij zich een tuner aanschaffen, dat is een radio-apparaat dat slechts het HF-gedeelte bevat en dat op een
aparte versterker moet worden aangesloten.
t

Pick-up-aansluiting
En andersom kan de bezitter van een normale radio het LFgedeelte als pick-up-versterker gebruiken. Er is daartoe, uit
gezonderd op de allergoedkoopste toestelletjes, een pick-upaansluiting op het toestel aangebracht als ook een omschakelaar die met de golfbereikschakelaar is gecombineerd en
waarmee naar keuze pick-up- of radiosignaal kan worden
gekozen. Tegenwoordig worden hiervoor voornamelijk druktoetsen gebruikt, hetgeen wel zo gemakkelijk is.
Wanneer we ons het principe van de versterkerschakeling
uit hoofdstuk 11 voor de geest halen, zien we weer hoe het
gedetecteerde radiosignaal aan het stuurrooster van de LFvoorversterkerbuis wordt gelegd. Welnu, in deze leiding is
de pick-up-omschakelaar aangebracht. In de ene stand is het
rooster verbonden met de detector en in de andere stand
75
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30. Pick-up-schakelaar voor omschakeling van radio- naar pick-upsignaal en andersom.
staat het in verbinding met de pick-up-aansluiting, die als
een entree tegen de achterzijde van de radio is gemonteerd.

Géén aansluiting voor de microfoon!
Dat een pick-up kan worden aangesloten wil nog niet zeg
gen dat ook een microfoonsignaal tot volle tevredenheid zal
worden versterkt! De kwestie is namelijk dat het normaal
gebruikte pick-up-kristalelement een veel hogere spanning
afgeeft dan de doorsnee microfoon (resp. ca. 200 mV en
1 mV). Zulk een microfoon is dan ook onmogelijk in staat
de versterker voldoende ‘uit te sturen'. Wil men dan ook via
de radioversterker een microfoonsignaal versterken, dan
dient een extra microfoonvoorversterker tussen microfoon en
pick-up-ingang te worden opgenomen.

Bandrecorder-aansluiting
Ten gerieve van de bandrecorderbezitter zijn de tegenwoor
dige radio’s uitgerust met een zgn. diode-aansluiting. Deze
aansluiting levert een gaaf radiosignaal, aangepast aan de
ingangsgevoeligheid van de recorder. Optimale opnameresultaten zijn daardoor mogelijk.
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De diode-aansluiting, het woord zegt het al, is een aftakking
van de detector. Het is dus hetzelfde punt als waar de pickup-ingang zich bevindt. Is deze laatste echter de ingang van
het LF-gedeelte, de diode-aansluiting is de uitgang van het
HF-gedeelte. Op deze plaats is het LF-signaal gemiddeld
5 mV.
Doordat door middel van enkele weerstandjes de diode-aan
sluiting is doorverbonden met het LF-gedeelte, gaat een ge
deelte van het gedetecteerde radiosignaal naar de recorder
én een gedeelte naar de radioversterker. Het gevolg is dat
opnemen en luisteren onafhankelijk van elkaar geschieden.
Zonder de opname ook maar iets te beïnvloeden, kan men
rustig de sterkte- en toonregelaars welke zich in het LF-ge
deelte bevinden, van stand veranderen.
Een bijkomend voordeel is dat men voor een opname niet
met snoertjes hoeft te knutselen. De grammofoon kan blij
vend worden verbonden met de pick-up-ingang en de recor
der, eveneens permanent, met de diode-aansluiting. Wordt de
radio niet ingeschakeld, dan kunnen dankzij de interne door
verbinding zonder meer bandopnamen van grammofoonpla
ten worden gemaakt. Wil men tegelijkertijd meeluisteren,
dan hoeft men de radio slechts in en op ‘gram’ te schakelen.
Wil men een radioprogramma opnemen, dan hoeft men we
derom niets aan de snoertjes te doen; de radio wordt gewoon
op het verlangde station afgestemd.
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31. Recorder-aansluiting. Het gedetecteerde radiosignaal gaat zowel
naar de recorderaansluiting als naar het LF-gedeelte van de radio.

Sterkteregelaar
Iedere radio en iedere versterker is uitgerust met een sterk
te- of volumeregelaar. Met deze regelaar kan de LF-signaal77

spanning, voordat deze aan het stuurrooster van de voorversterkerbuis wordt gelegd, worden verkleind waardoor bet
uiteindelijke geluid wordt verminderd. Aan de voedingsspan
ningen, de buizen of wat dan ook, verandert daarbij niets!
Het is belangrijk dit vast te stellen, want velen menen dat
een radio die op z'n hardst staat te brullen, extra te lijden
heeft. Maar niets is minder waar!
De sterkteregelaar is slechts een variabele weerstand, een
weerstand dus waarvan de waarde van 0 f2 lot een bepaalde
maximumwaarde veranderd kan worden door een simpele
draai aan een knop. Aan deze knop is een glijconlactje be
vestigd dat in een soort doosje over een ringvormig koolbaantje kan glijden.
In onze versterker nu neemt dit koolbaantje de plaats in van
de lekweerstand van de voorversterkerbuis en heeft dan ook
dezelfde weerstandswaarde. Het stuurrooster is nu niet
rechtstreeks met de nieuwe weerstand verbonden, maar met
het schuifcontact. De variabele weerstand heeft dus drie aan
sluitingen. Een dergelijk instrument noemt men een potentio- of kortweg een potmeter.
Het is duidelijk dat, indien het glijcontact in de bovenste
stand staat, de volle signaalspanning op hel rooster komt te
staan. Wordt het glijcontact naar beneden geschoven, dan

radio of pick-up

max

min.

32. Het regelen van de geluidssterkte. Arm van de sterkteregelaar in de
bovenste stand: het volle signaal staat op het stuurrooster. Arm in de
onderste stand: het stuurrooster ‘ligt aan aarde’; het signaal wordt
niet versterkt.
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wordt de signaalspanning op het rooster allengs kleiner. Ten
slotte ligt de glij-arm en dus ook het rooster aan aarde, de
signaalspanning aan het rooster is nul, de muziek zwijgt.
Toonregeling
Wanneer we een condensator van bijv, een van de stuurroosters van de LF-versterker naar aarde verbinden, zullen
die frequenties waarvoor de condensator een geringe impe
dantie vormt, zonder meer naar aarde afvloeicn en niet op
het rooster belanden. Door een juist berekende condcnsatorkeuze kan op deze wijze naar believen het hoge-, middenof lagetonengebied worden afgesneden. Wordt bovendien
een regelbare weerstand in serie met de condensator opgeno
men, dan kunnen we de mate van afsnijding op uiterst soe
pele wijze regelen: toonregeling! Dit grondprincipe wordt in
de moderne radio's en versterkers op de meest uiteenlopen
de en vaak uiterst ingewikkelde wijzen toegepast. Dikwijls
gebruikt men daarbij tevens spoelen die, in combinatie met
condensatoren, zeer scherpe frequentiebegrenzingen geven.

33. Toonregeling. De condensator vormt een gemakkelijke weg voor
bepaalde frequenties. D.m.v. de in serie geschakelde variabele weer
stand kunnen deze frequenties naar het stuurroosler, naar aarde of
naar beide worden gedirigeerd.
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Een aantal van dergelijke toonfilters opent, in samenwerking
met een aantal druktoetsen, de mogelijkheid tot uitgebreide
klankkleurregel ing.

Tegenkoppeling
Tegenkoppeling wordt in het LF-gedeelte van elke goede
radio toegepast en is in zekere zin te vergelijken met de in
hoofdstuk 12 besproken terugkoppeling. Het versterkte sig
naal wordt teruggevoerd naar een punt waar datzelfde sig
naal nog betrekkelijk zwak is. Maar waar deze signalen bij
terugkoppeling in fase zijn, zodat ze elkaar versterken, zijn
ze bij tegenkoppeling juist in tegen fase, zodat ze elkaar te
genwerken. Heeft dit nut? Jazeker, want tegenkoppeling
heeft de plezierige eigenschap bepaalde vervormingen die in
de buizen en in de uitgangstransformator ontstaan, te onder
drukken. Bovendien wordt de versterker minder gevoelig
voor brom en schommelingen in de voedingsspanning; hij
wordt stabieler.
Een veel toegepaste, zeer eenvoudige tegenkoppeling is die,
waarbij het luidsprekersignaal wordt teruggevoerd naar de
kathode van de voorversterkerbuis. Een weerstandje in de
ze leiding bepaalt de mate van tegenkoppeling.
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34. Tegenkoppeling. Een deel van het signaal wordt in tegenfase naar
de voortrap teruggevoerd.
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Frequentie-afhankelijke tegenkoppeling
Een versterker wil nogal eens de neiging hebben bepaalde
frequenties extra te versterken. Ook komt het voor dat som
mige frequenties, voornamelijk de hogere, langs lekweggetjes
wegglippen. Iedere leiding immers vormt met het chassis een
kleine condensator, twee geleiders gescheiden door een iso
lerende stof. Deze capaciteitjes hebben juist voor de hogere
frequenties een lage impedantie. De versterker is niet recht,
zegt de insider met de grafiek van deze ongelijkmatige ver
sterking voor ogen.
Maar stel nu dat we van de tegenkoppelleiding een kleine
condensator naar aarde schakelen. Dan zullen, daar de ho
gere frequenties naar aarde worden afgevoerd, alleen de la
gere frequenties worden tegengekoppeld. Alleen deze fre
quenties worden dan ook tegengewerkt waardoor de hogere
frequenties sterker naar voren komen. Ze zijn opgehaald.
Dergelijke filters kunnen op de meest uiteenlopende wijzen
worden toegepast, zodat elk gewenst frequentiegebied kan
worden rechtgetrokken. Vaak ook past men regelbare tegen
koppeling toe, waarmee een zeer effectieve toonregeling kan
worden verkregen.
Toonregel- of tegenkoppelschakelingerr gaan altijd ten koste
van de versterking. Vandaar dat een versterkergedeelte met
twee buizen in het moderne radiotoestel niet meer voorkomt.
Het zijn er altijd meer. Dikwijls gebruikt men een aantal
dubbelbuizen.

Vreemde snufjes
Ten gerieve van het verwende publiek weet de radiofabrikant de meest uiteenlopende schakelingen te bedenken, die
dan onder namen als 3-D, ruimtegeluid, pseudo-stereo en
andere unieke termen gelanceerd worden. Vooral in de tijd
vlak voor de grote doorbraak van de stereoplaat waren der
gelijke uitroepen in zwang.
Men moet zich op dergelijke foefjes niet blind staren. Stereo
is stereo en pseudo-stereo is géén stereo. Toegegeven, de
snufjes doen soms reuze leuk aan en het spelen met omschakelbare luidsprekertjes en allerlei klankfilters, al of niet met
vertragingscircuits die een soort nagalm teweegbrengen, is
zeker wel eens interessant, maar zij zijn niet werkelijk nodig
voor een goede weergave!

Variabele bandbreedte
Wat heeft men aan een LF-gedeelte dat in staat is onver
vormd de allerhoogste frequenties weer te geven, wanneer
het HF-gedeelte zó selectief is dat het LF-signaal praktisch
geen hoge frequenties bevat? Niet veel. Hoogstens kan men
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via zijn pick-up een goede geluidskwaliteit verkrijgen. Heb
ben de zo uitstekend uitgevoerde LF-gedeelten van de mo
derne radio’s dan geen zin? Zeker wel, want op allerlei ma
nieren is de kwaliteit van het HF-signaal op te voeren.
Een van die manieren is het regelen van de bandbreedte.
Vooral in gevoelige supers die door hun grote aantal afstemkringen zó selectief zijn dat de hoogste frequenties van het
toch al niet hoge 4500-kHz-signaal worden tegengehouden,
is een dergelijke regeling van belang. Door de fabrikant
hoeft dan tevens geen compromis te worden gesloten tus
sen gevoeligheid en kwaliteitsweergave c.q. hoge-tonenweergave. De luisteraar kan zelf kiezen.
Het verbreden van de doorgelaten bandbreedte is bijv, te
realiseren door de beide condensatortjes van een van de
MF-transformatoren iets in capaciteitswaarde te veranderen
en wel zodanig, dat de een een iets hogere en de ander een
iets lagere waarde krijgt. De ene kring raakt daardoor iets
onder en de andere kring iets boven de MF-frequentie afge
stemd. Tezamen met de andere, scherp afgestemde MF-kringen geeft dit een vrij grote bandbreedte, terwijl de gevoe
ligheid (uiteraard) iets terugloopt. Het gelijktijdig verstem
men van beide, variabele condensatortjes geschiedt door
middel van één regelknop, die veelal is gecombineerd met
de LF-hoge-tonenregeling.

AVC
Het ene station ontvangt men sterk, het andere zwak en weer
andere stations ontvangt men met de nodige fading. Dat is
hinderlijk. Het werkt een rustig afstemmen niet in de hand,
want bij een gemiddelde stand van de sterkteregelaar buldert
het ene station ineens uit de luidspreker, terwijl de zwakkere
broeder ongemerkt voorbij wordt gedraaid. Maar zie, ook
hier is wat aan te doen en ook hier is de oplossing eenvou
dig.
Slechts enkele weerstandjes en een condensator zijn nodig
om een schakeling te verwezenlijken die er voor zorgt dat de
versterking van het radiotoestel zich automatisch aanpast
aan de sterkte van het binnenkomende signaal. Is dit signaal
sterk, dan loopt de versterking ogenblikkelijk terug en is het
signaal zwak, dan neemt de versterking weer toe. Gebruik
wordt gemaakt van het door de detector gelijkgerichte radio
signaal. Vaak ook neemt men voor deze AVC-schakeling
(Automatic Volume Control) een aparte diode, maar dit
maakt in principe niets uit. Het gelijkgerichte signaal is een
gelijkspanning waarvan de sterkte afhankelijk is van de sterk
te van het antennesignaal. Logisch. Welnu, voeren we deze
gelijkspanning via de lekweerstanden toe aan de stuurroos82
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35. Automatic Volume Control (AVC)..
ters van enkele van de HF- en LF-buizen dan zullen deze
roosters negatiever worden naarmate het ontvangen station
sterker is. Want het gelijkgerichte signaal is negatief t.o.v.
aarde. Bij een negatiever wordend rooster zal een buis, in
dien hij hiervoor is ontworpen, minder gaan versterken en
voila, we zijn er. Stemmen we af op een zwak station, dan is
er een zeer kleine of er is in het geheel geen negatieve stuur
spanning. De versterking is dientengevolge maximaal. Dank
zij de traagheidsloze werking van de AVC-schakeling wordt
fading binnen vrij wijde grenzen aardig gecompenseerd.
Aangezien het noodzakelijk is dat de buizen reageren op de
gemiddelde sterkte van het signaal en niet op de verandering
op een bepaald moment, is een condensator in de schakeling
aangebracht waardoor de buizen zich enigszins vertraagd
instellen.
De werking van de AVC is zeer duidelijk waar te nemen
wanneer een sterk station, Hilversum bijv., ’s avonds om
12 uur de lucht uit gaat. Na het wegsterven der laatste klan
ken blijft het even rustig, de draaggolf is er nog. Maar dan
ineens, de draaggolf verdwijnt en daar komen de storingen.
Tijdens het sterke signaal hield de AVC de versterking en
dus ook de storingen laag. Hieruit blijkt tevens hoe belang
rijk een zo sterk mogelijk antennesignaal is en dat een goe
de antenne en aardleiding onmisbaar zijn!
A fstemoog
De door de detector geleverde stuurspanning wordt nog voor
een ander doel gebruikt, nl. voor het uitsturen van het afstemoog. Hoe het oog werkt, weten we uit hoofdstuk 6. Wel
nu, het rooster wordt onder invloed van de gelijkgerichte
spanning meer of minder negatief, de groen oplichtende
segmenten versmallen of verbreden zich en zo kunnen we
haarscherp op maximum ontvangst instellen.
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Storingbegrenzer
Zoals we nog bij de FM-ontvangers zullen zien, heeft het
onderdrukken van storingen in deze apparaten meer zin dan
bij AM-ontvangsi. Maar toch worden AM-ontvangers wel
eens met een storingbegrenzer uitgerust. Ook hier wordt weer
gebruik gemaakt van een diode als gelijkrichter. Deze is
zodanig geschakeld, dat plotseling optredende pieken die bij
voorbeeld door bliksem of door het in- en uitschakelen van
elektrische apparaten worden veroorzaakt, worden afgesne
den. Slechts signalen van een gelijkmatig niveau worden nor
maal doorgelaten. Hoewel dergelijke storingen aanmerkelijk
worden gedrukt, verdwijnen ze toch niet helemaal. Storin
gen die even luid zijn als het muzieksignaal, kunnen nu een
maal niet worden afgesneden zonder dat het signaal zelf
wordt aangetast!

14. DE VOEDING
Een zeer belangrijk gedeelte van elk elektronisch apparaat
is het voedingsgedeelte. Dit gedeelte transformeert de lichtnetspanning naar de benodigde waarden en richt de hoogspanning, de anodespanning dus, gelijk.
De voor deze gelijkrichting noodzakelijke diode kan, zoals
we in hoofdstuk 6 hebben gezien, een elektronenbuis zijn.
Maar tegenwoordig wordt veelal een zgn. seleniumcel toe
gepast, dat is een cel, die evenals een germaniumdiode, de
stroom in slechts één richting doorlaat, maar die daarbij in
staat is grote stroomsterkten te verwerken.
Per periode loopt er dus gedurende een halve periode stroom
door deze cel, een stroom die geen wisselstroom meer is, maar
een gelijkstroom. Regelmatig is deze gelijkstroom echter al
lerminst! Immers, de spanning loopt van nul op tot maxi
mum, zakt weer af tot nul, blijft gedurende een halve perio
de nul, neemt dan weer toe tot maximum, enz. Zouden we
deze pulserende gelijkstroom gaan gebruiken om de buizen
van onze radio te voeden, dan zou dit pulserend karakter op
de luidspreker worden overgebracht met een ongenietbare
brom als gevolg. Daarom wordt de gelijkrichter gevolgd door
een afvlakinrichting, die uit een combinatie van enkele con
densatoren en een spoel bestaat. De eerste condensator dient
als reservoir; hij zamelt de stroomstootjes op en geeft ze als
een geleidelijke stroom weer af. Deze stroom, die nog aller
minst gelijkmatig is, doorloopt vervolgens een forse spoel
welke een zeer lage ohmse weerstand heeft doch daarente-
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36. Enkelfasige gelijkrichting van de netspanning.
A. Met elektronenbuis (diode). B. Met gelijkrichtcel.
Slechts gedurende de positieve halve perioden loopt er stroom door
buis en cel.
C. De afvlakinrichting, die van de pulserende gelijkstroom een gelijk
matige gelijkstroom maakt.
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gen een voor de lage pulsfrequentie zeer hoge impedantie.
Het toe- en afnemende karakter van de pulsen wordt door
deze spoel dan ook gesmoord, net zoals het stoten van een
machine wordt gesmoord door een vliegwiel. Een tweede
condensator, achter de smoorspoel geschakeld, neemt de
laatste stroomfluctuaties weg. Het resultaat is een gelijk
spanning die nagenoeg ‘rimpelloos’ is en die uitstekend als
voedingsspanning is te gebruiken.

Brugschakeling
Het gebruik van één cel heeft een bezwaar; slechts de helft
van de wisselstroomfasen wordt benut. Maar geen nood! Er
bestaat een manier om de wisselstroom volledig gelijk te
richten, dus zowel de positieve als de negatieve perioden, en
deze vervolgens samen te voegen. Voor deze dubbelfasige
gelijkrichting maakt men gebruik van vier gelijkrichtcellen
in brugschakeling (fig. 37). Tijdens elke halve periode door
loopt de stroom twee achter elkaar geschakelde cellen, waar-
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37. Dubbelfasige gelijkrichting door middel van de brugschakeling
(twee maal getekend).
Boven: de positieve halve perioden worden gelijkgericht.
Onder: de negatieve halve perioden worden gelijkgericht.
Gedurende beide halve perioden doorloopt de gelijkgerichte stroom
de weerstand in dezelfde richting. Beide fasen (negatief en positief)
worden dan ook bij elkaar gevoegd.
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bij er een gemeenschappelijk gedeelte is welke de stroom,
ongeacht de polariteit, in één en dezelfde richting doorloopt.
Er loopt door het gemeenschappelijk gedeelte dan ook een
door béide fasen veroorzaakte gelijkstroom, weliswaar ook
hier weer een met pulserend karakter, maar die toch aan
merkelijk minder in sterkte fluctueert dan een enkelfasig ge
lijkgerichte spanning.
Ook achter een dubbelfasige gelijkrichter treffen we een ef
fectief werkende afvlakrichting aan.

Trans istor voedi ng
Netgevoede transistor-apparaten hebben een voedingsgedeelte dat in wezen gelijk is aan dat van buis-apparaten. De voe
dingsspanning is echter veel lager, nl. geen 300, doch hoog
uit 30 V. Gloeidraadvoeding is hier niet nodig.
Door een batterij gevoede transistor-apparaten hebben slechts
één of meer batterijen als voedingsbron. Zolang deze vol
gens de opgegeven polariteit worden aangesloten (meestal
+ aan aarde!), is er geen enkel probleem. Worden de bat
terijen evenwel verkeerd-om aangesloten, dan geven de tran
sistors, tenzij er een beveiliging is aangebracht, stilzwijgend
de dure geest. . . Wees zo verstandig altijd speciale transistorbatterijen te nemen, want deze zijn volledig afgeschermd
tegen uitlekkend vocht. Dit laatste wil wel eens het geval zijn
bij de normale lichtbatterijen, wanneer ze uitgeput raken en
gaan oxyderen. Onnodig te zeggen dat dit chemische goedje
niet bepaald gunstig op de transistorschakeling inwerkt. . .
Een teleurstelling is soms ook het feit dat de batterijen snel
ler leeg zijn dan werd verwacht. Hoe kan dat? Transistors
gebruiken toch weinig stroom? Ten dele! Heeft u een radio
die met een paar forse eindtransistors, zgn. powers is uitge
rust, dan zal heel wat meer stroom worden verbruikt dan
met een klein, zuinig eindtrapje het geval is. Binnenvaart
schippers zitten nogal eens met dit probleem. Voorheen had
den ze batterijtoestellen, buisapparaten die waren uitgerust
met betrekkelijk zuinig werkende batterijbuisjes. De hoogspanningsvoeding werd betrokken uit een anodeblok, een
batterij, bestaande uit 60 of 80 in serie geschakelde batterij
tjes, terwijl de gloeidraden uit een forse 1,5-voltsbatterij
werden gevoed. Geen goedkope oplossing, maar er was geen
andere. En nu men baat denkt te vinden bij de transistor,
blijken de resultaten niet altijd aan de (wel eens wat te hoog
gespannen!) verwachtingen te voldoen. Welnu, een oplos
sing kan dan de accu zijn. Indien de scheepsinstallatie een
zelfde spanning heeft als de transistorradio, 12 of 24 V, kan
men deze laatste er zonder meer op aansluiten.
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Van gelijkspanning tot wisselspanning
Een ander probleem is het voeden van een lichtnettoestel uit
een gelijkstroombron, een auto-accu bijv. We moeten dan
zorgen dat de gelijkspanning van de accu, die als zodanig
niet is te transformeren, wordt omgevormd tot een wissel
spanning. Deze wisselspanning vervolgens kan wél tot de
juiste waarde worden getransformeerd. Het iichtnetapparaat
zet deze hoge wisselspanning vervolgens weer om tot de be
nodigde gelijkspanning. Een omvangrijke procedure, maar
het gaat uitstekend.
Zo’n omvormer in zijn eenvoudigste vorm is een elektromo
tor die door de accu wordt aangedreven en die op zijn beurt
een wisselspanningsdynamo aan de gang brengt. Een me
thode die nogal wat verliezen oplevert. Veel meer in gebruik
is de welbekende triller. In menige autoradio is het zachte
gezoem hiervan te horen. Een triller bestaat uit een spoel
tje dat, aangesloten op de accu, magnetisch wordt. Hierdoor
wordt een klepeltje aangetrokken, dat echter op dat moment
het accucontact verbreekt. Het klepeltje valt dus weer terug,
maakt daardoor weer contact. Hierdoor wordt het weer door
de magnetisch geworden kern aangetrokken. Op deze wijze
komt het in trillende beweging. Aangezien het tevens tussen
twee andere contacten in trilt, waarvan het ene op de plus
en het andere op de min van de accu is aangesloten, komt
op het trilcontact beurtelings een positieve en negatieve
spanning te staan. Een wisselspanning dus, waarvan de fre
quentie door het triltempo wordt bepaald. Deze wisselende
spanning kan nu door een transformator zonder meer wor
den getransformeerd. Door de traagheid van het toe- en af
nemende magneetveld in de transformator wordt de golfvorm, die door het trillende contact een blokvormig karak
ter heeft, netjes afgerond tot een nagenoeg sinusvormige
golf.
Doch de modernste en meest rendabele omvormer is de transistor-omvormer. Hierbij zijn een of twee forse, transistors
in een oscillatorschakeling opgenomen. De aldus opgewekte
wisselspanning, die meestal een vrij hoge frequentie heeft
waardoor betrekkelijk weinig verliezen optreden, wordt naar
de juiste spanning getransformeerd en er staat ons een wis
selspanning ten dienste!
Deze volledige elektronische oplossing geeft niet slechts een
rendement van 80 a 90% (!), maar werkt tevens volstrekt
geruisloos en behoeft geen onderhoud. Maar goede kwali
teit moet men betalen waardoor zo’n apparaat, vooral wan
neer het een fors vermogen moet omvormen, vrij duur is.
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15. FREQUENTIEMODULATIE:
GROTE VOORDELEN
Het amplitude-gemoduleerde signaal dat op de korte, mid
den en lange golf wordt uitgezonden, is maar een armzalig
signaal. Dc hoogste LF-frequenties bedragen slechts 4500
Hz en de laagste, vanwege het evenwicht, 133 Hz. Dat be
tekent een besnoeiing van 3 oktaven in het lage-tonen- en 2
oktaven in het hoge-tonengebied!
Maar dit is nog niet alles. Ook de dynamiek-omvang van
het AM-signaal is beperkt. Want omdat forse muziekpassages kans op overmodulatie en dus op vervorming geven en
zachte passages een ongunstige signaal-ruisverhouding ten
gevolge hebben, moet men het signaal aan de zendzijde dras
tisch comprimeren. Fortissomo’s worden automatisch afgezwakt, pianissimo’s juist versterkt. Deze vervlakking doet
ernstig afbreuk aan de kwaliteit. Weliswaar zijn sommige
dure ontvangers uitgerust met een expansie-schakeling, die
het gecomprimeerde signaal weer tot zijn oorspronkelijke dynamiekverhouding probeert terug te brengen, maar erg suc
cesvol zijn deze pogingen niet.
Daarbij komt nóg een nadelige factor. Storingen van scheerapparaten, stofzuigers en dergelijke beïnvloeden de amplitu
de van het AM-signaal, waardoor dit in zijn geheel wordt
aangetast. Storingbegrenzing, dat zagen we reeds, heeft dan
ook slechts ten dele zin.
In plaats van de amplitude van de draaggolf te moduleren
echter, is het ook mogelijk de frequentie in het ritme van de
LF-trillingen te variëren en de amplitude constant te hou
den, modulatie van de frequentie dus, FM. Door dit te doen,
vervallen alle bovengenoemde bezwaren!

Grote dynamiek — geringe storing
De ongemoduleerde draaggolf van de FM-zender bestaat uit
één frequentie, het rustpunt. Bij modulatie van het LF-signaal wijzigt de draagfrequentie zich, hij verplaatst zich naar
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38. De frequentie-gemoduleerde draaggolf: de amplitude blijft gelijk,
doch de frequentie varieert op het ritme van de LF-trilling.
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links en naar rechts van het rustpunt. Hoe sterker het LFsignaal is, des te groter is deze zwaai. Hoe hoger de frequen
tie van het LF-signaal is, hoe sneller de afwijkingen plaats
vinden. De sterkte van de HF-draaggolf blijft onder alle om
standigheden gelijk.
We zien dus dat de bandbreedte bij FM niet afhankelijk is
van de hoogste tonen zoals bij AM, doch van de LF-signaalsterkte. Is er dan ook voldoende bandbreedte beschikbaar,
dan kan door de FM-zender de volle dyflamiek-omvang van
welk concert dan ook zonder meer worden uitgezonden. Dit
is bij AM, hoe groot de bandbreedte ook mag zijn, ten ene
male onmogelijk, gebonden als dit systeem is aan de gren
zen van ruis en overmodulatie.
Elektrische storingen zullen ook hier de amplitude van de
draagfrequentie beïnvloeden, maar aangezien de LF-informatie niet door amplitude-, maar door frequentieveranderin
gen wordt vertegenwoordigd, zijn deze storingen volledig
weg te werken zonder dat het LF-signaal er ook maar iets
onder te lijden heeft. Eén enkele buis die zodanig geschakeld
is dat alle amplitude-fluctuaties boven een zeker minimum
worden afgesneden, is daartoe voldoende. Weliswaar wordt
door dit afsnijden de sterkte der draagfrequentie vermin
derd, doch dit is op te vangen door vooraf een trap extra ver
sterking toe te passen.
Dit zijn dus de twee voordelen van FM: onbelemmerde dynamiekomvang en mogelijkheid tot absoluut storingsvrije
ontvangst, ook in ‘elektrisch onrustige’ gebieden.

Groot frequentiebereik: geen FM-privilege!
De algemeen verbreide mening dat alleen een FM-zender
het volledige LF-gebied (20-15.000 Hz) zou kunnen uitzen
den, is niet juist! Want ook een AM-zender kan dit toongebied volledig omspannen. Het feit dat een FM-zender in de
praktijk een groter toonbereik uitzendt dan een AM-zender,
ligt op een geheel ander vlak. De kwestie is nl. dat FM een
1 draaggolf

n_

frequentie
(kHz)

AM

" 30 kHz*

| draaggolf
FM
frequentie

(kHz)

,

n

150 kHz

39. AM heeft smallere zijbanden dan FM. In dit geval (LF-bereik 15
kHz): 2x15 kHz, resp. 2x75 kHz.
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naar verhouding veel grotere bandbreedte nodig heeft dan
AM, een bandbreedte die immers afhankelijk is van de ma
ximum sterkte van het LF-signaal. In de praktijk komt dit
neer op een waarde van liefst 75 kHz ter weerszijden van
de draag-(rust)frequentie. In totaal dus 150 kHz! Zouden
we een AM-signaal van 15 kHz uitzenden, dan hadden we
een bandbreedte van slechts 30 kHz nodig, dat is slechts het
vijfde deel van wat het FM-signaal nodig heeft.
FM is dan ook niet mogelijk op de middengolf waar slechts
1000 kHz beschikbaar is. Theoretisch zouden hier dan ook
7 FM-zenders in kunnen werken. Theoretisch, want aange
zien ter weerszijden van de bandbreedte nog eens 25 kHz
als veiligheidsmarge erbij wordt genomen, bedraagt de wer
kelijke bandbreedte van een FM-zender liefst 200 kHz.
Slechts vijf FM-zenders kunnen dan ook op de gehele mid
dengolf opereren ... En aangezien de betrekkelijk hoge fre
quenties van het normale korlegolfgebied ook nog niet hoog
genoeg zijn voor de enorme FM-bandbreedte, neemt men
zijn toevlucht tot de metergolven. Hier is zóveel ruimte, dat
een bandbreedte van 30 — of 200 kHz niets uitmaakt. Reden
waarom het dynamiek-arme, storinggevoelige AM-systeem
hier niet eens ter sprake komt!
De metergolven
Het ogenschijnlijk kleine gebiedje van 1 tot 10 meter omvat
liefst 270.000 kHz, dat is 270 megaherz (MHz), want het
loopt van 30 tot 300 MHz. Maar deze ultra korte golven
hebben wel enkele specifieke eigenschappen waar we terdege
rekening mee moeten houden! De frequenties zijn namelijk
zó hoog dat ze eigenschappen hebben die overeenkomen
met lichtstralen; ze planten zich rechtlijnig voort zonder de
aardkrommnig te volgen. De Heavisidelaag heeft op deze
golven geen vat. Evenals lichtstralen schieten ze er zonder
meer doorheen zonder te worden teruggekaatst. En daarom
kan onder gunstige omstandigheden ook slechts een maxi
mum afstand van 100 km worden overbrugd. Is dit ener
zijds een nadeel, anderzijds zal men hierdoor weinig last
hebben van andere stations. Bovendien kunnen door de be
perkte reikwijdte vele stations op een en dezelfde frequentie
werken, waarbij ze niet eens zo heel ver van elkaar verwij
derd hoeven te zijn. Maar minder prettig is het dat zelfs een
klein land als het onze zich moet bedienen van een aantal
steunzenders teneinde het hele gebied te bestrijken.
Het signaal wordt gemoduleerd
Het kweken van een FM-signaal is in principe niet moeilijk,
men hoeft slechts een zgn. condensatormicrofoon in de tril91

lingskring van een oscillator op te nemen. Komt het mem
braan van een dergelijke microfoon in trilling, dan wordt
geen spanning opgewekt, maar de capaciteit van het element
wijzigt zich. Het gevolg is dat de oscillatorfrequentie even
redig meevarieert.
Ook is het mogelijk een normale microfoon te gebruiken en
de variërende spanninkjes op een VDC-condensator aan te
sluiten. Bij zo’n condensator is de capaciteit afhankelijk; van
de spanning. Opgenomen in een ttrillingskring zal' de
J frequentie van de opgewekte trilling zich richten naar de fre
quentie van het LF-signaaL

16.DE

fm-ontvanger

Het uitgezonden FM-signaal kan niet zo maar door een be
staande AM-ontvanger worden verwerkt, de zendfrequentie
is veel te hoog, de zijbanden zijn voor de selectieve kringen
veel te breed en de detector verwerkt het in amplitude volko
men gelijkmatige FM-signaal tot één stabiele gelijkspanning.
We zullen dan ook gebruik moeten maken van een speciale
ontvanger, een FM-ontvanger.

Super
De FM-ontvanger werkt volgens het super-principe, waarbij
elke binnenkomende frequentie wordt omgevormd tot één
vaste middenfrequentie. Hetzelfde systeem dus als bij AM,
doch van geheel andere opzet. Om te beginnen maken de
zwakke FM-signaaltjes een HF-voorversterkertrap gewenst.
Vanwege de ruis zijn penthoden hier onbruikbaar en dus
neemt men zijn toevlucht tot trioden. Doch deze hebben
weer het nadeel dat de kathode met de anode een klein capaciteitje vormt waardoor de hoge frequenties gemakkelijk
weglekken. Door allerlei listige schakelingen, zoals o.a. de
geaard-roosterschakeling waarbij het ingangssignaal op de
kathode wordt aangesloten en het rooster als afscherming
fungeert, weet men de verliezen evenwel te beteugelen.
Om dezelfde reden geschiedt het mengen van het antennemet het oscillatorsignaal niet in een meerroosterbuis, zoals
dat bij AM het geval is, doch in een in één ballon onderge
brachte dubbeltriode. Eén triode versterkt het HF-signaal
en de andere fungeert als oscillator. Het versterkte HF-signaal wordt op het-rooster van de oscillatortriode aangeslo
ten, wordt met het oscillatorsignaal gemengd en de verschilfrequentie die nu ontstaat (de somfrequentie wordt ook hier
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40. Blokschema F M-ontvanger.
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niet gebruikt) bedraagt in de tegenwoordige FM-ontvangers
10.7 M Hz. Met opzet is deze frequentie zo hoog gekozen,
want de door de MF-trap door te laten bandbreedte is im
mers enorm breed. Bij een verschil- ofwel MF-frequentie van
470 kHz, zoals bij AM gebruikelijk is, is een afstemkring die
het gebied van 200 kHz en niets méér door moet laten, een
onmogelijke opgave. Bij een MF van 10.7 M Hz is 200 kHz
een relatief smalle bandbreedte.
Op zich is 200 kHz evenwel een brede band die per trap
slechts weinig versterkt wordt. Vandaar dat hier niet met
een of twee trappen MF-versterking kan worden volstaan,
doch dat er minstens drie nodig zijn.

S toringbegrenzer
Na de MF-trqppen volgt de storingbegrenzer die tot taak
heeft de amplitude van het signaal constant te houden. Dit
wordt bereikt door een buis een zekere hoogspanning en een
bepaalde negatieve voorspanning (een zekere instelling) te
geven waardoor hij bij een inkomend signaal van voldoende
sterkte verzadigd is. Toename van de signaalsterkte heeft dan
géén toename van de anodestroom meer tot gevolg en dus
worden de amplitudevergrotingen, die het gevolg zijn van
elektrische storingen, niet doorgelaten. Maar dan moet de
buis ook geheel volgestuurd zijn! Voor een goede storingsonderdrukking moet het antennesignaal dan ook een zekere
minimumsterkte bezitten.
Storingen veroorzaakt door de ontstekingsinrichtingen van
benzinemotoren, worden door de begrenzer niet onderdrukt.
Deze storingen zijn namelijk van geheel andere aard. De onlstekingsinrichtingen werken als kleine stoorzendertjes die
juist op zeer hoge frequenties uitstralen. Ze beïnvloeden de
FM- en ook de TV-frequenties over een groot frequentiegebied en hieraan is slechts op één manier wat aan te doen,
ontstoring van de bron zélf. Deze maatregel is op 2 juni

signaal met storing

storingvnj

41. Het principe van de werking van de storingbegrenzer: alle oneffen
heden boven een zeker minimum worden afgesneden.
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1960 al verplicht gesteld, maar desondanks toert nog me
nig stoorzendertje lustig rond tot kommer en ergernis van
menig FM- en TV-‘genieter’ . . .

De demodulator
Nu kan het hopelijk zuivere FM-signaal worden gedetec
teerd, of zoals men zegt, gedemoduleerd. Enkelvoudige gelijkrichting, zagen we zojuist, is bij FM onmogelijk cn dus
wordt hier zwaarder geschut aangewend. Dit zware geschut
is de demodulator, een schakeling van een afgeslemde kring
plus twee dioden. Diverse systemen bestaan er, waarvan de
discriminator een veel gebruikte is. Hierbij maakt men ge
bruik van een MF-transformator die niet alleen inductief
doch ook capacitief gekoppeld is. Vanaf één van de aanslui
tingen van de primaire spoel is namelijk een condensatortje naar een daartoe aangebrachte middenaftakking van de
secundaire spoel geschakeld.
MF-signaal

)6

LF

H
HF-smoorspocl

42. Het FM-signaal wordt gedemoduleerd. De discriminator.

Komt nu een ongemoduleerd FM-signaal, de rustfrequentie
dus, vanaf de storingbegrenzer op de MF-transformator,
dan wordt deze frequentie inductief aan de secundaire spoel
overgedragen. Beide kringen van de MF-transformator zijn
immers afgestemd op het MF-signaal en zijn daarmee dan
ook in resonantie. Daar dit signaal een wisselspanning is, is
het ene uiteinde van de secundaire spoel positief als het ande
re negatief is en omgekeerd. Deze spanningen zijn ten opzich
te van de middenaftakking volkomen gelijk doch aan elkaar
tegengesteld. Daar de secundaire spoel verbonden is met
twee dioden (aan elke aansluiting één) worden deze span
ningen gelijkgericht. Vervolgens worden ze over enkele weer
standen samengevoegd met als resultaat dat ze elkaar precies
op heffep.
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Maar komt er een gemoduleerd signaal op de antenne, dan
raakt het evenwicht verstoord, want door de aanwezigheid
van de over de MF-transformator geschakelde condensator
ontstaan faseverschuivingen. Afhankelijk van de omhullen
de frequenties, die óf hoger óf lager zijn dan de rustfrequen
tie, zal det impedantie van de spoel of die van de conden
sator van grootste invloed zijn. Hierdoor ontstaan aan het
ene of aan het andere uiteinde van de secundaire spoel ho
gere spanningen ten opzichte van de middenaftakking. Ge
lijkgericht door de twee dioden en bij elkaar gevoegd ont
staat een verschil-gelijkspanning die in sterkte met de fre
quentieveranderingen meevarieert: het LF-signaal.
Op de diode-uitgangen zijn nog twee condensatortjes aange
sloten die hier dezelfde reservoir-werking hebben als bij
AM-detectie het geval is.
Ratio-detector
Een interessant systeem dat veel van de discriminator weg
heeft, is de ratio- of verhoudingsdetector. Hierbij ontstaan
op de twee, thans tegengesteld geschakelde dioden twee ge
lijkspanningen, waarvan de verhouding bij rustfrequentie
1 : 1 bedraagt. Bij modulatie van het signaal verandert deze
verhouding evenredig mee en wel in het ritme van het LFsignaal.

M
spanning I

LF

spanning II

►I
HF-smoorspocl

43. De verhoudings- of ratio-detector. Verhouding van spanning I
tot spanning II = LF-spanning. Som van spanning I en 11=am
plitude van LF-signaal.
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Foto 1. Opengewerkte tekening van een moderne elektroncnbuis. De
buitenste buis is de anode, de spiralen zijn de diverse roosteis. Het
smalle, witte verticale vlak in het midden is de kathode met daarin
de lange gloeidraad.
Alle foto’s zijn welwillend door N.V. Philips beschikbaar gesteld

Foto 2. (boven) De opbouw van de nuvistor.
Foto 3. (onder) Opengewerkte tekening van een transistor. De dr>
elektroden, emitter, basis en collector, staan hier in vaste verbindir<
met elkaar, in tegenstelling tot die van de elektronenbuis.
De vierde aansluiting dient ter afscherming (aarde).
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Foto 5. Het testbeeld.

Foto 6. Sneeuw of zichtbare ruis. Te zwak antennesignaal.

Foto 7. Stippen tot lijnen aaneengeregen: storingen veroorzaakt door
elektro (collector)motoren. die niet zijn ontstoord.

Foto's 8-9. Allerlei grillige patronen: storing als gevolg van elektro
magnetische straling.
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Foto 9.

I

Dit systeem is daarom zo interessant, omdat de verhoudin
gen van beide spanningen slechts worden beïnvloed door de
frequentie- en niet door de eventuele amplitudeveranderingen. Storingen en fading hebben dus geen enkele invloed op
het signaal waardoor een sloringbegrenzer achterwege kan
blijven.
Eventuele ampliludeveranderingen beïnvloeden echter wel
de totale spanning van de twee verhoudingsspanningen. Hoe
sterker het signaal, hoe hoger de spanning. Deze spanning
is dan ook prachtig te gebruiken als AVC-spanning waarmee
dus automatische sterkteregeling wordt verkregen.
De-emphasis
Achter de demodulator is een klein, doch belangrijk filtertje opgenomen dat bestaat uit een eenvoudige condensatorweerstandcombinatie. Dit zgn. de-emphasisfilter zwakt de
allerhoogste tonen wat af. Deze worden in de zender nl.
enigszins opgehaald (pre-emphasis) om een zo gunstig mo
gelijke signaal-ruisverhouding te bewerkstelligen. Want juist
in de hoge tonen zijn ruis en storingen het meest van in
vloed.
Dan is het FM-signaal rijp voor het LF-gedeelte. Het hoeft
geen betoog dat dit deel van hoge kwaliteit moet zijn wil de
bijzonder goede FM-kwaliteit ten volle tot haar recht ko
men!
AM-FM gecombineerd
De meeste moderne ontvangers zijn zowel geschikt voor
AM-ontvangst als voor FM-ontvangst. Zijn dit twee radio’s
in één kast? Nee, zeker niet, hqewel er veel onderdelen zijn
die óf alleen bij AM óf alleen bij FM worden gebruikt. Op
de HF-buizen na wordt op listige wijze voor beide systemen
van dezelfde buizen gebruik gemaakt. Maar er zijn aparte
AM- en FM-middenfrequenttransformatoren (ev. in één afschermbusje), er is een aparte AM-detector en ook een apar
te FM-demodulator.

Automatische afstemming
Voor velen is het geen eenvoudige zaak de FM-ontvanger
zuiver af te stemmen, want dikwijls blijkt elk station maar
liefst drie afstempunten te hebben. Dit geldt vooral voor
krachtige signalen. Wie eenmaal weet dat het middelste afstempunt — dat ook het grootste signaal oplevert — het zui
vere punt is, heeft met afstemmen geen moeite meer, indien
althans niet al te veel stations in de buurt zijn, want dan be
staat ook voor de geroutineerde grote kans op een verkeer
de afstemming.
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Maar momenteel zijn er moderne FM-ontvangers die zijn |
uitgerust met een semi-automatische afstemschakeling, AFC
(Automatic Frequence Control) genaamd. Eigenlijk is deze
term verwarrend, want met AFC werd oorspronkelijk een
schakeling bedoeld die ter compensatie van frequentiedrift .
diende. Vroegere FM-ontvangers hadden nl. nogal eens de
onhebbelijke gewoonte tijdens het spelen onder invloed van
temperatuurschommelingen, voedingsfluctuaties e.d. te ver
stemmen. Tegenwoordig is dit euvel echter volledig onder
vangen, zodat de AFC-schakeling als driftcompensator niet
meer hoeft te worden toegepast.
Ineens is het begrip AFC weer modern, maar nu in geheel
andere hoedanigheid. Thans heeft deze term te maken met
semi-automatische afstemming. Stemt men nl. zijn ontvan
ger ergens in de buurt van de gewenste zender af, dan stelt
de ontvanger zichzelf dankzij de AFC-schakeling automa
tisch op het juiste punt in. Wonderlijk? Ja, even wonderlijk
als alles wat met elektronen te maken heeft, maar toch ook
wel zeer begrijpelijk. Wat gebeurt er namelijk? Men neemt
van de discriminator een gelijkspanning af welke men toe
voert aan een VDC-condensator, een spanningsafhankelijke
capaciteit dus. Deze condensator is opgenomen in de afstemkring. Welnu, is de ontvanger volstrekt zuiver afgestemd,
dan is de discriminatorgelijkspanning nul. Wordt op een ten
opzichte van de zendfrequentie iets te hoge of lage frequen
tie afgestemd, dan zal óf een positieve óf een negatieve span
ning aan de VDC-condensator worden toegevoerd waardoor
de capaciteit en dus ook de afstemming dienovereenkomstig
verandert. Op het moment dat zuiver is afgestemd, is de discriminatorspanning precies nul, de VDC-waarde blijft sta
biel.

17. FM-STEREO
Het hoeft nauwelijks enig betoog welke de voordelen zijn
van stereofonische muziekweergave. Want wie weet nog niet
dat stereo een vorm van geluidsweergave is die de werkelijk
heid frappant dicht benadert? Nee, stereo is niet zo maar
een of andere reclameleus, zoals velen eerst dachten. Stereo
is ook niet zo maar geluid van links en geluid van rechts,
nee, het is waarlijk ruimtelijk geluid, geluid met diepte. Men
heeft het gevoel in de oorspronkelijke opnameruimte aan
wezig te zijn, men kan de musici als het ware stuk voor stuk
aanraken, men kan om het orkest heen lopen ... Er zijn •
geen luidsprekers meer, er is slechts muziek.
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Nog niet zo lang geleden was stereo slechts mogelijk via de
bandrecorder en sinds enkele jaren ook door middel van de
stercogrammofoonplaat. Maar, en dat beseft lang niet ieder
een, thans is het ook mogelijk dagelijks een klein aantal ra
dioprogramma's stereofonisch te beluisteren. Dat kon vroe
ger heei af en toe ook wel, maar toen had men twee ontvan
gers nodig, waarvan de ene op Hilversum I en de andere op
Hilversum II moest worden afgestemd. Want het ene station
zond het linker- en het andere station het rechterkanaal uit.
Voor men zich echter genietend te luisteren kon zetten, had
men met diverse buren contact gezocht tot men eindelijk de
gelijkgestemde ziel had ontdekt die compleet met toestel met
u meewandelde. En dan kwam het geknutsel met het opstel
len en met het instellen van sterkte- en toonregelaars om bei
de geheel verschillende toestellen qua klank enigermate op
elkaar af te stemmen . . .
Kon men niet de beschikking krijgen over twee ontvangers,
dan ontving men een ‘half beeld’, óf links óf rechts, naar ge
lang men op Hilversum I of II afstemde. Ten gerieve van
deze mono-luisteraars werden er aan de zendzijde enige con
cessies aan het stereobeeld gedaan, hetgeen dit niet bepaald
ten goede kwam.
FIvf-Multiplex
Maar sinds juni 1963 is er in Nederland een nieuw systeem,
een systeem zo grandioos van opzet en uitvoering dat men
niets dan bewondering en lof kan hebben voor de koppen die
dit hebben uitgedacht en vervolmaakt. Het is het FM-Multiplex-systeem, waarbij men van slechts één FM-zender ge
bruik maakt. Deze zender zendt niet alleen de stereosignalen
uit, doch tevens het volwaardige mono-signaal. Dit wil dus
zeggen dat, wie een enkelvoudige FM-ontvanger heeft, het
programma normaal, dus monauraal beluistert, terwijl de
gene wiens toestel voor FM-stereo is uitgerust, hetzelfde pro
gramma stereofonisch kan beluisteren. Een compatible sys
teem noemt men dit, een facultatief systeem dus, waarbij
men zelf de keuze kan maken tussen mono of stereo. Het
zelfde compatible-principe treffen we aan bij de stereo-pickup; men kan daarmee zowel mono- als stereoplaten afspe
len.
Lang niet iedereen beseft de waarde van dit unieke systeem.
Het is vreemd; toen een jaar of wat geleden de eerste stereo
platen werden gelanceerd, was men enthousiast, maar nu de
FM-stereo er is, bemerkt men nauwelijks iets van geestdrift.
Zeker, een complete stereo-ontvanger met zijn dubbel uit
gevoerd LF-gedeelte is duurder dan een normaal toestel,
maar onbetaalbaar is stereoontvangst toch beslist niet.
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M- en Z-signaal
Het is duidelijk dat het FM-multiplex-systeem geen gebruik
kan maken van links-rechtssignalen. Immers, één van beide
signalen moet een compleet hoofdsignaal zijn en dat is bij
het links-rechtssysteem niet het geval. Men maakt dan ook
gebruik van twee microfoons, waarvan de ene het hoofdsig
naal verzorgt en de andere de stereo-informatie. Beide mi
crofoons staan in het midden voor het orkest opgesteld en
zijn vlak boven elkaar in één huis ondergebracht.
De microfoon voor het hoofdsignaal is voorwaarts gevoelig
en heet dan ook de M-(niidden)niicrofoon.
De microfoon ten behoeve van de stereo-informatie is links
rechts gevoelig, zodat deze de Z-(zij) of S-(side)microfoon
wordt genoemd.
Stel nu dat op zeker moment slechts het linker gedeelte van
het orkest speelt, dan krijgt zowel de M-microfoon als de
Z-microfoon signaal. Tellen we beide microfoonsignalen bij
elkaar op, dan krijgen we: M + Z = links.
Maar nu komt er alleen van rechts signaal. Wederom reage
ren beide microfoons, met dit verschil echter dat de signalen
op de Z-microfoon nu van de andere kant komen. Ten op
zichte van de linkersignalen zijn deze in tegenfase en dus is
het resultaat: M — Z = rechts.
Komt tenslotte het geluid precies van voren, dan krijgt de

©I
44. De stereomicrofoon, bestaande uit twee microfoons: de in voor
waartse richting gevoelige M-microfoon en de links- en rechtsgevoelige Z- of S-microfoon.
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M-microfoon weer signaal, terwijl de Z-microfoon twee ge
lijke, doch aan elkaar tegengestelde signalen krijgt toege
voerd. Resultaat: M + 0 = midden.
Op deze wijze verzorgt de M-microfoon het volledige mono
signaal, terwijl de Z-microfoon de richtingsinformatie als
haar taak heeft. Maar beide microfoons mogen niet zo maar
zonder meer met elkaar worden doorverbonden en op de
zender worden aangesloten! Er zou dan een verward totaal
beeld ontstaan, een beeld met allerlei fase-, intensiteits- en
looptijdverschuivingen. Beide signalen dienen dan ook vol
ledig gescheiden van elkaar te worden uitgezonden. Eerst in
de ontvanger mogen ze worden samengevoegd en dan nog
op een speciale manier teneinde de linker- en rechterluidspreker ‘ieder het zijne’ te geven.
De modulatie van de zender
De M- en Z-signalen moeten nu op zodanige wijze op de
draaggolf worden gemoduleerd dat een normale, monaurale
ontvanger slechts op het monosignaal reageert. Welnu, dit
bereikt men door om te beginnen de draagfrequentie nor
maal door het monosignaal te moduleren. Normale FMmodulatie dus.
M

o

Z

15

19

23

38

53

kHz

45. Samenstelling van het stereosignaal:
0-15 kHz: M-signaal (normaal monosignaal)
19 kHz: piloottoon.
23-38 en 38-53 kHz: zijbanden amplitude-gemoduleerd Z-signaal
(stereo-informatie).
En nu het richtingsignaal, het signaal van de Z-microfoon
dus. Dit wordt op een aparte draaggolf gemoduleerd en wel
volgens het amplitude-modulatie systeem. De frequentie van
deze draaggolf is in verhouding tot de eigenlijke zendfre
quentie (92,6 M Hz) zeer laag: slechts 38 kHz. Evenals dat
het geval is met het M-signaal, bedraagt de toonomvang van
het Z-signaal 15 kHz en dus ontstaan er onder en boven de
38 kHz-frequentie zijbanden van deze waarde, zodat het ge
moduleerde Z-signaal een gebied van 22 tot 53 kHz om
spant. De bedoeling is nu dat dit gebied naar de zender wordt
gevoerd, die dit, eveneens frequentie-gemoduleerd, met het
M-signaal uitzendt. Maar de 38 kHz draaggolf heeft het
bezwaar dat zijn grote sterkte het aantal FM-zijbanden van
de zendfrequentie zou doen toenemen. Niet alleen zou daar101
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door de totale bandbreedte te groot worden, maar ook zou
beïnvloeding van andere zenders het gevolg kunnen zijn,
waardoor allerlei interferentie-storingen al piepend en flui
tend zouden optreden. Dus onderdrukt men de eigenlijke 38
kHz draaggolf, zodat slechts de zijbanden worden uitgezon
den. Maar aangezien de ontvanger onmogelijk een draag
golf kan demoduleren die niet aanwezig is, zendt men te
vens een frequentie-gemoduleerde piloot-toon uit, een toon
die aanmerkelijk zwakker is en een twee maal zo lage fre
quentie heeft, nl. 19 kHz. In de ontvanger wordt deze pi
loot-toon weer tot de oorspronkelijke draaggolf omgevormd.
Resumerend weten we dus nu dat de zender uitzendt: de
zendfrequentie met daarop frequentie-gemoduleerd:
- het volledige monosignaal van de M-microfoon,
- de zijbanden van het richtingsignaal (Z-microfoon),
- de piloot-toon van 19 kHz.
Doordat de hoogste frequenties van zowel het M- als van
het Z-signaal 15 kHz bedragen, zijn beide signalen kwalita
tief aan elkaar gelijk.

De decoder
De ontvanger moet dit vreemde stelletje signalen nu omzet
ten in een aanvaardbaar stereosignaal. Hiertoe wordt ge
bruik gemaakt van een decoder ook wel stereo-adapier ge
noemd, een in wezen eenvoudig apparaatje dat tussen de
discriminator en de twee LF-versterkers wordt geschakeld.
Allereerst wordt het totale, gemoduleerde signaal naar een
filter, dat niets boven 15 kHz doorlaat, gestuurd. Wat er
doorheen komt, is dan, hoe kan het anders, het oorspron
kelijke M-signaal.
Van het signaal dat overblijft wordt de 19 kHz piloot-toon
door een selectief filter uitgefilterd en versterkt, waarna het
in frequentie wordt verdubbeld. Kan dat zo maar? Jazeker.
Denk slechts aan het systeem van dubbelfasige gelijkrichting, zoals we dat in hoofdstuk 14 hebben besproken; er ont
staat daarbij een signaal dat geen 50, maar 100 Hz gewor
den is. Volgens eenzelfde systeem wordt de 19 kHz tot de
oorspronkelijke 38 kHz omgevormd. Deze 38 kHz wordt
nu bij de zijbanden (23 tot 53 kHz) gevoegd en vervolgens
tot het oorspronkelijke Z-signaal gedetecteerd. Hiervoor is
een enkele diode al voldoende, want de hulpfrequentie is
immers amplitude-gemoduleerd.
Menging van M- en Z-signaal
Rest nog de menging van het M- met het Z-signaal ter ver
krijging van het linkerkanaal (M + Z) en het rechterkanaal
(M — Z). Dit geschiedt in de matrix, een schakeling die het
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46. Blokschema van de decoder of stereo-adapter.
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Z-signaal splitst in twee signalen die met elkaar in tegenfase
zijn, welke signalen vervolgens met het M-signaal worden
gemengd. Er bestaan verschillende methoden en een van de
eenvoudigste is wel die, waarbij men voor de splitsing van
het Z-signaal twee tegengesteld geschakelde dioden gebruikt, i
Deze dioden verzorgen dan tevens de detectie van het ge- moduleerde 38-kHz-signaal. Twee vliegen in één klap dus. :
De ene diode laat het positieve Z-signaal door en de andere,
tegengesteld geschakelde diode het negatieve Z-signaal. Via
een tweetal weerstanden wordt vervolgens het M-signaal ge
lijkelijk naar beide toegevoerd met als gevolg het (M + S)signaai (links) enerzijds en het (M — S)-signaal (rechts) an
derzijds. Fig. 46 verduidelijkt het een en ander. Beide signa
len kunnen nu zonder meer naar twee aparte LF-versterkers
worden toegevoerd.
Praktische problemen
Wie een normaal toestel heeft, een toestel dus met naast de
AM-banden een FM-band, ontvangt een FM-stereoprogramma zonder meer monauraal. Weliswaar demoduleert de
discriminator de op de draagfrequentie geënte piloot-toon
alsook de zijbanden van het Z-signaal, maar aangezien deze
frequenties ruim boven de gehoorgrens liggen, zal de toe
hoorder er niets van merken. Bovendien is de kans groot dat
het LF-gedeelte van de ontvanger en de luidspreker op deze
signalen niet eens reageren.
Wil men stereo beluisteren, dan dient men een ontvanger
met FM-band te bezitten, die bovendien is uitgerust met een
decoder en een extra LF-versterker plus luidspreker. Zo mo
gelijk dient deze laagfrequentketen precies gelijk te zijn aan
die voor het andere kanaal.
En dus is iedere gewone FM-ontvanger voor stereo-ontvangst uit te breiden? In theorie wel, maar in de praktijk
kunnen zich teleurstellingen voordoen. De totale band
breedte van het stereo-signaal is namelijk 1,5 maal zo groot
als de normale mono-bandbreedte. Kunnen de diverse afstemkringen in de ontvanger deze bandbreedte van ongeveer
325 kHz gemakkelijk doorlaten, dan is alles in orde, maar
blijven ze in gebreke, dan zijn het de hogere zijbandfrequenties van het Z-signaal die niet of gedeeltelijk worden door
gelaten. Dit heeft tweeërlei gevolgen. Het richtingsignaal
wordt vanwege de eenzijdige afsnijding van het gedetecteer
de signaal a-symmetrisch van vorm en dus vervormd en bo
vendien zal het aanmerkelijk zwakker zijn dan het M-signaal
en wel voornamelijk in de hogere frequenties. Samengevoegd
in de matrix resulteert dit in een onvoldoend gescheiden ste
reo-signaal. M.a.w. in het linkerkanaal komt een gedeelte
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van het rechtersignaal voor en andersom. De overspreekdemping wordt dus ongunstig beïnvloed met name in het ‘hoog’,
dat juist het meest tot een goede stereoweergave bijdraagt.
Heeft men het geluk dat de FM-ontvanger de volle band
breedte goed kan verwerken, dan heeft het zin een decoder
(die kant en klaar door de fabriek wordt geleverd) achter de
discriminator aan te (laten!) sluiten. Maar dan komt het
vraagstuk der versterkers. Wil men optimale resultaten, dan
is het op de eerste plaats niet van belang of men werkelijke
‘Hi-Fi'-apparatutir heeft, maar of beide versterkers wel vol-'
komen aan elkaar gelijk zijn. Uitgaande van het reeds in het
toestel aanwezige LF-gedeelte dient men de aan te schaffen
versterker hieraan aan te passen. Frequentie-omvang, ver
mogen en klank dienen in beide versterkers elkaar niet al te
veel te ontlopen.
Heeft men reeds een radiotoestel dat stereo-voorbereid is,
dan is het uiteraard zonder meer mogelijk hierop een deco
der te laten aansluiten. De praktische uitvoering is veelal
zo, dat het apparaatje er gewoon als een stekker ingestoken
kan worden. Een dergelijk toestel is meestal ook reeds uit
gerust met twee LF-gedeelten, zodat men in afwachting van
de decoder stereoplaten kan draaien.
De toestellen die al geheel en al voor stereo-ontvangst zijn
ingericht, noemt men de ‘volstereo’-apparaten (heeft iemand
wel eens van halfstereo gehoord ...?), apparaten, die slechts
op een FM-antenne hoeven te worden aangesloten voor vol
waardige stereo-ontvangst. Althans, indien de zender op dat
moment een stereoprogramma uitzendt!
Ont vangstmogelijkheid
Helaas is het Z-signaal door zijn hogere frequenties gevoeli
ger voor storingen dan het M-signaal, met als gevolg dat de
bruikbare werkingssfeer van de zender voor stereo kleiner
is dan voor mono-ontvangst. Dit houdt dus in dat stereo-ontvangst pas mogelijk is wanneer een normale mono-uitzending perfect ontvangen wordt. Heeft men hierbij al last van
storingen of hinderlijke ruis, dan heeft het geen zin aan ste
reo te beginnen. Vóór deze trieste beslissing echter wordt ge
nomen, is het verstandig u te vergewissen of de FM-antenne wel aan alle eisen voldoet! Zie hierover hoofdstuk 21.
Een antenne die voor mono-ontvangst een voldoend signaal
zal leveren, kan bij stereo-ontvangst net te kort schieten.
Om dit vooraf te kunnen bepalen moet u nagaan in hoeverre
bromfietsen e.d. die vlak voor uw huis langs rijden, storing
veroorzaken. Pas wanneer hiervan geen of nauwelijks spra
ke is, heeft het zin aan stereo te denken.
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Omschakeling
Bij de meeste stereo-ontvangers moet men een toets indruk
ken om van mono- op stereoweergave over te schakelen. Hoe
weet u nu, dat er stereofonisch wordt uitgezonden? Dat ziet
u aan een lampje dat dan automatisch oplicht. Dit reageert
namelijk op de 19-kHz-piloot-toon. Een stapje verder is het
automatische omschakelsysteem. Hierbij wordt de piloottoon versterkt en gelijkgericht en vervolgens naar een relais,
een elektromagneet dus, gedirigeerd. Dit relais reageert
prompt en verzorgt daarmee keurig netjes en volledig auto
matisch de omschakeling.

Recorder-opnamen
Uiteraard is het mogelijk het stereosignaal van een dubbele
diode-uitgang over te nemen om het te gebruiken voor op
name op een stereobandrecorder. Maar zonder meer kan dit
toch ook weer niet. Het gedemoduleerde signaal immers
bevat een groot aantal ultrasonore frequenties (de S-zijbanden), waarvan vooral de 38-kHz-draaggolf een forse sterkte
heeft. Het zijn deze frequenties en ook de locale 19-kHztoon, die op minder prettige wijze op het op te nemen sig
naal kunnen inwerken. Want bij opname wordt in de re
corder een hulpfrequentie van ca. 50 kHz gebruikt. Teza
men met de uit de ontvanger komende ultrasonore frequen
ties veroorzaakt deze allerlei som- en verschilfrequenties,
waarvan de laatste juist in het hoorbare gebied vallen. Een
groot aantal fluittonen is het gevolg. Om dit tegen te gaan
dienen tussen de decoder en beide recorder-ingangen dan
ook twee effectieve filters te worden opgenomen die de 19en 38-kHz-frequenties niet alleen rigoreus onderdrukken,
maar alle andere frequenties boven 15 kHz scherp afsnij
den. Zo’n filter bestaat uit een aantal LC-kringen die stuk
voor stuk nauwkeurig zijn afgestemd.
Het is duidelijk dat een dergelijk filter, maar dan enkelvou
dig uitgevoerd, ook noodzakelijk is, indien men van een nor
male, monaurale FM-ontvanger een mono-opname wil ma
ken op een moment dat er stereofonisch wordt uitgezonden.
Want ook hier, zij het onhoorbaar, zijn de ultrasonore fre
quenties aanwezig en zij zullen, wanneer u geen voorzorgen
neemt op angstaanjagende wijze verwarring in uw opname
stichten!
Stereo7tips
Stereo is een belevenis, maar, het zij met nadruk gezegd,
mits goed weergegeven! Hieraan mankeert het nogal eens,
wat dan teleurstelling tot gevolg heeft.
Laat ons in het kort zien waar we zoals op dienen te letten.
106

- Bij twee aparte versterkers dienen volume- en toonregelaars zo gelijk mogelijk te worden afgesteld. Bij voorkeur
moeten ook twee gelijke luidsprekers in gelijke behuizingen
worden gebruikt.
- De akoestiek van de weergeefruimte is uiterst belangrijk.
Te veel stoffering absorbeert de voor het stereo-effect zo be
langrijke hoge tonen en een te kale ruimte geeft reflecties en
daardoor geluidsmenging van het linker- met het rechterkanaal. Een rustig gestoffeerde kamer is dus voorwaarde voor
een goede stereo-weergave.
- Zorg voor een zo gunstig mogelijke luidsprekeropstelling.
Dit is van belang bij toepassing van losse luidsprekerkasten,
maar ook bij gebruik van een stereo-ontvanger waarin de
luidsprekers reeds zijn ondergebracht. Besef dat, hoe u de
luidsprekers ook opstelt, de beste stereo-indruk slechts op
een betrekkelijk klein gebied te genieten is. Plaats losse luid
sprekers niet te dicht bij elkaar, liefst met een tussenruimte
van 2 a 3 meter en dan nog niet te dicht bij zijwanden van
de kamer. Beide luidsprekers moeten naar één punt ergens
midden in de kamer worden gericht, liefst onder een hoek
van 45 a 60°. Hoe groter de kamer is, des te nauwkeuriger
moeten de luidsprekers worden gericht. Ook is het mogelijk
de beide luidsprekers zo in twee hoeken te plaatsen dat ze
recht naar voren stralen. Door reflecties tegen de kamerwan
den belanden de links-rechts geluiden uiteindelijk ook in het
midden van het vertrek. Een andere mogelijkheid is één van
de luidsprekers direct en de andere indirect op het luisterpunt te richten. Het is geen overbodige luxe enige tijd aan
experimenten te besteden, vooral indien de kamer niet sym
metrisch is ingericht en aangekleed, hetgeen meestal het ge
val is. Vergeet daarbij ook vooral de balansregelaar niet, die
u in staat stelt het ene kanaal wat sterker en het andere juist
wat zwakker te geven.
Het is gunstig een stereo-toestel met ingebouwde luidspre
kers zodanig op te stellen dat beide luidsprekers tegen na
bijgelegen kamerwanden reflecteren, een opstelling schuin in
de hoek bijv. De schijnbare afstand tussen de zich betrek
kelijk dicht bij elkaar bevindende luidsprekers wordt daar
door aanzienlijk groter en de stereo-indruk dienovereenkom
stig gunstiger.
- Losse luidsprekers dienen niet op klankborden doch in af
gesloten klankkasten te zijn ondergebracht. Dit om onder
linge beïnvloeding door reflecties te voorkomen.
- Bij gebruik van een aantal luidsprekers per kanaal moeten
de bij elkaar horende luidsprekers ook bij elkaar worden op
gesteld, dus niet in de vier kamerhoeken zoals dat bij monoweergave vaak (overigens met goed gevolg) wordt gedaan.
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— De luidsprekers dienen in fase te zijn. Dat betekent dat, ~
indien de conus van de ene luidspreker zich naar voren be- j
weegt, die van de andere onder invloed van hetzelfde signaal 1
hetzelfde moet doen. Dit is een kwestie van aansluiten. Zijn
de luidsprekers niet in fase, dan dienen de aansluitingen van
een van beide te worden omgewisseld.
Het al of niet in fase zijn is te controleren door tijdens de
stereoweergave de aansluitstekker van een der luidsprekers
even om te draaien. Bij goede aansluiting komen de bassen
het sterkst naar voren. Bij verkeerde aansluiting horen we
een sterk verloop in het geluid wanneer we het hoofd enigs
zins bewegen. Fasecontrole is uiteraard alleen nodig wan
neer aparte luidsprekers worden gebruikt.
Bedenk tenslotte dat stereo een exclusief genoegen voor de
muziekliefhebber is. Het neemt bezit van de hele kamer, het
is overal. Stereo kan dan ook nooit als achtergrondgegorgel
dienen tijdens een gezellig babbeltje. Stereo eist de hele mens
op; gelukkig de mens die daar intens van weet te genie
ten . . . !

18. VAN GELUID TOT BEELD,
EEN HELE STAP!
Televisie (vér-zien), het overbrengen van beelden. Hoe ge
heel anders, hoe veel ingewikkelder is dit dan het uitzenden
en ontvangen van geluiden! Want wat is geluid en wat is
een beeld? Geluid is een opeenvolging van geluidstrillingen,
een beeld (een foto bijv.) is een samenstelling van zwarte,
grijze en witte vlakken. Een muziekstuk horen we nooit in
zijn geheel, altijd deeltje voor deeltje. Een foto nemen we
met al zijn tinten in één keer in ons op. Willen we deze ra
diografisch uitzenden, dan kan dat onmogelijk ineens. We
zullen hem, zoals dat bij een muziekstuk het geval is, deeltje
voor deeltje moeten uitzenden en aan de ontvangzijde deel
tje voor deeltje weer opbouwen. En pas wanneer hij geheel is
opgebouwd, op wat voor manier dan ook, zijn we in staat
het ontvangen beeld in één keer te overzien.

Fotografisch
Een manier om dit te verwezenlijken, is de fotografische. We
monteren de uit te zenden foto op een ronddraaiende cilin
der en laten hem al draaiende door een fijn lichtbundeltje
spiraalsgewijze aftasten. Het teruggekaatste licht, dat een hel
derheid heeft evenredig aan de tint die de foto op die plaat'
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' heeft, valt op een fotocel. Deze zet de lichtveranderingen
= nauwkeurig om in evenredige spanningsveranderingen. De| ze zenden we uit, een eind verderop vangen we ze weer op
en voeren ze naar een klein lampje dat evenredig met de
j spanningsverandering gaat opgloeien. Op een cilinder, die
eenzelfde omwentelingssnelheid heeft als de rol in de zen
der, hebben we een vel onbelicht fotopapier bevestigd en
wanneer het gloeilampje nu precies dezelfde spiraal be
schrijft, wordt op het fotopapier (dat uiteraard in het duis
ter is opgesteld) deeltje voor deeltje het beeld weer opge
bouwd. Na ontwikkeling aanschouwen we de uitgezonden
foto, een foto die des te gedetailleerder zal zijn naarmate de
lichtstralen in zender en ontvanger fijner gebundeld zijn.
Maar op deze wijze hebben we slechts één beeld overge
bracht, een stilstaand beeld. En tussen het moment van het
beginnen van het aftasten en het bekijken van de prent ligt
een betrekkkelijk grote spanne tijds. Voor het overbrengen
van bewegende beelden, die we bovendien op hetzelfde mo
ment willen zien als zij worden uitgezonden is deze methode
onbruikbaar.
Snelle aftasting
We moeten dan ook van een systeem gebruik maken dat het
beeld ogenblikkelijk zichtbaar maakt, hetgeen inhoudt dat
de aftastsnelheid geweldig groot moet zijn. Want tussen be
gin en eind van het aftasten moet zó’n kleine tijdsruimte
zitten dat ons oog, dat gelukkig enigszins traag Reageert, in
één keer het hele beeld ziet. Maar dat is nog niet voldoen
de. Het aftasten moet ogenblikkelijk weer van voren af aan
beginnen, zodat het tweede beeld het eerste opvolgt, voordat
dit van ons netvlies verdwenen is. En zo moet dat door
gaan.
Volgens dit systeem is het ook mogelijk bewegende beelden
over te brengen, want bij een beweging is elk volgend plaat
je een fractie veranderd ten opzichte van het voorgaande.
Deze veranderingen, mits de beeldwisselingen snel genoeg
zijn, zien wij dan dank zij ons trage oog niet schoksgewijs
doch als een vloeiende beweging.
Een dergelijk, min of meer traagheidsloos systeem is niet op
mechanische wijze te verwezenlijken. Slechts met behulp van
de uiterst beweeglijke elektronen is dit mogelijk. In de TVopnamecamera zijn deze elektronen aan het werk in de iconoscoop, een elektronenbuis waarin een elektronenstraal het
geprojecteerde beeld aftast waardoor dit in spanningsfluctua
ties wordt omgezet en in de TV-ontvanger zijn ze actief in
de beeldbuis waar ze in de vorm van een electronenstraal de
spanningsfluctuaties op een beeldscherm zichtbaar maken.
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Van beeld tot beeldsignaal
De iconoscoop heeft veel gemeen met de kathodestraalbuis.
die we in hoofdstuk 6 hebben bekeken. Ook hier wordt het
hart gevormd door het elektronenkanon, het gedeelte dus dat
de elektronen in ononderbroken stroom met grote snelheid
en scherp gebundeld door de anode schiet. Maar in de ico
noscoop komen ze niet op een oplichtend scherm terecht,
doch op een vlakke micaplaat, de mozaïek-elektrode, waar
op geïsoleerd van elkaar duizenden, microscopisch kleine
lichtgevoelige celletjes zijn aangebracht. Aan de achterzijde
van de plaat, geïsoleerd ten opzichte van de celletjes, bevindt
zich een metalen plaat. Via een vlak gedeelte van de ballonwand is het mogelijk via een lenzenstelsel een optisch beeld
op de mozaïek-elektrode te projecteren. Zodra dit geschiedt,
worden alle celletjes (die stuk voor stuk een condensatortje
vormen met de metalen achterplaat!) geladen en wel des te
sterker naarmate het opvallend licht krachtiger is. Maar dat
duurt niet lang, want gestuurd door zaaglandvormige af-

v idcoupiuJ

afbuigspoel

47. De iconoscoop, die het beeld omzet in elektrische spanningsvariaties: het beeldsignaal.
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buigspanningen flitst de elektronenstraal met grote snelheid
van links naar rechts en van boven naar beneden over de
mozaïek-elektrode. Elke cel nu die door de elektronenstraal
wordt geraakt, neemt zoveel elektronen op als nodig is om
zijn door het licht veroorzaakte lading op te heffen. De meta
len plaat is via een weerstand met de hoogspanningsbron
verbonden en aangezien deze bron de elektronen voor de
elektronenstraal levert, zullen de aan de cel afgegeven elek
tronen via deze weerstand terugvloeien. In deze weerstand
ontstaat een spanning, die afhankelijk is van het aantal elek
tronen (d.w.z. de stroomsterkte door de weerstand, een span
ning dus die evenredig is met de verlichting van de cel. Deze
kleine spanning wordt aan het stuurrooster van een versterkerbuis gelegd.
En zo worden cel voor cel (beter gezegd: groepje voor groep
je, want de celletjes zijn zó klein dat de aftaststraal ondanks
zijn scherpe bundeling er een aantal tegelijk raakt), zo wor
den dus celgroep voor celgroep de lichtfluctuaties omgezet
in evenredige spanningsvariaties, in beeldsignalen.
De beeld-orticon
De iconoscoop wordt tegenwoordig vrijwel niet meer toege
past. Hij is vervangen door modernere buizen zoals o.a. de
uiterst gevoelige beeld-orticon. In deze buis bevindt zich een
doorzichtig mozaïek, waarop aan de voorzijde het uit te zen
den beeld wordt geprojecteerd, terwijl het aan de achterzijde
wordt afgetast door de heen en weer flitsende elektronen
straal. De vorm van de beeld-orticon is dan ook lang en smal,
want de elektronenstraal staat loodrecht op het mozaïek.
Door toepassing van een lage anodespanning en een extra
afremmende elektrode is de snelheid van de elektronen ui
terst gering. Het gevolg is dat de aftaststraal precies zoveel
elektronen aan het mozaïek afgeeft als nodig is om de ladin
gen, veroorzaakt door het geprojecteerde beeld, te neutrali
seren. De overblijvende elektronen keren weer naar de ka
thode terug voordat ze het mozaïek hebben bereikt. Hierbij
passeren ze echter enkele anoden, waardoor ze weer worden
versneld. Met vrij grote snelheid komen ze op de rond de
kathode aangebrachte elektronenmultiplicator terecht. Deze
multiplicator bestaat uit een aantal anoden die ieder op een
hogere anodespanning zijn aangesloten. Elk elektron dat op
de eerste anode komt, maakt daaruit door zijn verhoogde
snelheid tien of meer elektronen los. Deze worden aange
trokken door de tweede anode en maken daar ieder even
eens tien of meer elektronen los. En dat gaat zo door met als
gevolg dat aan de uitgang van de multiplicator een aanzien
lijke stroomsterkte ter beschikking staat. Deze stroom, die

111

nauwkeurig met de mozaïek-informatie meevarieert, wordt
door een weerstand gestuurd, zodat daarin een evenredig
veranderende spanning ontstaat, die als beeldsignaal kan
worden versterkt en uitgezonden.

De straalafbuiging
De elektrostatische afbuiging van de eleklronenstraal, wel
ke we bij de kathodestraalbuis hebben besproken, is slechts
geschikt voor betrekkelijk kleine buizen met geringe straalafbuigingshoeken. Bij de iconoscoop (of bij de beeld-orticon, dat maakt in principe niets uit) en ook bij de moderne
TV-beeldbuis wordt deze methode dan ook niet meer toege
past. Er wordt hier gebruik gemaakt van rond de hals van de
buis aangebrachte elektromagneten, zgn. afbuigspoelen.
Door hier sterke zaagtandstromen doorheen te sturen, wordt
de eleklronenstraal door de opgewekte magnetische kracht
lijnen van zijn rechte pad afgebogen. Deze ingreep van bui
tenaf heeft het voordeel dat het inwendige van de buis een
voudig gehouden kan worden. Afbuigplaten zijn nu immers
niet nodig. Om dezelfde reden wordt de focussering ook op
magnetische wijze tol stand gebracht. In plaats van de in
wendig aangebrachte focusseringsanode bevindt zich om de
steel van de buis een jocusseringsspoel of een permanente
focusseermagneet.
De horizontale afbuigspoelen van de iconoscoop zijn aange
sloten op een zaagtand-oscillator, de lijn-tijdbasis, met als
gevolg dat de elektronenstraal in hoog tempo van links naar
rechts over de mozaïek-elektrode flitst. Aan het eind van
zijn baan gekomen schiet hij met nog grotere snelheid weer
terug naar zijn beginpunt. Maar deze beweging alleen is niet
voldoende, want elke volgende aftastbeweging dient iets la
ger te beginnen dan de voorgaande. En dus zijn de verticale
afbuigspoelen eveneens op een zaagtand-oscillator aangeslo
ten, de beeld-tijdbasis. De frequentie van deze oscillator is
heel wat lager dan die van de lijn-tijdbasis, want pas wan
neer de straal het hele beeld heeft afgetast en helemaal on
deraan is gekomen, flitst hij weer naar boven.
Het is duidelijk dat naarmate de frequentie van de lijn-tijdbasis hoger is en het aantal beeldlijnen waarmee het beeld
wordt afgetast groter, de beeldkwaliteit fijner zal zijn. He
laas is deze belangrijke aangelegenheid niet uniform gere
geld; in Nederland is het beeld verdeeld in 625 lijnen, in Engeiand (waar men kennelijk gauw tevreden is) in 405, in het
overigens toch wel verwende Amerika in 525 en in Frank
rijk in liefst 819 lijnen.
Stel dat één beeld per seconde zou worden uitgezonden, dan
zou de frequentie van de lijn-tijdbasis (volgens de Neder112

landse norm) 625 Hz zijn, terwijl die van de beeld-tijdbasis
1 Hz zou bedragen. Maar om een bewegend beeld over te
brengen zonder schokken en flikkeringen, zijn minstens 25
beelden per seconde nodig. Welnu, dat gebeurt dan ook, zo
dat de frequentie van de lijn-tijdbasis is: 25 X 625 =
15625 Hz. Maar desondanks is de beeldfrequentie toch geen
25 Hz! Want om het beeld nog rustiger te krijgen, wordt
ieder beeld niet in één keer doch in twee helften weergege
ven en wel zodanig dat eerst alle oneven lijnen worden af
gelast en daarna de even lijnen. De twee halve beelden vul
len elkaar dus precies op. Door deze interliniëring is geen
enkele flikkering meer zichtbaar, alle bewegingen verlopen
uiterst vloeiend. Het is alsof er 50 in plaats van 25 beelden
per seconde worden weergegeven. En inderdaad is de beeld
frequentie, ook wel rasterfrequentie genoemd, 50 Hz. Maar
de lijnfrequentie blijft 15625 Hz.

zaagtanden voor horizontale afbuiging

zaagtanden voor verticale afbuiging

48. De aftastbeweging van mozaïeken beeldscherm: eerst worden in
1/50 sec. alle oneven lijnen, vervolgens in 1/50 sec. alle even lijnen'af
getast, zgn. interliniëring.

Synchronisatie
We hebben het beeld nu wel ontleed, maar in de ontvanger
krijgen we pas weer het oorspronkelijke beeld te zien, indien
we de opbouw op precies dezelfde wijze ter hand nemen als
de ontleding. M.a.w. de elektronenstraal in de TV-beeldbuis
dient een aftastbeweging te maken die volkomen gelijk is als
die in de iconoscoop. Beide stralen dienen als het ware on
verbrekelijk aan elkaar te zijn verbonden, ze moeten volko
men gesynchroniseerd zijn. Dit wordt bewerkstelligd door
synchronisatie-im pulsen die in de zender door een impuls
generator, een aparte oscillator dus, worden opgewekt. De
ze impulsgenerator wekt twee soorten impulsen op: lijnsynchronisatie-impulsen die de lijnfrequentie precies in de pas
houden en beeldsynchronisatie-impulsen die datzelfde doen
met de beeldfrequentie. De synchronisatie-impulsen worden
met het beeldsignaal mee uitgezonden. Worden ze gebruikt
om de elektronenstraal van de beeldbuis in de ontvanger di-
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rekt te sturen? Nee, want door dat te doen zou het beeld
maar al te gemakkelijk worden aangetast of vervormd door
het eventueel wegvallen van de impulsen. Bovendien zou bij
totale afwezigheid van de impulsen de lichtstip onbeweeglijk
op één punt van het scherm blijven staan met inbranding als
gevolg. Nee, de synchronisatie-impulsen worden slechts ge
bruikt als hulpmiddel, want de eigenlijke aftastbeweging van
de beeldbuisstraal wordt veroorzaakt door een tweetal afbuiggeneratoren die in elke ontvanger aanwezig zijn. Deze
afbuiggeneratoren worden doorlopend gesynchroniseerd door
de door de zender uitgezonden impulsen.
Teneinde onderscheid te maken tussen de lijn- en beeldsynchronisatie-impulscn hebben deze laatste een langere tijds
duur, waarbij ze echter onderbroken worden door de conti
nue doorgaande lijnwisselimpulsen. Dit om de 1 ijn-oscillator van de ontvanger doorlopend onder controle te houden,
want is deze eenmaal uit de pas, dan komt hij niet zonder
meer weer onder invloed van het synchronisatiesignaal. En
zo schiet bij elke beeldwisseling de elektronenstraal niet in
één keer doch zig-zagsgewijze over het beeldscherm naar bo
ven. Daar merken we overigens niets van, want tijdens de
terugslagperiode, hetzij van rechts naar links, hetzij van on
der naar boven wordt de elektronenstraal automatisch on
derdrukt. Zowel in de iconoscoop als in de TV-beeldbuis
krijgt de Wehneltcilinder (het stuurrooster dus) op die mo
menten heel even een hoge, negatieve gelijkspanning.
Video- en geluidssignaal
Het camerasignaal wordt in een speciale mengtrap met de
synchronisatie-impulsen samengevoegd en vervolgens als
becldsynchr. impuls

•lijnsynchr. impuls

_______ ~ir
video-signaal^
synch.-puls_

1*1*1

% -

-"1■^100% (wit) ‘ ■
W-.30% (zwart)
|
I

positieve
modulatie

0%) pulsen
100%] pulsen
(zwart) negatieve
modulatie

o%
49. Het gemoduleerde video-signaal, bestaande uit twee symmetrisch
tegenover elkaar liggende video-signalen. Afhankelijk van positieve
of negatieve modulatie is óf de bovenste óf de onderste helft het
eigenlijke video-signaal. In principe maakt dit niets uit. In Nederland
wordt negatievemodulatietoegepast. Hierbij beslaan de synchronische
impulsen van 100-70% van het video-signaal. Bij 70% modulatie
begint het diepste zwart, terwijl het witste wit bij 0% modulatie ligt.
In de figuur is dit te zien aan de hand van de zwarte vlakken onder
de nullijn: het signaal dat weer ontstaat na detectie.
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een vrij ingewikkeld videosignaal op de zendfrequentie ge
moduleerd. Hiervoor wordt amplitude-modulatie toegepast.
Een aparte zender zendt vlak naast de beelddraaggolf gelijk
tijdig een frcqucntie-gemoduleerd geluidssignaal uit. In som
mige landen past men voor het geluid ook wel amplitudemodulatie toe.

Hoge zendfrequentie
Of men wil of niet, een hoge zendfrequentie is noodzakelijk.
Want in 1/25 seconde wordt een heel beeld uitgezonden, dat
wil zeggen alle variaties tussen wit en zwart, in een tempo
dat zo hoog ligt dat alle bladzijden van een 1000 pagina’s
tellend boek in slechts 40 seconden kunnen worden afgetast.
Deze ongelooflijk snelle opeenvolging van lichtvariaties ver
tegenwoordigt, in elektrische spanninkjes omgezet, een heel
wat breder frequentiespectrum dan dat, wat we bij geluidsoverdracht gewend zijn, nl. zo’n 6 miljoen Hz (6 MHz!).
Met de twee onvermijdelijke zijbanden zou dit dus een to
tale bandbreedte van 12 MHz betekenen, maar door een
vernuftige ingreep weet men deze enorme bandbreedte enigs
zins te beperken. Men onderdrukt een gedeelte van een der
zijbanden waardoor de bandbreedte (in Nederland althans)
‘slechts’ 5 MHz bedraagt.
De bij het beeld behorende geluidsdraaggolf ligt (alweer: in
Nederland) 5,5 MHz hoger. Tussen de naast elkaar liggen
de uiterste zijbandgrenzen ligt % MHz tussenruimte. Beeld
en geluid liggen dus vlak bij elkaar en omspannen tezamen
een bandbreedte van 7 MHz. Het is deze grote bandbreedte,
die zeer hoge draaggolven, de meter- en decimetergolven,
noodzakelijk maakt.
VHF en UHF
Het metergolfgebied dat voor TV- en ook voor FM-doeleinden wordt gebruikt, ligt ongeveer tussen 1 en 6 meter. Om
precies te zijn: tussen 41 en 230 M Hz. Dit gebied is onder
verdeeld in drie banden, waarvan op de banden I en III TVzenders werkzaam zijn en op band II FM-stations. Het ge
bied dat deze drie banden omvat, heet vanwege de zeer hoge
frequenties (Very High Frequencies) het VHF-gebied. Maar
hoe hoog de frequentie-omvang van dit gebied ook is, het
bevat slechts 12 TV-kanalen. Men heeft dan ook zijn toe
vlucht gezocht tot nog weer hogere zendfrequenties: de Ul
tra High Frequencies. Deze frequenties hebben een golf
lengte van ca. 40 tot 60 cm en behoren dan ook tot de decimetergolven. Het gehele, van 470 tot 960 MHz reikende ge
bied, is onderverdeeld in twee banden: band IV en band V.
I'
Het ‘herbergt ‘in totaal‘ 60 TV-kanalen. ~
Door de beperkte
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reikwijdte kunnen vele, niet eens zo heel ver van elkaar ver
wijderde stations van eenzelfde kanaal gebruik maken. Er
is dan ook een nagenoeg onbeperkte ruimte op deze hoge
frequentiebanden.
De eigenschappen van de VHF7- en UHF-golven zijn in grote
trekken aan elkaar gelijk. Ze planten zich nagenoeg rechtlij
nig voort en worden door allerlei obstakels gereflecteerd.
UHF-golven hebben deze eigenschappen echter in iets ster
kere mate, zodat de reikwijdte kleiner en de kans op dubbele
beelden door reflecties groter is.
In het algemeen kan men zeggen dat zowel een VHF- als
een UHF-zender tot aan de horizon + 15% reikt. Deze.
15% wordt veroorzaakt en dus ook beïnvloed door de tem
peratuur en vochtigheidsgraad van aarde en lucht en is daar
om in hoge mate afhankelijk van de weersomstandigheden.
Onmiddcllijk achter deze grens loopt de signaalsterkte stérk
terug, waarbij de afval des te sterker is naarmate de fre
quenties hoger zijn.

MG

VHF
UHF

50. De voortplanting van elektromagnetische golven:
Lange en middengolven. Met de aardbol mee; zij worden niet beïn
vloed door de Heavisidelaag,
Korte golven. Enigszins met de aarbol mee; zij worden teruggekaatst
door de Heavisidelaag,
Ultrakorte golven (VHF en UHF). Ongeveer als lichtstralen, dus
rechtlijnig; worden niet door de Heavisidelaag teruggekaatst, echter
wel door gebouwen e.d.

Het is duidelijk dat naarmate zend- en ontvang-antenne ho
ger zijn opgesteld, de afstand waarover ze elkaar kunnen
‘zien’ en dus ook de reikwijdte groter zal zijn. Tot een zekere
grens uiteraard, want de korte golven worden nu eenmaal
op hun route door de aardbodem geabsorbeerd en door al
lerlei bouwwerken gereflecteerd, zodat het signaal al spoe
dig door allerlei verliezen in sterkte terugloopt. En ook hier
geldt dit weer sterker voor UHF dan voor VHF. Zo ligt glo
baal genomen de reikwijdte van een VHF-zender over vlak
land tussen 100 en 200 km, terwijl die van een UHF-zender
tussen 70 en 140 km ligt. Maar nogmaals, dit zijn zeer glo
bale cijfers, die afhankelijk zijn van o.a. antennehoogte. Bo
vendien hebben de hoge frequenties vaak zeer onverwachte,
zeer vreemde verschijnselen. Zo kan het gebeuren dat men
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op betrekkelijk korte afstand van de zender slechte ontvangst
heeft, maar ook kan het geschieden dat plotseling een zen
der van een ver verwijderd land op het scherm komt. Der
gelijke verschijnselen zijn afhankelijk van de condities, alle
mogelijke mee- en tegenwerkingen van atmosferische en an
dere omstandigheden.

Dubbele ontvangst: geestbeelden
UHF-golvcn worden door kleinere vlakken gereflecteerd
dan VHF-golven, waardoor er ook gemakkelijker reflecties
ontstaan. Deze reflecties zijn uitermate hinderlijk, want door
dat het gereflecteerde signaal iets later dan het oorspronke
lijke signaal op de ontvangantenne arriveert, krijgen we een
soort echo te zien, een zwak beeld iets naast het eigenlijke
beeld. We zien alles dubbel of nog erger, meervoudig indien
er sprake is van een veelheid van reflecties. Weliswaar zijn
dergelijke geestbeelden slechts mogelijk wanneer het reflec
terende obstakel zich op een afstand van minstens 30 meter
van de (UHF)-antenne bevindt, maar dat neemt niet weg
dat allerlei reflecties van dichterbij gelegen voorwerpen zo
als antennes uit de omgeving e.d., zich bij elkaar kunnen voe
gen en eveneens de nodige verwarring stichten. Hoe we de
reflecties te lijf kunnen gaan, zien we in hoofdstuk 21.
We zagen dat de zeer korte golven zich nagenoeg rechtlijnig
voortplanten. Dat betekent dat achter elk obstakel een schaduwzone ontstaat met weinig tot geen signaal. Ook hierop
komen we in het hoofdstuk over de antenne voor hoge fre
quenties terug.

19. DE T EL E V I S I E-ONT V A N G ER

De TV-zender is in de lucht. Elektromagnetische golven
trekken door de ether, komen in aanraking met onze anten
ne, we hebben signaal. Maar wat voor signaal! Een signaal
van een uiterst ingewikkelde samenstelling, van een zéér
hoge frequentie en met een spanningswaarde die de één-duizendste volt veelal niet te boven komt. Aan onze ontvanger
thans de eer dit zwakke signaaltje om te vormen tot een gave
beeld-geluidcombinatie . . . Het geluid geeft niet zo veel pro
blemen. maar een werkelijk gaaf beeld, wil zeggen een beeld
dat tol in alle hoeken scherp, stabiel en contrastrijk is, dat
nergens enige vertekening vertoont en dat als een rots ‘staat’.
En dit alles ondanks tussentijdse netspanningsvariaties, tem
peratuurwisselingen en eventuele weers- en andere atmosfe-
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rische veranderingen. Zo’n beeld verlangen we niet één
avond, nee, avond op avond, week na week, jaar na jaar en
liefst zonder al te dikwijls de zwaar belaste buizen te moeten
vervangen door nieuwe. Een modern TV-apparaat is dan ook
wel iets anders dan een gewoon radio-toestelletje, het is een
compacte verzameling ingenieuze schakelingen, het is ge
concentreerd vernuft.
Betekent dit dat het zo gecompliceerde TV-toestel slechts te
doorgronden is door technische ‘koppen’? Nee, iedereen
kan vrij gedetailleerd de werking van de diverse TV-ontvangerschakelingen begrijpen. Want hoewel de vele lisligheidjes die elke fabrikant steeds weer uitdenkt, vaak bijzonder
ingewikkeld zijn, is de basisschakeling van elk TV-gedeelte
zeer logisch opgebouwd en gemakkelijk te overzien. Zonder
dan ook te diep op allerlei nevenschakelingen, die veelal au
tomatisering of stabilisatie ten doel hebben, in te gaan, kun
nen we door deel voor deel onder de loep te nemen, een dui
delijk begrip van het zo wonderlijke instrument krijgen!

Verschillende banden en definities
De normaal gangbare TV-ontvanger is evenals de moderne
radio een super, een toestel dus, dat alle binnenkomende
signalen tot één en dezelfde middenfrequentie, de MF, om
vormt. Kunnen we dus elk willekeurig TV-signaal op de in
gang aansluiten, waarna het toestel het zonder meer tol een
goed beeld opbouwt? Nee, helaas niet. Want om te beginnen
hebben we te maken met de VHF- en de UHF-frequenties,
die elk een speciale ingangsschakeling nodig hebben.
En dan zijn er ook nog de verschillende definities: de ver
schillende lijnstelsels en modulatiemethoden. Zo wordt zo
wel in Nederland als in Duitsland de Europese C.C.I.R.norm (Commission Consultatif International de Radio Diffusion) aangehouden: 625 beeldlijnen, beeld AM-gemoduleerd en dan nog zodanig dat de maximum bceldmodulatie
wordt veroorzaakt door het diepste zwart (negatieve modu
latie) en geluid FM.
Maar in België ligt dit enigszins anders. Daar kent men een
625- én een 8 19-lijnenstelsel. En om het nog wat ingewik
kelder te maken past men voor het beeld AM-positieve mo
dulatie (maximum beeldmodulatie bij hoogste wit) toe en
voor geluid eveneens AM-modulatie . . . Wie in Zuid-Nederland woont en van de Belgische programma’s wil meegenie
ten, dient dan ook een universele ontvanger te hebben, een
ontvanger die op de verschillende systemen is in te stellen.
normalisatie '/en
van het
Gelukkig echter is er sprake van een ccrmaheatie
Belgische net.
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De kanaalkiezer — VHF en UHF
Het signaal dat op de ingang van de TV-ontvanger komt,
bevat, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, niet
slechts de beeld- doch ook de geluidsinformatie. Voorlopig
maakt de ontvanger tussen deze beide informaties nog geen
onderscheid en behandelt ze dan ook als was er slechts één
enkel signaal, met een bandbreedte van 7 MHz. Afhanke
lijk van de draaggolffrequentie wordt dit signaal op de VHFof de UHF-kanaalkiezer aangesloten, dat is een geheel afge
schermde doos waarin een HF-versterkerlrap en een mengtrap zijn ondergebracht.
Bezien we de V HF-kanaalkiezer, dan zien we, daar het hier
om zeer hoge frequenties gaat, een speciale geaard-roosterschakeling. Een dergelijke HF-schakeling zagen we ook bij
de FM-ontvanger die immers eveneens voor VHF-werk is
berekend. Na de HF-trap gaat het signaal naar de mengtrap,
veelal een triode-penthode in één ballon en wordt daar door
menging met een oscillatorsignaal getransformeerd naar een
veel lagere frequentie, nl. ± 35 MHz.
De UHF-kanaalkiezer is in principe gelijk aan de VHF-kanaalkiezer, maar de te verwerken frequenties zijn nu wel zó
hoog dat de HF-trioden die bij VHF-werk nog wel bruik
baar zijn, hier geen enkele kans maken; de verliezen zijn te
groot. In de UHF-rwner, zoals een kanaalkiezer ook wel
wordt genoemd, past men dan ook speciale trioden toe met
uiterst geringe afstanden tussen de elektroden, zodat ook
zeer kleine verliescapaciteiten aanwezig zijn. Onderdelen als
spoelen en condensatoren treffen we ogenschijnlijk niet aan,
maar ze zijn er wel degelijk. Want een kort, recht leidinkje
heeft voor deze hoge frequenties al voldoende zelfinductie
om als spoel te fungeren, terwijl zo nodig een parallelcondensator wordt gevormd door een om het draadje aange
brachte afscherming. De UHF-kanaalkiezer is dan ook op
gebouwd uit zo te zien onbegrijpelijke, vaak vreemdgevormde onderdeeltjes, die tot op een fractie van een millimeter
zijn berekend en opgesteld.
Zowel de VHF- als de UHF-kanaalkiezer bevat de compo
nenten die nodig zijn voor het afstemmen. Of beter gezegd;
voor het kiezen van het gewenste kanaal, want er wordt hier
bij gebruik gemaakt van omschakelbare afstemkringen. Door
middel van een keuzeschakelaar wordt van het ene spoelstel
naar het andere en dus ook van het ene kanaal naar het an
dere overgeschakeld. Daarnaast hebben veel toestellen nog
een fijnafstemming, maar ook wordt tegenwoordig automa
tische fijnafstemming toegepast. Dit is te vergelijken met de
AFC-schakeling van de moderne FM-ontvanger.
Een programmakeuze-schakelaar maakt het mogelijk van de
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VHF- naar de UHF-banden over te gaan en omgekeerd.
Vaak ook treffen we hiervoor druktoetsen aan.
Het nieuwste snufje op afstem- én op VHF-UHF-omschakelgebied is wel de continue-afstemming. Een fraaie, lang
werpige afstemschaal geeft van de laagste VHF- tot de hoog
ste UHF-banden alle kanalen aan. Draait men aan de af
stemknop, dan kan men elk kanaal, ongeacht in welke band
dit ligt, kiezen. Op ingenieuze wijze wordt hierbij ongemerkt
ergens in het midden van het afstembereik van kanaalkiezer
gewisseld.
Veel moderne toestellen zijn met twee kanaalkiczers uitge
rust. Wil men van beide profijt hebben, dan dient men ook
minstens twee antennes te gebruiken: een VHF- en een UHFantenne. Hierop komen we in hoofdstuk 21 nader terug. Er
zijn ook toestellen met slechts één kanaalkiezer voor de
VHF-banden. Betreft het een vrij modern toestel, dan is in
bouw van een UHF-kanaalkiezer mogelijk.
Tenslotte zijn er dan nog de oudere toestellen, waarbij in
bouw onmogelijk is. Wil men hiermee toch UHF-ontvangst
genieten, dan dient men er een voorzetapparaat, een zgn.
UHF-converter, voor te schakelen. De UHF-antenne wordt
hierop aangesloten en alle binnenkomende UHF-frequenties
worden nu door de converter in een frequentie omgezet, die
in het VHF-bereik ligt. Daarop kan de ontvanger worden af
gestemd.
Zoals we later nog zullen zien, kan een UHF-kanaalkiezer
volledig achterwege blijven, indien van een Centraal-Antennesysteem wordt gebruik gemaakt. Eén enkele converter
vlak bij de antenne(s) verzorgt dan voor een heel huizen
blok de UHF-VHF-omschakeling. Een zeer elegante oplos

sing!
Beeld/ geluid-MF-versterker
Het oorspronkelijke VHF- of UHF-signaal is getransfor
meerd naar de vaste middenfrequentie van ca. 35 MHz en
het is nu zaak dit signaal door een nauwkeurig afgestemde
middenfrequentversterker krachtig te versterken. Nog steeds
bestaat het signaal uit beeld- plus geluidsinformatie, zodat
de bandbreedte ook nog steeds 7 MHz bedraagt. De ver
schillende MF-afstemkringen mogen dan ook geenszins
scherp worden afgestemd! Maar aan de andere kant mogen
ze ook niets méér doorlaten dan de 7 MHz bandbreedte.
Een hele eis, wanneer we bedenken dat de afstemfrequentie
slechts vijf maal zo hoog is. Maar door alle kringen niet pre
cies op een en dezelfde frequentie af te stemmen, doch op
enkele naast elkaar liggende frequenties, weet men aan deze
eis te voldoen. Ook gebeurt het wel dat er weerstanden in
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plaats van condensatoren op de kringspoelen worden aange
sloten, waardoor in plaats van een scherpe afstemming een
bepaalde demping wordt verkregen. Geen resonantie-piek
dus, maar een breed gebied waarin in betrekkelijk geringe ma
te resonantie optreedt, is het resultaat. Het is duidelijk dat,
waar zo'n breedbandversterker geen gebruik maakt van resonantie-opslingeringsverschijnselen, de versterking veel te
wensen over laat. Vandaar dat wel vier trappen MF-versterking nodig zijn. Teneinde de versterking zo hoog mogelijk
op te voeren, maakt men hier gebruik van penthoden. De
eerste twee krijgen meestal een AVC-regelspanning aan het
stuurrooster toegevoerd.

i

Video-detector
De laatste MF-kring is aangesloten op de video-detector,
een eenvoudige diode-gelijkrichter, die het AM-gedeelte van
het signaal detecteert. De schakelrichting van de diode be
paalt of de positieve dan wel de negatieve toppen van de ge
moduleerde draaggolf worden afgesneden. Bij toestellen die
zowel voor positieve als voor negatieve beeldmodulatie ge
schikt zijn, is de diode dan ook omschakelbaar uitgevoerd.
Men zou anders een negatief beeld op het scherm krijgen . . .
Achter de detector treffen we dus het eigenlijke videosignaal
aan, het heeldsignaal plus de synchronisatie-impulsen. En
tevens krijgen we hier, door menging van beeld- en geluids
signaal, een MF-component van 5,5 M Hz, die het FM-gemoduleerde geluidssignaal bevat.
Niet altijd wordt dit zgn. interdraaggolfprincipe toegepast.
In de universele toestellen, die verschillende systemen moe
ten kunnen verwerken, wordt de geluidsdraaggolf al meteen
achter de eerste MF-buis uitgefilterd. In de anodeleiding van
deze buis zijn in serie met elkaar twee afstemkringen opge
nomen. De ene afstemkring (beter gezegd: MF-transformator) is 5,5 MHz hoger afgestemd dan de andere, zodat het
beeld- en geluidsgedeelte worden gesplitst.
Meteen achter de video-detector bevindt zich een triode die
de AVC-regelspanning verzorgt. Deze triode reageert op de
synchronisatie-impulsen van het beeldsignaal. Deze hebben
-immers altijd een gelijkmatige sterkte die slechts afhankelijk
is van de signaalsterkte. Komen ze onder een bepaald niveau,
dan stellen de twee eerste MF-buizen zich automatisch in op
grotere versterking. Deze AVC-regeling strekt zich ook uit
Tot de HF-trappen van de kanaalkiezer(s).
Het geluid
De 5,5 MHz component gaat vervolgens naar een tweetraps
geluids-MF-versterker die op zijn beurt weer is aangeslbten
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op de demodulator. Deze demodulator, veelal een ratiodetector, demoduleert op dezelfde Vvijze als we bij de FMontvanger hebben gezien het FM-gcmoduleerdc signaal. Rest
vervolgens nog de LF-versterker met eindtrap en niet te ver
geten, de luidspreker!
Universele toestellen hebben bovendien nog de mogelijkheid
AM-gemoduleerde geluidssignalen te detecteren.
Het video-signaal gaat verder . . .
Weer terug naar de video-detector. Het video-signaal is ge
detecteerd en wordt nu naar de video-versterker gevoerd, een
versterker die is uitgevoerd met een krachtige eindbuis. Want
het video-signaal nadert zo langzamerhand zijn doel: de
beeldbuis, die een stuurspanning nodig heeft van wel 40 a
60 V. in deze schakeling is vaak een regelbare tegenkoppeling opgenomen waarmee de versterking en daarmee hel con
trast kan worden geregeld.
Meestal bestaat de video-versterker uit een tweetal buizen
die uiteraard via een koppelcondensator met elkaar zijn ver
bonden. Maar een condensator heeft de eigenschap een ab
solute belemmering voor gelijkstromen te vormen. En helaas
bestaat het video-signaal, wanneer het beeld voor een al of
niet groot gedeelte uit een gelijkmatige lint bestaal, voor een
bepaald deel uit gelijkstroompjes. in samenwerking met de
belemmerende condensator heeft dit een verlopen van de
gemiddelde beeldhelderheid ten gevolge. Maar niet alleen
deze gelijkstroomcomponenten, ook de synchronisalie-impulsen worden door de koppelcondensator minder gunstig ver
werkt; ze blijven niet op het zelfde niveau. Het gevolg is dat
ze niet meer in staat zijn de afbuiggeneratoren met straffe
hand in de pas te houden. Gelukkig bestaat er evenwel een
eenvoudige schakeling die dit verloop weer opheft en die
slechts bestaal uit een enkele germaniumdiode welke over de
lekweerstand van de video-eindbuis is geschakeld. Deze hersteldiode voor de gelijkslroomcomponent veroorzaakt teza
men met het video-signaal een bepaalde, negatieve roostervoorspanning. De instelling van de video-eindbuis richt zich
dan ook doorlopend en volautomatisch naar het signaal,
waardoor afwijkingen ogenblikkelijk worden gecorrigeerd.

Naar de beeldbuis
Het video-signaal wordt nu naar de beeldbuis gevoerd, waar
het zijn belangrijke taak kan verrichten: het volgens de beeldmodulatie uitsturen van de elektronenslraal, zodat de over
het scherm flitsende lichtpunt in helderheid mcevarieerl.
Teneinde de in deze leiding zo lastige eigenschappen van de
koppelcondensator te vermijden, laat men deze achterwege.
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Maar dat kan niet zo maar! Daarvoor wordt het signaal niet
op de Wehneltcilinder, maar op de kathode van de beeldbuis
aangesloten. Weliswaar krijgt deze rechtstreeks met de anode
van de video-eindbuis doorverbonden kathode daardoor een
hoge, positieve spanning (nz 100 V) in plaats van de nood
zakelijke. geringe negatieve voorspanning, maar dit wordt
opgevangen door alle andere spanningen van de beeldbuis
elektroden hierop aan te passen. Het gaat immers om de
spanningsverhoudingen tussen deze elektroden onderling. Zo
wordt de Wehneltcilinder eveneens op een hoge positieve
spanning aangesloten, een spanning die bovendien zo regel
baar is dat deze meer of minder negatief ten opzichte van
de kathode kan zijn. Een spanning van 90 V positief is 10 V
negatief t.o.v. de 100 V positieve kathode. En zoals we al eer
der hebben gezien wordt de intensiteit van de door de ka
thode uitgezonden elektronenstraal beïnvloed door de mate
waarin de Wehneltcilinder negatief is t.o.v. de kathode. Zo
hebben we het in de hand de gemiddelde helderheid van het
beeld door middel van deze regelbare negatieve voorspanning
in te stellen.
Overigens zij hier de goede raad gegeven de beeldhelderheid
niet te ver op te draaien! Dit wil bij sterke kamerverlichting
nog wel eens gebeuren met uitputting van de beeldbuis als
gevolg, hetgeen zich op zeker moment uit in een zeer don
ker ol helemaal geen beeld. Maar aan de andere kant heeft
het ook geen zin het beeld uit zuinigheidsoverwegingen te
donker af te stellen. De beeldbuis is berekend op normale
helderheid!

De beeldbuis
Het hart van de TV-ontvanger, de beeldbuis, is op zich al
een wonder van technisch vernuft, maar het allerwonderlijk
ste is wel dat zij steeds weer wordt verbeterd. De moderne
beeldbuis heeft dan ook een graad van perfectie bereikt die
welhaast aan het volmaakte grenst.
In wezen is de beeldbuis een leeggepompte, glazen fles met
een enigszins conische vorm. De basis van de conus vormt
het transparante beeldvlak, waarop aan de binnenzijde een
fosforiserende laag is aangebracht. Deze laag begint op te
lichten, zodra ze wordt getroffen door de elektronenstraal
welke door het elektronenkanon, in de hals van de ‘fles’,
wordt geproduceerd. Rond de hals is het focusseer- en het
deflectie-unit aangebracht, bestaande uit de spoelen die voor
de elektromagnetïsche focussering en straalafbuiging nodig
zijn. Voor de focussering worden dikwijls ook permanente
magneten gebruikt. Evenals dat bij de gewone elektronen
buis het geval is, bevinden de aansluitingen zich aan de voet.
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Echter op één na: die van de versnellingsanode. Want om
overslag te voorkomen wordt de hiervoor benodigde hoge
spanning op een aparte plaats, ergens op de zijkant van de
beeldbuis, aangesloten.
De moderne 49—59-cm-beeldbuizen hebben rechte hoeken
en een betrekkelijk geringe inbouwdiepte, dit laatste dank
zij een straalafbuigingshoek van 1 10°. Op het scherm is een
dunne laag aluminium aangebracht die als een reflecterende
spiegel fungeert en de lichtopbrengst nagenoeg verdubbelt.
De nieuwste versie is de 'direct-zicht'-{d'\rect-vis\on)beeldbuis, waarbij de tot nog toe noodzakelijke beschermruit ach
terwege kan blijven. De beeldbuis staat namelijk onder enor
me druk, zodat hij bij eventuele hardhandige aanraking met
het een of ander met grote kracht in elkaar zou worden ge
drukt. Let wel: in elkaar, niet uit elkaar, want de buis is im
mers luchtledig. Zo’n implosie gaat met zulk een kracht ge
paard, dat de scherven met grote snelheid door elkaar heenvliegen en dan ook een groot gevaar voor omstanders vor
men. In de praktijk komen dergelijke implosies nagenoeg
niet voor; per jaar hooguit tien en dan nog meestal tengevol
ge van mishandeling van de beeldbuis. Desondanks plaatst
men een beschermruit voor de buis of kit men een gebogen
glasplaat tegen de voorzijde van het beeldvlak. Door nu een
beschermende laag van polyesterhars en glasvezel aan de
achterzijde en langs de randen van de buis aan te brengen
en deze bovendien nog te voorzien van een stevige, metalen
band rond het scherm, is de directzichtbuis ontstaan, een
beeldbuis, die dermate veilig is dat een beschermruit zonder
meer kan vervallen. En dit heeft een contrast-rijker en scher
per beeld tot gevolg, want glas, hoe helder ook, absorbeert
en reflecteert. De implosievrije beeldbuis is dan ook in alle
opzichten een bijzonder waardevolle verbetering!

20. IMPULSEN EN ZAAGTANDEN
De lichtstip op het scherm mag dan al nauwkeurig in hel
derheid op het zendsignaal reageren, we hebben daar niet
veel aan wanneer zij op één punt stil blijft staan. Daarom
is elke TV-ontvanger uitgerust met twee afbuiggeneratoren,
waarvan de een voor een horizontale en de ander voor een
verticale heen-en-weerbeweging van de stip zorg draagt. De
ze generatoren, ook oscillatoren genoemd, wekken zaagtand
vormige wisselspanningen op met een uiterst lineair karak
ter, zodat de stip ondanks de hoge snelheid toch uiterst ge-
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lijkmatig over het scherm flitst. Aangezien deze beweging
volstrekt synchroon met die van zender-aftaststraal moet
zijn, moeten de afbuiggeneratoren nauwkeurig, d.w.z.: bin
nen 1/g micro-seconde! op de door de zender uitgezonden
synchronisatie-impulsen reageren. Voor dit echter mogelijk
is, dienen deze impulsen eerst van het video-signaal te wor
den afgescheiden, waarna ze moeten worden gesplitst in lijn
en beeld- (ofwel raster-) impulsen.

Scheiding van de synchronisatie-impulsen
Tot dat doel wordt het complete video-signaal niet alleen op
de beeldbuis maar tevens op de synchronisatie-scheider aan
gesloten. Deze bestaat uit een triode of penthode, waarvan
het stuurrooster een vrij hoge, negatieve voorspanning heeft.
Daardoor worden slechts die gedeelten van het signaal ver
sterkt, die boven dit negatieve niveau uitkomen en wanneer
het signaal voldoende sterk is, zijn dit precies alle synchro
nisatie-impulsen, zowel die voor de lijn- als voor de beeldsynchronisatie. Maar terwijl de amplituden van beide im
pulssoorten even hoog zijn, is er een verschil in tijdsduur;
beeldsynchronisalie-impulsen hebben een langere tijdsduur
dan lijnsynchronisatie-impulsen en van deze eigenschap
wordt vervolgens gebruik gemaakt om ze van elkaar te schei
den. In een nauwkeurig berekende condensator-weerstandschakeling worden de zuivere blokgolven, welke de impul
sen immers zijn, bewust vervormd tot pulsen van een geheel
ander karakter. Afhankelijk van de waarden van deze condcnsator-weerslandschakcling en de frequentie van de blokgolf en eventueel in samenwerking met een extra buis die
door een passende, negatieve roostervoorspanning slechts
een bepaald gedeelte van het signaal doorlaat, krijgt men
scherpe of afgeronde pieken, spanningen dus, die al of niet
geleidelijk in sterkte toenemen en abrupt weer op nul terug
vallen. Scherpe, gedifferentieerde, pieken past men veelal bij
de korte lijnimpulsen toe, terwijl geïntegreerde, meer tijd
t"J
vergende, afgeronde impulsen voor de beeldsynchronisatie
worden gebruikt. Door deze grote karakterverschillen rea
geert het integratorcircuit niet of nauwelijks op de lijnim
pulsen en andersom, waardoor een absolute scheiding wordt
bereikt.

De lijn-tijdbasis
De scherpe lijnsynchronisatie-impulsen worden nu naar de
lijn-tijdbasis gevoerd, een oscillator die een wisselspanning
met een frequentie van ruim 15625 Hz opwekt (625-lijnensysteem). Hoewel deze frequentie iets hoger ligt dan die van
de stuurimpulsen, krijgt de oscillator toch geen kans om ‘uit
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te lopen’, want aan hel begin van elke nieuwe periode komt
er een volgende synchronisatie-impuls in het oscillatorcircuit, zodat de daardoor ondersteunde oscillatie keurig in de
pas blijft.
De oscillator bestaat uit twee trioden, waarvan het rooster
van de een verbonden is met de anode van de ander, terwijl
het rooster van de tweede weer verbonden is met de anode
van de eerste. Een in zichzelf kortgesloten tweebuizenverslerker dus, waarvan de ene buis het signaal van de ander
versterkt en andersom. Zodra een signaal op het rooster van
een van beide buizen komt, begint de schakeling, die mullivibrator wordt genoemd, te oscilleren en wel in een frequen
tie welke wordt bepaald door de waarde van bepaalde, in de
schakeling opgenomen condensatoren. De multivibrator
wekt geen sinusvormige, maar een blokvormige wisselspan
ning op, een spanning die in combinatie met een condensa
tor gemakkelijk lot een zaagtandspanning is om te vormen.
Zoals we al zagen worden aan deze zaagtandspanning bij
zonder hoge eisen gesteld wat betreft de lineairiteit. Zou de
spanning met steeds uiterst gelijkmatig in sterkte aangroei
en, maar aan het begin bijv, iets sneller dan aan het eind,
dan zou, hoe kan het anders, ontoelaatbare beeldvertekening
ontstaan. Het linker gedeelte van het beeld zou in elkaar ge
drukt en het rechter gedeelte uit elkaar getrokken worden . . .
Ogenblikkelijk ook moet de spanning na het maximum weer
tot nul terugvallen, zodat de elektronenstraal zonder meet
baar tijdverlies weer naar het begin van de regel terugflitst.
De opgewekte, zuiver gesynchroniseerde zaagtandspanning
wordt niet zonder meer naar de afbuigspoelen van de beeld
buis gevoerd, omdat zij nog een bijzondere taak heeft te ver
vullen. Want wat doet men namelijk? Men stuurt de zaag
tandspanning naar een krachtige eindbuis, waarop in de
anode-Jeiding een lijnuitgangs-transformator is opgenomen.
Door zelfinductie ontstaat tijdens de terugslag van de zaag
tand in de primaire spoel een zeer hoge spanning. Door mid
del van een extra wikkeling wordt deze spanning nog eens
verhoogd en vervolgens door een buisgelijkrichter gelijkge
richt. We hebben dan de beschikking over een gelijkspan
ning met een waarde van ongeveer 15.000 V ofwel 15 kV, de
Z.hsp, die we nu kunnen gebruiken voor versnellings-anode
van de beeldbuis!
De horizontale afbuig- of deflectiespoeï'en van de beeldbuis
zijn aangesloten op een aparte wikkeling van de lijnuitgangstrafo, terwijl in serie met een der beide toevoerleidingen een
regelbare zelfinductie is opgenomen. Met deze regelaar is
de amplitude van de afbuigspanning en daarmee de beeldbreedte in te stellen. Een tweede seriespoel, overbrugd met

1
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een regelbare weerstand, dient voor de instelling van de lineariteit. Door nl. de waarde van deze LR-kring te veran
deren, verandert de vorm van de zaagtand enigszins.
De lijnuitgang is tevens verbonden met de Wehneltcilinder,
waardoor deze tijdens de lijnterugslag een negatieve span
ningspiek krijgt. Hierdoor wordl gedurende die tijd de elektronenstraal onderdrukt, zodat de terugslag onzichtbaar
blijft.
Bij oudere toestellen wil het nog wel eens gebeuren dat bijv,
door netspanningsvariaties de oscillatorfrequenlie zo sterk
verloopt dat de synchronisatie-impulsen deze niet meer vol
doende in de pas houden. Het beeld loopt dan weg; bijregeling met de horizontale- of lijnsynchronisatie-regelaar is
noodzakelijk. Bij moderne toestellen is dat echter niet meer
nodig, want doordat de uitgang van de synchronisatiescheider via een zgn. fase-discriminator (een schakeling die veel
weg heeft van een FM-discriminator) met de lijnuitgang is
verbonden, wordt elke lijnterugslagimpuls vergeleken met
elke stuurimpuls. Ontstaat er ook maar het minste verloop,
dan veranderen de fasen ten opzichte van elkaar en al naar
gelang de richting van deze verandering gaat de oscillator
ogenblikkelijk iets sneller of langzamer oscilleren, tot weer
volledige synchronisatie is bereikt. Automatische lijnsyn
chronisatie dus.

De beeld-tijdbasis
De door de synchronisatie-scheider afgesplitste beeldsynchronisatie-impulsen gaan naar de beeld- of raster-tijdbasis.
Dit is eveneens een oscillator, maar echter een die op een
heel wat lagere frequentie oscilleert, zoals we weten 50 Hz.
De schakeling is dan ook anders uitgevoerd dan die van de
lijn-tijdbasis en wel met een zgn. blokkeertransformator, dat
is een terugkoppeltransformator, die op de anode- en roosterkring van een triode is aangesloten. Doordat een conden
sator van een zekere waarde in de roosterkring is opgenomen
ontstaat ook hier geen sinusvormige maar een pulsvormige
wisselspanning. En ook hier wordt de oscillatie weer keurig
in de pas gehouden door de beeldsynchronisatie-impulsen.
Teneinde een zo lineair mogelijk spanningsverloop te ver
krijgen, is het noodzakelijk dat de anode van de oscillatorbuis
op een vrij hoge spanning (500 a 600 V) wordt aangesloten.
Deze spanning wordt heel listig van een extra wikkeling van
de lijnuitgang (ja, dat is een ingewikkeld ding!) betrokken
en wel volgens hetzelfde principe als de Z.hsp. De hiervoor
gebruikte gelijkrichtdiode noemt men de booster-diode.
De oscillatorschakeling is verbonden met een eindbuis, die
zodanig is ingesteld dat de door de blokkeer-oscillator op128

gewekte, pulsvormige wisselspanning als een zuivere zaagtandspanning op de anode verschijnt. Via een rastertransformator is de eindbuis tenslotte gekoppeld met de verti
cale afbuigspoelen van de beeldbuis. Op de primaire spoel
van deze transformator is een serieschakeling van een weer
stand met een condensator aangesloten, het Boucherot-filter,
dat tot taak heeft de spanningspieken die ook hier tijdens de
terugslag van de zaagtand ontstaan, te onderdrukken. Hier
mee wordt het ratelen en het daarmee samenhangende voor
tijdig sneuvelen van de uitgangstransformator voorkomen.
Op de secundaire spoel is eveneens een filtertje bestaande uit
een enkele condensator, aangesloten en dit filtertje voorkomt
ongewenste beïnvloeding van het krachtige signaal uit de
lijnafbuigspoelen.
Een extra verbinding van de secundaire spoel van de rastertransformator naar de Wehneltcilinder zorgt weer voor on
derdrukking van de elektronenstraal tijdens de terugslag.
De beeldhoogte-instelling geschiedt hier eenvoudig d.m.v.
een sterkteregelaar in het roostercircuit van de eindbuis en
dus niet d.m.v. een regelbare zelfinductie. Kan men zo’n
eenvoudige sterkteregelaar ook niet in de lijn-tijdbasis toe
passen? Nee, want mét het veranderen van de beeldbreedte
zouden dan tevens de opgewekte Z.hsp en de boosterspanning in sterkte meeveranderen . . . ! Overigens zijn de mo
derne toestellen uitgerust met een aparte regelschakeling die
de beeldhoogte plus de beeldbreedte automatisch instelt.
De voeding
De vele functies die een TV-loestel moet verrichten, vereisen
een flink aantal buizen; ongeveer 20 a 25 stuks. Soms lijkt
het of er minder zijn gebruikt, maar vergis u niet; er worden
vaak dubbelbuizen toegepast en sinds kort ook decalbuizen,
dat zijn 10-pensbuizen van een zeer samengesteld soort. De
ze laatste buizen vervullen een groter aantal taken dan met
enkel- of dubbelbuizen mogelijk is. Maar al zijn dan twee
of meer systemen in één ballon ondergebracht, dat neemt
toch niet weg dat ze ook allemaal gevoed dienen te worden
en wel zodanig, dat onderlinge beïnvloeding tengevolge van
variaties in de belasting uitgesloten is.
De gloeidraden van alle buizen, de beeldbuis inbegrepen, zijn
in de meeste gevallen direct op het lichtnet aangesloten, dus
zonder tussenschakeling van een gloeistroomtransformator.
Dat kan ongestraft, want alle gloeidraden zijn in serie ge
schakeld. Universeelvoeding noemt men deze methode, niet
te verwarren met universele TV-apparaten, die geschikt zijn
om verschillende TV-systemen te verwerken.
Een gevolg van serievoeding is het uitvallen van alle bui129
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53. Het voedingsgedeelte van de TV-ontvanger.
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zen, zodra de gloeidraad van één buis de geest geeft. Slechts
met een meetinstrument kan de fout dan snel gelocaliseerd
worden. De gloeidraden hebben echter een landleven, want
doordat een NTC-weerstand in de serieschakeiing is opge
nomen, wordt kortstondige overbelasting tijdens het inscha
kelen voorkomen. Zo’n weerstand nl. heeft een negatieve
temperaluurscoëfficiënt (NTC), hetgeen inhoudt dat de
weerstandswaarde in koude toestand het hoogst is. Pas bij het
warmer worden daalt de weerstand tot een zeer lage waarde,
waardoor de gloeidraadspanning geleidelijk wordt opge
voerd.
De hoogspanning voor de buizen wordt veelal eveneens
rechtstreeks, dus zonder tussenschakeling van een voedingstransformator, uit het lichtnet betrokken. Dit is weliswaar
een zeer economische oplossing, maar het betekent tevens
dal een van beide lichtnetaansluilingen direct op het chassis
staat. Een reden temeer om het technische gedeelte van een
TV-apparaat zo min mogelijk aan te raken!
De lichtnetspanning wordt door middel van een seleniumgelijkrichter gelijkgericht en vervolgens door een condensatorsmoorspoel op de bekende wijze afgevlakt. Worden op deze
gelijkspanning nu zonder meer de anodes van alle buizen
aangesloten? Nee, want op schrikbarende wijze zouden alle
schakelingen via de spanningsbron op elkaar gaan inwerken.
Allerlei hoorbare en zichtbare genereerverschijnselen zou
den zich in een vervormd geluid en beeld manifesteren; het
toestel zou niet stabiel zijn. Teneinde dit te voorkomen,
wordt de hele TV-schakeling in vier groepen verdeeld: het
geluidsgedeelte, het video-gedeelte, de lijntijd- en beeld-tijdbasis. Elke groep wordt door middel van aparte ontkoppelfilters (RC-combinaties) volstrekt onafhankelijk van elkaar
op de gelijkgerichte netspanning aangesloten.
Tot slot zijn er nog de speciale hoogspanningen: de ca. 500
V metende boosterspanning ten behoeve van de oscillatorbuis van de beeld-tijdbasis en de Z.hsp van 12 a 16 kV voor
de beeldbuis. Deze spanningen, we weten het, worden op
gewekt door de lijn-tijdbasis.
Het energieverbruik van een modern TV-toestel is ondanks
het grote aantal buizen betrekkelijk gering: ca. 150 watt. Bij
transistorapparaten is het verbruik nog lager.
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21.DE antenne voor

zeer
HOGE FREQUENTIES

Wat hebben we aan een radio- of TV-ontvanger, indien er
geen zender ter wereld uitzendt? Totaal niets. Maar wat
hebben we aan onze dure ontvangers, indien er wél wordt
uitgezonden, maar we de signalen niet opvangen? Alweer:
totaal niets. Want de ontvanger verwerkt slechts dat wat de
antenne doorgeeft. Dat is logisch en daarom is het zo onlo
gisch dat zo velen de antenne, of het nu AM-, FM-, of TVontvangst betreft, slechts als een noodzakelijk kwaad zien.
Wellicht is dit te wijten aan het feit dat de antennekwestie
voor AM-ontvangst niet zo kritisch is, hoewel een goede
antenne ook hier geen overbodige luxe is, zoals we al in
hoofdstuk 10 zagen.
Maar willen we ten volle profijt trekken van FM- en TVontvangst, dan zullen we de antenne nog meer moeten be
schouwen als een wezenlijk deel van de ontvanger. Want zo
wel FM- als TV-zenders werken nu eenmaal noodgedwon
gen op zeer hoge frequenties, zodat door de beperkte reik
wijdte al betrekkelijk gauw een groot deel van de oorspron
kelijke signaalsterkte verloren gaat. En vooral bij de TV met
zijn enorme bandbreedte heeft een iets te zwak antennesignaal funeste gevolgen. De ontvanger mag dan nog zo per
fect zijn, deze perfectie is zonder goede antenne nutteloos.
Het is dan ook altijd goed, te bedenken dat welke ontvanger
dan ook, veel te duur betaald is, indien hij niet is aangeslo
ten op een waarlijk goede antenne.

De goede antenne
Wie dan ook genoegen neemt met een of andere goedkope
antenne of met een zgn. cadeau-antenne, is een dief in zijn
eigen portemonnaie. Want een goede antenne is nimmer’
goedkoop, kan ook niet goedkoop zijn, want zij is het resul
taat van langdurig en moeizaam technisch onderzoek. Een
goede antenne vangt een zo sterk mogelijk signaal op, is
weinig gevoelig voor omringende storingen, is corrosiebestendig en heeft een grote mechanische sterkte, zodat'Zij stor
men én jaren trotseert zonder trillen, zonder brommen en
loeien en dus ook zonder breuk. Vooral de elektrische eigen
schappen, die zo uitermate belangrijk zijn, zijn voor de nietvakman onmeetbaar en dus niet te controleren. Helaas geeft
dit nogal eens narigheden, want wie vertelt ons welke an
tenne werkelijk goed is? Moeten we maar domweg op aller
lei veelbelovende advertenties afgaan? Nee, dat hoeven we
niet, want sinds kort is in deze duistere materie een helder
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licht gaan schijnen, het licht van het Centrum Antenne Re
search. In dit CAR zijn de krachten van een drietal bona
fide, Nederlandse antenne-industrieën, ieder met een eigen
ontwikkelingslaboratorium en met een open oog voor de
huidige antennechaos, samengebundeld. Het CAR, waarvan
de samenwerkende leden elk hun eigen zelfstandigheid blij
ven behouden en ook onder eigen merk blijven verschij
nen, streeft o.a. eenheid van meettechniek (C.C.l.R.-norm)
na, zodat een zuivere kwaliteitsvergelijking mogelijk is.
Zonder deze eenheid is het een kleine moeite een slechte an
tenne zodanig te meten dat er fabelachtige cijfers uit de bus
komen. Dit tot schade van de argeloze koper. Met vreugde
kunnen we dan ook vaststellen dat het CAR een baken is
voor de dolende consument, een veilig baken waarop hij in
het volste vertrouwen kan afgaan bij de keuze van voor zijn
doel de beste antenne.
Maar helaas, een goede, zelfs de beste antenne is nog geen
waarborg voor perfecte ontvangst . . . Want de antenne dient
geïnstalleerd en gericht te worden. Góed geïnstalleerd en
góed gericht. Dit nu laat nog maar al te dikwijls te wensen
over, want, het is droevig dit te moeten vaststellen, niet elke
installateur is een waarlijk goede installateur. Zo geschiedt
het nog maar al te vaak dat, ondanks het gebruik van een
goede antenne, de ontvangst zeer te wensen over laat. Maar
geruststellend is het te weten dat het CAR dan tot uw dienst
staat. Dat neemt evenwel niet weg dat u door eigen inzicht
zelf ook veel kunt bereiken en zeker niet een willoos ‘slacht
offer’ hoeft te zijn van een eventueel minder vakkundige in-f
stallateur. Het is om deze reden dat we in dit hoofdstuk uit
voerig op de VHF- en UHF-antenne ingaan.
De afgestemde antenne
Indien het zendsignaal sterk genoeg is, kan ieder willekeurig
stuk draad als antenne dienen. We zagen dat bij AM-ontvangsl. Maar waar een gaaf signaal zo belangrijk is als bij
TV en waar de frequenties zo uiterst hoog zijn, voldoet dat
bungelende draadje niet meer. Ook de lange draadantenne
heeft hier niet veel nut, want wat we moeten doen is het pre
cies afstemmen van de antenne op de golflengte.
Het is bekend dat de elektromagnetische golven van de zen
der in elke geleider waarmee ze in aanraking komen (ja,
ook het theelepeltje in uw kopje) HF-wisselstroompjes op
wekken. Dc golflengte van deze wisselstroompjes is afhan
kelijk van de frequentie. Er ontstaan in de geleider, indien
deze tenminste langer is dan de golflengte, een aantal kno
pen en buiken, dat zijn punten waar de opgewekte spanning
respectievelijk nul en maximum (negatief of positief) is. Het
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stroom

spanning

54. De afgestemde antenne: de spanning is het hoogst aan de uitein
den.
grootste spanningsverschil treffen we aan tussen twee bui
ken (dus tussen een positieve en een negatieve maximum
spanning), een afstand van precies een halve golflengte.
Wanneer we dan ook als antenne een geleider van precies
deze lengte nemen, zullen de beide uiteinden afwisselend
positief en negatief worden. Er vloeit dus in het ritme van
de HF-trilling doorlopend een eleklronenstroom van het ene
uiteinde van de geleider naar het andere en andersom. En
aangezien de voortplantingssnelheid van de elektronen gelijk
is aan die van de ethergolven, stoten deze laatste de elektro
nen elke halve golflengte aan. De spanning wordt ‘opgeslin
gerd’, evenals dat het geval is in een afgestemde LC-kring.
De antenne is in resonantie. En ziehier nu dan eindelijk eens
een voordeel van de hoge zendfrequenties; deze hebben golf
lengten tussen 40 cm en 5 meter, zodat we de ontvangantenne mooi kunnen afstemmen zonder in al te grote afmetingen
te vervallen.
Overigens is het in de praktijk niet mogelijk een antenne
voor 100% nauwkeurig af te stemmen. De antennestaaf im
mers is gemonteerd aan een mast en bevindt zich betrekke
lijk dicht bij het dak of in de buurt van lange tuidraden,
kortom, zij vormt met al deze obstakels een capaciteit en
raakt dan ook enigszins uit afstemming. Het lijkt alsof zij
iets te lang is. Welnu, wat is simpeler dan de staaf iets te
verkorten? Hoeveel? Dat is uiteraard voor elk geval weer
anders, maar in de praktijk houdt men in het algemeen een
waarde van 5% aan.
Een voorbeeld ter verduidelijking. We willen Lopik I ont
vangen. Kanaal 4; zendfrequentie: 61-68 MHz; gemiddel
de golflengte: 4,7 meter. De halve golflengte bedraagt dus
2.35 meter. De 5% in acht genomen is de antenne dus pre
cies afgestemd, indien hij een lengte van 2,35 — 12 = 2,23
meter heeft.
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Dipool
in een normale weerstand is, dat weten we, de stroomsterkte het grootst wanneer de aangelegde spanning het hoogst is.
Maar bij onze antennestaaf is dat niet het geval. De elek
tronen keren aan het eind immers weer terug en dus is daar,
hoewel de spanning maximaal is, de stroom juist minimaal
en dus nul. Aan het andere eind is dat precies zo het geval
en daar de lengte van de antenne een halve golflengte be
draagt, is de stroom in het midden maximaal. En maximum
stroom betekent een minimum impedantie; voor een dunne
staaf bedraagt deze ±73 ohm. Men noemt dit de karakteris
tieke impedantie, want deze is voor elke halvegolf-antenne
met overeenkomstige lengte-dikteverhouding gelijk.
Aangezien de stroomsterkte in het midden van de antenne
staaf het grootst is, onderbreekt men hem op deze plaats en
verbindt de twee gelijke delen door middel van een dubbele
voedingslijn aan de ontvangeringang. We hebben nu een di
pool, bestaande uit twee delen van ieder een kwart golfleng
te. Deze dipool is de eenvoudigste vorm van de afgestemde
antenne. Maar evenals de enkele LC-kring is deze antenne
niet erg selectief: zij ontvangt een breed frequentiegebied.
Een dipooi van 1,5 meter lengte bestrijkt het hele gebied van
88—100 MHz! Deze ‘breedbandigheid’ is enigszins te rege
len door de staaf een andere dikte te geven, die tevens af
hankelijk is van de lengte van de antenne. Veel voorkomend
is een dikte van 10 a 20 mm. In plaats van een massieve staaf
past men veelal een holle buis toe: HF stroompjes planten
zich bij voorkeur langs de buitenomtrek voort (huideffect),
terwijl de verhouding van de mechanische sterkte tot het ge
wicht bovendien gunstiger is.

55. De dipool, een in tweeën gesplitste, afgestemde antenne.

Richteffect
De dipool is naar alle zijden niet even gevoelig; hij ontvangt
voornamelijk signalen loodrecht op zijn as en niets in zijn
lengterichting. Dus dienen we hem zodanig op te stellen dat
hij zoveel mogelijk haaks op de zendrichting staat. De ge-
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56. Achtvormig stralingsdiagram van dc dipool.
voeligheid van de dipool is aan de voorzijde even groot als
aan de achterzijde. Zetten we deze gevoeligheid in een ka
rakteristiek, een zgn. stralingsdiagram uit, dan krijgen we
een 8-vormige figuur te zien, met de dipool in het midden.
Wordt de dipool evenwel verticaal opgesteld, dan is de ge
voeligheid in alle richtingen gelijk. We zouden dan evenwel
merken dat voor TV qf FM de ontvangst aanmerkelijk min
der is. Dit vloeit voort uit het feit dat de uitgezonden signa
len (hier in Nederland althans) horizontaal zijn gepolari
seerd. Dit als gevolg van een horizontale opstelling van de
zendantenne. Voor maximale ontvangst dienen we ons hier
naar te richten en dus stellen we onze antenne bij voorkeur
horizontaal op. Horizontale polarisatie wordt meestal toe
gepast. Sommige andere landen (o.a. Frankrijk en Engeland)
zenden ook verticaal gepolariseerde TV-signalen uit.
Het wil wel eens voorkomen dat door reflecties e.d. het polarisatievlak enigszins verdraait. In zo'n geval dient de an
tenne voor maximale ontvangst onder een bepaalde, precies
aangepaste hoek te worden opgesteld, hetgeen proefonder
vindelijk moet worden bepaald.

De gevouwen dipool
De enkele dipool zien we weinig toegepast. In plaats daar
van zien we alom de gevouwen dipool. De gevouwen dipool
is in feite een enkele dipool met parallel daaraan een halvegolf-antenne geschakeld. Of anders gezegd: een staaf van een
hele golflengte is tot een halve golflengte gevouwen. De
stroomverdeling in deze antenne is anders dan in de enkele
dipool met als gevolg dat de impedantie in het midden 4 X
73 = 292 ohm bedraagt. Door de dikte van de parallelstaaf
iets anders te nemen dan die van het dipoolgedeelte, kan
men de impedantie hoger of lager maken. Dit in verband
met een zo zuiver mogelijke aanpassing op de FM- of TVontvanger. De ingangsimpedantie van de ontvanger is op 300
ohm genormaliseerd.
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De gevouwen dipool ontvangt een groter frequentiegebied
dan de enkele dipool van dezelfde afmetingen, en heeft bij
100 M Hz een bandbreedte van 20 M Hz. En aangezien hij
evenals de enkele dipool een achtvormige karakteristiek
heeft, kan hij in principe uitstekend worden gebruikt voor
ontvangst van een aantal stations in band I, II of III. In prin
cipe, want de uiteindelijke keus wordt bepaald door de af
stand zender-ontvanger, eventuele reflecterende obstakels en
storingsbronnen. Weliswaar kunnen we proberen de gevou
wen dipool zodanig op te stellen dat een van zijn gevoelige
zijden op de zender en een van zijn ongevoelige zijden op de
storingsbron is gericht, maar helaas blijkt deze methode niet
altijd even afdoende.

(

57. De gevouwen dipool.

Extra reflector
Maar gelukkig kunnen we de richtingsgevoeligheid naar één
richting vergroten onder gelijktijdige vermindering van de
achterwaartse gevoeligheid. De zgn. V/ A(voor/achter-)verhouding wordt dan gunstiger. Maar dat betekent tevens dat
hij een veel kleiner gebied bestrijkt; aan de achterzijde vangt
hij weinig of niets op. Deze facetten maken de keuze van een
FM- en vooral van een TV-antenne soms tot een gecompli
ceerde zaak. Hierop komen we nog uitvoerig terug.
Welnu, de richtingsgevoeligheid naar één zijde kunnen we
vergroten door op een precies uitgekiende afstand, die o.a.
afhankelijk is van de te ontvangen frequenties, een evenwij
dig, iets langer staafje op een drager achter de dipool te plaat
sen. ‘Achter’ wil in dit geval zeggen: vanuit de zendrichting.
De van de zender komende golven treffen dit staafje kort
nadat ze in de dipool een stroompje hebben opgewekt en
wekken daarin eveneens een HF-stroompje op dat op zijn
beurt weer ethergolven doet ontstaan. Deze secundaire ethergolven raken weer even later de dipool en vanwege de nauw
keurig bepaalde afstand is de faseverhouding tot de golven op
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de dipool zodanig dat deze door de gereflecteerde golven wor
den versterkt. Het staafje vervult dan ook eenzelfde functie
als een spiegel of reflector en wordt daarom ook zo genoemd.
We hebben nu een H-antenne, een veel gebruikt antennetype.
En dat is begrijpelijk, want de H-antenne heeft gunstige ei
genschappen: hij is richtinggevoelig, waarbij de V/A-verhouding redelijk is en is in staat een betrekkelijk brede band
te ontvangen. Ook hier brengt men de impedantie op onge
veer 300 ohm.
De director
Door nog meer elementen aan de antenne toe te voegen,
kunnen we de richtingsgevoeligheid en hiermee de signaalwinst sterk vergroten. Zo'n element is de director, een staaf
die iets korter is dan de dipool en er, geïsoleerd en evenwij
dig, dicht vóór is opgesteld. Ook hier zien we weer het ver
schijnsel dat de secundaire golven de oorspronkelijke HFtrillingen in de dipool versterken. De werking is in dit geval
echter te vergelijken met die van een lens.
De met een aantal elementen uitgebreide dipoolantenne
draagt de naam Yagi-antenne, of kortweg Yagi naar de Ja
panse geleerde die deze antennevorm heeft ontwikkeld. Een
dipool plus reflector en director wordt dan ook een 3-elements-Yagi genoemd. Vooral voor VHF-ontvangst wordt
dit type zeer veel toegepast. De signaalsterkte kan ongeveer
twee maal zo groot zijn als die van een gevouwen dipool.
Kan, want door de afmetingen en de onderlinge afstanden
te variëren heeft de ontwerper het in de hand iets minder
versterking te verkiezen ten gunste van o.a. een wat grotere
bandbreedte. Kwestie van compromis.

58. Meer-elements-Yagi.
Meer-elements- Y agi
Door nog meer directoren bij te plaatsen kan een nog grotere
signaalsterkte worden verkregen. Dit is vooral voor UHFontvangst van belang, omdat het er daar nog meer op aan
komt een zo krachtig mogelijk signaal op de TV-ingang te
krijgen dan bij VHF-ontvangst. De UHF-frequenties zijn
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immers vele malen hoger, de verliezen zijn dienovereenkom
stig en bovendien is een UHF-kanaalkiezer in het algemeen
minder gevoelig dan een VHF-tuner. Daarbij komt nog dat
CJHF-antennes vanwege de afstemming op veel kortere golf
lengten
tot ¥4 kleiner zijn dan VHF-antennes, waardoor
het opvangend vermogen met eenzelfde factor terugloopt.
Zo zien we dan ook op vele daken lange UHF-Yagi’s met
wel 20 lot 30 directors, die heel toepasselijk kippenladders
worden genoemd.

Versterking
Een antenne kan het ontvangen signaal weliswaar niet ver
sterken. maar toch spreekt men van een zo- of zoveelvoudige versterking. Dat is niet vreemd, want deze versterking
meet men ten opzichte van de gevouwen dipool. Deze is im
mers het eigenlijke antenne-element en als wij het daarin
opgewekte signaal door kunstgrepen weten te vergroten, is
dit winst. We hebben het signaal versterkt.
Veelal gebruikt men hiervoor de decibel-eenheid, een logarithmische verhoudingsmaat, die zo gekozen is vanwege
de daaruit voortvloeiende gemakkelijke berekeningen en
overzichtelijke grafieken. Zo kan een 3-elements-Yagi, dat
zagen we, een tweemaal zo grote versterking of signaalwinst
geven, d.w.z. 6 db. Een grotere versterking dan 6 maal, dat
is 17 db, komt practisch niet voor.

Versterking
1.5 maal
2
„
2.5
„
3
„
3.5
„
4
„
4.5
„
5
„
5.5
„
6
„

— db-tabel
= 3,5 db
= 6
db
db
= 8
= 9,5 db
db
=11
db
= 12
db
=13
= 14
db
db
= 15
db
= 17

De smalbandige Yagi
Meer-elements-Yagi’s zijn van nature smalbandig. Dit is be
grijpelijk, omdat door het grote aantal elementen, die alle
maal als afgestemde kringen kunnen worden beschouwd, de
selectiviteit groot is. Deze kan zo groot zijn dat de 7 M Hz
bandbreedte van een TV-zender in zijn geheel niet goed ver
werkt wordt. We krijgen dan het verschijnsel dat de onder
ste helft van de bandbreedte sterker of zwakker doorkomt
dan de andere helft, waardoor het geluid of het beeld wordt
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aangetast. Hieruit zien we weer eens duidelijk hoezeer de
aankoop van een TV-antcnne een kwestie van vertrouwen is.
Hoe gemakkelijk is het niet een goedkope antenne aan te
bieden met prachtige beloften over geweldige signaalsterk
ten! Dat wil helemaal nog niet zeggen dat deze signaalsterk
te voor het hele door de antenne bestreken gebied geldt.
Maximum-gctallen alleen zeggen dus niets. Het gaat om
een gemiddelde over het werkzame gebied, waarbij de
uitersten maar weinig uit elkaar mogen liggen!
Een goede Yagi heeft ook nooit een lot het extreme opge
voerde versterking. Hij zou dan immers tè smalbandig, tè se
lectief worden. Nee, de bonafide fabrikant heeft de antenne
zo gedimensioneerd dat het gebied, waarvoor de Yagi is be
doeld, zo recht mogelijk ontvangen wordt. Bij deze betrek
kelijk smalbandige antennes, die meestal geschikt zijn voor
een of enkele naast elkaar liggende kanalen, komen de Yagieigenschappen het best tot hun recht. De antenne heeft een
zeer gunstig rendement, en is dan ook met succes te gebrui
ken voor zwakke, verafgelegen stations of om storingen en
reflecties te vermijden.
De breedbandige Yagi
De lange Yagi kan ook zodanig worden berekend dat het
smalbandige karakter wordt gewijzigd, waardoor de antenne
in staat is een breder frequentiegebied te ontvangen. Dit kan
gunstig zijn wanneer men enkele stations waarvan de zend
frequenties niet al te ver uiteenliggen, op één antenne ont
vangen wil. Bovendien moeten deze zenders dan nagenoeg in
dezelfde richting liggen, tenzij de antenne draaibaar wordt
opgesteld door middel van een zgn. rotor.
Hoe het ook zij, wordt de bandbreedte van de Yagi bij ge
lijkblijvende afmetingen vergroot, dan gaat dat ten koste van
de versterking. Het een gaat nu eenmaal ten koste van het
ander. Men ziet wel eens advertenties met wonderantennes
van kleine afmetingen die véél kanalen met gróte versterking
kunnen ontvangen. Fabels!
Tussen de breed- of ‘heel’-bandige Yagi’s en de smalbandige
is nog een tussenvorm mogelijk: de halfband-antenne. Deze
heeft eigenschappen welke tussen die van de beide andere
typen inliggen, en paart dan ook een redelijk goede verster
king aan een betrekkelijk brede frequentieband. Deze anten
ne kan worden toegepast als men een aantal zenders wil ont
vangen waarvan de zendfrequenties niet al te ver uiteenlig
gen en die ook niet te ver verwijderd zijn.
Hoe de versterkingsverhoudingen van de diverse typen bij
verschillende elementsbezetting ongeveer liggen, toont on
derstaande tabel voor UHF-antennes.
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1
elementen
aantal
6-8
12-16
20-25
halfband
2,5 X (8 db)
3 X (9,5 db)
4 X (12 db)

lengte van
de drager
75 cm
150 cm
2-2% m

smal

3 X (9,5 db)
4 X (12 db)
5-5% X (14-15 db)

heelband
2 X (6 db)
2,5 X (8 db)
3-3,5 X (9,5-11 db)

Nogmaals wordt er hier op gewezen dat deze versterkingscijfers gelden ten opzichte van de normale, gevouwen dipool.
Er bestaat nl. ook een (niet genormaliseerde) meetmethode,
waarbij men van een andere basis uitgaat met het gevolg dat
alle versterkingscijfers met 2 db toenemen.
Grote verscheidenheid
Yagi’s zijn er ook in verschillende grootten en frequentiebereiken. Waarom toch deze grote verscheidenheid? Helaas,
deze is maar al te noodzakelijk, want op geen twee plaatsen
ter wereld is de ontvangst van hoge frequenties gelijk. Geldt
dit al heel sterk voor VHF-ontvangst, voor UHF-werk doet
dit dat in nog veel sterkere male. En daarom is overal weer
een ander antennetype nodig. Hier heeft men keuze uit drie
UHF-stations, daar kan men er met moeite één krijgen, el
ders is het weer anders . . . Het is om deze reden, dat elke
antenne-aankoop individueel bekeken, nee bestudeerd dient
te worden. Waarbij (alweer . . .) de installateur de zwakke
schakel kan blijken te zijn. Want hij toch is de man, die voor
zijn gebied kan en moet weten welke stations er zoal te ont
vangen zijn en welk type antenne daarvoor het beste te ge
bruiken is.

Eigen inzicht
Maar nogmaals, u kunt uzelf toch ook wel enigszins een
oordeel vormen, waarbij de op blz. 181 e.v. afgedrukte kaar
tjes van ontvangstgebieden u tot steun kunnen zijn. La
ten we echter nooit de kapitale fout begaan de gegevens
van dergelijke kaarten, hoe nauwkeurig ook opgesteld,
voor alle omstandigheden als vaststaand aan te nemen’ Voor
al in randgebieden doen zich vaak de meest onverwachte si
tuaties voor, waarbij ze maar al te dikwijls ongunstig uitval
len. Denk dan ook nooit: ‘O, de ontvangst zal hier wel mee
vallen . . .
Beter is het, rekening te houden met minder
gunstige condities. Overzichtskaarten of tabellen dienen dan
ook slechts als leidraad te worden beschouwd.
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En bedenk tenslotte dat elke installatie onvermijdelijk een
compromis is tussen gewenste resultaten, zowel wat ont
vangstmogelijkheden als bedieningscomfort betreft, enerzijds
en de plaatselijke omstandigheden en beschikbare gelden an
derzijds.
Gaat het om één zender, dan maakt dit de keuze al zeer ge
makkelijk. Want nu kiezen we voor dat station dat we wil
len ontvangen een smalbandige antenne met het vereiste aan
tal elementen. We richten hem nauwkeurig en we hebben
zuivere, gerichte ontvangst van dat ene station, zonder sto
ringen en zonder reflecties.
Zodra we gaan pogen een aantal stations met één antenne te
vangen, dan krijgen we te maken met compromissen, met
verminderde gevoeligheid, met geringere richtwerking, kort
om met problemen. En die kunnen best meevallen, maar ze
kunnen ook monsterachlig groot worden . . . Dit is voor elk
geval weer anders.

Richtkarakteristiek
Wanneer we eenmaal ons oog hebben laten vallen op een
bepaalde antenne, dan zijn we er nog niet! Want naast de
mate van versterking en de smal- of breedbandigheid, heb
ben we rekening te houden met de richtkarakteristiek. En
hier spruiten de V/A-verhouding, de horizontale en veelal
ook de verticale openingshoek uit voort. Voor het kiezen van
de juiste antenne ten behoeve van een zuivere, ongestoorde
ontvangst zijn deze gegevens van groot belang.
Wat zegt ons de richtkarakteristiek? In de eerste plaats in
welke richting de grootste gevoeligheid ligt. Hierbij zal
meestal blijken dat de antenne niet slechts signalen recht en
enigszins schuin van voren opvangt, maar ook, zij het in veel
mindere mate, van achteren. En afhankelijk van het type kan
deze achterwaartse gevoeligheid recht of schuin gericht zijn.
Men zegt dan dat in het achtergebied lobben voorkomen
(fig. 59). Bevindt zich achter de antenne een storings- of reflectiebron of een andere zender die nagenoeg op dezelfde
frequentie werkt, dan is het duidelijk dat we die antenne moe
ten kiezen, waarbij de minste, achterwaartse gevoeligheid
samenvalt met de storingsrichting.
Uit de richtkarakteristiek blijkt ook de V/ A-verhouding, dat
is, precies gezegd, de verhouding tussen de maximum span
ning die de juist gerichte antenne geeft en de spanning die
dezelfde antenne geeft, indien deze met de achterkant naar
de zender is gericht. Hoe groter dit verhoudingsgetal is, hoe
minder gevoelig de antenne aan de achterzijde is. Maar dit
gegeven heeft slechts dan waarde, wanneer het hele achter
gemiddelde waarde
waartse gebied daarin betrokken is, een g
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59. Stralingsdiagram vaneen Yagi. In dit geval is de antenne in het
achtergebied (bij 135°, 180 J en 225°) ook enigszins gevoelig: er ko
men ‘lobben* in dit gebied voor.

dus over een hoek van 180°. Is dat niet het geval en houdt
men slechts rekening met de ene richting haaks op de anten
ne, dan kan een prachtige V/A-verhouding worden opgege
ven, terwijl er misschien twee reusachtige zijlobben zijn . . .
Alweer een reden om het CAR-initiatief dat van zuivere
meetmethoden uitgaat, te prijzen!
Om een algemene indruk van V/A-verhoudingen te krijgen,
geven we hier de gemiddelde cijfers van enkele goede Yagi’s:
2-elements: V/A-verhouding 3,5 — 5 X (11-14 db)
10-elements: V/A-verhouding 10 — 20 X (20-26 db)
24-elements: V/A-verhouding 25 — 30 X (28-30 db)
Uit de richtkarakteristiek blijkt vervolgens de horizontale
openingshoek. Hoe kleiner deze hoek hoe sterker de richtingsgevoeligheid is. Maar hoe worden de grenslijnen geme
ten? Dat is belangrijk, want de richtingsgevoeligheid neemt
nu eenmaal niet abrupt, doch geleidelijk af. Welnu, volgens
de C.C.I.R.-norm wordt als grenslijn dat gebied aangeno
men, waar de signaalspanning tot op 70% van de hoogste
spanning is gedaald.
Maar let wel, deze openingshoek heeft niets te maken met
de ontvangen bandbreedte, zoals sommigen nog wel eens
menen. De bandbreedte geeft aan voor welke frequenties de
antenne gevoelig is, de openingshoek over welk gebied. De
ze laatste factor wordt dan ook in graden opgegeven. Bijv.
2-elements-Yagi:
80°; 10-elements-Yagi: ± 40°.
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De verticale openingshoek tenslotte (meestal gestippeld in de
grafiek aangegeven) is vooral van belang bij UHF-antennes
waarbij reflecties zo gemakkelijk optreden. Komen deze van
lager of hoger gelegen punten, dan zijn ze met succes te we
ren door een antenne met een smalle, verticale openingshoek
te gebruiken. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke an
tenne ongevoelig is voor auto-storingen ’

Gecombineerde Yogi’s
In plaats van één Yagi kan men er ook gelijktijdig twee, drie
of vier toepassen. Deze worden dan boven elkaar opgesteld
en op een bepaalde manier met elkaar doorverbonden. Zo’n
etage- of gestapelde antenne geeft een grotere versterking
dan één enkele, heeft dezelfde horizontale- maar een klei
nere verticale openingshoek en is dus daar te gebruiken waar
storingen van boven of beneden sterk zijn.

60. De gecombineerde Yagi.

De hoek-reflector
Een geheel ander type antenne dan de Yagi is de hoek-reflector. Hierbij is één enkele, open of gevouwen dipool ge
plaatst vlak voor een tweetal onderling een hoek makende,
reflecterende vlakken (‘spiegels’), bestaande uit een aantal
evenwijdige staven of een soort gaasnet. Het signaal wordt
door de reflecterende vlakken op de dipool geconcentreerd,
waardoor een belangrijke signaalwinst wordt verkregen. De
kraaiebek, zoals de vakman deze antenne noemt, heeft zeer
bijzondere eigenschappen, vooral in de UHF-gebieden. Zo
is de bandbreedte opvallend; de antenne kan wel 20 tot 40
kanalen ontvangen. En dat is begrijpelijk, want er wordt geen
gebruik gemaakt van extra elementen die de gevouwen di144

61. De hoekreflector.

i

pool selectiever maken. Nochtans is de richtingsgevoeligheid
zeer groot; de horizontale openingshoek bedraagt 30-40°.
Denk overigens niet dat de er zo eenvoudig uitziende hoek
reflector erg goedkoop is, want berekening en constructie
zijn zeer gecompliceerd. Elke vorm en alle afmetingen van
elk onderdeel zijn afhankelijk van die van de andere onder
delen, maar ook van de reflectorhoek en van de afstand tus
sen de onderlinge delen van de antenne. Daarbij mogen ge
wicht en afmetingen niet zodanig zijn dat de mechanische
sterkte te wensen zou overlaten. Vandaar dat we dan ook
geen VHF-hoekreflectoren zien; ze zouden voor deze fre
quenties te groot worden. Door deze beperking en ook door
zijn van nature grote bandbreedte, zien we de hoekreflector
dan ook slechts in enkele uitvoeringen, zoals bijv.:
1. voor =t Band IV (kanalen 21—41)
2. voor ± Band V (kanalen 32—60)
3. voor Band IV/V (kanalen 21—60)
Dat de kanalen 60-81 hierin nog niet vervat zijn, komt door
het simpele feit dat ze hier niet in gebruik komen. Waar dat
wel het geval is, komen er ook voor dat gebied breedbandige
hoekreflectors.
Vergelijken we de hoekreflector met de scherp gepiekte,
veelelements lange Yagi, dan zien we dat de hoekreflector
een gelijkmatiger ontvangst van een groot frequentiegebied
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heeft, waarbij de versterking voor de lagere kanalen echter
wat minder is. De V/A-verhouding is bijzonder groot en
komt overeen met die van een 24-elements-Yagi. Enkele cij
fers:
versterking: 3—5 X (9,5-15 db)
V/A-verhouding ± 28 X (29 db)
Een bijzondere eigenschap van de hoekreflector of ‘Corner’
is zijn ongevoeligheid voor rijp en ijzel, dit in tegenstelling
tot de UHF-Yagi, die door deze winterse attributen nog wel
eens ontstemd kan raken.

De logaritmisch-periodieke antenne
Tot slot nog een derde vorm, die weer op een geheel ander
principe is gebaseerd. Het bijzondere van deze antenne is
zijn grote frequentie-onafhankclijkheid, waardoor hij een
geweldige bandbreedte bestrijkt. Eén enkele 'log-periodic'of LP-antenne, zoals hij veelal wordt genoemd, zou bijv,
zelfs voor de banden II, III, IV en V zijn te construeren.
De antenne is opgebouwd uit twee parallel-lopende dragers,
die beiden om en om van een aantal halve elementen zijn
voorzien. Tussen de afmetingen en afstand van de opeenvol
gende elementen bestaat een logaritmische verhouding. Het
gevolg is dat elke combinatie van twee halve elementen ge
voelig is voor een bepaalde frequentie, waarbij de langste
elementen de laagste en de kortste elementen de hoogste fre
quenties vertegenwoordigen.

62. De logaritmisch periodieke antenne.
”
Vergelijkeni we deze antenne met de Yagi en de hoekreflec
tor, dan bemerken we dat hoewel hij op de eerste lijkt, hij
in bandbreedte met de laatste overeenstemt. Hij is zelfs nog
iets breedbandiger, maar heeft daarbij een wat ongunstiger
V/A-verhouding en een geringere versterking (± 9 db). Dit
laatste volgt logischerwijze uit het feit dat voor elke ontvan
gen frequentie slechts een relatief klein gedeelte van de an
tenne werkzaam is. De horizontale openingshoek is van de
zelfde orde. Doordat de LP-antenne uit twee plan-parallelle
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vlakken bestaat, die ieder, compleet met de bijbehorende
elementen, uit een metalen plaat zijn gestanst, bezit hij een
zeer grote mechanische sterkte. Maar ook hier kunnen
sneeuw of rijp soms moeilijkheden geven.

Welke antenne?
Welke antenne is nu voor welk doel het beste? Hoewel dit
in het algemeen moeilijk is vast te stellen, vooral ook, om
dat de prijs maar al te dikwijls een overwegende rol speelt,
kunnen we, globaal genomen, het volgende aanhouden:
FM-ontvangst. Een enkele, gevouwen dipool in storingsvrije
gebieden waar een aantal stations ontvangen kan worden.
Bij storingen zal een twee- of drie-elements-Yagi de voor. keur verdienen.
FM-stereo. Waar bij monaurale FM-ontvangst een mini
mum signaal van 1 a 2 microvolt nog juist voldoende is voor
zuivere weergave, is bij stereo-ontvangst een zeker tien maal
zo hoge antennespanning nodig. De antenne-keuze moet hier
dus veel kritischer geschieden, vooral ook, omdat reflecties
zonder meer funest zijn voor een zuivere, stereofonische
weergave. De secundaire golven immers komen iets later
aan dan de oorspronkelijke met als gevolg een geringe faseverschuiving. En dat terwijl de stereo-indruk voor een deel
afhankelijk is van de faseverhoudingen tussen de signalen
van het linker- en rechterkanaal! Waar dus voor normale
FM-ontvangst al een één- of een twee-elements buitenan
tenne noodzakelijk is, zal voor goede stereo-ontvangst veelal
een meer-elementige antenne noodzakelijk blijken.
7V net I. Daar het hier een VHF-band betreft, kan ook hier
in principe een eenvoudige Yagi dienst doen, waarbij de af
stand zender-ontvanger het aantal elementen bepaalt. Even
tuele storingen en reflecties zijn hierbij uiteraard ook van
belang. Zo zal in sommige grote steden, hoewel in de nabij
heid van de zender liggend, vaak een 3- a 4-elementsantenne
nodig blijken, niet zozeer om een voldoend sterk, maar om
een ‘schoon’ beeldsignaal te ontvangen.
UHF-ontvangst. Hier zal men moeten kiezen tussen een
smalbandige Yagi en een breedbandige hoekreflector of logperiodio-antenne. Wil of kan men slechts één station ontvan
gen, dan verdient ook qua prijs een smalbandige Yagi de
voorkeur, waarbij het aantal elementen weer wordt bepaald
door de afstand zender-ontvanger en eventuele storingen of
reflecties. Denk niet dat waar VHF-ontvangst al moeilijk
heden blijkt te geven, dit dan ook zeker met UHF-ontvangst
het geval zal zijn. Het kan zelfs zo zijn dat UHF-ontvangst
in sommige gevallen met niet eens zo’n sterk gepiekte an
tenne beter is dan VHF-ontvangst... 1
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Wil men een aantal kanalen ontvangen, dan verdient de
breedbandige antenne de voorkeur. Horizontale openings
hoek, aan de te ontvangen frequenties aangepaste bandbreed
te en V/A-verhouding in verband met eventuele storingen,
reflecties of achterwaarts gelegen zenders, moeten nauwkeu
rig worden bestudeerd. Voor wie wat meer kan uitgeven be
staat ook nog de mogelijkheid een roterende antenne te laten
plaatsen. Zo’n antenne is vanuit de huiskamer naar elke ge
wenste windrichting te draaien.
Bij ontvangst van UHF-stations in een dicht bebouwde kom
blijkt een compacte antenne zoals de hoekreflector vaak be
ter te werken dan een veel-elements lange Yagi. In het on
regelmatige veld, veroorzaakt door de vele obstakels, geeft
deze in dat geval namelijk niet altijd zijn volle versterking.
Ontvangst dicht bij de zender. Het voor het TV-toestel beno
digde signaal bedraagt ca. 1 millivolt. Dat mag niet minder
zijn (sneeuw) maar ook niet onbeperkt méér. In dat geval na
melijk wordt de ontvanger overstuurd met als gevolg een over
dreven contrast, neigingen tot scheef wegtrekken van de ver
ticale lijnen, ja zelfs het negatief worden van het beeld. Boven
dien kunnen vlak bij de zender onmogelijk sterke reflecties
optreden. En hoe vreemd het op het eerste gezicht dan ook
lijkt, vaak kan een scherp gerichte antenne, eventueel aange
vuld met een zgn. verzwakker (een serie-parallelschakeling van
enkele weerstanden op de antenne-ingang van het toestel aan
gesloten) dan de enige uitkomst zijn.
In gunstige gevallen zijn ook kamerantennes te gebruiken,
V-vormige uitschuifbare sprieten die precies op de frequen
tie kunnen worden afgestemd. Vooral bij UHF-ontvangst zal
de opstellingsplaats echter moeilijk blijken te zijn, want stoe
len en tafels, ja zelfs het heen en weer lopen van personen
kan reflecties geven. En indien het ontvangst op de begane
grond betreft, kunnen voorbijrijdende auto’s eveneens reflec
ties veroorzaken.
Zo zijn in sommige gevallen ook venster- en zolderantennes
mogelijk. Direct zicht op de zender is hierbij wel noodzake
lijk. Zolderantennes dienen enige reserve te hebben in ver
band met de wisselende vochtigheidstoestand van het dak.
A ntenne-opstelling
Het opstellen en het richten van de antenne is in de meeste
gevallen het werk van de installateur. Hopelijk treft u een
goede, want dan kunt u ervan verzekerd zijn dat de antenne
met zorg geplaatst en met nog meer zorg gericht wordt. Niet
zo maar op het kompas of met één oog op buurmans an
tenne (het is voorgevallen dat een heel huizenblok unaniem
verkeerd gerichte antennes had . . .), maar met meetappara-
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tuur of door middel van het TV-beeld. Want alleen zó krijgt
u een zo krachtig mogelijk, storing- en reflectie-vrij beeld op
het scherm. Geldt dit al voor VHF-ontvangst, voor UHFwerk is dit alles nog veel belangrijker. Een betrekkelijk klei
ne verschuiving van de antenne naar plaats, hoogte en rich
ting kan hierbij al een bijzonder groot ontvangstverschil ge
ven. Bevindt men zich ten opzichte van de zender achter een
of ander obstakel, dan dient terdege rekening met de scha
duwwerking te worden gehouden. Vaak blijkt in zo’n geval
de beste ontvangst te worden verkregen uit een geheel an
dere richting, waarbij dan gebruik wordt gemaakt van tegen
andere obstakels gereflecteerde golven. Maar ook kan een
enigszins voor- of achteroverhellende stand van grote in
vloed zijn, ja zelfs een zijwaarts gerichte schuine stand in ver
band met de reeds besproken eventuele afwijking van de polarisatierichting. Nauwkeurig uitproberen is hier de enige re
medie.
Denk overigens niet dat een eenmaal goed opgestelde anten
ne tot in lengte der jaren feilloze beelden geeft’ Niet van
wege eventueel oud worden van de antenne, maar doordat in
de loop der tijd steeds meer antennes worden bijgeplaatst, of
doordat ergens in de buurt een nieuw gebouw verrijst. Het
is dan ook geen overbodige luxe de opstelling van de anten
ne van tijd tot tijd kritisch te Herzien en eventuele beeldklachten niet ogenblikkelijk aan het toestel te wijten.
De opbouw van de antenne dient ook mechanisch voldoende
star te zijn. Bij UHF-ontvangst kan een licht heen en weer
bewegen door de wind al op het scherm zichtbaar zijn in de
vorm van een afwisselend goed en slecht beeld. Indien een
dergelijke antennemast op een schoorsteen is bevestigd, kan
het trillen als een hinderlijk geloei tot in de huiskamer door
dringen . . .

I

22. TUSSEN ANTENNE
EN ONTVANGER
De door de met zorg gekozen en gerichte antenne opgevan
gen signaaltjes dienen met zo min mogelijk verliezen naar
de ingang van de FM- of TV-ontvanger te worden gevoerd.
En aangezien de gunstigste energie-overdracht pas plaats
vindt, wanneer de inwendige weerstand van de stroombron
gelijk is aan de uitwendige weerstand van de erop aangeslo
ten belasting, zullen we ervoor moeten zorgen dat de impe
dantie van de te gebruiken voedingslijn overeenkomt met die
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van de antenne, terwijl de ingangsimpedantie van het toestel
weer aan die van de lijn gelijk moet zijn.
HF-voedingskabel
Teneinde het een en ander te verwezenlijken, maken we ge
bruik van speciaal HF-kabel, dat een bepaalde karakteristie
ke impedantie (golfweerstand) bezit. Dit is dus geen ohmse
weerstand die met de draadlengte toeneemt. Nee, de karak
teristieke impedantie wordt voornamelijk bepaald door de
afmetingen van het gebruikte materiaal en blijft, ongeacht
de kabellengte, van constante waarde. Dit is minder vreemd
dan het wellicht lijkt als we bedenken dat de voedingslijn uit
twee evenwijdig lopende geleiders bestaat. Deze geleiders nu
vormen tezamen een capaciteit, terwijl elke draad zelfinductie heeft. De hele lijn is dan ook te beschouwen als een
hele serie kleine seriespoeltjes, met daartussen parallelgeschakelde condensatortjes. Het geheel van alle delen heeft
daardoor een impedantie die gelijk is aan die van elk deel
tje afzonderlijk. Sluiten we de lijn aan beide uiteinden met
een weerstand van diezelfde waarde af, dan zal de op één
uiteinde aangesloten elektrische trilling met de minste ver
liezen aan het andere eind terechtkomen. De sterkte der
trilling is dan overal gelijk en er ontstaan geen stralingen. De
beide velden der draden zijn volkomen gelijk en tegengesteld
aan elkaar en heffen elkaar dus op. We spreken dan van lo
pende golven, in tegenstelling tot staande golven, die wél
stralen en ook prompt verliezen opleveren. Dit gebeurt bijv,
als een van beide afsluitweerstanden een onjuiste waarde
heeft. De trilling wordt dan door deze weerstand in meer of
mindere mate gereflecteerd en loopt terug. Dit heeft niet
slechts verliezen, maar soms ook geestbeelden tot gevolg.
HF-kabels hebben verschillende impedantiewaarden, aange
past aan verschillende antennenormen. Zo is er het veel ge
bruikte 300-ohmskabel, maar er bestaan ook waarden als
50 - 75 - 135 en 240 Q .

Kabeltypen
Er bestaan verschillende kabeltypen, die ieder hun specifie
ke eigenschappen en verwerkingswijzen hebben. Het goed
koopste is het symmetrische bandkabel, ook wel lintlijn of
twinlead genoemd. Door de symmetrische uitvoering (twee
gelijke paralleldraden op korte afstand van elkaar in één
platte isolatiestrip ondergebracht) treden in deze kabelsoort
de minste verliezen op, of zoals men ook wel zegt: er is wei
nig demping. Maar let op! Na verloop van korte tijd neemt
de demping onder invloed van het weer sterk toe. Bovendien
is deze leiding gevoelig voor allerlei storingen van buiten af.
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63. Diverse kabeltypen: A. bandkabel, B. buiskabel, C. coaxkabel.

De montage van lintlijn dient met uiterste zorg te geschie
den, want nergens mag de kabel dicht langs muren e.d. lo
pen. Over de gehele afstand moeten dan ook afstand-isolatoren worden gebruikt. Gebeurt dit niet, dan zijn enorme
verliezen het gevolg.
Een wat duurdere uitvoering is het zgn. buiskabel. Hier heeft
men beide aders in de wand van een buis of slang uit isola
tiemateriaal aangebracht. Eventuele water-, zout- of roetaanslag heeft bij dit materiaal iets minder funeste gevolgen dan
bij bandkabel. Belangrijk is wel dat de mantel bij de antenne-aansluiting op het dak, maar ook beneden, goed wordt
afgedicht, zodat er nergens vocht kan binnendringen. Bij de
moderne schuunkabel is het inwendige met een schuimplastic opgevuld, zodat het vochtrisico hier niet aanwezig is.
Maar hoewel buis- of schuimkabel ook over langere tijd een
wat gunstiger demping heeft dan lintlijn, heeft het toch zijn
bezwaren: de storingsgevoeligheid is nog groter en het ge
bruik van afspan-isolatoren is noodzakelijk.
Band- en buiskabel zien we vrij veel gebruikt, zelfs bij UHFantennes. Buiskabel kan eventueel nog, maar bandkabel is,
vooral waar het om hoge frequenties gaat, zonder meer uit
den boze. Althans in de buitenlucht. Binnenshuis kan het
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goedkope bandkabel wel worden gebruikt, indien tenminste
weer van afspan-isolatoren wordt gebruik gemaakt. Betreft
het zeer korte invoeren, dan is het het beste 300-ohmsschuimkabel te gebruiken, daar deze in dat geval het groot
ste signaalrendement geeft.
Maar in alle andere gevallen verdient het wel wat duurdere
coaxiaal-, kortweg coaxkabel de voorkeur. Vooral in steden
is dit dè aangewezen voedingslijn, want coaxkabel is onge
voelig voor storingen, heeft een demping die weliswaar iets
hoger ligt dan die van lintlijn, maar die nimmer toeneemt
waardoor de kwaliteit constant goed blijft. Bovendien is het
uiterst gemakkelijk te monteren. Want coaxkabel mag zon
der meer tegen muren of kozijnen worden vastgezet of door
luchtkokers e.d. naar beneden worden gevoerd. Vooral op
grote afstanden wordt hierdoor veel aan arbeidsloon be
spaard, zodat de hogere prijs van dit materiaal maar zeer
betrekkelijk is. Wie dan ook verstandig is, neemt te allen tij
de coaxkabel. Let echter wel op de kwaliteit, want er zijn
grote verschillen. De goede coax heeft één stevige koperkern
met daaromheen een isolatie van een soort heel fijn schuimplastic. Tegenwoordig wordt ook wel het zeer verliesarme po
lytheen in vaste uitvoering gebruikt. De tweede geleider wordt
gevormd door een dicht geweven slang van dun, vertind koper
draad die tevens dient ter afscherming. Bij kwalitatief minder
goede coax-kabel vindt men een dunne koperkern, een minder
goede, veelal vaste isolatie-stof en een afschermmantel met
wijde mazen.
Bespaar nimmer op de leiding, want deze is een héél belangrijke schakel in de lange keten!
A anpassingstransformatoren
Coaxkabel is niet symmetrisch, want het is opgebouwd uit
één centraal in de isolatie gelegen kern met daaromheen een
afschermmantel. Deze mantel weert alle storingen. De asym
metrie maakt een antennetransformator noodzakelijk, want
de antenne is immers symmetrisch uitgevoerd. Zo’n anten
netransformator kan een zgn. autotransformator zijn, dat is
een transformator met slechts één stel wikkelingen waarop
een aftakking is aangebracht (fig. 64). Soms ook wordt een
‘balun (6ö/ance-unbalance) toegepast, dat is een lusvormig
stukje coaxkabel van een halve golflengte dat met de anten
ne wordt verbonden. Met een impedantieverhouding van
1 : 4 is de asymmetrische coaxkabel nu verliesarm aan de
symmetrische antenne gekoppeld. Dit houdt dus in dat in
dien een 300-ohms-antenne wordt gebruikt, de kabel een
impedantie van 75 ohm dient te bezitten.
De 75-ohms-caoxkabel moet aan het andere eind op het

152

antenne

&
coaxlciding

symmetrisch
(antenne)

o

impedantie
verhouding
1:4

O

asymmetrisch
(coaxlciding)
oJ golflengte

64. Aanpassing van de symmetrische antenne (c.q. toestel ingang) aan
de asymmetrische coaxkabel door middel van een autotransformator
(A) of een ‘balun’ (B).
FM- of TV-toestel worden aangesloten. Maar aangezien de
ingang 300 ohm symmetrisch is, betekent dit dat ook hier
weer een aanpassingstransformator of een balun dient te
worden gebruikt, een zgn. toesteltransformator.

Antennewissel
Een tegenwoordig veel gebruikt antenne-onderdeel is de an
tennewissel, vakkundig koppelfilter geheten. Dit filter heeft
tot taak twee of drie verschillende antennes onafhankelijk
van elkaar op één voedingslijn aan te sluiten. De werking is
eenvoudig; een twee- of drietal nauwkeurig berekende LCkringen is ieder op een bepaalde frequentieband afgestemd,
een frequentieband die zoveel mogelijk overeenstemt met die
van de bijbehorende antenne. Zo kan bijv, de ene kring op
de banden I en II zijn afgestemd, de tweede kring op band
III en de derde op de banden IV en V. De antennewissel
wordt vlak onder de antennes aangebracht. De optredende
verliezen zijn bij een goede antennewissel gering: gemiddeld
0,5 db.

Scheidingsfilter
Bevindt de antennewissel zich op het dak, het scheidingsfil
ter zit vlak bij de ingang van het toestel. Het filter is uitge
rust met twee nauwkeurig afgestemde kringen, die enerzijds
het hele VHF- en anderzijds het hele UHF-gebied doorlaten.
De van het dak komende coaxkabel wordt op het filter aan
gesloten en via twee aparte kabeltjes kunnen nu de VHFen de UHF-frequenties gescheiden van elkaar naar de VHFen de UHF-kanaalkiezer worden toegevoerd.
Ingeval alleen VHF- of alleen UHF-antennes op de anten
newissel zijn aangesloten, is bij het toestel uiteraard geen
scheidingsfilter nodig! Via een enkele toesteltransformator
kan de coaxkabel dan, gewoon met de VHF- of UHF-ingang
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65. Twee of meer antennes d.m.v. een koppel- en een scheidings
filter en via één kabel op het TV-toestel aangesloten.

van het toestel worden verbonden.
Overigens zij nog opgemerkt dat antenne- en scheidingsfilter
tevens de juiste symmetrie-aanpassing verzorgen.

Weer en wind . . .
Hoewel het installeren van de antenne en het aansluiten van
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de kabel installateurswerk is, kan het toch zijn nut hebben
even bij enkele facetten hiervan stil te staan. Zo wordt er
bijv, vaak gedacht dat het voor de aansluiting op het dak
het beste is waterdichte dozen te gebruiken. De kwestie is
echter niet hoe we het regen- of condenswater weren moe
ten, maar hoe we het eruit moeten krijgen . . . ! Want wa
terdicht of niet, water komt er altijd in. Overdag staat de zon
er op te bakken, de lucht zet uit en zoekt zich, hoe dan ook,
een uitweg. En ’s nachts wordt er weer vochtige lucht naar
binnen gezogen. Doen we na verloop van tijd de doos open,
dan stroomt het water eruit. . . Wat dus te doen? In de eer
ste plaats toezien dat de doos slechts druipwatér-dicht is en
dan ook aan de onderzijde een afvoeropening heeft en in de
tweede plaats controleren of alle aansluitingen goed zijn in
gevet met siliconevet. Niet met vaseline of iets van dien aard,
want dergelijke zalfjes smelten op een warme zomerdag weg
en zo ze dat al niet doen, hebben ze geen goede HF-eigenschappen. Alleen het speciaal voor dat doel gefabriceerde
siliconevet mag worden gebruikt. En het wordt pas goed ge
bruikt, wanneer vóór de montage alle blanke onderdelen
stevig zijn ingevet, tot in de afschermmantels van de aansluïtkabels toe. Bij montage knijpt het vet vanzelf tussen de aanrakingsvlakken van de vast te schroeven delen uit. Simpel
en doeltreffend. En na jaren glimlachen de glimmende
schroeven u nog tegemoet!

■

De antenneversterker
In een enkel geval wil het wel eens nuttig zijn vlak bij de an
tenne een antenneversterker op te stellen, nl. in dat geval, dat
het antennesignaal bijna voldoende is voor een goed beeld
en er om een of andere reden niet op een gevoeliger antenne
kan worden overgegaan. De versterker haalt het signaal dan
net zo veel op, dat de kabelverliezen worden geëlimineerd.
Voor UHF dient een dergelijke versterker bij voorkeur uit
gerust te zijn met transistoren, want deze veroorzaken op de
hoge frequenties minder ruis dan buizen. De voeding van de
transistoren (enkele volts) geschiedt dan gewoon via de antennekabek HF-wisselspanning en gelijkspanning bijten el
kaar niet!
Verwacht evenwel geen wonderen van een antenneverster
ker als er nagenoeg geen signaal is, minder dan 100 ptV) want
waar niets is kan niets worden versterkt en in zo’n geval blijkt
de signaal-ruisverhouding vaak allerbedroevendst.

Het centraal-antennesysteem
Eerst was er Lopik-I, toen kwam het tweede net, vervolgens
kwam de REM ... En vlak over de Oostgrens komen steeds
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weer nieuwe netten in de lucht. Allemaal prachtig, keuz
vergroot de kijkvreugd. Maar wie zijn blik iets hoger rich
dan het beeldscherm, aanschouwt een zich met onrustbarem
tempo verdichtend antennewoud waarvan de ene antenn
nog meer reflecties of storingen geeft dan de andere . . . Ho
onlogisch is dit alles en toch ook weer: hoe logisch. Onlo
gisch, omdat één enkele mast met daarop een aantal anten
nes een heel huizenblok van eenzelfde aantal volmaakte pro
gramma’s kan voorzien en logisch, omdat iemand in dat hui
zenblok het initiatief daartoe moet nemen. Wie zal dat doen'
En zo er al een apostel opstaat, wat bereikt hij dan nog? D<
meesten immers zijn al van dure antennes voorzien en zijr
dan ook geenszins genegen nog eens opnieuw te gaan bèta
len voor een kostbaar centraal-antennesysteem. En zo woe
kert het antennekwaad gestadig voort.
Doch daar waar woningverenigingen hele complexen wo
ningen of flatgebouwen beheren, is hier en daar toch wé
een verstandig centraal-antennebeleid waar te nemen. Dii
geldt met name voor nieuwbouw. En is dit ook niet de meest
vanzelfsprekende weg; een nieuw complex woningen niet
alleen van licht-, telefoon-, gas- en waterleidingen te voor
zien, doch tevens van een centraal-antennesysteem? Niet al
leen dat daardoor iedere bewoner verzekerd is van storings
vrije ontvangst van alle te ontvangen programma’s, maar hij
hoeft zich tevens geen zorgen te maken over toenemende re
flecties door een toenemend aantal buur-antennes. En komt
er een of andere nieuwe zender in de lucht, dan kost de aotenne-uitbreiding hem hoogstens een klein bedrag en geen
kopzorg. Is het centraal-antennesysteem bovendien uitge
rust met een UHF-VHF-converter, dan hoeven de erop aan
gesloten toestellen slechts een VHF-kanaalkiezer te hebbec.
En dit is weer kostenbesparend!
De aanleg van een perfect centraal-antennesysteem is duur,
zeker, maar bij omrekening blijken de kosten per gezin niet
veel te verschillen van die van een individuele antenne van
dezelfde kwaliteit. Belangrijk daarbij is wel, dat de héle in
stallatie tot en met de aansluitkabels wordt berekend. Het
vreemde verschijnsel doet zich nl. nog wel eens voor dat
slechts de vaste aanleg in huurtoelage of op andere wijze
over de bewoners wordt doorberekend. De aansluitkabel
voor aansluiting van het toestel op de wandcontactdoos dien!
ieder zich individueel aan te schaffen. En aangezien zo’n
kabel tussen de tien en twintig gulden kost, geven sommigen
de voorkeur aan een stukje snoer van een kwartje ... Mei
als gevolg, dat de zo nauwluisterende aanpassingskwestie
van het hele antenne-net in de war komt en de goede kwali
teit voor alle bewoners wordt geschaad!
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Belangrijk ook is een uiterst vakkundige aanleg. Slechts een
grote organisatie die dit werk gewend is, die alle facetten
van deze zo moeilijke materie kan overzien en die in staat
is de nodige metingen vooraf te doen, waardoor geknutsel
achteraf wordt vermeden, is in staat een dergelijk project
uit te voeren. Tot profijt van een groot aantal tevreden kij
kers!

23. KLEURENTELEVISIE

Wie wel eens heeft gehoord dat kleurentelevisie in Amerika
al zo’n tiental jaren een feit is, vraagt zich wel eens af waar
om wij in Europa zo lang moeten wachten. Spelen hier duis
tere, economische factoren een rol? Misschien wel, maar het
belangrijkste is dat de Amerikaanse kleurentelevisie ook nu
nog lang niet altijd aan alle eisen voldoet. De Amerikanen
hebben dit medium dan ook onmiskenbaar te vroeg gelan
ceerd, een fout die ons wellicht wordt bespaard. Want hoe
vanzelfsprekend het ook voor ons is alles om ons heen in
kleuren te zien, zodra we gaan pogen een gekleurd beeld op
het TV-scherm te krijgen, stapelen de moeilijkheden zich op.

Kleur
Wat is kleur? Kleur is licht van een bepaalde golflengte.
Licht bestaat immers uit trillingen waarvan het voor het oog
waarneembare spectrum in het golflengtegebied van ca. 400—
700 millimicron (0,0004-0,0007 mm) ligt. De gemiddelde
frequentie van dit gebied is 500 biljoen Hz. Nu heeft elke
kleur een bepaalde frequentie, een zekere golflengte. De
golflengte van blauw ligt bij 4 a 500 millimicron, die van
rood bij 6 a 7 millimicron. En wat is de golflengte van wit
licht? Wit licht hééft geen golflengte! De indruk wit krijgen
we pas wanneer we alle kleuren tegelijk zien, dus vanaf het
infrarode tot het ultraviolette gebied. Valt dit witte licht bijv,
op een rood voorwerp, dan absorbeert dit voorwerp alle
kleuren uitgezonderd rood. Deze kleur wordt teruggekaatst,
valt op ons netvlies en daar ons oog het wonderlijke vermo
gen heeft de onderlinge kleurfrequenties te onderscheiden,
zien wij de rode kleur.
Grondkleuren
De normale TV-camera heeft dit vermogen niet. Het mo
zaïek waarop alle kleuren vallen, ziet slechts helderheids-,
verschillen. Deze verschillende helderheden worden in elek-
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66. Blokschema van de kleuren-TV-zender en -ontvangei.
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toon bij FM-stereo) mee uitgezonden, het zgn. kleursynchroonsignaal. Daarenboven zijn er dan nog de normale lijn
en beeldsynchronisatie-impulsen. Een bijzonder ingewikkeld
totaalsignaal dus!

De ontvanger
Tot aan de video-detector is de kleurentelevisie-ontvanger
gelijk aan de zwartwitontvanger. Zodra de detectie heeft
plaatsgevonden, worden de zijbanden van de hulpdraaggolf,
die de kleurverschilsignalen bevatten, door een selectief fil
ter uitgefilterd. Tevens worden de in het video-signaal opge
nomen hulpsignalen in een aparte schakeling geregenereerd,
zodat na samenvoeging met de zijbanden het oorspronkelijke
chromasignaal, bestaande uit twee kleurverschilsignalen, er
uit gedemoduleerd kan worden. De twee kleur-verschilsignalen worden vervolgens naar een matrix gevoerd, waarop
tevens het luminantiesignaal is aangesloten. En zoals we al
zagen ontstaan uit deze signalen de drie grondkleursignalen.

De kleurweergave
Ook voor het zichtbaar maken van de drie kleurensignalen
bestaan verschillende systemen, die allen nog in ontwikke
ling zijn. Een zeer bevredigend systeem is dat, waarbij ge
bruik wordt gemaakt van de zgn. schaduwmaskerbuis, een
beeldbuis waarin drie elektronenkanonnen zijn onderge
bracht die elk een elektronenstraal produceren. Elk van de
drie elektronenstralen wordt gestuurd door een van de drie
becldichcrm
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67. Het principe van de schaduwmaskerbuis.
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grondkleursignalen, zodat op één beeldscherm tegelijkertijd
drie beelden worden opgetekend. Zou het scherm normaal
wit oplichten, dan was er nog niet veel bereikt. Nee, het
scherm is bedekt met drie soorten fosfor, waarvan elke soort,
zodra het door de elektronenstraal wordt geraakt, in een
bepaalde kleur oplicht: rood, groen of blauw. Door de fosfordeeltjes in een bepaald patroon samen te voegen en er
vlak achter (in de buis dus) een masker met corresponderen
de gaatjes te plaatsen, kan elke elektronenstraal bij het af
tasten slechts óf de rood-, óf de groen, of de blauw oplich
tende fosfordeeltjes raken. Het resultaat is een driekleuren
beeld dat niet uit lijnen doch uit vele gekleurde punten be
staat, waarvan er lijn voor lijn steeds drie tegelijk oplichten.

De indexbuis
De gecompliceerdheid van de schaduwmaskerbuis is een
groot nadeel, vooral waar het seriefabricage betreft. Men
zoekt dan ook naarstig naar andere oplossingen waarbij bij
voorkeur van slechts één elektronenstraal gebruik wordt ge
maakt. Een buis waarin dit ideaal is verwezenlijkt, is de in
dexbuis. Hierin zijn de rood, groen en blauw oplichtende
fosfordeeltjes in uiterst smalle verticale banen op het beeld
scherm aangebracht. Door middel van interpunctie (straalonderbreking) worden in hoog tempo bijv, eerst de rood,
vervolgens de blauw en daarna de groen oplichtende fosfor
deeltjes lijn voor lijn afgetast. Dit klinkt erg eenvoudig, maar
de problemen om deze interpunctie zuiver te synchroniseren
met het oorspronkelijke camerasignaal, zijn bijzonder groot.
En zo zijn er nog vele facetten die nog ontwikkeld en verbe
terd moeten worden. Hoe de definitieve vorm van de door
velen met zo veel spanning verbeide kleurentelevisie dan
ook zal zijn, zal de (wellicht nabije) toekomst leren.

24. GROOTBEELD-TELEVISIE

Wellicht beïnvloed door het grote filmdoek van de biscoop,
is er alom een streven naar een groot televisiebeeld. De vroe
gere ontvangers met 19-cm-beeldbuizen ziet men al lang niet
meer. Ze zijn volledig verdrongen door de 43-, 53-, ja zelfs
63-cm-buizen. In hoeveel betrekkelijk kleine kamers wordt
er naar een verhoudingsgewijze veel te groot beeld en bijge
volg naar duidelijk zichtbare beeldlijnen gekeken? In zeer
vele! Nu zijn we ook nog op weg naar het grootbeeld. In de
normale huiskamer een ietwat overbodige luxe, in kleinere
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of grotere zaaltjes is het van groot belang. Grootbeeld-televisie gaat dan ook zeer zeker een ‘grote’ toekomst tegemoet!
Projectie
Bij grootbeeld-televisie wordt geen gebruik gemaakt van de
normale directzicht-beeldbuis, maar van een buis waarvan
het beeld op een scherm wordt geprojecteerd. De eenvou
digste methode is die, waarbij het beeld van een heel klein,
intensief stralend beeldbuisje via een lenzenstelsel op het
scherm wordt geworpen. Door dit speciaal voor dit doel sa
mengestelde beeldbuisje zeer hoge anodespanningen van en
kele tienduizenden volts te geven, wordt een beeldhelderheid
bereikt, die het mogelijk maakt vergrotingen van het for
maat van een filmdoek te verwezenlijken. Beter is nog het
beeld via een holle spiegel en een lezenstelsel te projecteren,
waardoor de lichtopbrengst enkele malen wordt vergroot.

Extra lichtbron
Hoe goed de methode met het kleine beeldbuisje ook mag
zijn, er kleeft een groot bezwaar aan: de lichtopbrengst is be
perkt. Men heeft daarom naar een systeem gezocht waarbij
het zo mogelijk onbeperkte licht van een aparte lichtbron kan
worden betrokken. Men heeft niet tevergeefs gezocht, want
inmiddels kennen we enkele van zulke systemen. Een daar
van is dat, waarbij een zgn. skiatronbuis wordt gebruikt, een
beeldbuis, waarvan het scherm door de elektronenstraal dus
danig wordt beïnvloed dat van buitenaf opvallend licht, af
hankelijk van de plaatselijke intenisteit van het oplichtend
scherm, in meerdere of mindere mate wordt geabsorbeerd.
Op deze wijze ontstaat op het beeldvlak een beeld, waarvan
de intensiteit afhankelijk is van de extra lichtbron en niet dus
van de elektronenstraal. Deze laatste zorgt slechts voor de
primaire opbouw.
Holle spiegel met olielaag
Een van de meest recente ontwikkelingen is het Eidophorof beelddragerprincipe. Hierbij is het oplichtend scherm ver
vangen door een holle spiegel waarop een dunne oliefilm is
uitgestreken. Op deze oliefilm wordt door middel van de
elektronenstraal het te projecteren beeld geschreven, waar
door, afhankelijk van de intensiteit van de straal, de olielaag
oneffenheden gaat vertonen. Dwars op de holle spiegel is
een krachtige lichtbron opgesteld die de olielaag via een len
zen- en spiegelstelsel beschijnt. Er ontstaan reflecties in de
oneffenheden van de olielaag en wanneer deze reflecties op
een scherm worden geprojecteerd, ontstaat daarop een bij
zonder helder en scherp beeld: het grootbeeld-televisiebeeld.
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68. Het beelddrager-principe

Grootbeeld-kleurentelevisie
Van grootbeeld naar grootbeeld-kleurentelevisie is, wat het
projectiesysteem betreft, niet zo’n heel grote stap. Zo be
staat er momenteel een Eidophor grootbeeld-kleurentelevisieprojector die aan buitengewoon hoge eisen voldoet. Hier
bij worden drie afzonderlijke beelden in de primaire kleuren
over elkaar heen geprojecteerd op één projectiescherm. De
lichtopbrengst is zo groot dat er wel beelden van 15 X 12
meter mee kunnen worden geprojecteerd. De stabiliteit en
het contrast van de beelden is beter dan die van een gewone
kleurenfilm.
Zwartwit-grootbeeldprojectoren worden momenteel regelma
tig in theaters gebruikt voor projectie van sportmanifestaties
en dergelijke. Daar kleuren bij vele van dergelijke evenemen
ten een belangrijk deel van de informatie geven, hoeft het
geen betoog dat de ontwikkeling van de grootbeeld-kleuren
televisie vele nieuwe mogelijkheden opent. Ook in de educa
tieve sector zullen deze projectoren een nieuw gebied open
leggen, met name op medisch gebied waar grote groepen stu
denten onderzoekingen en operaties in detail kunnen volgen
zonder die handelingen zelf te storen.

25. WAT ZEGT ONS HET TESTBEELD?

Een kwartier voor elke uitzending verschijnt op het beeld
scherm het welbekende RMA-testbeeld, bestaande uit vreem
de lijn- en cirkelpatronen. En wie zijn TV-ontvanger tussen
dinsdag en vrijdag in de namiddag aanzet, kan van 3 tot 5
uur eveneens van dit abstracte schilderij genieten. Maar toch
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is het testbeeld minder abstract dan velen wel menen, want
het verschaft de aandachtige beschouwer een schat van ge
gevens betreffende de conditie van zijn ontvanginstallatie,
dat wil dus zeggen: ontvanger plus antenne. Bandbreedte,
vervormingsvrijheid, lineairiteit, interliniëring en meer van
dergelijke belangrijke zaken zijn aan de hand van het test
beeld exact te beoordelen, terwijl de ontvanger uiterst nauw
keurig op contrast, scherpte en helderheid kan worden inge
steld.
Leer het testbeeld dan ook vlot te interpreteren, zodat u in
één oogopslag kunt zien of uw toestel zo goed mogelijk is in
gesteld en of er zich geen geheimzinnige afwijkingen begin
nen voor te doen. U kunt dan tijdig laten ingrijpen.
Het RMA-, ook wel RETMA- (Radio, Electronics and Television Manufacturers Association) testpatroon genoemd,
wordt niet alleen in Nederland, doch ook in verschillende
andere West-Europese landen uitgezonden, zij het in iets ge
wijzigde vorm. Laat ons thans zien wat het zo ingewikkeld
lijkende, maar in wezen uiterst eenvoudige testbeeld ons te
zeggen heeft!

Centrering
Misschien heeft u de witte pijlpunten die rondom op de kaart
zijn aangebracht (aan iedere zijde twee), nog nooit gezien.
Dat is een goed teken, want het betekent dat het beeld goed
is gecentreerd. De pijlpunten geven namelijk de uiterste be
grenzing van het testbeeld aan. Het preciese midden van elke
zijde wordt bovendien aangegeven door twee witte kruisen
aan boven- en onderzijde en twee zwarte kruisen aan de lin
ker- en rechterzijde.

Beeldverhouding
De beeldverhouding, dat is hoogte : breedte, is 3 : 4. Wan
neer alle cirkels zuiver rond en alle vierkanten zuiver vier
kant zijn, wanneer de eventueel zichtbare pijlpunten allemaal
precies op hun plaats staan, dan laat de beeldverhouding
niets te wensen over.
Contrast en helderheid
In het centraal gelegen, lichtgrijze cirkelvormige midden
vlak bevinden zich twee horizontale en twee verticale gradatiebalken, elk bestaande uit een tiental vierkanten waarvan
de grijze kleur lineair van het diepste zwart tot het helderste
wit verloopt. Aan de hand van deze balken dient men de helderheidsregelaar zodanig in te stellen dat de donkerste par
tijen juist als donker worden waargenomen, een instelling die
afhankelijk is van de verlichting in het vertrek. Daarna moet
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de contrastregelaar zodanig worden afgesteld dat elk blokje
van de gradatiebalken zich duidelijk op het scherm afte
kent.
De grijze achtergrond van de cirkel geeft nu de gemiddelde
helderheid weer, die overeenkomt met de gemiddelde hel
derheid van het uitgezonden beeld. Aangezien deze aan de
zendzijde zoveel mogelijk tijdens de uitzending wordt ge
handhaafd, heeft het, na juiste instelling vooraf, geen enke
le zin om tussentijds contrast en/of helderheid bij te rege
len. Ook niet tijdens een bijzonder donkere of lichte scène,
want na deze scène keert de juiste gemiddelde helderheid
weer terug. De juiste, ideale instelling is dan niet of nauwe
lijks meer terug te vinden.
Focussering
Aan de hand van de schuin toelopende zwarte en witte lijnen
in het middenbeeld is de maximaal bereikbare scherpte ge
makkelijk in te stellen. Maar deze wigvprmige vlakken ver
tellen ons nog veel méér, nl. hoe het is gesteld met het oplos
send vermogen van de ontvanger, ook wel definitie ge
noemd.

Horizontale en verticale definitie
We blijven nog even bij de wigvormige vlakken en nemen
hiervan de twee met de verticale lijnen onder de loep. Het is
duidelijk dat hoe sneller het TV-systeem op een zwart-witof een wit-zwartverandering reageert, hoe beter de detailweergave is en hoe nauwkeuriger zeer dunne lijnen of scher
pe details kunnen worden weergegeven. De verticaal con
vergerende lijnen nu vertellen ons precies hoe het met de ho
rizontale definitie is gesteld, in hoeverre de horizontale over
het scherm bewegende stip dus op kleine detailveranderingen
reageert. Deze definitie wordt met een getal aangegeven, een
getal dat hoger is naarmate de definitie gunstiger is en om
gekeerd. Deze getallen staan links naast de bovenste en rechts
naast de onderste wig. Het getal waarbij de schuin toelopen
de lijnen nog juist gescheiden kunnen worden waargenomen,
geeft de preciese definitie aan. Een definitie van ± 350 lij
nen is normaal gangbaar, terwijl de optimale definitie ca.
400 bedraagt.
Een hoge definitie maakt een grote bandbreedte noodzake
lijk en zo kunnen we uit het getal afleiden in hoeverre de
video-bandbreedte van ontvanger of antenne eventueel af
wijkt. Voor het 625-lijnenstelsel is de bandbreedte te bereke
nen door de definitie met 0,0125 te vermenigvuldigen. Dit
hoeft u niet te doen, want links naast de onderste wig staan
de uitkomsten vermeld. Een definitie van 350 lijnen bijv.
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betekent een bandbreedte van nagenoeg 4,5 M Hz. Is de
bandbreedte minder en de lijndefinitie bijgevolg onvoldoen
de, dan is dat te wijten aan de antenne dié een te smal doorlaatgebied heeft, aan een ontregelde HF- of MF-versterker
of aan de niet geheel juist ingestelde video-(eind)versterker.
De oorzaak kan ook zijn een te klein ingangssignaal, waarbij
de ruis overheerst.
De verticale definitie wordt aangegeven door de horizontale
wiggen. Deze definitie, die eveneens van de bandbreedte af
hankelijk is, wijkt zelden af van de horizontale definitie.
De definitie is bovendien af te lezen uit de onderbroken lijn,
rechts boven in de grote cirkel die aangegeven is met de ge
tallen 350-600. Op het punt waar de opvolgende dunnere
lijnstukjes uitvloeien tot lijnen van ongeveer dezelfde breed
te, ligt de definitiegrens. Een gelijke zwarting van de lijn
stukjes is niet noodzakelijk.
Definitieverschillen
In de vier hoeken bevinden zich vier kleine cirkels met in
elke cirkel een viertal wiggen, eveneens vergezeld van definitiegetallen. Meestal zal blijken dat deze getallen een iets
ongunstiger definitie aangeven, hetgeen een gevolg is van een
kleine rand-defocussering en een geringe stipvervorming.
Stipvorm
De kleine, centraal in het beeld gelegen cirkels en die van de
vier hoekcirkels geven aan in hoeverre de beeldstip eventu
eel elipsvormig is in plaats van zuiver rond. Is de stip zuiver
rond, dan zijn de cirkels overal even dik.

Interliniëring
We herinneren ons nog dat het beeld bestaat uit twee halve
beelden. Eerst worden alle oneven en vervolgens alle even
lijnen uitgezonden. Het is uiteraard zeer belangrijk dat bei
de beelden precies tussen elkaar invallen, elkaar dus opvul
len. Is dat het geval, dan worden de vier diagonale lijnen in
het midden van het beeld als rechte, vrij dunne lijnen weer
gegeven. Is er iets met de interliniëring niet in orde en zijn
de oneven of even lijnen iets ten opzichte van elkaar in ver
ticale richting verschoven, dan zullen de lijnen niet meer
recht, maar enigszins trapvormig worden weergegeven. Zijn
de lijnen zóver ten opzichte van elkaar verschoven dat ze
elkaar geheel overlappen, dan ontstaan dubbele diagonalen
die in de praktijk in elkaar blijken te vloeien tot dikke lij
nen. Tevens wordt de beeldlijn-afstand merkbaar groter.
Een minder goede interliniëring is ook te constateren aan
trillende lijnen in de punten van de horizontale wiggen.
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Linearireit
Indien alle cirkels zuiver rond worden weergegeven, zijn de
horizontale en verticale, zaagtandvormige afbuigspanningen
ook zuiver lineair. Mankeert hier wat aan. dan worden de
cirkels min of meer eivormig. Is de grote cirkel aan de bo
ven- of onderzijde ingedrukt of uitgerekt, dan is de verti
cale afbuiging niet in orde; is hij links of rechts vervormd,
dan is dat het geval met de horizontale afbuiging. Het kan
evenwel ook een gevolg zijn van onvoldoend grote afbuigstromen in welk geval de witte randpijlen in het beeldvlak
komen.
De verspreid voorkomende lijnengroepjes met de getallen
200 geven eveneens een niet-lineariteit aan; de lijnen ko
men dan dichter bij of verder van elkaar te staan.
Frequentiegetrouwheid
Aan de boven- en onderzijde van de beeldcirkel zien we en
kele horizontale zwarte balken, ieder van een andere leng
te. Deze balken geven weer in hoeverre signalen met een
pulsvormig karakter onvervormd worden weergegeven en
wel in het lagere video-gebied van 20-80 kHz. De langste
balk (tweede van boven) vertegenwoordigt de frequentie van
20 kHz, de kortste balk (geheel onderaan) die van 80 kHz en
de andere twee balken vertegenwoordigen frequenties van
40 en 60 kHz.
Wordt het video-signaal van een of meer van deze frequentiegebieden in de ontvanger vervormd, dan worden de des
betreffende balken niet in overeenstemming met het ontvan
gen signaal weergegeven. Dit komt tot uiting in een witte
veeg vlak achter de balken en soms ook in een ongelijke
zwarting. Bij signaalvervorming nl. blijft de blokvormige
spanning, die de zwarte balk vertegenwoordigt, niet con
stant, doch daalt tijdens de pulsduur enigszins; hij ‘zakt door’.
Dit wordt kenbaar door een (niet altijd zichtbare) vergrijzing
van het rechtereinde van de balk. Bij het beëindigen van de
vervormde puls ontstaat een spanningssprong van tegenge
stelde polariteit. Dit nu is wél altijd te zien, nl. in de vorm
van de witte veeg achter een of meer balken.

Uitslingeringsverschijnselen
En dan nog een fout die zowel door het toestel als door de
antenne kan worden veroorzaakt. Hiervoor beschouwen we
de verticale, onderbroken lijnen rechts boven en links onder
in de grote cirkel die zijn aangeduid met de getallen 350600 en 50-300. Indien wc achter deze lijntjes extra vlakjes
of streepjes zien, betekent dit dat ergens in de ontvanger of
in de antenne reflecties optreden. Betreft het de ontvanger,
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dan duidt het op een spanningsuitslingering van een of an
dere frequentie, veroorzaakt door een resonantieverschijnsel.
Een gevolg van ontregeling. De getallen geven een aanwij
zing bij welke frequenties deze uitslingeringen plaats vin
den.
Meestal betreft het de antenne, die reflecties opvangt of een
niet geheel juist aangepaste voedingslijn welke reflecties ver
oorzaakt. Waaruit weer eens te meer blijkt dat we het toe
stel pas dan van een fout mogen verdenken wanneer we er
zeker van zijn dat de antenne zowel als de voedingslijn voor
honderd procent in orde is!

Het handelstestbeeld
Tot slot nog iets over het handelstestbeeld, dat dinsdags 1/ m
vrijdags van 10-12 uur wordt uitgezonden en dat uit een
regelmatig gevormd blokpatroon bestaat. Waarom dit beeld
en niet het bekende ronde? Vanwaar dit verschil? Wel, het
dambordpatroon wordt aan de zendzijde geheel elektronisch
geformeerd, in tegenstelling tot het RMA-testbeeld dat met
behulp van de camera wordt opgenomen. Het dambordpa
troon sluit dan ook alle eventuele fouten in de lineairiteit
van het opnamesysteem uit, waardoor (speciaal ten behoeve
van technici en service-doeleinden) een nóg nauwkeuriger
controle van de TV-ontvanger mogelijk is.

26. STORINGEN EN HUN
MOGELIJKE OORZAKEN
In een zo gecompliceerd instrument als een TV-toestel kun
nen zich uiteraard velerlei storingen voordoen. Veel van die
storingen worden veroorzaakt door buizen waarvan de emis
sie op zeker moment terugloopt. De veelal zwaar belaste bui
zen hebben helaas geen eeuwig leven . . . Vernieuwen is dan
ook de enige remedie. Weer andere fouten zitten dieper:
doorgeslagen condensatoren, onderbroken weerstanden, ver
anderde waarden van de weerstand of buis-instellingen. Er
kan zo veel gebeuren. En dan zijn er de storingen die ver
oorzaakt worden door invloeden van buitenaf: reflecties, in
terferenties, defecten aan antenne of invoerleiding. Slechts
de ervaren reparateur kan snel en doeltreffend fouten én hun
oorzaken opsporen en herstellen. Dat neemt echter niet weg
dat wij zelf met onze globale kennis van het TV-apparaat en
met het oog op het altijd zéér openhartige beeldscherm dik
wijls toch ook een juiste diagnose kunnen stellen.
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Wanneer de storing door oorzaken van buitenaf wordt ver
oorzaakt, kan dit belangrijk zijn; we kunnen dan zien of we
er zelf wat aan kunnen doen. Wanneer de oorsprong van de
fout aan het toestel te wijten is, dan is het toch prettig zóveel
van het ingewikkelde TV-apparaat te weten dat we door
logisch nadenken tot een zekere conclusie kunnen komen.
Als hulp bij deze gedachtengang en tevens als afronding van
hetgeen over TV in dit boek is gezegd, treft u hieronder een
aantal fouten met hun vermoedelijke oorzaken aan. Let wel;
vermoedelijke, want een bepaald verschijnsel kan vaak vele
oorzaken hebben! Raadpleeg figuur 51-52.
Storingen van buitenaf
Sneeuw in het beeld — zichtbare ruis als gevolg van te zwak
antennesignaal. Zender te ver verwijderd, of atmosferische
storingen, of antenne te ongevoelig of verkeerd gericht.
Stippen tot lijnen aaneengeregen — elektrische storingen ver
oorzaakt door niet ontstoorde collectormotoren van scheerapparaten, stofzuigers, koffiemolens e.d. Hiertegen is maar
één remedie: de storingsbron opsporen en deze laten ont
storen.
Golvende lijnen door het beeld — interferentiestoring ver
oorzaakt door een andere zender zoals een naburige FMzender, een kortegolfzender van de BB of van een zend-amateur. Is de storing ernstig, dan kan het beeld geheel verloren
gaan in grillige strepen. Vaak ook trekken er gegolfde hori
zontale of zwarte balken over het beeld. In het ergste geval
wordt het beeld negatief. Voor het opsporen van een derge
lijke storingsbron kan de hulp van de PTT worden ingeroe
pen.
Dubbele beelden - zgn. geestbeelden. Reflecties ontstaan
door verkeerd gerichte antenne of door foutieve aanpassing
van antenne aan voedingslijn of van voedingslijn aan TVapparaat.
Te contrastrijk beeld - indien de contrastregeling niet defect
is, is naar alle waarschijnlijkheid het antennesignaal te sterk.
Tussen voedingslijn en toestelingang dient een zgn. verzwakker te worden geschakeld.
Onvoldoende contrast — dit kan een uiting zijn van een iet
wat te zwak antennesignaal. Zie ook onder: Fouten met ve
lerlei oorzaken.
Fouten met velerlei oorzaken
Van heel veel fouten kan onmogelijk in één oogopslag de
oorzaak worden vastgesteld. Deze kan bijv, liggen in een de
fect van het HF-gedeelte, maar evengoed in een tekortko
ming van de video-versterker. Weer andere fouten wijzen
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ogenschijnlijk overduidelijk naar een bepaald gedeelte van
het toestel, maar ze blijken achteraf juist in het voedingsgedeelte te schuilen. De ervaren reparateur onderzoekt om te
beginnen dan ook altijd de belangrijkste voedingsspannin
gen. Dat kunnen wij niet doen en daarom gaan wij er in on
derstaande diagnoses van uit dat de voeding van alle buizen
niets te wensen overlaat.
Eerst enkele storingen waarvan de oorzaak op meer dan één
plaats te zoeken is.
Sterke beeldvervorming — meestal lijkend op een lachspiegelbeeld, een beeld dat min of meer gewelfd lijkt en dat al of
niet voorzien is van scherp omlijnde, zwarte vlakken. Soms
ook loopt er een horizontale balk over het beeld. Dergelijke
storingen, die meestal stil staan, komen in het algemeen voor
in toestellen waarvan de gloeidraden van de buis direct uit
het lichtnet worden gevoed (serieschakeling). Bij sommige
buizen staat dan tussen kathode en gloeidraad een hoge wis
selspanning. Ontstaat hiertussen een lek, dan krijgen we
brom in het beeld met de sterke beeldvervorming als gevolg.
De ervaren reparateur kan uit de vorm van de vervorming
concluderen in welk gedeelte van het toestel de defecte buis
ongeveer gezocht moet worden.
Onvoldoende contrast — hoe zwakker het op de beeldbuis
arriverende beeldsignaal, hoe slechter het contrast. Indien
het antennesignaal van voldoende sterkte is, is het duidelijk
dat er ergens tussen antennetrap en beeldbuis iets niet hele
maal in orde is. Een aanwijzing kan het geluidsniveau zijn;
is dit bijzonder laag, dan schuilt de fout in het gemeenschap
pelijke beeld-geluidgedeelte, het gedeelte dus vóór de videodetector; is het geluid van normale sterkte, dan verdenken
we de video-versterker. Maar ook de beeldbuis zelf kan de
oorzaak zijn. Dit is te controleren aan de hand van de helderheidsregelaar. Is hiermee namelijk de helderheid (niet te
verwarren met contrast!) nog flink op te voeren, dan ligt de
oorzaak van het contrastverlies elders.
Onscherp beeld - men is hierbij geneigd ogenblikkelijk de
focusseringsmagneet of -spoel te verdenken. Maar een on
scherp beeld kan ook worden veroorzaakt door een afwij
kende na-versnellingsspanning (Z.hsp). Aangezien deze ge
leverd wordt door de lijn-tijdbasis-generator, is het zeer goed
mogelijk dat de fout in dit gedeelte van het toestel gezocht
moet worden!
Geen beeld; geen raster - beeldbuis stuk? Dat kan het ge
val zijn, maar het is duidelijk dat, indien door een fout in de
lijn-tijdbasis te weinig of geen Z.hsp wordt geleverd, de
beeldbuis zelf niets met de fout te maken heeft.
171

I
I.

t

Fouten in de video-versterker
Geen beeld: wel raster - indien het geluid wel doorkomt, is
het duidelijk dat alles tot en met de video-detector in orde
is, evenals de beide zaagtandgeneratoren. Het is dan ook de
video-versterker, waar de fout moet worden gezocht.
Contrastarm beeld — we hebben het al naar voren gebracht;
dit kan worden veroorzaakt door een onvolkomenheid in de
video-versterker. Een veel voorkomend euvel is een terugge
lopen emissie van de video-eindbuis.

Fouten in de beeld-tijdbasis
Beeld loopt verticaal weg — wanneer de beeld-tijdbasis-generator niet goed wordt gesynchroniseerd, blijft het beeld
niet stil staan; het loopt naar onderen of naar boven weg.
Door de frequentie van deze generator iets te wijzigen is
deze fout weer op te heffen. De regelknop hiervoor (beeldsynchronisatie-regelaar) bevindt zich meestentijds aan de ach
terzijde van het toestel. Indien het toestel is uitgerust met
een automatische beeldsynchronisatie, kan de storing hier
in moeten worden gezocht.
Horizontale, helderwitte lijn — defect in beeld-tijdbasis, veel
al te wijten aan een of meer buizen. Zodra deze fout zich
voordoet, moet de helderheidsregelaar worden teruggedraaid
om inbranden van het scherm te voorkomen!
Beeldhoogte onvoldoende — amplitude van de raster-zaagtandstroom niet groot genoeg, veelal een gevolg van een ver
ouderde buis. Ook kan het gebeuren dat de beelduitgangstransformator kortgesloten windingen heeft. Misschien is er
een defect in het boostercircuit.
Uitgetrokken of ingedrukt beeld — indien het beeld aan de
boven- of onderzijde uitgetrokken of ingedrukt is, duidt dit
op een niet-lineaire raster-zaagtandstroom. Met behulp van
de op het toestel aanwezige lineairiteitsregelaar kan worden
geprobeerd het beeld weer normaal te krijgen. Lukt dit niet,
dan moet de beeld-tijdbasis, waarin de vervorming optreedt,
worden onderzocht. Pok is het mogelijk dat er gedeeltelijke
sluiting is in een van de afbuigspoelen van de beeldbuis.
Fouten in lijn-tijdbasis
Schuine strepen en balken horizontaal over het scherm deze diagonaalsgewijs verlopende, lichte en donkere, onher
kenbare partijen duiden op een horizontale instabiliteit, het
geen een gevolg is van onvoldoende synchronisatie van de
lijn-tijdbasis-generator. Af en toe kan het beeld in synchro
nisatie vallen. Bijregelen met de lijnsynchronisatie-regelaar
aan de achterzijde van het toestel. Indien het toestel is uit
gerust met een automatische lijnsynchronisatie, kan de sto-
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ring hierin moeten worden gezocht.
Dubbel, enigszins vervormd en te smal beeld — dit verschijn
sel kan niet worden verward met geestbeelden. Daarvoor
staan de dubbele beelden te los van elkaar. Deze fout ont
staat wanneer de lijn-tijdbasis-generator op de dubbele fre
quentie oscilleert.
Zwarte, verticale balk over het scherm — het beeld is in twee
gedeelten gesplitst. Het linkergedeelte staat rechts, het rech
tergedeelte staat links van de verticale balk. Oorzaak: de lijntijdbasis-generator oscilleert op de halve frequentie.
Verticale witte lijn — defect in lijn-tijdbasis? Nee, want in
dien dit zo was, zouden we door afwezigheid van Z.hsp he
lemaal niets zien' De fout moet worden gezocht achter de
lijn-tijdbasis, dus bij de lijn-afbuigspoelen. Ook kan de plug
die deze spoelen met de lijn-uitgangs-transformator ver
bindt, vuil zijn.
Beeldbreedte onvoldoende — amplitude van de zaagtandstroom door de lijnafbuig-spoelen niet groot genoeg. Ook is
het mogclijk dat een van de buizen van de lijn-tijdbasis ver
ouderd is. Onvoldoende Z.hsp en dus ook een min of meer
onscherp, flauw beeld kan een bijverschijnsel zijn.
Geen beeld; geen raster - we hebben dit reeds naar voren
gebracht: afwezigheid van Z.hsp als gevolg van defect aan
lijn-tijdbasis.
Onscherp beeld - als boven, doch hierbij is de Z.hsp niet af
wezig, maar heeft een afwijkende waarde.
Fouten in de synchronisatie-scheider
Horizontaal én verticaal verlopende balken en strepen — zo
wel lijn-tijd- als beeld-tijdbasis worden niet gesynchroniseerd.
Het beeld bestaat uit schuine en rechte balken die geen mo
ment stilstaan. Vaak ook zijn de steeds bewegende beelden
vervormd. Hier is de synchronisatie-scheider de schuldige.
Ook kan het gebeuren dat er valse koppeling is tussen beide
oscillatoren.

Fouten in HF- of MF-gedeelte
Vermicelli in beeld — deze kronkelige lijnen die alle mogelij
ke vormen kunnen aannemen en het gehele beeld aantasten,
duiden op parasitaire oscillaties in het HF- of MF-gedeelte.
Deze oscillaties kunnen optreden wanneer een of meer bui
zen verouderen, waardoor het toestel ontregeld raakt. Vaak
gaat dit beeldverschijnsel gepaard met een zacht knisperend
geluid.
Beeldsignaal in geluid — dit is hoorbaar als een sterk zoe
mend, brommend of ratelend geluid. Oorzaken: oversturing
door te sterk signaal (tevens te contrastrijk beeld), ontregeling
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van de MF-beeldversterker of instabiliteit (genereerneigingen) van de MF-geluidsversterker.
Wel beeld; geen geluid — de fout hoeft hier niet speciaal in
het geluidsgedeelte te schuilen! Ook is het mogelijk dat de
oscillator van de mengtrap enigszins is ontstemd. Hoewel het
beeld hieronder niet hoeft te lijden, kan de smalle geluids
band toch al buiten de afstemming zijn gevallen. Indien het
toestel met een VHF- en een UHF-kanaalkiezer is uitgerust,
is het gemakkelijk na te gaan of het inderdaad een ontstem
de oscillator betreft. We hoeven slechts beurtelings op een
VHF- en een UHF-station af te stemmen.
Reliëfachtig beeld — vermoedelijke ontregeling van oscilla
tor- of MF-kringen, waardoor de bandbreedte te smal is ge
worden. Soms kan ook het niet goed functioneren van de
video-versterker de oorzaak van dergelijke plastische beel
den zijn.
Slecht beeldcontrast en zwak geluid — hier is het wel zeker
dat de fout gezocht moet worden in een gemeenschappelijke
beeld-geluidschakeling, zoals de MF-beeldversterker of de
kanaalkiezer. Indien het beeld vergezeld gaat van sneeuw,
is het antennesignaal vermoedelijk te zwak.
Contrastveranderingen en krakend geluid — vuile contacten
van de kanaalkiezer, meestal veroorzaakt door weinig ge
bruik. Het is dan ook nuttig de knop van de kanaalkiezer af
en toe heen en weer te draaien. Eventuele lichte oxydatie of
stof wordt dan verwijderd.
Fouten in de antenne
De antenne, in dit hoofdstuk het laatst genoemd, maar het
eerst verdacht! Wanneer we er niet héél zeker van zijn dat
de fout in het toestel schuilt dienen we de blik allereerst naar
de antenne te richten. Is er nergens een onderbreking? Is er
geen overmatige roet- (is geleidende koolstof!) of zoutneerslag? Het eerste is te verwijderen met een in benzine gedrenkt
lapje, het tweede met gewoon water. En vervolgens: is er
geen enkele aansluiting geoxydeerd? Dit hoeft niet voor te
komen, zoals u in hoofdstuk 10 kunt lezen!
Tot slot: denk niet te snel dat de dure beeldbuis zomaar de
geest heeft gegeven of ineens is uitgeput. Pas wanneer het
beeld te donker is en ondanks het functioneren van de helderheidsregelaar toch niet licht genoeg meer wordt, is het
tijd haar te gaan verdenken. In alle andere gevallen is het
meestal een ander, minder duur onderdeel dat het heeft laten
afweten.
En wat doen we wanneer het hele toestel plotseling niets
meer doet, terwijl toch de stekker in het stopcontact steekt?
Juist, dan controleren we het toestelzekeringetje . . . !
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27. TABELLEN
A. TV- EN FM-FREQUENTIES

Bandindeling
VHF
41 - 68 MHz (± 5 m)
Band I
87,5-104 MHz (±3 m)- FM-band
Band II
Band lil 174-230 MHz (± 1,5 m)
UHF
Band IV 470-581 MHz (±60 cm)
Band V 582-960 MHz (± 40 cm)
Kanaalindeling
Band /
kanaal
41-47
kanaal 1
2
47-54
3
54-61
4
61-68

1 t/m 4
MHz
MHz
MHz
MHz

Band III
kanaal 5
6
7
8
9
10
11
12

kanaal 5
174-181
181-188
188-195
195-202
202-209
209-216
216-223
223-230

Band IV

kanaal 21 t/m 34
470-478 MHz
478-486
486-494
494-502
502-510
510-518
518-526
526-534
534-542
542-550
550-558
558-566
566-574
574-582

kanaal 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Band V

kanaal 35
36
37
38
39
40
41

t/m 12
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

kanaal 35 t/m 81
582-590 MHz
590-598
598-606
606-614
614-622
622-630
630-638

kan. 42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

638-646 MHz
646-654
654-662
662-670
670-678
678-686
686-694
694-702
702-710
710-718
718-726
726-734
734-742
742-750
750-758
758-766
766-774
774-782
782-790
790-798
798-806
806-814
814-822
822-830
830-838
838-846
846-854
854-862
862-870
870-878
878-886
886-894
894-902
902-910
910-918
918-926
926-934
934-942
942-950
950-958
175
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C. NEDERLANDSE FM- EN TV-ZENDERS

Onderstaande indeling geeft de eindtoestand weer, zoals deze zich
zal voordoen, indien drie FM-omroepprogramma's en drie televisie
programma's worden uitgezonden. Eventuele wijzigingen worden
door de PTT voorbehouden. Wanneer de definitieve eindtoestand
zal worden bereikt, is nog niet bekend.
Er is naar gestreefd, dat iedereen die op Band IV-V afstemt, in de
toekomst, waar hij ook woont in Nederland, aan zijn ontvanger een
veldsterkte toegevoerd krijgt die niet beneden een minimumwaarde
daalt. Tevens is er zo goed mogelijk voor gezorgd dat een zender die
elders in het land op hetzelfde kanaal werkt, nergens een bepaalde,
maximale veldsterkte kan overschrijden. Voor gelijktijdige ontvangst
van twee zenders (bijv. Markelo cn Maastricht - kanaal 51) hoeft
men dan ook niet te vrezen.
Voor de stichting van het derde TV-net is nog geen opdracht ver
strekt. Het is denkbaar dat dit net voorlopig zou kunnen worden ge
bruikt voor het relayeren van buitenlandse TV-programma’s. Wel
licht is het in de toekomst bestemd voor de uitzending van kleurenTV, uiteraard op compatibility-basis, zodat de bezitters van zwartwiltoestellen de programma’s eveneens zullen kunnen volgen.

ERP
De vermogens waarmee de zenders uitzenden zijn aangegeven als
ERP of Effective RadiaiedPower. Dat wil zeggen dat door een nauw
keurige berekening en keuze van de antennevorm een nuttig effect
wordt bereikt dat aanmerkelijk hoger is dan het aan de antenne toe
gevoerde vermogen.
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D. BUITENLANDSE TV-ZENDERS DIE IN NEDERLAND
KUNNEN WORDEN ONTVANGEN

(zie ook de kaarten op blz. 181-184)
Zender
Duitsland
Aken (Stolberg)
Aken
Aken*
Aurich
Aurich
Aurich*
Bielefeld
Dortmund
Dortmund
Düsseldorf
Düsseldorf*
Kleef
Langenberg
Lingen
Lingen
Lingen*
Münster
Münster
Münster*
Oldenburg
Wesel*
Wesel*
Wuppertal

Band

Kanaal

Programma

IV
V
V
V
IV
V
V
IV
V
IV
V
V
III
V
IV
V
IV
IV
V
III
V
V
IV

24
37
56
53
33
43
35
25
53
29
55
46
9
41
24
59
32
21
45
2
35
48
22

1
2
3
1
2
3
2
2
3
2
3
1
1
1
2
3
1
2
3
2
2
3
2

België
Luik
Ruiselede
Waver
Waver

I
I
III
III

3
2
8
10

Frans
Ned.
Frans
Ned.

6/12

Relayering Rijssel

Frankrijk
III
Lille
• Toekomstige zenders

- WDR
- WDR
- WDR
- NDR
- NDR
- NDR
- WDR
- WDR
- Regionaal
- WDR
- WDR
- W DR
- WDR
- NDR
- NDR
- NDR
- WDR
- WDR
- WDR
- WDR
- WDR
- WDR
- WDR

NB. Kleef zond aanvankelijk uit met betrekkelijk weinig zendenergie. Thans wordt met een aanmerkelijk hoger zendvermogen ge
werkt, zodat deze zender tot aan Amersfoort zeer goed is te ont
vangen.
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AURtCH

OUNGEN

o
MUNSTER

LANGENBERG

OÜSSEIDQRF
[WrTZHELDEN)

S.

QSTOLBERC

oWAMER

AKEN

Kaarten en gegevens bereidwillig ter beschikking gesteld door
WIS A - Arnhem.

Kaart I
Globale reikwijdte van de TV-zender Lopik, kanaal 4 (le net).
1 element
--------2 element
-------- 3 element
■--------- 4 element
181

£

1

o
AURICH
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O

DÜSSELDORF
(wrrzHELDEïQ

oWAVER

os IOC BERG

Kaart 2
Reikwijdte van de TV-zender Lopik, kanaal 27 (2e net) en kanaal
30 (toekomstig 3e net).
8 element
-------- 10/11 element
-------- 16 element
—— 24 element
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Kaart 3
Reikwijdte van de TV-steunzenders, alsook van de Duitse zender
Langenberg (kan. 9) en de Belgische zenders Waver (kan. 8 en 10)
en Ruiselede (kan. 2).
3 element
-------- 4 element
-------- 7 element
-------- 10 element
■ ■ ■ 13 element

183

9
AURICH

o'

'g

•......

mildst

H

ƒ/>

.H

MAR KI

«A
lU

^»c

LOPlK.
MUNSTER

-Ê.

Ml

g!

/Th
1

o.

’
o
GOES

•R

f

'ESEL

•b

*E

x

/

P'T
oWAVER

(wrrzHi

X
1
oSTOLBE»fc
X‘*AKEN
K'"A

■■

y

Kaart 4
Reikwijdte van de voor Oost-Nederland belangrijkste Duitse TVzenders met uitzondering van Langenberg (zie hiervoor kaart 3).
8 element
-------- 16 element
---------24 element
-------- toekomstig bereik zender Wesel
Ontvangst Kleef, zie opmerking op blz. 180
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aansluitklem 20, 22
aarde 57, 68
aardkiem 65
- -leiding 65
accu 15, 19, 26
afbuig^e/ie/ö/or 124
- -platen, hor. en vert. 43
- -spoelen 112, 127
AFC-schakeling 98
afsluit weerstand 150
afstemknop 59
afstemkring 57
afstemoog 42, 83
afvlakinrichting 84
akoestiek 107
AM 51, 56
—band 104
- -detector 58
- -ontvangst 58, 62, 71
- -signaal 51, 59
- -zender 50 e.v.
ampère 25
amplitude-modulatie, zie AM
anker 17
anode 39
- -spanning 40
- -weerstand 68
antenne 57, 61
--aankoop 133, 141
- -aardschakelaar 65
-, afgestemde - 133
AM- 61,62
- -bandbreedte 135, 143, 144
-, breedbandige - 137, 140
-, centraal -systeem 156
-, dipool- 135
- -director 138
- -draad 65
-, draad- 61, 62
-, draaibare - 140, 148
-, étage- 144
-,ferriet- 61, 62
-, FM- 62, 132, 147
FM-stereo- 147
- -fouten 174
-, gerichte - 62, 135
-, gestapelde - 144
-, gevouwen dipool- 136
-,
138
'
-, halfband- 140, 141

halve golf- 136
hoekreflector- 144
--installatie 133, 148, 151, 154
- -kabel 150 e.v.
-, kamer- 148
--keuze 147, 148
-, kippenladder- 139
-, kraaiebek- 144
-, logaritmisch periodieke - 146
- -openingshoek hor. 143
- -openingshoek vert. 144
- -opstelling 148, 149
- -reflecties 144
- reflector 138
- richtkarakteristiek 142
-, roterende - 140, 148
- -rotor 140
- -scheidingsfilter 153
- -signaal 51
-, smalbandige - 139, 142
- -staaf 62, 63
- -transformator 152
-, TV- 62, 132, 140
-, UHF- 139, 144, 147, 148
--V/A verhouding 137, 142
-, venster- en zolder- 148
- -versterking 139, 155
-, VHF- 147
- voedingslijn 149 e.v.
- ? wissel 153
-, Yagi- 138, 144
atomen 9
atoomkern 9
AVC-schakeling 82, 83
balansregelaar 107
balun 152, 153
bandbreedte 55, 70
AM- 56
-, FM- 90, 91
FM/TV-antenne- 137 e.v.
-, kleurenTV- 158
onvoldoende - 173
- -regeling 81, 82
-, slereo-FM- 102, 104
-, TV- 115, 120
-, video- 166
bandfilter 73
- -kabel 150 e.v.
bandrecorderaansluiting 76

I

187

- -kopje 18
basis 47
batterij 15
beeïdaftasting 109, 113
- -breedte-instelling 127
--buis 44, 109, 122, 123, 124
- -centrering 165
--contrast 122, 165, 170, 171
—dragerprincipe 163
- -fouten 170 e.v.
- -frequentie 113
- -helderheid 123
- -hoogte-instelling 129, 172
- -liniariteit 168
- -orticon 111
—overbrenging 109
- -scherm 43
- -signaal 110
- -stip 43
- -synchronisatie 1 13
- -synchronisatieregelaar 172
- -tijdbasis 112, 128
- -verhouding 165
—vervorming 171 e.v.
bekrachtiging 17
bliksembeveiliging 65
blokgolf 22
blokschema 72
boosterspanning 131
- -diode 128
- -circuit 172
Boucherotfilter 129
breedbandversterker 121
brugschakeling 86
buiskabel 151

capaciteit 32
CAR 133
CAS 156
CCIR 118, 143
chromasignaal 159
coaxkabel 152
collector
dynamo- 17
-, transistor- 47
compatible systeem 99, 158
condensator 31
duo- 70
- -lading 32
variabele - 59
- -ontlading 32
VDC- 92, 98
continue-afstemming 120
188

contrastregeling 122, 165
decalbuis 129
decoder 102
de-emphasis 97
definitie 118
-, horizontale - 166
-, verticale — 167
deflectiespoel 127
deflectic-unit 123
demodulator 95
demping 70, 121, 150
detectie 58
detector, zie AM
diode 46
- -aansluiting 76
germanium- 12,46
silicium- 12, 46
dipool 135
enkele - 136
-, gevouwen - 136
direclor, zie antenne
discriminator 95
doorlaatrichting 46
draadweerstand 29
draagfrcquentie 51,90, 101
dubbelbuis 92, 129
dynamiekomvang 89
dynamo 16, 19, 26

eenkringer 70
Eidophorprincipe 163
eindbuis 42, 69
elektrische energie 25
elektrode 38
elektromagneet 14
elektromagnetische golven 51,
133
elektron 9
elektronenbuis 38, 48
- -emissie 39
- -kanon 110
- -multiplicator 11 I
- -straal 43, 109
elektronica 38
element 17
elektro-dynamisch - 17
kristal-, magneto-dynamisch - 17
emitter 47
ERP 177
expansieschakeling 89

!
i

i

fading 55, 83
farad 32
fase-discriminator 128
fijnafstemming 119
FM 89
- -band 94
- -bandbreedte 91
- -demodulator 95
—Multiplex 99
- -ontvanger 92
- -ontvangst 147
- -signaal 90 e.v.
- -stereo 98, 147
- -zender 89 e.v.
focusseermagneet 112
focusseerunit 123
focussering 123, 166
focusseringsspoel 112
fotobelichtingsmeter 18
frequentie 21, 35
- -getrouwheid 168
- -modulatie, zie FM
-, som- 56, 73
-, ultrasonoor- 106
verschil- 56, 73
- -zwaai 90
geaard-roosterschakeling 92
geest beelden 117, 150, 170
geleider 11,12
gelijkrichtcel 85, 86
gelijkrichting
-, enkelfasig 85
-, dubbelfasig 86
gelijkspanning 20
gelijkstroom 19, 20
-, pulserende - 84
geluidsband 50
genereren 71
gloeidraad 23, 39, 48
- -voeding 48
golf, elektromagnetisch 51, 133
korte - 54, 56
-, midden- 54
lange - 54
- -lengte 53, 54
- -lengteschakelaar 59
lopende - 150
-, meter/decimeter- 115
-, staande - 150
- -voortplanting 55, 91, 116
gradatiebalk 165, 166
grafiek 21

grammofoon 22, 50
grootbeeld-kleuren TV 164
grootbeeld-televisie 162

halfgeleider 12, 46
Heavisidelaag, zie KencllyH. laag
helderheidssignaal 159
Henry 30
herstcldiode 122
herz 21
HF-buis 42
- -gedeelte 75
- -signaal 51, 59
--trilling 51, 59, 134
- -voedingskabel 150
- -voorvers!erkertrap 92
Hi-Fi-versterker 70
hoogfrequent, zie HF
huideffect 65, 135

iconoscoop 109 e.v.
impedantie 31
ingangs- 136
karakteristieke - 135, 150
implosie 124
impuls^e/zerazor 113
-, beeldsynchronisatie- 125
-, lijnsynchronisatie- 125
gedifferentieerde - 125
geïntegreerde - 125
index buis 162
instelling, zie neg. voorspanning
interdraaggolfprincipe 121
interferentiestoring 170
interliniëring 113, 167
interpunctie 162
ionen 10
ionosfeer 55
isolator 12
-, afspan- 64, 151
-, antenne- 63
pyrex- 64
kanaalkiezer 119, 174
kathode 39
- -straalbuis 42
- - weerstand 68
Kenelly-Heaviside-laag 55-116
kilowattuur 27
kippenladder, zie antenne
kleurensignaal 159
- -synchroonsignaal 161
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- -televisie 157 e.v.
knopen en buiken 133
koolweerstand 29
koppelcondensator 69
koppelfilter 153
kortsluiting 26
kraaiebek, zie antenne
kristaldetector 67
kristalelement 18
KSB, zie kathodestraalbuis
KTV, zie kleurentelevisie
laagfrequent, zie LF
LC-kring 34, 52
LF-Zzz/zs 42
- -frequentie 70
- -gedeelte 75
- -signaal 51
. —versterker 67
lichtnet 26, 35
lijnfrequentie 113
lijnsynchronisatie 113, 127, 172
-, automatische - 128
- -regelaar 172
lijn-tijdbasis
lineariteit 128, 168
lintlijn 150
lobben 142
loodaccu 15
luidspreker 18, 69, 107
- -conus 18
- -opstelling 107
luminantiesignaal 159
M-signaal 100
- en Z-signaal 100
magische band 42
magneetpool 13
magnetisch veld 12
magnetisme 12
matrix 120, 159
meerroosterbuis 41
megaherz 42
mengbuis 71
metergolven 91
MF-beeldversterker 121, 174
- -frequentie 73
- -geluidsversterker 122, 174
- -transformator 73
- -trap 73
microfoon 18, 50, 76
-, condensator- 91
dynamische - 18
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kristal- 18
- -membraan 50
- -voorversterker 76
middenfrequentie, zie MF
min 14
moleculen 9
mozaïek-elektrode 110, 111
multivibrator 127
muzieksignaal 22
nagalm 81
negatieve voorspanning 68, 94
NTC-weerstand 131
NTSC-systecm 159
nullijn 20
nuvistor 44

ohm 25
omroepfrequenties 54
omvormer 88
triller- 88
transistor- 88
ontkoppelcondensator 68
opslinger-effect 58
oscillator 51, 52, 71, 113, 124
- -circuit 52, 72, 74, 93
overbelasting 26
overspreekdemping 105

PAL-systeem 159
parallelkring 34
- -schakeling 24, 28
penthode 41
periode 20
permanente magneet 14
p\ck-\ip-aansluiting 75
- -element 17, 76
- -omschakelaar 75
piloottoon 102
plus 14
polarisatie 136
- -vlak 136
polariteit 14, 20 e.v.
potentiaalverschil 23
potentiometer 78
powertransistor 48, 87
pre-emphasis 97
programmakeuze-schakelaar 119
projectie-TV 163
pyrex-i^olator 64

rasterfrequentie, zie beeldfreq.
- -tijdbasis 128

-

R

I
i
i

ratiodetector 96
rechtui tont vanger 71
reflecties 144, 148, 150, 170
reflector, zie antenne
reikwijdte 116
remrooster 41
resonantie 34
- -frequentie 35
- -kring 34
richteffect 135
richtkarakteristiek 142
rijwieldynamo 16, 19, 26
RMA-lestbeeld 164
roosterstroom 68
rotor 140
ruis 42, 49, 170
rustfrequentie 95
schaduwmaskerbuis 161
schaduwzone 117, 149
scheepsnet 87
scheidingsfilter 153, 154
schemasymbolen 27, 32, 35, 47,
57
schermrooj/er 40
- - weerstand 68
schuimkabel 151
SECAM-systeem 159
secundaire emissie 41
selectiviteit 70
seleniumcel 84, 131
seriekring 34
- -schakeling 28, 131
- -voeding 129, 131
siliconevet 155
sinusoïde 20
skiatronbuis 163
skineffect, zie huideffect
sluiering 55
smoorspoel 86
sneeuw, zie TV-storingen
spanning 10, 26
spanningscar/wseZ 35
—val 68
- -verschil 23
sperrichting 46
spoel 14, 30
stemgeluid 50
sterzo-adapter 102
- -bandopname 106
- -decoder 102
- -luidsprekers 107
- -microfoon 100

—ontvangst 105
- -signaal 101
- -voorbereid 105
- - weergave 106
sterkteregelaar 77
stipvorm 167
storingbegrenzer 84, 94
storingen
-, interferentie- 170
- v. ontstekingsinrichtingen 94
-, TV- 169 e.v.
straalafbuiging 43, 112
stralingsdiagram 136, 143
stroom 10
- -bron 14, 18, 19
—opwekking
- chemisch 14
- magnetisch 16, 18
- piëzo-elektrisch 18
- thermisch 18
- dmv licht 18
- -richting 10
- -sterkte 24, 26
stuurrooster 39
- -spanning 42
super-heterodyne 71
synchronisatie 113
--impulsen 121, 122, 125 e.v.
- -scheider 125, 173
f

tegenkoppeling 80
frequentie afhank. - 81
terugkoppeling 71
testbeeld 164
handels- 169
TL-buis 43
toonfilter 81
toonregeling 34, 79, 81
transformator 35
antenne- 152
-, auto- 152
bel- 37
blokkeer- 128
lijnuitgangs- 127
primaire 36
raster- 129
secundaire 36
toestel- 153
uitgangs- 69
verhuis- 37
voedings- 48
transistor 12, 45 e.v.
- -batterij 87
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- -omvormer 88
-, power- 48, 87
triller 88
trillingskring 52
triode 40
tuner 75
twinlead 150
UHF42, 115, 116, 147

- -couverter 120
- -golven 116, 117
- -kanaalkiezer 119
- -ontvangst 147 e.v.
- -tuner 119
uitgangsvermogen 70
uitslingeringsverschijnsel 168
universele ontvanger 118
V/A-verhouding 137, 142
VDC-condensator 92, 98
veldsterkte 61
veldwikkeling 17
verhoudingsdetector 96
vermogen 25
-, uitgangs- 70
versnellingsanode 43, 124
versterkerschakeling 66
vertragingscircuit 81
verzwakker 148, 170
VHF 42, 115, I 16, 147
- -frequenties 118
- -kanaalkiezer 119

- -ontvangst 147, 149
- -tuner 139
video bandbreedte 166
- -detector 121
--signaal 114, 121, 168
- -versterker 122, 170 e.v.
voeding
-, buis- 87
-, gloeidraad- 48, 129
transistor- 87
-, universeel- 129

- TV- 129
voedingslijn 149
volstereo 104
volt 24, 25
volumeregelaar 77
voorschakelweerstand 68

watt 25
weerstand 23, 29
ohmse - 30
schijnbare - 30
Wehncltcilinder 44, 123
windingsverhouding 36
wisselspanning 20, 35, 40, 51, 88
wisselstroom 18e.v., 31
- -dynamo 19

- -frequentie, zie frequentie

5

Yagi 138, 144
breedbandige - 140
gecombineerde - 144
halfband- 140, 141
lange - 148
meer-elements- 138
smalbandige - 139, 147

j

Zaagtand 22
—oscillator 112, 127
- -spanning 22, 113
zaklantaarnbatterij 14
zakradio 45

3

zelfinductie 30

zendfrequentie 54, 115
- -kanaal 56

- -signaal 133
- -richting 135, 137
zender 50
Z. hsp 127,131,171
Z-microfoon, zie M-microfoon
Z-signaal, zie Z-signaal
zij band 56
zonnebatterij 18
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VOLOP KEUS VOOR IEDEREEN
C = Compendia - P = Prisma
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Puzzel, sport, spel

Hobbyhoeken

P 1157 P. Jan M. Bekkers
Prisma-puzzels 23
P 1163 Mr. P. J. J. Seebregts
Prisma-puzzels 24
P 1170 J. Koolstra
Prisma-puzzels 25
P 1180 Charles E. D. Jullen
Prisma-puzzels 26
P 1189 L. J. Panis
Prisma-puzzels 27
P 735 Laurens A. Daane
Prisma-raadselboek
P 786 Robert Tocquet
Toveren met getallen
P 1021 Lily Powell-Froissard
Prisma-kruiswoordraadsels
Engels-Frans en Frans-Engels
P 1095 Lily Powell-Froissard
Prisma-kruiswoordraadsels
Duits-Engels en Engels-Duits
P 1119 Lily Powell-Froissard
Prisma-kruiswoordraadsels
Duits-Frans en Frans-Duits
P 1051 J. Koolstra
Puzzelwoordenboek
P 669 F. Haver
Prisma-bridgeboek 1
Een algemene inleiding.
P 1002 Drs. J. K. Kroes
Prisma-bridgeboek 2
Aanwijzingen en praktijk
voorbeelden
P 844 R. C. Keiler
Prisma-damboek
P 1096 Darrell Huff
Bereken uw kansen
P 1166 NIc. van de Burgt
Balsporten

P 962 Coks van Eysden
Moderne woninginrichting
P 973 Piet Marée
Knutselen in huis 3
P 1185 Piet Marée
Knutselen in huis 4
P 1126 J. M. E. Rutten
Knippen-naaien-verstellen
P 612 H. H. Tomesen
Klusjes in huis

Beeld- en geluidstechniek
P 922 Wim van Bussel
Prisma-bandrecorderboek
P 1176 Wim van Bussel
Hi-Fi en stereo
C 13 Farl J. Waters
Radiotechniek

Bloemen, planten
P 589 P. A. Kruijk
Groenten, fruit en kruiden
in eigen tuin
P 391 A. C. Muller-ldzerda
Planten en bloemen in huis
en tuin
P 619 A. C. Muller-ldzerda
Meer kennis van bloemen
en planten
P 821-822 Hans-Wlllem Smolik
De natuur in lente, zomer,
herfst en winter

Wenst u regelmatig te worden Ingelicht over alle nieuwe
uitgaven, geef dan naam en adres op aan:
Prisma-boeken, Postbus 2073, Utrecht of
Prisma-boeken, Schildersstraat 2, Antwerpen

\

prismaAboeken

Wim van Bussel werd in 1931 te Amsterdam geboren. Van jongsaf
aan interesseerde hij zich voor alles wat met techniek te maken
had: zijn liefste speelgoed was de meccanodoos. Op de mulo was
scheikunde zijn hobby en later kwam daar elektrotechniek bij.
Daarna volgde hij een opleiding tot telegrafist-telexist. Tegenwoor
dig voorziet hij in zijn onderhoud als freelance journalist. Met zijn
motorschip 'Dooiend Ambaght’, waarop hij met zijn gezin woont,
zwerft hij door Nederland. Naast artikelen in verscheidene kranten
en tijdschriften publiceerde hij enkele populair-technische boeken.
In de Prisma-reeks zijn verder van hem verschenen ‘Prismabandrecorderboek' (nr. 922) en ‘Hifi en stereo’ (nr. 1176). Als
technisch schrijver ziet hij het als zijn taak een brug te slaan
tussen de zo fascinerende wereld van de elektronica en de be
langstellende maar niet deskundige buitenstaander.
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