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Persoordeel:
Dit populair gehouden studieboek
bevat geen verzameling van compleet uitgewerkte bouwschema’s,
doch beschrijft in zeer bevatte
lijke vorm nagenoeg alles, wat
men behoort te weten van de
werking van mengbuizen, m.f.,
versterkers, a.s.r., gelijk der krin
gen; kortom alle problemen,
welke oprijzen bij het ontwerpen
van „de” superheterodyne, wor
den uitvoerig behandeld. Een
waardevolle handleiding voor de
reeds met de grondbeginselen
der ontvangtechniek vertrouwde
amateur en technicus.
(Radio Bulletin.)
Tweede, geheel herziene en uit
gebreide druk. ƒ 5,25
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VOORWOORD
Zonder twijfel bestaat voor de amateur op dit ogenblik wel de
allereerste en grootste behoefte aan een boek, dat enigszins uitvoerig
de problemen behandelt van het moderne superheterodyne-toestel.
De gehele ontwikkeling van de ontvangtechniek der laatste
jareu en van de toepassing van allerlei nieuwe hulpmiddelen en
verbeteringen draait om de super, die haast het universele ontvan
ger type is geworden voor zover het de voor omroepdoeleinden.
vervaardigde fabriekstoestellen betreft.
Wat in de oudere amateurlitteratuur over de superheterodyne
is te vinden, handelt eigenlijk juist niet over hetgeen in de moderne
superbouw hoofdzaak is geworden, d.w.z. de toepassing der
verschillende nieuwe menglamptypen, de oplossing van het vraagstuk
der eenknopsbediening, automatische sterkteregeling, afstemindicatie
en dergelijke onderwerpen. De behandeling van het superheterodynebeginsel en van de gezichtspunten, die bij het ontwerpen van
toestellen volgens dit beginsel te pas komen, wordt hier thans
gegeven in een vorm, die zo recht mogelijk afgaat op hetgeen
volgens de huidige technische inzichten het resultaat moet worden.
Bij die behandeling is uitgegaan van de onderstelling, dat de amateur,
die dit superboek ter hand neemt, van de hoofdzaken der algemene
radiotechniek en van schakelingen van versterkerlampen al op de
hoogte is.
De eerste hoofdstukken zijn geheel gewijd aan de principiële
problemen bij de' moderne superbouw.
Daarna worden een aantal toestellen besproken van het supertype,
waarvoor door Nederlandse firma's bouwschema’s in de handel zijn
gebracht en daaraan zijn nog enige andere complete ontwerpen
toegevoegd. Het leek practisch en noodzakelijk, die voorbeelden
op te nemen, ten einde te laten zien, hoe door verschillende
constructeurs getracht is, het de zelfbouwer mogelijk te maken, aan
de verschillende eisen én wenselijkheden te voldoen.
Ten slotte worden verschillende delen, die aan een super zijn te
onderscheiden, afzonderlijk nog meer in détail behandeld.
Bij de samenstelling van sommige hoofdstukken is o.a. een
dankbaar gebruik gemaakt van publicaties der Philipsfabrieken en
van afbeeldingen daaruit, terwijl ook aan publicaties in buitenlandse
tijdschriften, gedeeltelijk reeds in Radio Expres ter kennis van de
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Nederlandse lezer gebracht, tal van feitelijke gegevens zijn ontleend.
Deze verspreide informaties zijn thans in het kader van dit boek
verwerkt.
Het aanschaffen en* raadplegen der complete bouwbeschrijving.
van een bepaald toestel, waarop men zijn keuze eventueel vestigt,
wordt door dit boek niet overbodig gemaakt. De bedoeling is
geweest, het algemeen inzicht op goede grondslagen re vestigen,
opdat de amateur zich een zelfstandig oordeel kan vormen en ten
aanzien van de vele détails ook zelfstandig kan combineren 'en
oorzaken van mogelijke fouten opsporen.
J. CORVER.

Den Haag, 1936.
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Ofschoon de eerste druk van dit boek spoedig uitverkocht is
geweest, heeft de tweede lang op zich laten wachten. Aanvankelijk
maakte de stormachtige ontwikkeling der buizentechniek en het
experimenteren met allerlei toevoegsels aan de schakelingen het
bezwaarlijk, weer tot een enigszins bezonken samenvatting te
geraken van alle gezichtspunten, die bij de bouw van de superheterodyne als omroeptoestel naar voren kwamen. Daarna hebben
de tijdsomstandigheden aan' het tot stand komen van de nieuwe
druk in de weg gestaan.
Het boek is thans volledig herzien en bijgewerkt en ten aanzien
van vele punten aangevuld met nieuwe hoofdstukken. Met behoud
van de oorspronkelijke opzet, is het een werkelijk nieuw boek
geworden, waarvan de schrijver hoopt, dat het wederom velen ten
dienste moge zijn.
Helaas zullen enkele dér complete toestelbeschrijvingen niet meer
zó uitgevoerd kunnen worden wegens het niet meer verkrijgbaar zijn
derzelfde onderdelen. Toch zijn die beschrijvingen gehandhaafd,
omdat zij als bouwvoorbeelden hun nut behouden en omdat daarin
hier en daar oplossingen zijn aangegeven voor moeilijkheden, die elk
constructeur kan ondervinden.
De voor deze tweede druk vervaardigde nieuwe figuren zijn
getekend door de heer D. H. Brouwer te Hilversum.
Hilversum, 1947.
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INLEIDING
Superheterodyne is de benaming van een geheel afzonderlijke
klasse van radio-ontvangtoestellen.
Deze klasse is meer en meer het universele type geworden voor
alle gevallen, waar men een hogere selectiviteit verlangt dan met
een apparaat met 2 afstemkringen valt te bereiken. Cascadeontvangers (straight sets) met meer dan twee kringen bieden
aanzienlijke moeilijkheden. Zij hebben slechts de overhand behouden
boven de supers, zolang voor deze laatste de éénknopsbediening geen bevredigende oplossing had gevonden. Het
keerpunt in dat opzicht is gekomen in 1932.
Hetgeen de superheterodyne onderscheidt van andere toestellen,
is het volgende.
Bij alle andere ontvangtoestellen heeft men na het hoogfrequentgedeelte, waarin één of meer kringen worden gevonden, die een
veranderbare afstemming bezitten, enkel een detector en eventuële
laagfrequentversterker. De signaalfrequentie blijft dus.
ondanks filtering in afstemkringen en versterking van het signaal
door hoogfrequentversterkerbuizen, als frequentie ongewijzigd
behouden tot aan de detector, die de scheiding tussen hoogfrequente
trilling én laagfrequente modulatie teweeg brengt.
Bij de superheterodyne daarentegen wordt op de signaalfrequentie
zo spoedig mogelijk frequentietransformatie toegepast,
waardoor alle ontvangen golflengten, welke die ook zijn, worden
omgevormd tot één vooraf gekozen golflengte, waarop de verdere '
selectiekringen vast afgestemd zijn ingesteld. Tussen het variabel
afstembare hoogfrequentgedeelte en de detector, die de hoorbare
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trillingen afscheidt, is dus bij de super een tussengedeelte
ingevoegd, dat men daarom middenfrequentgedeelte of m i d d e n~
frequentversterker noemt.
Op het eerste gezicht lijkt het tussenvoegen van die frcquentietransformatie eigenlijk een zonderlinge omweg. Er zijn evenwel
allerlei redenen, waarom men dit systeem heeft bedacht en ook veel
vroeger al vaak voor speciale doeleinden toegepast.
Een der eerste redenen is wel geweest, dat het vroeger on mogelijk
was, voor enigszins korte golven een lonende hoogfrequentversterking te bereiken. Kan men nu van de ontvangen korte golf door
frequentietransformatie een langere golf maken, die wèl normale
hoogfrequentversterking toelaat (in dit geval dus middenfrequentversterking genoemd) dan is dit een grote winst. Uit dit oogpunt
beschouwd, is de ontvanger met frequentietransformatie allereerst
van belang voor k. g. ontvangst.
In de jaren, welke voorafgingen aan de uitvinding der inwendig
afgeschermde hoogfrequentbuizen, was golftransformatie in het
algemeen ook een uitkomst, wanneer men werkelijk aanzienlijke
versterking vóór de detector wilde bereiken. Een cascade van hoogfrequenttrappen met trioden heeft altijd neiging tot zelfgenereren.
Wanneer men evenwel na enige versterking frequentietransformatie
toepast, werkt de ontstane andere golflengte niet op het eerste
versterkergedeelte terug en kan men de nieuwe golflengte verder
versterken, desgewenst nogmaals transformeren en wéér verder
versterken.
Ten slotte — en dat is voor ons' nu wel het belangrijkst — zijn
er de selectiviteitsoverwegingen, mede in verband met de geluids
kwaliteit. Wanneer men de selectiviteit van een toestel wil verhogen
door het aantal afgestemde kringen te vermeerderen, — eventueel
met versterkerbuizen er tussen — wordt de totale afstemkromme
^steeds scherper en smaller, zodat bij werkelijk gelijke afstemming
van al de kringen slechts een uiterst smalle frequentieband wordt
doorgelaten. Voor goede telefonie-ontvangst evenwel, moeten ter
weerszijden van de draaggolf ook de zijbanden zoveel mogelijk
onverzwakt behouden blijven, hetgeen een breedte voor de frequent
tieband vereist van 4500 hertz ter weerszijden van de draaggolf,
dus een totale breedte van 9000 hertz = 9 kHz. Om daaraan
tegemoet te komen, moet men inplaats van enkelvoudige, scherpe
afstemkringen, zodanig gekoppelde kringen toepassen, dat zij z.g.
bandfilters vormen. Bij het gewone cascadetoestel bestaat de
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noodzakelijkheid, dat die bandfilte'rs veranderbaar blijven in afstem
ming en dit levert grote bezwaren; het is vrijwel onmogelijk, bij '
verandering der afstemming over een geheel golfbereik, de bandfilterafstemkromme te behouden. In de middenfrequentversterker
van een superheterodyne daarentegen heeft men te doen met vastafgestemde kringen en daarvoor kan men de bandfilterafstemkromme in hoge volkomenheid tot haar recht brengen. Dit is het
allervoornaamste voordeel van de super als omroepontvanger.
De mogelijkheid om de voornaamste afstemkringen op een vaste
golflengte in te stellen, is dus het hoofdpunt. Daardoor is het
supertype bet coesteltype bij uitnemendheid om de best denkbare
kwaliteit der weergave bij een bepaalde graad van selectiviteit te
verzekeren. Het is bovendien het meest geschikte toesteltype om
er automatische sterkteregeling, zichtbare afstemindicatie en andere
bijzondere verfijningen bij aan te brengen. En wat eveneens van
bijzonder belang is: door de selectiviteit en versterking hoofd
zakelijk in de vast afgestemde middenfrequentversterker te leggen,
zijn beide voor zover zij hier verkregen worden, ook volkomen
geljjk voor alle signalen, dus niet afhankelijk van de golflengte.
Het laatste verkrijgt extra betekenis voor toestellen, die z.g. voor
alle golven zijn gemaakt, d.w.z. niet alleen voor omroep op de
lange en midden golven, maar ook voor de korte golven. Een
selectiviteit-beneden 100 m, vergelijkbaar met die op de 500 of op
2000 m, bereikt men op geen andere manier.
Met de moderne buizen en hulpmiddelen wordt' de super boven
dien ten aanzien van het aantal buizen en de overige onderdelen
niet kostbaarder dan het cascadetoestel.
Eigenlijk staat daar slechts één min of meer bezwaarlijke moei
lijkheid bij de super tegenover; dat is, dat deze een bijzondere
selectiviteitsfout kan vertonen, welke juist alléén bij de super
voorkomt, n.1. de last van z.g. „spieg’elfrequenties” en
hetgeen daarmede samenhangt. Dat is evenwel een punt, dat pas
in de loop der verdere behandeling van de .superheterodyne kan
worden toegelicht. En dan is er de kwestie van de technisch niet
geheel zuiver opgeloste vraag der éénknopsbedieiring,
die ook pas verderop in het juiste licht kan worden gesteld.
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HOE FREQUENTIETRANSFORMATIE
TOT STAND KOMT
Het verschijnsel, dat men met schakelingen van versterkerbuizen
in staat is, door het brengen van een willekeurige trilling m een
roosterkring, een trilling van geheel andere frequentie te laten
ontstaan in de plaatkring, is eigenlijk al haast even lang bekend
als de versterkerbuizen zelf bestaan.
Wij behoeven ons slechts het feit te herinneren, dat met een
genererende buis de aanwezigheid van elke willekeurige draaggolf
hoorbaar kan worden gemaakt .door een interferentietoon. De
hoogfrequente trilling ener draagolf, tezamen met de hoogfrequente
trilling, die in een genererende buis wordt opgewekt, en met deze
tezamen gedetecteerd, levert combinatiefrequenties op, n.1.
zowel de somfrequentie als de verschilfrequentie. Is het frequentieverschil niet te groot, dan wordt de hoorbare, laagfrequente
trilling gevormd,' waarvan hierboven sprake is.
•Hierop berust de meest gebruikelijke wijze van ontvangst van
telegrafiesignalen_met ongedempte golven. Daarbij spreekt men
van a u t o d y n e-ontvangst, wanneer die geschiedt met een zelfgenererende detectorbuis. Men noemt het hetero dyne - ont
vangst. wanneer de detector zelf niet genereert, maar behalve de
draaggolf een hulptrilling ontvangt, welke met een andere buis is
opgewekt (auto betekent: zelf; hetero betekent: vreemd; hier dus:
zélf genererend of: met een „vreemde”, d.w.z. door een andere
buis toegevoerde, trilling).
Maakt men het verschil tussen de frequentie van hulptrilling en
draagtrilling groter dan*15.000 a 25.000 hertz, danNontstaat geen
direct hoorbare trilling meer, omdat ons oor zo hoge tonen als met
deze verschilfrequenties overeenkomen, niet waarneemt. Het
ontstaan der verschilfrequentie blijft evenwel plaats hebben; zij ligt
dan échter — evenals de somfrequentie — in het hoogfrequente
gebied.
Zo zijn wij dus inderdaad in staat, bij aankomst ener draaggolf.
door bijmenging ener daarvan verschillende frequentie en gezamen
lijke detectering, elke willekeurige andere frequentie te doen
optreden, enkel door de keuze der bijgemengde frequentie. Zodra
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het er nu hierbij om gaat, dat men een nieuwe hoogfrequente trilling
laat ontstaan, spreekt men van super auto dyne of superh etero'dyne ontvangst; oorspronkelijk onderscheidde men
daarmee ook weer alleen, of opwekking der hulptrilling en detectie
in één zelfde buis geschiedden, dan wel in verschillende buizen
plaats hadden. Dat onderscheid is intussen zeer vervaagd en in de
nieuwere techniek niet meer van veel belang. Als nieuwe frequentie,
die men laat ontstaan, kiest men bij voorkeur een frequentie, die
zich normaal gemakkelijk laat versterken en waarvoor men goed
selectieve kringen kan maken zonder overmatige zijbandafsnijding.
Dat wordt een niet al te hoge en niet al te lage waarde, zodat men
ook daarom van middenfrequentie' spreekt.
Het merkwaardige van het systeem der frequentietransformatie
door bijmenging ener hulptrilling, die tezamen met het signaal
wordt gedetecteerd, is wel, dat wanneer het signaal een gemoduleerd
signaal is (telefonie), de nieuw ontstane middenfrequenttrilling ook weer in onvervormde toestand de modulatie
bevat.
Men handelt dan ook na de frequentietransformatie met de.
ontstane gemoduleerde middenfrequentie geheel als met een gewoon
telefonie-signaal. Men kan het hoogfrequent versterken in de vast
afgestemde middenfrequentversterker en daarna moet het, óm er
de modulatie als een lfr. trilling uit af te scheiden, voor de tweede
maal gedetecteerd worden, waarna nog de gewone laagfrequentversterking kan volgen.
Vroeger sprak men daarom ook bij supers steeds van 1ste en 2de
detector.
Wanneer men evenwel het begrip „detectie” verstaat in de
engere zin van „afscheiding der modulatie in de vorm van laagfrequente trillingen”, hetgeen men ook wel demodulatie
noemt, dan heeft men ook in het toestel met frequentietransformatie
— dus in de super — slechts één detector, n.1. de „tweede”.
Alleen moet men dan een andere uitdrukking gaan bezigen voor
de functie der buis, waarmee men de frequentietransformatie
bewerkstelligt. Dat is dan géén detectie meer, ofschoon er in de
eenvoudigste schakelingen precies dezelfde gelijkrichtende werking
bij plaats vindt. Er worden overigens ook schakelingen. voor
gebruikt, die meer <aan modulatieschakelingen bij zenders doen
denken. Modulatie berust trouwens evenals detectie op gebruik
making van zodanige instelling van buizen, dat deze een niet-lineaire
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werking geven. Daar bestaat dus een enge verwantschap. Maar de
behoefte aan onderscheiding rechtvaardigt alleszins, liever van
modulator^ of mengbuis te spreken dan van 1ste
„detector". Zuiverder is het nog om elke zinspeling op het „hoe"
der werking maar’weg te laten en alleen het resultaat in de naam
neer te leggen, dus de aanduiding frequen tie-omvormer
te gebruiken.
In dit boek zal in elk geval niet meer gesproken worden over
lste en 2de detector. Dat is n.1. ook verwarrend ten aanzien.van
toestellen, waarin méér dan eens frequen tiet ransformatie wordt toegepast, zodat men een lste frequen tieomvormer, een 2de frequentie-omvormer en ten slotte de detector
aantreft, die anders in dit speciale geval de „3de detector zou
worden!
Wel zullen wij voor frequentie-omvormer ook de sterk ingeburgerde aanduidingen „modulator" en „mengbuis" bij afwisseling
bezigen. De lezer zij eens vooral gewaarschuwd, dat met al die
woorden hetzelfde wordt bedoeld en dat het bij de keuze der
benaming niet om de werkingswijze gaat. Eenvoudig „mengen"
van trillingen bijv. kan nooit frequentietransformatie opleveren; de
trillingen moeten daarvoor altijd een of ander niet-lineair wérkend
apparaat passeren. De mengbuis doet dus altijd ook nog iets anders
dan mengen.
III
ENIGE CIJFERVOORBEELDEN EN VERKLARING
VAN HET BEGRIP „SPIEGELFREQUENTIE”
Voor het verkrijgen van grondig inzicht in de werking van de
super en in de mogelijk zich voordoende bezwaren bij dit ontvangsysteem, zal 'het nuttig zijn, eerst eens enige concrete cijfervoorbeel
den te geven betreffende de in fig. 1 afgebeelde, allereenvoudigste
superautodyneschakeling. Het is als schakeling niet iets om ooit tot
practische uitvoering te. worden gebracht, want in deze vorm zou
men geen enkel der voordelen van de super binnen halen en wel
alle nadelen. Ter bepaling van de gedachten, zonder afleiding door
bijkomstigheden, kan het getekende schema evenwel dienen.
Wij hebben hier een voor roosterdetectie geschakelde buis met
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afgestemde roosterkring L„C0, die de frequentie bepaalt van de
door terugkoppeling opgewekte hulptrilling; de buis werkt als
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Fig. 1.

oscillator en het is goed om te onthouden, dat zich in een super
alt ij d een genererende buis moet bevinden. In de plaatketen der buis is, behalve de terugkoppelwikkeling, een vast
afgestemde kring LinCm opgenomen, ingesteld op de gekozen
middenfrequentgolf; parallel aan LmCm zijn een kristaldetector en
een telefoon aangesloten. De antenne is in het schema volgens fig. 1
direct gekoppeld met de roosterkring van de oscillatorbuis, die de
functie van mengbuis moet vervullen.
Laat ons nu denken, dat wij de middenfrequentiekring LmCm vast
afgestemd hebben op een middenfrequentie van 100 kHz (3000 m)
en dat wij met onze inrichting signalen van omroepzenders tussen
1500 en 500 kHz (200—600 m) en tussen 300 en 150 kHz
(1000—2000 m) willen ontvangen.
Om een aankomende draaggolf van 1500 kHz te transformeren
tot de 100 kHz, die wij als middenfrequentie hebben gekozen,
moeten wij een hulpfrequentie f0 van de oscillator bijmengen,
zodanig dat 1500—f0 óf f0—1500 = 100 wordt.
Hier vinden we dus al dadelijk, dat in een eenvoudige schakeling
als deze twee verschillende oscillatorafstemming e n mogelijk zijn, die allebei voor één bepaalde zender dezelfde .
■middenfrequentie opleveren. Zowel met de roosterkring op 1400
kHz af gestemd, als op 1600 kHz, transformeren we het signaal
van 1500 kHz tot de middenfrequentie van 100 kHz.

___
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Zo ontvangen we ook een willekeurig signaal van 857 kHz zowel
door afstemming op 957 als door afstemming op 757 kHz.
Bepalen we ons tot de afstemming op hogere frequentie, dan
moet de oscillator voor ontvangst van de gehele band 1500-- ^00
kHz afstembaar zijn van 1600—600. Voor een golfbereik
1
behoeft de oscillator dus slechts een bereik

600

te

bestrijken bij de gekozen midden frequentie.
Houden we ons daarentegen aan de afstemming op lagere
frequentie, dan zou in ons geval het oscillatorbereik van J-400---400_
kHz lopen, hetgeen een verhouding 3.5 : 1 oplevert, dus groter
dan het golfbereik, dat we willen ontvangen.
Voor de lange golf van 300—150 kHz, dus een golfbereik 2:1,
vinden we voor de oscillator 400—250, dus 1.6: 1: óf 200—50,
maar dat laatste brengt ons op gevaarlijk terrein, omdat de middenfrequentie van 100 kHz dan binnen het afstembereik van de
oscillator zou vallen, hetgeen, tot storing in de werking aanleiding
geeft.
Men zal in deze beschouwing over de ontvangstmogelijkheden
met de frequentietransformator volgens fig. 1 reeds hebben opge
merkt, dat één ding, dat in een gewoon toestel steeds als hoofdzaak
is aangemerkt, eraan ontbreekt. Er is n.1. helemaal geen signaalafstemming! De oscillatorkring toch moet principieel aldoor het
bedrag der middenfrequentie — in ons voorbeeld 100 kHz
buiten afstemming worden gehouden en het signaal uit de antenne
wordt volgens ons schema dus in een kring gebracht, die niet
minder dan 10 zenderkanalen is .verstemd; aannemende,,
dat de zenders 10 kHz uit elkaar liggen, is 100 kHz toch het tien
voud hiervan.
Voor de sterkte van het te ontvangen signaal, dat aan het rooster
wordt toegevoerd, is dit al heel ongunstig. Men zou de 'midden
frequentie veel lager moeten kiezen (veel langere middenfrequentgolf) om daarin zonder signaalafstemming enige verbetering te
brengen. Er zijn evenwel andere, later te bespreken ‘redenen,
waarom men eerder juist geneigd is, hogere middenfrequenties te
kiezen dan uit ons voorbeeld. Aanbrengën ener signaalafstemming
is alleen reeds om deze reden beslist gewenst. Men kan evenwel
;

i
:
:
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niet zonder meer een op de oscillatorfrequentie afgestemde kring
èn een op het signaal afgestemde kring aan een zelfde rooster
verbinden, zodat dit punt een vraagstuk op zichzelf vormt.
En intussen is er nog een andere, speciaal met het superprincipe
samenhangende reden, waarom het aanbrengen ener signaalafstemming gewenst is. Op te merken valt, dat die reden niet, zoals bij
een cascade-toestel, samenhangt met normale selectiviteit so v e r w e g inge n: daarvoor is de ingewikkeldheid van een
variabele signaaiafstemming hier niet nodig, want men kan een
willekeurig aantal vast afgestemde middenfrequentiekringen onderling gekoppeld aanbrengen en aldus de selectiviteit in het middenfrequentgedeelte verhogen. Maar er is iets anders.
Wij hebben nagegaan, dat bij de ontvangst van elke zender
twee oscillatorafstemmingen bestaan, die de middenfrequentie
opleveren, omdat, als wij de signaalfrequentie fg noemen, de
middenfrequentie fm en de oscillatorfrequentie f0, steeds
^ol

*S +

f02 = f, — fm
kan zijn (zie fig. 2). Het superprincipe leidt daardoor ertoe, dat —
indien geen bijzondere maatregelen worden genomen'— voor elke
zender twee afstem
mingen worden ge
vonden;
de
ene
wordt daarbij de
foi
fo 2
spiegelafstemfs
m i n g van de andere
Fig. 2.
genoemd. Daaruit
volgt evenwel nog iets. Bij ons toestel met 100 kHz middenfrequentie
onderstellen we, dat een signaal van 722 kHz ontvangen wordt, en
dat wij de oscillatorfrequentie op de hogere waarde van
822 kHz hebben ingesteld, opleverende het verschil van 100 kHz.
Wanneer dan evenwel gelijktijdig een tweede signaal aanwezig is
van 922 kHz, vormt onze oscillatorfrequentie daarmede eveneens de
verschilfrequentie van 100 kHz. In het algemeen kunnen we met één
oscillatorfrequentie f0 dus twee signalen tegelijk ontvangen:

fm

fsl

fo *

|

fro

fjfl

en fs2 = f0 + fm (zie fig. 3)

*
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In een toestel, waar de oscillatorfrequentie steeds hoger wordt
ingesteld dan de gewenste
signaalfrequentie, kan dus
f-m
altijd een tweede signaal’
eveneens doordringen met
fs2
fo
een frequentie, die twee
Fsi
maal de middenFig. 3.
frequentie hoger ligt:

1 u

f§2 = fsl + 2fm
Die tweede signaalfrequentie, een kortere golf in ons geval, die
dus storen kan, noemen wij de spiegelf requentie van het
gewenste signaal, omdat zij aan de andere kant van de oscillatorfrequentie ligt, dan met de gewenste frequentie het geval is.
Voor een super, waarbij men de oscillatorfrequentie op lagere
frequentie kiest dan die van het signaal, ligt de spiegelfrequentie
aan de andere kant, dus op 2fm.lagere frequentie dan het signaal
(langere golf)'. Aangezien dit geval zich in de omroep super
practisch niet voordoet, memoreren wij het voorlopig alleen voor de
volledigheid.
In de thans gebruikelijke supers zijn de spiegels op omroepgolven steeds signalen op hogere frequentie (kortere golf).
De spiegelstoring is het, die bij de super het aanbrengen ener
signaalafstemming tot een eis maakt.
Er is trouwens nog een tweede reden voor, die buiten en behalve
de gewone selecfiviteitsoverwegingen voor alle toesteltypen geldt;
dat is, dat bij afwezigheid van behoorlijke signaalafstemming vóór
de eerste buis extra gevaar bestaat voor de bijzondere storing, die
als kruismodulatie bekend staat, een verschijnsel, dat wij
later nog bespreken.
IV
DE PROBLEMEN DER SIGNAALAFSTEMMING
EN STRALINGSVRIJHEID
- "

/,

Aangezien de signaalafstemming bij de super niet bepaald nod/g
is voor de selectiviteit, welke dient om twee in frequentie naast
elkaar liggende zenders van elkaar te scheiden (n a bij - selec
tiviteit) maar haast uitsluitend om spiegelstoringen te voor-
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komen, dus storingen door zenders, die 2 X de middenfrequentie
verschillen met het gewenste signaal (vera f-selecti'viteit),
zou men kunnen menen, dat in het algemeen al met heel eenvoudige
afstemmiddelen kan worden volstaan.
Inderdaad hangt de noodzakelijke omvang dezer afstemmiddelen
ten nauwste samen met de vraag, hoe ver de spiegels van de
signalen verwijderd liggen, dus met de vraag, welke midden
frequentie f,„ men toepast, want de frequentie-afstand tussen signa
len en spiegels is 2fm en neemt dus toe naar mate de middenfrequen
tie hoger wordt gekozen.
De ervaring heeft geleerd, dat voor omroeptoestellen met m i ddenfrequenties tussen 100 en 130 kHz minstens
twee si gnaalkrin gen
al dan niet onderling door een
versterkerbuis gekoppeld — nodig zijn. Bij keuze ener midden
frequentie van ongeveer 450 kHz daarentegen, kan voor dergelijke
toestellen — althans wat de lange en midden golven betreft —
desnoods met één signaalkring worden volstaan. Dat is echter
minder veilig ten opzichte van het gevaar voor kruismodulatie.
En op korte golf is een voldoende selectie vóór de mengbuis (pre
selectie) helemaal moeilijker te bereiken. Het kiezen der middenfrequentie tussen de twee omroepgolfbereiken (lange golven en midden golven) in, wordt soms voor iets
heel vreemds aangezien, maar het verloop der oscillatorafstemming
blijft daarbij geheel normaal voor beide golf bereiken, zoals men uit
de volgende opstelling voor een middenfrequentie van 450 kHz
kan' zien.
300 kHz
1500 kHz
golfl. 1000 m:
golfl. 200 m:
Ï50 kHz
oscillator
1950 kHz
oscillator
150 kHz
golfl. 2000 m:
golfl. 600 m:
500 kHz
oscillator
600 kHz
oscillator
950 kHz
Eén ding is hierbij voor de keuze van de manier, waarop de
signaalafstemming wordt aangebracht, evenwel van bplang, n.1. dat
door de keuze ener hoge waarde .voor de middenfrequentie de
oscillatorafstemming ook weer verder van de eventuële signaal. afstemming verwijderd komt te liggen. Uit de gegeven opstelling
hier boven blijkt bijv. hoe men, om — bij een middenfrequentie van
450 kHz — 2000 m te ontvangeir, de oscillator op 600 kHz moet
afstemmen, dus op 500 m. Dit vergemakkelijkt bijv. niet het brengen
van signaal en hulptrilling op eenzelfde rooster.
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In het vorig hoofdstuk hebben wij reeds de opmerking gemaakt,
dat het niet zonder
meer mogelijk is, twee
verschillend afgestem
de kringen met een
rooster te verbinden;
-t
Een oudere methode
C*
Ztv
7 — Om
om dit niettemin te be
7f
IHS
TTL XO
2
werkstelligen en die ^
c
we hier om haar histo
ei
rische waarde even
2w
vermelden, was ver
+
+
wezenlijkt in de tro+■
p a d y n e - schakeling
Fig. 4.
van fig. 4. De bedoeling
was, in de eerste plaats de twee kringen onafhankelijk van elkaar te
maken en bovendien uitstraling der generatorfrequentie via de op het
signaal afgestemde kring LC, die met de antenne werd gekoppeld, te
voorkomen. Volkomen
\i/
bereikbaar waren die
77
doelstellingen evenwel
niet.
Een vereenvoudiging
8
o
van
deze schakeling.
§
o
waarmee men nage
noeg dezelfde werke
lijke resultaten bereikt,
is afgebeeld in figuur
5. Het koppelcondenSIGft
OSCILL.
MIDDEH
FREQ.
FREÖ.
FREQ.
satortje C" moet daar
Fig. 5.
bij als regel zeer klein
blijven, bijv. 10 a 15 f.t[xF. Bij de s u p e r-/ze£ero-d y n e van
ouderen datum — waarbij de hulptrilling met een afzonderlijke
buis werd opgewekt — slaagde 'men er gemakkelijker in, signaal èn
hulptrilling ondanks hun frequentieverschil samen op hetzelfde
detectorrooster te brengen. Want als men de hulpfrequentie met een.
aparte buis opwekt, kan men deze hulptrilling, die in vergelijking
met het signaal gemakkelijk veel sterker is te maken, beter aan de
verschillend afgestemde signaalkring opdringen, dan dat men
volgens fig. 1 het zwakke signaal tracht op te dringen aan de ver-
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schillend afgestemde oscillatorkring. Fig. 6 toont een opstelling van
spoelfittings, zoals indertijd voor superingangen gebruikt (met
een terugkoppelspoel T voor dempingsreductie), waarbij de oscillatorspoel, liefst
van een één-spoelgenerator als de Numans-Roosenstein, met de secondaire S,
dus met de roosterspdel werd gekoppeld.
Om bij gebruik van moderne, indirect
verhitte buizen, als met een aparte o.scillatorbuis wordt gewerkt,' deze koppeling
te vereenvoudigen, is soms de z.g.n.
Fig. 6.
kathode-injectie toegepast. Daar
van geeft fig. 7 één der oudste voorbeelden, n.1. met een gemeen
schappelijke kathodeweerstand voor mengbuis en oscillatorbuis. Dit
is een zeer gebrekkige methode; de kathodeweerstand moet wel door
een condensator worden overbrugd, anders dempt die de ingangskring: de condensator moet echter tevens zeer klein wezen

X

V

MAAR r-'VF r R

n

LS

Fig. 7.

(100 u(«F), anders wordt de koppeling met de generator te'zwak.
Verder is die koppeling door de aanwezigheid van de condensator
altijd ongunstiger voor de hogere frequenties. Een systeem, dat
bruikbaar zou wezen voor een toestel voor ,,alle golven" is dit dus
helemaal niet. En ten slotte is de straling via de roosterkring L8C8
naar de antenne geenszins opgeheven. Een andere methode van
kathode-injectie, door één der oscillatorkringen inductief te koppelen
met een klein spoeltje in de kathodeleiding der mengbuis, zoals men
nog wel aantreft in goedkope Amerikaanse apparaten, is misschien
in sommige opzichten iets beter, maar niet veel. Het stralingsbezwaar
blijft.

.1
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Een meer moderne methode, waarbij een hoogfrequent-tetrode of
-penthode als mengbuis wordt gebruikt, is het toepassen van
sch ermroas ter-in je-ctie, waarbij dus de hulptrilling van
. de oscillator op het schermrooster wordt gebracht, terwijl het signaal
aan het stuurrooster wordt toegevoerd. Men merke op, dat daarbij
de weg om de twee trillingen op één rooster te brengen, is verlaten.
Wij komen daarop nader terug, omdat deze ,,menging” bovendien
niet meer op eenvoudige, gezamenlijke gelijkrichting berust. Overi-

\1/

o
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o o
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o
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Fig. 8.

gens gaat hierbij 'de 'mogelijkheid' verloren om het tweede rooster zijn
eigenlijke rol als schermrooster te laten vervullen. Als injéctierooster
gebezigd, induceert het 2de rooster spanningen in de oscillator-

I
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frequentie op het stuurrooster, dus in de signaalkring. Het stralingsbezwaar blijft derhalve bestaan.
De toepassing ener schermroosterbuis of hfr. penthode als mengbuis heeft dan ook de gedachte doen opkomen, of men voor het
verzekeren van stralingsvrijheid niet van de afschermfunctie van het
schermrooster gebruik kon blijven maken. Daartoe kon de hulptrilling
in de plaatkring worden toegevoerd (plaatinjectie). Een
schemavoorbeeld daarvan vindt men in fig. 8. Men moet zich de
werking hiervan enigszins voorstellen als van een zender met
Heisingmodulatie; dat wil zeggen, dat ofschoon de trillingen aan
verschillende electroden worden toegevoerd, er toch weer gelijkrichting bij te pas komt. De hulptrilling moet vrij hoge spanningen
bereiken om deze vorm van „menging” effectief te doen zijn.
Voor moderne hoogfrequentpenthoden met een afzonderlijke aan
sluiting voor het remrooster blijft nog de mogelijkheid van remrooster- injectie over. Dan kan met instellingen worden
gewerkt, die evenals bij schermroosterinjectie de menging doen tot
stand komen zonder dat de buis als gelijkrichter is geschakeld. (Zie
hoofdstuk VI). De schermroosterwerking van het 2e rooster blijft

r

m

_£?

c7~

o

Lm

csM

C-m—j—
L3

Fig. 9.

erbij gehandhaafd, terwijl het mogelijk is om ook voor het remrooster
zijn normale functie te handhaven.
Een veel oudere schakeling, waarbij de kringen ook met verschillende electroden ener zelfde buis waren verbonden en zonder
afzonderlijke oscillatorbuis, was de schakeling van de modulat e u r b i g r i 11 e, die belangwekkend is te achten wegerts haar
verwantschap met de thans meest moderne schakelingen. Hier werd
volgens fig. 9 gebruik gemaakt van een ouderwetse dubbelrooster-

;
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buis met z.g~ ruimteladingsrooster. Signaalkring en oscillatorkring
zijn met verschillende rooster-electroden verbonden; alleen de plaat
krijgt positieve spanning. Bij voldoend sterke terugkoppeling levert
kring LpC„ de oscillatorfrequentie, terwijl de signaalspanningen uit
kring LC op de hulptrilling gemoduleerd worden. Aangezien bij de
ouderwetse dubbelroosterbuis van een afscherming tussen de roosters
onderling of tussen stuurrooster en plaat nog geen sprake was,
dringt de hulptrilling hier wel ook in de roosterkring door en is
stralingsvrijheid niet verzekerd.
Overigens vormt de schakeling van de modulateur bigrille het
vermoedelijk oudste voorbeeld van hetgeen wij nu electronischekoppeling noemen.
V
MODERNE MENGBUIZEN
Bij de moderne mengbuizen ziet men, hoe op verschillende wijzen
is gepoogd, naast de reeds ter sprake gebrachte wenselijkheden nog
enige andere zo goed mogelijk te vervullen. De hoofdpunten zijn:
le. De opwekking der hulpfrequentie met dezelfde buis, waarin
de „menging” met de signaalfrequentie plaats heeft.
2e. Voorkoming van wederzijdse beïnvloeding tussen oscillator
kring en signaalkring, waardoor ook uitstraling der oscillator
frequentie in de antenne wordt tegengegaan. Hiertoe is het samen
brengen van hulptrilling en signaal op één rooster definitief verlaten
en gebruik gemaakt van capacitief geaarde schermroosters, evenals
in hfr. penthoden, om inwendige capacitieve koppeling in de buis
tussen de kringen te voorkomen.
Hierbij komen nog:
'
3e. Een- zo gelijkmatig mogelijke werking voor signalen van alle
frequenties.
4e. Mogelijkheid om op de werking der mengbuis sterkteregeling
met behulp van de negatieve spanning voor het stuurroster — dus
eventueel ook automatische sterkteregeling — toe te passen.
Ongeveer gelijktijdig verschenen in 1933 in Europa de menghexode (zes-electrodenlamp) en in Amerika de heptode (zevenelectrodenlamp), die in de hier bedoelde uitvoering veelal als
pentagrid wordt aangeduid; de laatste naam duidt op 5 roosters,
terwijl de hexode er 4 had.

*
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A. Bezien wij het schema fig. 10, dat de eenvoudigste superingang (voorzetapparaat) met menghexode weergeeft, dan zien
we, 'hoe de signaalkring hier werd verbonden met het 1ste rooster,
dat door een schermrooster is gescheiden van de overige buis, verder
300
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1
/
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Fig. 10.

zijn roosters 3 en 4 onderling en met kring C.2L2 gekoppeld als
de roosters ener dubbelroosterbuis in de Numans-Roosensteingenerator, zodat zij de hulposcillator vormen; in de plaatkring ten
slotte wordt de door de ,.menging” verkregen middenfrequentie aan
kring L3C3 overgedragen. Wilde men bij de menghexode (Philips
E 448, Telef. RENS 1224) niet de Numans-Roosenstein-schakeling
toepassen voor de oscillator, maar een gewone terugkoppeling, dan
moest men toch roosters 3 en 4 blijven beschouwen als de roosters
van een dubbelroosterbuis met ruimte-ladingsrooster, zodat nu
rooster 3 ,,plaat”-spanning bleef ontvangen en rooster 4 via een
lekweerstand negatief bleef; de terugkoppelrichting is dan andersom
dan tussen plaat en stuurrooster ener triode.
De hexode als zelfoscillerende mengbuis is intussen als type
verdwenen. Onder de nieuwere huistypen Vindt men geen menghexoden meer. De thans nog bestaande hexoden zijn geheel anders
ingerichte varihexoden, die men ook anders gebruikt. Daarover
spreker wij nog nader.
B. Vergelijken wij hiermede fig. 11, die een overeenkomstige
superingang laat zien met een pentagrid, dan merken we aller
eerst op, dat de oscillatoi;-electroden hier — in tegenstelling met
zoéven — het dichtst bij kathode liggen, terwijl rooster 4 het signaal-
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rooster is, dat door de onderling verbonden schermroosters 3 en ?
enerzijds van de oscillator, anderzijds van de plaat is gescheiden.
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Voor de oscillator werken roosters 1 en 2 respectievelijk als het
normale stuurrooster en de plaat ener triode. In fig. 11 is daarvoor de
schakeling toegepast van de éénspoelgenerator, die als Colpitts-
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• Fig. 12.

oscillator bekend staat. In fig. 12 is een superingang met pentagrid
(Geco MX 40) voorgesteld, waarbij de oscillator een gewone terugkoppelschakeling vertoont met afgestemde roosterkring en terug"
koppelwikkeling in de plaatkring'.
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Terwijl de menghexode in de practijk’ een volkomen mislukking is
geweest, heeft de pentagrid zich als zelf-oscillerende mengbuis ge
handhaafd. Ofschoon het toch inderdaad een voordeel zou moeten
zijn, het signaal te kunnen brengen op ’t eerste, steilste rooster, zoals
in de hexode het geval is, zijn grote bezwaren verbonden gebleken
aan een plaatsing der oscillator-electroden in een gedeelte der buis,
waar de electronenstroom reeds de beïnvloeding door het signaal
heeft ondergaan; de oscillator werkt daardoor, alsof de emissie der
kathode voortdurend op en neer wordt gedraaid; toepassing ener
sterkteregeling met behulp der neg. rsp. voor het signaalrooster is
hier geheel onmogelijk, aangezien men de oscillator daardoor nog
inconstanter maakt. Enigszins sterke signalen, veroorzaken frequentie-variatie van de oscillator en een productie van harmonischen met
instabiliteit der middenfrequentie en giltonen als gevolg.
Bij de pentagrid is de oscillatorwerking in veel hogere 'mate onaf
hankelijk van de spanningen op het signaalrooster, zodat dit rooster
ook uitgevoerd kon worden als het rooster ener varibuis en sterkte
regeling door de neg. roosterspannïng (ook automatisch) in ruime
grenzen mogelijk is. Volkomen onafhankelijkheid tussen de oscilla
tor en de ingangskring bereikt men weliswaar niet.
C. De Europese octode (acht-electrodenbuis) die na de
mislukking der menghexode aanvankelijk in Europa het terrein heeft
veroverd, kan in principe geheel worden beschouwd als een penta
grid (heptode), waarin alleen tussen schermrooster 5 en plaat nog
een met de kathode verbonden remrooster is aangebracht, evenals
in een penthode. Pentagrid en octode verhouden zich dus tot elkaar
als schermroosterbuis en hfr. penthode.
Toen in 1934 de octode AK 1 verscheen, meenden de ontwerpers
in de schakeling (fig. 13) een kleine vereenvoudiging tegenover de
pentagrid te kunnen aanbrengen door aan de oscillatoranode
dezelfde spanning aan te leggen als aan de schermroosters. Intussen
is voor de in 1935 verschenen verbeterde octode AK 2 (schema
fig. 14) die vereenvoudiging weer verlaten en evenals bij de pen
tagrid een hogere spanning toegepast voor de oscillator-anode.
De verschillen tussen AK 2 en AK 1 betroffen allereerst de
plaatconstructie. Bij het ontwerpen van de AK 1, evenals van
andere buizen uit dat jaar, had men gemeend, voor de koeling goed
te doen, gaasanoden toe te passen. Door de niet geheel
gesloten plaat kunnen in der gelijke buizen evenwel electronen
ontsnappen, die dan als z.g. „strooi-electronen” ladingen op de

II
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glasballon kunnen vormen, waardoor statische velden ontstaa:
welke soms de normale werking der buis storen Daarom is me*
teruggekeerd tot gesloten plaatanoden.
De verdere verbeteringen van de AK 2 in vergelijking met d«
AK 1 betroffen vooral de werking op zeer korte golven (benederz
10 m) en waren verkregen door verkleining van sommige afstanden
tussen de electroden.
Evenals de pentagrid, kan de octode opgenomen worden in de
automatische sterkteregeling. In verband evenwel met de op zee*
hoge frequenties toenemende beïnvloeding der oscillatorfrequentie
door delstuurroosterspanningen, was het voor de genoemde oudere
octoden, evenals voor pentagrids op golflengten beneden 25 a 20 m
Ni/
jj
71

£ S£_

s<;

tl

S5

*5p ifp

±

fl r"T T'

5- | i t -4^1
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Y3<
*250V

3W V.

Fig. 13. Schakeling voor de AK 1.
Anodespanning 200 V.
Rt = 50000 Q
R, = 250 Q
R3 = 28000 Q (via deze weerstand
ontvangen roosters 2, 3 en 5
alle gelijke spanning).
Effectieve oscillatorspanning aan S,
moet 8 a 8.5 Vcf[ zijn.

Fig. 14. Schakeling voor de AK 2
An. sp. 200 V
An. sp. 250 V
R„ = 10000 Q
14000O
r; = 2000 Q
2000Q

R4 - 12500 Q
Rr = 50000 Q
350 ü
Ri =

12500Q
50000Q
350Q

Oscillatorspanning op rooster 1 moe
8.5 Vcff zijn.

ongewenst, de stuurroostergelijkspanning te variëren. Voor werken
op zeer korte golven liet men de octode dus buiten de automatische
sterkteregeling.
Toen in 1937 de buizenserie met 6,3 volts gloeidraad door Philips
in de handel werd gebracht, de „economische” serie, kwam daarin
de octode EK 2, met nieuwe verbeteringen, speciaal voor het gebruik
op korte golven. Reeds het volgendé jaar verscheen evenwel nog
weer een nieuwe octode, de EK 3, waarin geheel gewijzigde constructiebeginselen waren toegepast,
De voornaamste constructieve bijzonderheden en haar betekenis
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bespreken wij in een volgend hoofdstuk nader; wij komen dan ook
nog terug op de schakelingen en op de - betekenis van spanningstoevoer via serieweerstanden (fig. 13) of via potentiometers
(fig. 14).
Met de EK 3 schijnt de ontwikkelingsgang van de octode te zijn
afgesloten, behalve dat wij van de octoden voor batterijvoeding ook
de DK 21 nog speciaal te bespreken zullen hebben.
Voor de thans meer algemeen toegepaste schakelingen verwijzen
wij naar hoofdstuk XXVIII.
In de Amerikaanse buizenontwikkeling heeft de octode als verbetering van de originele pentagrid-mengbuis een veel geringere rol
gespeeld. Toch valt als Amerikaanse octode de 7 A 8 te noemen.
D. Aanvankelijk naast de octode en pentagrid, maar in de laatste
jaren meer en meer het terrein als mengbuis geheel veroverend, heeft
zich in Europa zowel als in Amerika de triode-hexode
ontwikkeld, hetgeen een combinatie is in één ballon van een triode
als oscillator en een daarmede verbonden varihexode, terwijl zij een
gemeenschappelijke kathode bezitten.
Gelijktijdig met de verschijning der als menghexode reeds
besproken zes-electrodenlamp kwam in 1933 n.1. nog de andere
reeds genoemde hexode uit, de varihexode (Philips E 449, Telef.
AC 2

AH 1
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Fig. 15. Schakeling voor de AH l met afzonderlijke oscillatortriode. Plaatsp.
250 V; Rk = 500 Q-, Rt = R2 = 30000 Q.
RENS 1234; latere uitvoering AH l), die met de menghexode eigen
lijk alleen het aantal van 6 electroden gemeen heeft, maar verder
een geheel andere buis is. De varihexode bestaat eigenlijk uit twee
- V
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boven elkaar geplaatste varitetroden, met: stuurrooster, schermrooster en daarna nog eens: stuurrooster, schermrooster; zij was bedoeld
als gewone hfr. buis met verhoogde sterkteregelingsmogelijkheid;
als men het 1ste rooster, dat als varirooster is uitgevoerd, als
signaalrooster gebruikte, kon men n.1. zowel aan het 1ste als aan het
3de rooster regelspanningen aanleggen en daardoor reeds met kleine
spanningen de versterking beïnvloeden. Deze toepassing heeft echter
weinig ingang gevonden.
Als m'et-zelfoscillerende ingangshuis voor een super, bijv. met
aparte triode-oscillator, is de vari'hexode intussen zeer geschikt ge
bleken. In fig. 15 is de schakeling van een superingang met varihexode AH 1 en aparte oscillator AC 2 geschetst. Terwijl het signaal
aan het 1ste rooster der hexode wordt toegevoerd, krijgt het 3de
rooster de door de triode opgewekte hulptrilling. Daartoe is dit 3de
rooster verbonden met
loocy/F
het trioderooster. Het
■ naar
3de hexode-rooster is
+3ooV
iiMir
jSm.j* p
dus het injectieloVoox?
65.0000.
rooster. Men ziet,
Ü ±7o V
[tvF
dat in tegenstelling met
o
OOOA
Z300o.fi.
vorige schema’s, waar
É
de roosterkring van de
r '
,5°°.
KoOo/y~F
oscillator was afge
stemd, - hier de afge
ooncL.
stemde kring in de
lxZ5CW?
Sf-ot-1
plaatketen van de oscil
Fig. 16. Schakeling voor ACH1 en Geco X 41.
lator is opgenomen.
Voor de oscillator kan ook een gewone terugkoppelingsschakeling worden toegepast, hetzij
Dit punt behandelen
met afgestemde roosterkring of met afgestemde
\ve
ook later nog nader.
plaatkring.
De hexode en triodé
Plaatspanning 250 V. Oscillatorplaatsp.
100 a 150 V. Schermroosters 70 a 80 V. Neg.
van fig. 15 kunnen nu
rsp. 1.5 a 2 V. Effectieve wisselspanning op
ook tezamen in één bal
het oscillatorrooster 10 a 12 V.
lon worden gebouwd,
met gemeenschappelijke kathode, zodat feitelijk weer één buis ont- .
staat. De triode-hexode ACH 1 (Geco X 41) kwam in de handel in
1934. Het schema van een super-ingang met ACH 1 is weergegeven
in fig. 16. De Colpitts-schakeling, die hierbij is toegepast, laat —
wat vlot genereren betreft — werking toe tot op golflengten van
4 a 4.5 meter.
• '
■
Uit het buisschema kan men zien, dat bij deze triodehexoden het
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oscillatorrooster der triode en het 3de (injectie-) rooster der hexode
inwending direct met elkaar zijn doorverbonden. Het injectierooster
neemt dezelfde negatieve spanning aan als die, welke het oscillator
rooster door de roosterstroom-sparïhingsval in de lekweerstand ver
krijgt.
Figuur 16 is overigens een voorbeeld van een speciale schakeling
voor zeer korte golven; vandaar de kleine afstemcapaciteit. In hoofd
stuk XXVIII komen wij terug op de kwestie der meest aan te
bevelen schakeling.
De ACH I kreeg in 1939 in de economische serie een opvolger
in de ECH 3.
Een Amerikaanse triode-hexode is de 6K8, die echter de afwij
kende bijzonderheid vertoont, dat rooster 1 der hexode als injectie
rooster inwendig met het trioderooster is doorverbonden, terwijl
hexoderooster no. 3 als signaal-stuurrooster dienst doet.
E. Als latere ontwikkeling der triode-hexode moeten wij de
triode-heptode vermelden, waarbij het heptode-gedeelte
eigenlijk een hexode is, waaraan een remrooster werd toegevoegd,
dat inwendig is doorverbonden met kathode. Deze heptode is dus
iets geheel anders dan de pentagrid en heeft er weer alleen het
aantal electroden mede gemeen. Overigens is bij deze nieuwste
mengbuizen, waarvan de in 1940 en 1941 verschenen ECH 4 en
ECH 21 de vertegenwoordigers zijn, niet de inwendige doorverbin
ding tussen triode-rooster en één der hexoderoosters aangebracht.
Men kan er alle normale triodehexode-schakelingen mee maken door
uitwendig het trioderopster met g3 der hexode te verbinden, maar er
oók nog geheel andere schakelingen mede tot stand brengen.
Voor gelijkwisselstroomtoestellen met serieschakeling der gloeidraden (100 mA in dit geval) staat dé UCH 21 tef beschikking, die
dezelfde inrichting vertoont als de ECH 21. Een Amerikaanse triode
heptode is de 6J8, maar daarbij zijn het trioderooster en g3 der
heptode wél inwendig doorverbonden.
Afzonderlijke heboden, niet met een triode gecombineerd, zijn door
Philips geheel uit de fabricage genomen. Als afzonderlijke buis is
alleen de 6,3 volts EH2 gehandhaafd en die is van het heptode-type.
Aangezien de zelfoscillerende pentagrids en de van een rem
rooster voorziene hexoden beiden heptoden (zeven-electrodenbuizen) zijn, dreigt de aanduiding als ,,hepto.de” altijd enige verwar
ring te scheppen. Als de lengte van de naarn niet een bezwaar was,
zou men de nieuwere heptoden beter als remroosterhexoden kunnen
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aanduiden. Of anders de naam pentagrid behouden voor het zelfoscillerende type en heptode voor het andere.
Het originele plan der hexoden, om zowel g! als g:> als variroosters uit te voeren, heeft men" bij de heptoden en triode-heptoden I
definitief laten vallen; daar is alleen gL als varirooster gehandhaafd. —
Een Amerikaanse schakeling, die gebruikt wordt om een heptode —
ofschoon zij daartoe oorspronkelijk niet bestemd is — toch als zelfoscillerende mengbuis te gebruiken, toont fig. 16a. Daarbij doet gi "
dienst als oscillatorrooster en werken schermrooster en anode samen
6SA7

f

'2°
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3
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Fig. 16a.

-

tot de terugkoppeling, terwijl het signaal (eventueel vooraf ver
f
sterkt) op g3 wordt gebracht. Dit is een schakeling, die nog wel
speciaal in ontvangers voor ultrakorte golven beneden 10 m (fre- 5
quentie-gemoduleerde telefonie) wordt aangetroffen.
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Fig. 17. Sokkels der meest voorkomende mengbuistypen, van onderen gezien.
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MX 40. Geco Pentagrid. Sokkel 1
1
2
3
4
5
6
7
top

=
=
=
=
=
=
=
=

go osc. anode
g, osc. rooster
g3g5
f
f
km
a
g,, signaalrooster

6 A 7. Am. Pentagrid. Sokkel IV
1 = f
2 = a
3 = g»gs
4 = g2 osc. anode
5 = g, osc. rooster
6=k
7 = f
top = g, signaalrooster
0 A 8. Am. met. Pentagrid.. Sokkel V
1
2
3
4
5
6
7
8
top

~
=
—
=
=
=
=
=

m
f
a
g3g5
g, osc. rooster
g., osc. anode
f'
k
g4 signaalrooster

AK 1. Octode. Sokkel II
1
2
3
4
5
6
7
top

=
=
=
=
=
=
=
=

g3g:.
f
f
kmg,;
a
g., osc. anode
g, osc. rooster
g4 signaalrooster
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AK 2 )
EK 2 >' Octode. Sokkel III
EK 3)
1
2
3
4
5
6
7
8
top

= k
= f
= f
m
= a
= g3g5
— g, osc. rooster
= g2 osc. anode
= g4 signaalrooster

ECH 3. Triode-hexode. Sokkel III
1
2
3
4
5
6
7
8
lop

= k
= f
= f
m
a
= g2g4
=r= gTg., osc. rooster
= aT osc. anode
= g, signaalrooster
v

ECH 4. Triode-heptode. Sokkel III
1
2
3
4
5
6
7

=
=
=
=
=
=
=

a.j, osc. anode
f
f
kmg3
a
g2g4
gT osc. rooster

S = g3
top = gt signaalrooster

ECH 21 ( Triode-heptode. Sokkel V

ACH 1. Triode-hexode. Sokkel II
1
2
3
4
"5
6

=
=
=
=
=
=

g2g.i
f
f
km
a
gTg3 osc. rooster

7 == a,p osc. anode
toP = gt signaalrooster

-r’ .*

«

• N.

1
2
3
4

=
=
=
=

f
a
aT osc. anode
gT osc. rooster.

5
6
7
8
sleutel

=
=
=
=
=

g2g4
g4 signaalrooster
g3
f
kg.

\
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X41. Geco. Triode-hexode. Sokkel I
1 = aT ósc. anode
2 = 9t9s osc. rooster
3 = g2g,
4= f
5 = f .
6 =k
7 = a
top = g4 signaalrooster
6K8 Am. Triode-hexode. Sokkel V
(g4 als injectierooster).
1 =m
2 = f
3 = a
4 = 9294

5=
6=
7 =
8 =
top =

gTgt osc. rooster
aT osc. anode
f
k
g3 signaalrooster

6 L 7 Am. Heptode. Sokkel V
1 - open
2 = f
3 = a
4 = g2g4
5 = g3
6 = open
7 = f
8 = kg3
top = g,
KKo. Batterij-octode. Sokkel III
1 = open
2 = + f
3 = — fg,;
4
m
5
a
6 = g3g5
7 = gj osc. rooster
8 = g2 osc. anode
top = g4 signaalrooster

6J8 Am. Triode-heptode. Sokkel V
1 =m
2 = f
3 = a
4 = g2g4
5 = gTg3 osc. rooster
6 = aT osc. anode
7= f
8=k
top = gt signaalrooster

DK 21. Batterij-octode. Sokkel V

AH 1. Hexode. Sokkel III
1 =k
2 = f
3= f
4= m
5
a
6 = g2

7 A 8. Am. Octode. Sokkel V

7 = 94

8 = g3
top = gt /
EH2. Heptode. Sokkel III
1 = kg5
2= f .
3 =f
4= m
5= a
6 = g2

7 = «.

8 = 9s
top = g4

1 = + fgc
2 == m
3
a
4 = 9s
5 = g,g3 osc. rooster
6 = open
7 = g„ osc. anode
8 =—f
top = g4 signaalrooster

1 = f
2= a
3 = g2 osc. anode
4 = q. osc. rooster
5 = g3g5
6 = g4 signaalrooster
7 = kg0
8= f
6 SA 7 Am. Single-ended heptode.
Sokkel V
1 = remrooster g5
2 = f
3 =a
4 =' 9294
5 = 9i
6=k
7= f
8 = g3

i
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VI
MENGSTEILHEID EN MENGVERSTERKING
Als maat voor het nuttig resultaat der „menging” van de signaaltrilling met een oscillatortrilling, die bij de superheterodyne-ontvangst plaats heeft, zijn de begrippen „mengsteilheid (conversiesteilheid) en mengversterking (conversieversterking)”
ingevoerd.
Bij een gewone versterkerbuis is de steilheid S gelijk aan de
anodestroomverandering, welke bij kortsluiting van de anodekring
ontstaat, wanneer 1 volt roosterspanningsverandering wordt aan
gebracht.
Bij een mengbuis in een super interesseert ons de grootte van de
mjcfdcn/rec/uentwisselstroom in de plaatkring, welke ontstaat onder
invloed ener bepaalde wisselspanning in de signaalfrequentie, welke
op het stuurrooster aankomt. Het zijn dus twee verschijnselen van
verschillende frequentie, die men hier met elkaar vergelijkt. De ver
houding tussen die twee grootheden duidt men aan als de m eng
st e i 1 h e i d, die dan met de letters Sc wordt aangegeven.
(Engels: Conversionconductance; Duits: Transponierungssteilheit).
De Engelsen geven de steilheid (mutual conductance) gewoonlijk
aan in gA per V, terwijl wij als regel mA per V gebruiken. Ook bij
de conversiesteilheid geldt dit.
Waar de steilheid uitgedrukt wordt in een stroomsterkte per volt, is de
steilheid blijkbaar een geleidingsvermogen, dus de reciproke van een weerstand:
/<A per V is het zelfde als 1 : micro-ohm. Soms geeft men de reciproke van de
ohm aan door er de taalkundige onzin mee uit te halen, dat men het woord
omkeert en spreekt van micro mho’s, zodat voor bijv. 200 /<A per V ook wel
geschreven wordt 200 /t mho’s.

Het begrip conversiesteilheid laat zich toepassen op alle voor
frequentietransformatie gebezigde buizen. Evenals de gewone steil
heid een grootheid is, gemeten bij kortgesloten plaatkring, is de
conversiesteilheid ook bij kortgesloten plaatkring van de mengbuis te
bepalen.
Men moet echter in het oog houden, dat het een grootheid is, die
niet, zoals de gewone steilheid, door een statische meting (waarbij
enkel gelijkspanningen aan de buiselectroden worden aangelegd)
kan worden gemeten. De mengsteilheid is een dynamische
grootheid. Zij bestaat alleen, wanneer 'de hulpwisselspanning van de
oscillator aan de daarvoor bestemde electrode is aangelegd en de

li iTl
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grootte der conversiesteilheid hangt met de grootte der oscillatorwisselspanning samen. Verder is het een grootheid, die ook alleen
weer voor een wisselspanning (de signaalwisselspanning) tot
uiting komt.
Wanneer in een buizencatalogus voor een bepaald mengbuistype
een waarde voor de conversie-steilheid wordt opgegeven, geldt deze
waarde uitsluitend voor de normale instelling van de buis, zowel
wat betreft de aan de electroden aangelegde gelijkspanningen, als wat
betreft de sterkte van de oscillator. Wil men dus deZe door dc fabriek
opgegeven conversie-steilheid bereiken, dan moet in het oscillatorgedeelte met name de mate van terugkoppeling ook zo gekozen zijn.
-dat de oscillator werkelijk de wisselspanning levert, die bij de
gegevens der buis door de fabriek wordt opgegeven.
Dit is een der redenen om de oscillatorspanning te ontlenen aan
de roosterkring van het oscillatorgedeelte. Hiervan is de amplitude
van de hoogfrequente wisselspanning gemakkelijk te controleren
door een milliampèremeter te plaatsen tussen lekweerstand en
kathode der oscillatorlamp.
Men mag toch aannemen, dat de roostercondensator van een
genererende buis bijna tot de topwaarde van de wisselspanning
geladen wordt. In de praktijk mag men rekenen op 0,8 a 0,85 van
de topwaarde. Is nu de lekweerstand 50.000 Q en moet een
oscillatorspanning verkregen worden van 8,5 volt effectief, dan
rekent men als volgt: De topspanning is 8,5 X 1,4 = 12 volt. Deze
spanning veroorzaakt over 50.000 ohm een stroom van
12

°'8 X 50~ÖÖÖ"ampère = 0,2 mA'

Veel hogere waarden van lekweerstand dan 50.000 ohm zijn onge
wenst, omdat daardoor de. productie van harmonischen wordt
bevorderd. Op het eerste gezicht klinkt dit vreemd, daar men zou
denken, dat door een hogere lekweerstand de demping op de
roosterkring kleiner wordt, waardoor juist minder harmonischen
zouden kunnen ontstaan. Daar staat evenwel tegenover, dat de
optredende spanningsamplituden zoveel groter worden, dat door de
kromming der karakteristiek de productie van harmonischen sterk
toeneemt en de gunstiger eigenschap van de roosterkring weer te niet
wordt gedaan. Bij de. meeste buizen blijkt daarom 50.000 ohm de
gunstigste waard,e te zijn. Bij ontvangst van zeer korte golven geeft-

■______________ i_______

.

i
3

HOOFDSTUK VI

;

37

een oscillatorlekweerstand van deze waarde soms aanleiding tot
.piepen” van de oscillator. Men moet dan een kleinere waarde
nemen. Voor de EK 2 bijv. kan men tot 16.000 ohm moeten gaan.
De gunstigste oscillatorspanning voor deze buis is dan 10 V eff. en
de contrölestroom in de weerstand 0.5 mA. De gunstigste oscillator
spanning voor de EK 2 op langere golven bedraagt 15 V bij een
lekweerstand van 50.000 ohm. zodat men dan een contrölestroom
van 0.24 mA moet vinden.

!

3

Men zou zich kunnen afvragen, hoe het bij mengbuizen als pentagrid en
octode moaelijk is. de hfr. spanning in de roosterkring als maatstaf te nemen
voor c!c werking. Het als oscillator-anode fungerende 2de rooster zou schijnbaar
door clc daaraan oprredende spanningen veel meer invloed op de electronenstroom moeten hebben. Hierbij moet men in het oog houden, dat dit 2de ..rooster”
eigenlijk slechts bestaat uit twee staafjes, die min of meer ter zijde v^n de
electronenbaan zijn geplaatst. Die staafjes zijn voldoende om als anode van de
oscillator te dienen, maar het 1ste rooster beïnvloedt de electronenstroom. Anders
zouden trouwens de plaatwisselspanningen en roosterwisselspanningen elkaar
tegenwerken.

I)
*

Behalve de besproken conversie-steilheid is er nog een begrip,
dat verklaring behoeft, namelijk de conversieversterking
(mengversterldng). Om hiervan een duidelijk beeld te verkrijgen,
kunnen wij het best een parallel trekken met de gewone, effectief
bereikbare versterking bij een hoogfrequent-penthode. In het alge
meen is de spanningsversterking, die een buis levert, gelijk aan de
spanning, die aan de ..uitwendige weerstand” wordt afgegeven,
gedeeld door de ingangsspanning. De versterking van een buis, en
ook de conversie-versterking, is derhalve een grootheid, waarvan
alleen sprake kan zijn, wanneer de anodekring niet meer als kort- .
gesloten wordt beschouwd, maar wanneer daarin een impedantie als
uitwendige weerstand is opgenomen.
Voor een signaalspanning yg wordt bij een buis met spannings
versterking /< en met inwendige weerstand Rj aan een uitwendige
weerstand R, een spanning verkregen gelijk aan

I

R„
■ VB Rj + R„
De effectief bereikbare versterking is hier dus

I

Ru
R. + R„

*

En aangezien ju — SRj( kan men hiervoor ook schrijven:
c Ri + R«
RjR«i

■■

-
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Bij buizen met een zeer grote Rj wordt dit bij benadering
RiRu
= S. Ru.
•
Ru
Men zou bij mengbuizen, die ook een grote R, bezitten, dezelfde
redenering kunnen toepassen, waarbij inplaats van de gewone
steilheid • S de conversie-steilheid Sc in rekening gebracht moet
worden, zodat de conversie-versterking zou worden S,. . R,,. Hierbij
moet -men echter wel in het oog houden, dat een goede middenfrequentkring een zeer hoge impedantie Z kan vertegenwoordigen.
die dus de plaats van de Ru inneemt. In dat geval mag de R„ niet
tegenover de Rj verwaarloosd worden en wordt de uitdrukking voor
de conversie-versterking:
Rj. Z
c W+Z
geheel in overeenstemming met de zoeven aangehaalde uitdrukking
voor de gewone spanningsversterking.
Voor een kring in afstemming is de impedantie Z gelijk aan de
z.g. blokkeringsweerstand R van de kring.
Het is interessant om op te merken — en met ’t oog op latere
uiteenzettingen omtrent de middenfrequentkringen ook van belang
om te onthouden — dat volgens, deze vorm de versterking kan
worden opgevat als te ontstaan door de werking van de steilheid
der buis op een impedantie, bestaande uit de parallelschakeling van
de uitwendige weerstand Z met de inwendige weerstand R, van de
buis. Bij een gegeven steilheid blijkt een grote
gunstig voor de
versterking te zijn, hetgeen trouwens precies zo geldt voor gewone
hoog- en middenfrequentversterking.
Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn waarom in het
algemeen met een eenvoudig voorzetapparaat, dat enkel een mengbuis bevat, waarachter een bestaand ontvangtoestel als middenfrequent- plus laagfrequentversterker moet dienst doen, niet het volle
nuttig effect uit de mengbuis is te halen.
De gewoonlijk toegepaste methoden voor de koppeling van het
voorzetapparaat met het bestaande toestel brengen als regel de
mengbuis in ongunstige conditie. Zij heeft voor hoge conversieversterking een grote impedantie in haar plaatkring nodig. Een
bestaand toestel heeft als ingang zijn antenne-aansluiting, die als
regel juist een ingang is met lage impedantie. De ware methode om
hiervan nog het beste terecht te brengen, zou zijn, in het voorzei
Gc — S
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apparaat een speciale middenfrequenttransformator op te nemen, die
secondair naar beneden transformeerde voor aanpassing aan het
toestel. Een willkeurige hfr. smoorspoel als uitgang voor het voorzetapparaat is in dit licht blijkbaar al een zeer gebrekkig middel. De
vaak voorkomende ervaring, dat evenwel vervanging der smoorspoel
door een op de middenfrequentie afgestemde kring niet veel baat, en
dat die kring zo weinig critisch in afstemming blijkt, dat men maar
weer tot de smoorspoel terugkeert, ligt enkel aan het gemis aan
aanpassing tussen kring en toestel-ingang.
Slechts zelden praesteert daarom het voorzetapparaat ook maar
bij benadering, hetgeen de complete super met gelijk aantal versterkerbuizen vermag.

VII
DE WERKING VAN MENGBUIZEN
NADER BESCHOUWD
Wij hebben reeds terloops het verschil aangeduid, dat bestaat tussen
de oudere mengschakelingen, waarbij signaal- en oscillatortrilling op
eenzelfde rooster werden gebracht en waarbij de menging op gelijkrichting berustte, en de nieuwere schakelingen, waarbij de trillingen
aan verschillende electroden worden toegevoerd. In het laatste geval
kan de menging tot stand komen zonder dat de mengbuis als gelijkrichter is ingesteld; er kan evenwel soms toch ook gelijkrichting bij
te pas komen.
Men onderscheidt de twee vormen, dus de menging mèt gelijk
richting of zonder gelijkrichting, als additieve menging (d.w.z. door
..optelling”) en als multiplicatieve menging (door vermenigvuldi
ging). Deze benamingen hangen samen met de wiskunstige voorstel
ling, die men zich van de mengprocessen kan maken.
Denken wij ons twee trillingen van verschillende frequentie, n.1. eQ sin a)Qt en
es sin cogt (oscillatortrilling en signaaltrilling), te1 zamen toegevoerd aan een
kwadratische gelijkrichter, dan zal het resultaat een stroomverschijnsel zijn,
evenredig met (eQ sin co^t + eg sin cogt)2. Als we die vorm ontwikkelen, vinden
wij de volgende termen:
e()2 sin2 o)Qt = M eQ2 — Vi *02 cos 2 “o1
eg2 sin2 wgt = ]/2 eg2 — H e8* cos 2 ü>gt
2 eQes sin coQt sin <ogt = eQes cos (o>q — wg) t — eQea cos (coq + cog) t
(De uitdrukkingen achter de gelijktekens zijn eenvoudige goniometrische om
zettingen).
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Wij zien, dat door de kwadratische gelijkrichting van dc bij elkaar opgeteldc
wisselspanningen twee gelijkstroomveranderingen evenredig met 1 > e - en /
ontstaap en verder twee wisselstromen van de dubbele frequente s, een wissel
stroom met- de verschil-frequentie en een met de somfrequentie.
Door de op de verschilfrequentie afgestemde middenfrequenttransfommtor halen
wij deze -frequentie te voorschijn. Al het overige zijn min of meer latsige bij
producten.
,*
Intussen hebben wij. door zuiver kwadratische werking van ch gelijkrichter
aan te nemen, een nog te mooie uitkomst verkregen. Bij lineaire oi gedeeltelijk
lineaire gelijkrichting ontstaan niet enkel de reeds opgesomde componenten in
het stroomverschijnsel, maar ook nog harmonischen van de verschil en somfrequenties. Die harmonischen hebben echter minder te betekenen, naarmate de
oscillatórtrilling aanzienlijk sterker kan worden gemaakt dan dc signaaltrilling.
Een en ander is welbekend uit de theorie van dc interferentie-toongenerator,
waarbij gewoonlijk juist additieve menging wordt toegepast.

Ofschoon de menging door gelijkrichting voor de moderne super
niet veel actuele betekenis meer bezit, willen wij er toch even bij
stilstaan en ons het geval denken van een als plaatdetector ingestelde
buis met kathodeAn j e c t i e voor de oscillatórtrilling De buis
kan een hoogfrequentpenthode E 466 zijn.
Het in de~roosterkring ontvangen signaal en de in de kathodeleiding geïnjecteerde oscillatórtrilling komen tezamen op het rooster
en wanneer wij mogen aannemen, dat de oscillatórtrilling verschei
dene malen sterker is dan het signaal, vormen die twee, procentueel
niet al te veel van elkaar in frequentie verschillende trillingen bij
benadering een periodiek spanningsverschijnsel, waarvan de
frequentie ligt tussen de beide oorspronkelijke frequenties in en
waarvan de amplitude varieert in een frequentie, gelijk- aan het
verschil der originele frequenties. In fig. 18 is-voorgesteld hoe een
dergelijk spanningsverschijnsel op een buis-met de daar voorgestelde
anodestroom-roosterspanningskarakteristiek, ingesteld in het werk
punt w, zal reageren. S geeft de topwaarde der oscillatorspanning
aan, a de amplitude van oscillatorspanning -F signaalspanning en b
de amplitude van oscillatorspanning — signaalspanning.
Teneinde de verschilfrequentie, die onze middenfrequentie zal
worden, met zo groot mogelijke sterkte in de plaatkring te doen
optreden, moet de anode^troomva.riatie A, ontstaan door de sterkteveranderingen in de positieve helften van het samengestelde trillingsverschijnsel, veel groter zijn dan de tegengestelde variatie B, die
ontstaat door de sterkteveranderingen in de negatieve helften. Hier
toe moet, blijkens de figuur/ A zo ver mogelijk naar rechts zijn
verschoven en B zo ver mogelijk naar links. Dit wordt verkregen
wanneer de oscillatórtrilling een groot deel der beschikbare rooster-
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ruimte inneemt. Men heeft dus altijd een betrekkelijk sterke hulptrilling nodig. Maar sturing in roosterstroom moet vermeden worden
en aangezien bij moderne, indirect
verhitte buizen de roosterstroom bij
— 0,8 a — 1,5 volt inzet, dient de
>
amplitude der hulptrilling ongeveer
1,5 volt kleiner te blijven dan de
negatieve roostcrspanning, die het
]
werkpunt' w bepaalt.
Bij een vaststaande negatieve roosterspanning
zal dus de grootste
conversiesteilheid worden bereikt,
wanneer de oscillatoramplitude
V ose r V„ — 1,5 volt bedraagt.
Maakt men Vosc en Vp beiden ge
leidelijk groter, steeds met een ver
schil van 1,5 volt, dan blijkt de
conversiesteilheid te veranderen vol
gens een kromme, zoals afgebeeld in
fig. 19. Daar wordt in a een bepaald
maximum bereikt, waarna steilheid
en versterking voor grotere waarden,
naar b toe, weer langzaam afnemen.
Te grote waarden doen volgens deze
kromme schijnbaar niet zo heel veel
kwaad. Beschouwen we evenwel fig.
20, waar het verschil is aangegeven al naarmate men in het punt a
der kromme werkt, dan wel in het punt b, dan is het duidelijk, dat
in het laatste geval een kleine vermindering der oscillatorspanning
het mengproces verschuift naar een deel der buiskarakteristiek met
zo geringe steilheid, dat van de conversieversterking niet veel over
blijft. Aangezien de oscillatorspanning nooit over een geheel afstembereik constant is te houden, is het dus het best, 'liever dicht bij het
punt a in fig. 19 te werken.
Voor een met kathode-injectie gebezigde E 446 brengt dit mede.
dat de beste instelling wordt verkregen met 3,5 V negatieve roosterspanning en een oscillator-amplitude van' 2 volt. dus een effectieve
oscillatorspanning van slechts ongeveer 1,4 volt. De conversiesteil
heid kan dan de aanzienlijke waarde van 1 mA/V aannemen.

O
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Voor een varipenthode E 447 is ook ongeveer 4 volt neg. rsp. en_
een oscillatoramplitude van 2 volt het gunstigst, maar de conversie-

¥Srjttr/zir\t^
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Fig. 20.

Fig. 19.

steilheid wordt slechts 0,4 a 0,5 m A/V*. Een regelspanning, die de
neg. rsp. met 5 volt verhoogt, regelt dan de conversiesteilheid terug
tot 0,025 m A/V, dus ongeveer 20-voudig.
. De wijze, waarop frequeritietransformatie zonder gelijkrichting
kan tot stand komen, laat zich toelichten aan de hand van het een
voudigste voorbeeld, ook 'weer met een schermroosterbuis of hoogfrequentpenthode. We denken ons de schakeling zoals in fig. 21 is
\1/

I
7^

±±

7é

i
Fig. 21.

/

I

aangegeven. Het signaal wordt toegevoerd aan het stuurooster, ter
wijl het schermrooster is verbonden met de. anode ener afzonderlijke
oscillatorbuis, zodat het schermrooster dezelfde gelijkspann*n9
ontvangt als de oscillator-anode, maar tevens de wisselspannin9en*
die aan de anode optreden, zodat wij met schermrooster-injectie
doen krijgen.

;
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Men kan door een in principe eenvoudige, statische meting, enkel
met gelijkspanningen, tot een inzicht komen omtrent hetgeen hierbij
gebeurt. Wanneer men nl. bij verschillende waarden ,der schermspanning de steilheid der buiskarakteristiek meet en de gevonden
waarden in een kromme uitzet, vindt men een steilheidsverloop,
zoals dat bijv. in fiq. 22 is weerqeqeven voor een ouderwetse E 452 T
(E 462). In zulk een steilheidskarakteristiek vindt men een stuk,
waar de steilheid vrij nauwkeurig evenredig met de schermspanning
toeneemt.
In het in de figuur afgebeelde geval ziet men, dat wanneer de
schermgelijkspanning Vg' wordt ingesteld op 60 volt, een wissel
spanning met een topwaarde e,o van 40 volt de steilheid periodiek zal
doen variëren tussen 0,5 en 2,5 mA per volt. De steilheid varieert in
dit voorbeeld 1 m A
per volt ter weerszijden
van de-waarde S0, die
‘ 1,5 m A per volt be
draagt in het punt,
waarop de buis met de
schermgelijkspanning
zou worden ingesteld.
• Deze steilheidsyar/afre
is het, die hier de
,.menging” tot stand
doet komen.
Een overeenkomstig
resultaat is met buizen
zoals EFG, EF9, CF3,
. Fiq. 22.
CF7, te bereiken met ,
remroosterinjectie, met dit verschil evenwel, dat voor de
gunstigste instelling het remrooster niet op een positieve, maar op
een negatieve rustspaninng dient te worden gebracht. Als de
schermroosterspanning + 100 volt bedraagt, moet het remrooster
een negatieve spanning hebben van hoogstens — 50 volt, waarna
via een condensator een oscillatorwisselspanning van 20 tot 30 volt
effectief kan worden aangelegd. De noodzakelijkheid der negatieve
gelijkspanning voor de rustinstelling maakt het verwezenlijken der
schakeling wat lastiger dan die voor de schermrooster-injectie,
waarbij het schermrooster geleidend doorverbonden kan zijn met de
anode van de oscillator. Bij de op de aangeduide wijze uit te voeren
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rem roos terinjectie 'heeft men echter het voordeel, dat zowel de
schermwerking van het schermrooster als de verhindering van secon
daire emissie aan de anode door het remrooster, .volledig blijft
behouden.
Desnoods kan men de schakeling van de remroostermodulatie
vereenvoudigen door het remrooster der mengbuis direct geleidend
te verbinden met het stuurropster van de oscillator. De gemiddelde
negatieve spanning der roosters wordt dan ongeveer gelijk aan de
topwaarde'der oscillatorwisselspanning. Deze "instelling is minder
zuiver;, dan wanneer de negatieve rustspanning de wisselspanning
met enige volts overtreft, maar toch wordt ook een bruikbaar resul
taat verkregen.
Aangezien negatieve remroosterspanningen de steilheid van de
stuurroosterkarakteristiek verkleinen, heeft men ook hier een voor
beeld van „menging” door steilheidsvariatie.
Waarom dit „multiplicatieve” menging wordt genoemd, volgt uit
de wiskundige afleiding van het resultaat.
Duiden wij de helft van de totale steilheidsvariatie in fig. 22 aan door S2 en
de statische steilheid bij de schermspanning Vgo door So. dan is bij een cirkelfrequentie (00 yan de oscillator de elk ogenblik werkzame steilheid voor te stellen
door:
S = S0 + S2 sin (o01.
Komt nu op het stuurrooster der buis een signaal e^ sin a>st, dan zal in de
plaatkring een wisselstroom ift = Se^sin qjJ: optreden, dus volgens de gevonden .
waarde voor S:
iA = (SQ + S, sin w0t) e sin toj dus i;i = So e sin t + S2 e sin «>8t . sin «M.
•
De eerste term is de in de plaatkring versterkt voorkomende, oorspronkelijke
signaaltrilling; de tweede term is het ons reeds bekende product. Het directe
ontstaan dezer vermenigvuldiging, zonder kwadratering, doet hier spreken van
,.multiplicatieve” menging. Het bedoelde product is krachtens een goniometrische
omzetting weer gelijk aan:
Yl S2 eg cos (coq — wg) t — y2 S2 eg cos (wq + wg) t.
Dat wil zeggen, dat wij behalve de bejde oorspronkelijke frequenties, de verschilfrequentie en de somfrequentie,. géén andere, dus géén harmonischen, be
hoeven te verwachten.
Voorwaarde voor de afwezigheid van de vorming'van harmoni
schen hierbij is, dat de steilheidskarakteristiek een werkelijk recht
stuk bevat en dat men door de instelling der schermroostergelijkspanning (of remroostergelijkspanning) en der grootte van de
oscillatorwisselspanning, binnen dat rechte stuk blijft.
Overigens doet men goed, zich vertrouwd te maken met de
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gedachte, dat in de practijk gebezigde schakelingen bijna nooit enkel
menging dooi gelijkrichting of enkel menging door steilheidsvariatie
leveren. Sporen van gelijkrichting zijn er eigenlijk altijd wel en
steilheidsbeïnvloeding is eveneens nooit geheel afwezig. Opvallend
is dit bijv. bij het gebruik ener mengbuis met p 1 a a t i n j e c t i e.
Aangezien de steilheid toeneemt bij hogere anodespanning, veroor
zaakt een wisselspanning in de plaatkring steilheidsvariaties. Voor
zwakke wisselspanningen zijn die variaties gering en is de mengsteilheid dus klein. Maar indien men de mengbuis een grotere kathodeweerstand geeft, dus instelt als plaatgelijkrichter, wordt de mengsteilheid opmerkelijk veel groter, zonder dat men tot zeer hoge
oscillatorspanningen behoeft te komen.'
Over de grootte der conversiesteilheid in het geval van multiplicar
tieve menging geeft de wiskunstige beschouwing ons ook zeker uit'
sluitsel. Aangezien een spanning es sin cust op het signaalrooster een
wisselstroom X
/2S2 es cos (o)a—cos) t in de plaatkring levert, stelt
14S2 de mengsteilheid voor. Uit het opgemerkte bij fig. 22 is het
verband gebleken van S2 met de grootte der oscillatorspanning;
verder laat er zich de conclusie uit trekken, dat voor elke bepaalde
buis een bepaalde oscillatorspanning bestaat, die S2 een maximum
waarde doet aannemen.
Dit geldt voor octoden en hexoden of heptoden op gelijke wijze als
voor een eenvoudige schermroosterbuis. Bij de echte mengbuizen is
als regel de oscillatorspanning, die maximale mengsteilheid geeft,
lager dan de 40 volt of meer, die blijkens figuur 22 bij schermroosterbuizen als gunstigste waarde voor de oscillatorspanning kan voor
komen.
Met de grootte der oscillatorspanning houden overigens nog
andere voor de werking belangrijke grootheden, verband, zoals de
inwendige weerstand, de ruisverhouding en het optreden van fluitstoringen, die samenhangen met harmonischen-vorming.
Dat de conversiesteilheid ener voor „menging” gebezigde buis
altijd kleiner is dan de steilheid van dezelfde voor versterking toe
gepaste buis, ligt voor de hand, als men bedenkt, dat de „menging”
door een steilheidsuarz'afz'e tot stand komt. De variatie kan nooit
groter worden dan de grootheid zelve.
De werking der moderne mengbuizen kan men geheel op dezelfde
wijze beschouwen als hier werd aangegeven, dus als .een gevolg van
steilheidsvariaties, die door de geïnjecteerde oscillatorspanning ont
staan. Daarbij heeft hèt geval der hexode ('heptode) als mengbuis de
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meeste overeenkomst met dat der remroosterinjectie. aangezien men
injecteert op een negatief rooster. In wezen doet zich bij de octode
hetzelfde voor. Alleen maakt de oscillator daar mede deel uit van de
mengbuis en fungeert het oscillator-stuurrooster gelijktijdig als
injectierooster.
Belangrijk in de constructie der moderne mengbuizen is de aan
wezigheid van schermroosters, die de uitstraling der oscillatorfrequentie via de signaalkring zoveel mogelijk tegengaan. In dat
opzicht komt de penthode met remroosterinjectie het meest aan de
speciale mengbuis nabij.
s
Wat de gunstigste oscillatorspan«X»
^
ning
betreft, vindt men bij echte
SOXJ'SCO
l ! n.200-2S0V.V;,.200V
mengbuizen een soortgelijk verloop
•j taj.j.SOK; V,..-2V
soti'eoo
~rl ifr-sooooa
1 van de mengsteilheid
met de
±nx
i
701Ö4 700
grootte der oscillatorspanning als
in fig. 19 werd aangegeven. Als
5Qti‘600
voorbeeld geven wij in figuur 23
ÏËE
xo'sco
het verloop der kromme van de
<on' no
■2 mengsteilheid Sc der octode EK 2.
£1
52
Tevens laat deze figuur zien hoe de
XIB'XO
inwendige weerstand Rj
met de
20X)4200
' sterkte der oscillatorwisselspanning
U3XS4 XXh
verandert. Ook. het lampgeruis
o (kromme A) en de neiging tot
«
e
fluitstoringen (kromme B) hangen
Fig. 23. De kromme Sc geeft het
met
de oscillatorspanning samen.
verloop aan van de conversiesteilheid en Ri dat van de inwen Bij de EK 2 blijkt de maximale
dige weerstand van.de EK 2 in mengsteilheid niet samen te vallen
afhankelijkheid van de oscillator
met minimale fluitstoringneiging.
spanning.
Daarbij laat kromme A zien hoe Overigens worden de inwendige
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en kromme B hoe de neiging tot beter, wanneer men de spanning,
het produceren ener fluitstoring die voor de mengsteilheid het gunals gevolg van het optreden der
2de harmonische van de signaal- stigst is, overschrijdt. Er kunnen
frequentie eveneens afhankelijk is dus wel eens redenen bestaan om
van de oscillatorspanning.
een instelling te kiezen, die enigs
zins afwijkt van die voor grootste mengsteilheid.
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VIII
HET VRAAGSTUK DER ÉÉNKNOPSAFSTEMMING
BIJ DE SUPER

I
I

Voor de moderne super is éénknopsafstemming een absolute eis.
Alleen hierdoor is een redelijke mate van opheffing van het bezwaar
der spiegelafstemmingen mogelijk.
Hier komt dus het vraagstuk naar voren van het samenlopen van
signaalafstemming. en oscillatorafstemming, terwijl bij dit samen
lopen een constant frequentieverschil verzekerd moet zijn om
inderdaad bij elke willkeurige afstemming ook dezelfde middenfrequenliè te verkrijgen.
•
—
Dit is een veel lastiger probleem dan dat der éénknopsbediening
bij ,,cascade”-ontvangers, waar alle kringen gelijke afstemming
bezitten. Pas in 1932 is er een bruikbare oplossing voor bekend
geworden en daardoor is ook pas daarna de super als omroepontvanger in zwang gekomen. De grondslag, waarop thans over de
gehele wereld de éénknopsafstemming voor de super berust, is
technisch niet volmaakt; er zjjn zelfs in de loop der jaren andere
systemen aangegeven, die een veel hogere graad van volkomenheid
zouden verzekeren. Toch heeft het eenmaal algemeen aangenomen
stelsel zich overal gehandhaafd met uitsluiting der andere, omdat
die te veel gebonden zouden zijn aan speciale precisie-onderdelen.
Wij zullen daarom beginnen met enkel het gebruikelijke systeem
ter verzekering van de samenloop van kringen met vast frequentie
verschil te behandelen.
Het is wel opvallend, dat veelal door hen, die niet gewoon zijn,
over dergelijke aangelegenheden zelf eens een berekening op te
zetten, de moeilijkheid van dit vraagstuk wordt onderschat. 'Men
voelt het soms geheel niet als een vraagstuk. Iedereen is zo gewoon
geraakt aan de mogelijkheid om met het instellen van enige trim
mers samenloop van kringen te bewerkstelligen, dat er vreemd van
opgehoord wordt, dat het bij een super. lastiger zou wezen. Men
realiseert zic'h niet, dat werkelijk gelijk lopen zoveel eenvoudiger
is dan samenlopen met’ een constant frequentieverschil.
Nu is het in verband met de kant en klaar ervoor in de handel
zijnde onderdelen ook niet nodig, dat ieder amateur er zelf over
aan het rekenen gaat. Toch is een zeker inzicht in het bestaan en
de aard van het vraagstuk nuttig. De bij sommigen heersende
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mening alsof ook met tamelijk willekeurige condensator- en spoelstellen wel een superingang te bouwen zou zijn, die men pasklaar
zou kunnen maken voor een eveneens willekeurig stel middenfrequenttransformatoren, is onjuist.
Wij -denken ons een toestel, waarvan het. golfbereik loopt van
200 tot 560 m (of 1500 tot 536 kHz); dan is voor de signaalafstemming de verhouding van langste tot kortste golf als 2.8: 1. De
draaicondensator van de signaalkring moet hiertoe tussen maxi
mum- en minimumstand een verhouding 2.8- : 1 of 7.85 : 1
opleveren. Nu kan een goede draaicondensator van 500/<(uF een
minimumwaarde hebben van 20^uF, maar de eigencapaciteit van
spoel, lamp en-bedrading zaLmet een kleine trimmercapaciteit, die
men nodig kan hebben, wel 50u/tF worden. De capaciteit verandert
dan inderdaad van 70 ufiF tot 550^/tF, hetgeen ook juist een ver
houding 1 : 7.85 is, Een heel veel groter frequentiebereik dan de
aangenomen verhouding 1 : 2.8 zou practisch moeilijk zijn te verwezenlijken.
Het frequentie bereik van de oscillator, 'wanneer wij eens het
werken met een middenfrequentie van 110 kHz aannemen, zou
1500 + 110 tot 536 + 110 öf 1500— 110 tot 536—110 kunnen
zijn, dat is 1610 tot 646, hetgeen een verhouding 2.5 : 1 zou wezen,
of 1390 tot 426, waarvoor wij een verhouding 3.3 : 1 berekenen.
Nemen wij het gebruik ener hogere middenfrequentie aan, van
bijv. .470 kHz, waaraan het voordeel is verbonden, dat de spiegelfrequenties verder buiten de signaalafstemming komen te liggen,
dan worden de verhoudingen nog sprekender. Het frequentiebereik
van de oscillator moet dan van 1500 + 465 tot 536 .+ 465 öf van
1500 — 465 tot 536 — 465 lopen, dat is 1965 tot 1001, hetgeen
een verhouding 1,96: 1 zou wezen, of 1035 tot 71, waarvoor wij
een verhouding van bijna 15 : 1 vinden.
Aangezien het verwezenlijken van een groter frequentiebereik
dan voor de signaalkring ongetwijfeld moeilijk zou kunnen blijken,
zal men normaal voor de superoscillator steeds de afstemming
kiezen, die de kleine verhouding oplevert, dat is de afstemming,
waarbij de oscillatorfvequentie'steeds hoger dan de signaalfrequentie is.
Volgens het gebruikelijke systeem wil men in een super voor
signaalkringen en oscillatorkring met een gewone meervoudige
condensator kunnen werken, met onderlinge gelijke secties. Doch
dan moet blijkens-het bovenstaande bij deze afstemcondensator van
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de oscillatorkring de verhouding tussen maximumwaarde en mini
mumwaarde worden verkleind. Deze zou in ons voorbeeld 2.52 : 1 —
6.25 : 1 moeten worden.
Men zou dit kunnen bewerkstelligen door de trimmercapac i t e i t te vergroten. Als we het daar enkel mee wilden vinden, zou
in ons voorbeeld 21.5 jujuF extra trimmercapaciteit nodig wezen,
waardoor, inplaats van een variatie van 70 tot 550 jlijuF, in de
oscillator zou worden verkregen 91.5 tot 571.5 ju/llF, hetgeen juist
de boven berekende verhouding 1 : 6.25 oplevert. Door een passende
oscillatorspoel te kiezen, zouden wij hiermee inderdaad een oscillatorafstemming kunnen verkrijgen, die bij -de uiterste standen precies
1610 en 646 kHz zou zijn. Op die twee uiterste punten van de
afstemschaal zouden oscillator- en signaalafstemming dus in de
juiste betrekking tot elkaar staan. Maar in het midden van het meetbereik zou de afstemming van^ de oscillatorkring aanzienlijk afwijken;
het verschil met de signaalafstemming zou (zoals berekening leert)
hier niet 110 kHz blijven, maar oplopen tot 155 kHz, een maximale
afwijking dus van 45 kHz, hetgeen ontoelaatbaar is.
Een andere methode om het meetbereik te verkleinen, is te vinden
in de plaatsing van een vaste condensator in serie met de afstemcondensator. Zulk een seriecapaciteit (padding-condensator) zou in ons voorbeeld 1796 jlijliF moeten wezen om de variatie
van 70—550 jlojuF terug te brengen tot 67.5—421 jujuF, hetgeen weer
de verhouding 1 : 6.25 oplevert, zodat wederom een zelfinductie is
te vinden, waarmee begin- en eindpunt op de schaal precies goed
worden. Maar ook nu zou in het midden van het bereik het verschil
met de signaalafstemming niet 110 kHz blijven, doch afnemen tot
45kHz, een maximale afwijking dus van 65 kHz! Die afwijkingen
worden, als men ze voor een middenfrequentie van 465 kHz
berekent, nog veel groter.
Waar intussen de afwijking in het ene geval naar boven en in het
andere geval naar beneden is gericht, ligt het wel enigszins voor de
hand, dat door een combinatie der frVee methoden een betere
benadering van het constante frequentieverschil moet zijn te ver
krijgen, waarbij niet alleen de eindpunten precies kloppend worden
gemaakt, maar de afwijkingen over het gehele bereik binnen engere
grenzen worden gehouden.
Berekening leert, dat men inderdaad, behalve voor tweepunten aan
het begin en einde der schaal, ook nog voor een derde punt in het
midden het juiste frequentieverschil kan verzekeren en de afwijkin-
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gen ook verder tot kleinere waarden kan terugbrengen. Daarbij blijkt
dan voorts, dat men goed doet, de twee uiterste punten, die precies
kloppend worden gemaakt, niet geheel aan de einden van de afstemschaal te kiezen, maar aan beide kanten van het frequentiebereik
ongeveer 1/15 van het gehele bereik daar binnen.
Als handleiding om de verschillende waarden te bepalen voor
vrijwel alle gevallen, die zich practisch kunnen .voordoen, publiceren
wij hierbij als fig. 24 een grafiek, berustende op berekeningen, die in
' Electronics van Aug. 1932 werden gepubliceerd door V. D. Landon
en E. A. Sveen.
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Voor het frequentiegebied van 1500—500 kHz (200—600 m)
werd nl. berekend, aannemendé een maximale afstemcapaciteit voor
de signaalkring van 400 ujuF (condensator + parasitaire en trimmercapaciteit) welke waarden van seriecapaciteit Cs (padding),
extra trimrnercapaciteit C extra tr en zelfinductie men voor verschillende middenfrequenties Fm moet toepassen om de oscillatorkring
voor 1400. 1000 en 600 kHz kloppend te maken. De zelfinductie
werd hierbij uitgedrukt in het percentage a, dat de oscillatorzelfinductie uitmaakt van de signaalkring-zelfinductie.
De berekende waarden zijn:

Q
Fm
40
110
175
265
520
1000
1700
3000

i

:

jlijliF

4638.27
1706.15
1084.44
727.625
388.537
220.642
146.469
101.042

a

in °/c

93.8926
84.5167
77.0416
68.2466
50.1305
30.9061
17.5506
7.84013

c extra tr

in jujliF
1.22449

3.21078
4.90399
7.04875
12.2054
19.7324
28.3115
41.3971

Met déze gegevens is de grafiek geconstrueerd. Langs de onder
rand zijn alle practisch denkbare middenfrequenties aangegeven, die
men kan willen toepassen. Om nu voor het middengolfbereik van
1500—500 kHz en een condensator met maximum 400 jlijuF (dus
44—400 jupF), de juiste waarden voor de oscillatorkring te vinden,
zoekt men de te bezigen middenfrequentie langs de onderrand, gaat
vandaar naar boven en leest bij de snijpunten met de drie krommen
de waarden af.
Intussen kan men ook voor andere afstembereiken en voor andere
maximumwaarden van de afstemcapaciteit van de oscillator de daar
voor in aanmerking komende grootheden afleiden, nl. als volgt:
Andere afstemcapaciteit signaalkring. Is de maximale waarde van
de draaicondensator 4- parasitaire en trimrnercapaciteit niet 400/^f.F,
maar een willekeurige waarde C, dan moeten Cs en Cextra tr ver
menigvuldigd worden met C/400; het percentage zelfinductie a 'blijft
hetzelfde.
Ander frequentiebereilc dan 1500—500 kHz. Hiervoor dient de
schaal langs de bovenrand van de grafiek. Men berekent 'hiervoor de
factor
middenfrequentie

:

!
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.
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Het aldus gevonden getal zoekt men op de schaal langs de boven
rand en gaat van hier loodrecht naar beneden en leest bij de snijpun
ten met de krommen de bijbehorende waarden af voor Cs, a en
^•uxtra ti"

Voor 15.000 tot 5500 kHz (20 tot 54.5 m) is de gemiddelde sig
naal frequentie
15.000 4- 5500
= 10.250.
2

dus wordt bij een middenfrequentie van 450 kHz de factor
midden freq.
450
= 0.044.
gem. signaalfreq.
10250
Voor de lange golf kan bijv. 275 kHz als gemiddelde signaalfrequentie aangenomen worden, zodat de factor voor midden
frequentie 450 gelijk wordt aan
450
= 1.636.
275
A f w ij k i n g e n. — Volgens de aangegeven methode kunnen
nooit meer dan drie
6
punten in een afstem5
bereik geheel kloppend
worden gemaakt. Een
A
5
oplossing
volmaakte
3
voor de éénknopsbediening van de super
hebben we dus niet en
1
4o
het is van belang om
o
te weten, hoe groot de
Y\
1
maximale afwijkingen
\
worden.
K
z
Voor het frequentie3
bereik 1500—550 kHz
4'
geven de foutkrommen
van
fig. 25 daarvan
5
een denkbeeld.
€
Men ziet daar, dat
\
7
met
lage 'middenfre-J40O
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beneden 0,75 kHz blijven. Met hogere middenfrequenties worden de
afwijkingen evenwel groter. In fig. 26 is nog nader aangegeven hoe
de maximale afwijkingen verlopen met de keuze der frequentie.
Daarbij moet in het oog gehouden worden, dat deze absolute grootte
der afwijkingen in kHz voor hogere frequentiebanden toeneemt.
Voor lagere frequentiebanden neemt zij af.
Wat het effect der afwijkingen betreft, valt op te merken, dat zij
in de berekening als afwijkingen der oscillatorafstemming van de
signaalafstemming zijn opgevat. Bij het practisch werken met 'het
toestel evenwel, bepaalt altijd de oscillatorafstemming de gehele
instelling van het apparaat, zodat de gevolgen in de practijk zich
openbaren als afwijkingen der signaalkringen van hun juiste afstemmmg.
Wanneer men met behulp der grafiek eens een proefberekening
maakt voor een toestel met twee en daarna ook met meer golfbereiken, zal men ervaren, dat voor elk golfbereik zowel de parallelcon- '
densatoren (trimmers) als de seriecondensatoren (paddingcondensatoren) uiteenlopende waarden moeten hebben.
Verschillende fabrikanten van
draaicondensatoren hebben in
dertijd beproefd om draaicon6
densatoren voor supers in de
5
handel te brengen, waarbij aan
maximale afwijk (rvg
de platen van de oscillatorsecin-Uw-lk 1500-550 kHz.
/
* tie van de meervoudige con7
7
3
condensator een speciale, afwij
kende vorm was gegeven, ten
einde
voor de amateurtoestel1
bouwer het probleem van de
lo
zo 4o 8o
t6o
t+o 12&> ZS60 Mfr
samenloop met vast frequentie
verschil te vereenvoudigen. Dit
Fig. 26.
is echter een poging geweest,
die weinig succes kon hebben, aangezien men met zulk een coriden- ^
sator nooit een toestel voor alle gewenste golfbereiken kan maken.
Als de condensatorsectie voor de oscillator een afzonderlijke platenvorm bezit, dan betekent dit, dat in deze sectie de „padder” ($eriecondensator) verdisconteerd is in de platenvorm. Dat betekent
evenwel, dat die seriecapaciteit is vastgelegd, dus dat dit streng
genomen slechts kan kloppen voor een zeer bepaald, stel signaal +
oscillator spoelen voor één bepaalde middenfrequentie en voor
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slechts één golfbereik. De practijk was. dat de fabriek een
en ander.had berekend voor de middengolven (200—550 m)
Aangezien nu de padder (seriecapaciteit) voor een langer golfbereik altijd kleiner moet zijn dan voor het middengolfbereik. is bij
een condensator, in welks platenvorm de padderwaarde voor de
middengolven is verdisconteerd, altijd door toevoeging van nog een
seriepadder, ook voor lange golf dit gedeelte volkomen in orde te
brengeh. Het condensatorstel met afzonderlijke
oscillatorsectie leent zich evenwel zeker niet ertoe om voor
een toestel met kortegolfbereiken een goede afregeling te verkrijgen.
Voor kortere golven kan men uit de grafiek vinden, dat de serie
capaciteit (padder) groter zou moeten worden en dat is voor een
sectie met extra uitgesneden platen niet op redelijk eenvoudige wijze
te verwezenlijken.
Voor de super voor alle golven is dé enige radicale oplossing een
condensatorstel met gelijke secties, waarbij alle spoelstellen geheel
omgeschakeld worden (geen kortsluiting of parallelschakeling van
gedeelten dus) en waarbij voor elk bereik afzonderlijke trimmers en
padders met de spoelen samengebouwd worden.
Het is niet aannemelijk, dat men enkel door berekening en nauw
keurige constructie de spoelen met de padders, en trimmers voor een
super met een aantal golfbereiken ineens in orde zou krijgen, zonder
bijregeling.-Daarom is voor de amateur het bouwen van een goede
éénknopssuper voor alle golven heel bezwaarlijk, wanneer hij’ niet
uitgaat van bij elkaar passende onderdelen, op welker nauwkeurige
afregeling door de fabrikant hij absoluut kan vertrouwen.
Om die afregeling zelf van meet af uit te voeren, zijn op zijn
minst een nauwkeurig geijkte, gemoduleerde hulpgenerator en een •
outputmeter nodig, terwijl hogere nauwkeurigheid pas bereikt kan
worden — en veel sneller! — met behulp van de hulpgenerator en
een voor dit doel ingerichte kathodestraaloscilloscoop.
In elk geval moet men bij alle regelingen aan -een super erom
denken, dat voor elk meetbereik de trimmers voor de kortste golven
in dat bereik en de padder voor de langste golven van het bereik
ingesteld dienen te worden.
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IX.
NADERE BESCHOUWING OVER DE GELIJKLOOP "
VUISTREGEL VOOR SNELLE BEREKENINGEN
EEN CORRECTIE-SCHAKELING.

v

Het systeem om gelijkloop te verkrijgen tussen oscillatorafstemming en signaalafstemming met behulp van de trimmer-padder-combinatie is — zoals wij reeds bespraken — op zichzelf onvolkomen.
De voornaamste reden, waarom dit onvolkomen systeem toch zo
algemeen in toepassing is gekomen en gebleven, is' wel hierin ge
legen, dat het zich laat verwezenlijken met normale meervoudige
draaicondensatoren met gelijke secties. Men kan daardoor met
dezelfde condensatoren voor verschillende golfbereiken redelijke
afregelingen tot stand brengen en enkel door een andere keuze van
spoelen en middenfrequenttransformatoren ook andere middenfrequenties toepassen.
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De noodzakelijkheid der afregeling moge voor de amateurbouwer
moeilijkheden meebrengen, aan de andere kant blijft die afregeling
ook mogelijkheden bieden voor zekere compromissen.
Als gunstigste afregeling mogen wij in het algemeen die beschou
wen, waarbij de drie punten in het afstembereik, waarvoor oscillatorfrequentie precies klopt, zo over het bereik verdeeld liggen, dat in de
daarbij ontstaande vier punten van maximale hequentie~afwijking,
de afwijkingen nergens overmatig groot worden; dat wordt dan ccn
afregeling, waarbij die afwijkingen in de bedoeldewier punten onder-
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ling ongeveer gelijke grootte bezitten. Deze ,.ideale” afregelkromme
is in figuur 27 weergegeven door de middelste, getrokken golflijn.
Om deze ideale afregelkromme te kunnen verkrijgen, is het nodig,
dat voor de gewenste middenfrequentie de zelfinductie der oscillatorspoel in de juiste verhouding staat tot de zelfinductie der
signaalspoel (of spoelen). Verder moeten de afregelpunten Xj en
x3 dan op ongeveer 1/15 van het bereik van de eindpunten af gekozen
worden, terwijl bij deze afregeling x2 in het midden van het frequentiebereik valt.
Een bruikbare vuistregel voor het bepalen van de oscillatorzelfinductie zonder grafieken en tabellen vloeit voort uit de volgende
overwegingen. De afstemcapaciteit in de osallatorkring zal, door
de trimmer-overmaat, bij het hoogfrequentie-einde van elk bereik
groter wezen dan de afstemcapaciteit in de signaalkring. Door de
padderseriecapaciteit is bij het laagfrequentie-einde van elk bereik
de oscillatorcapaciteit kleiner dan die in de signaalkring. Ergens
binnen het bereik moeten dus in de twee kringen de capaciteitswaarden gelijk zijn aan elkaar.
Als ervaringsgegeven kan men nu gebruik maken van de vuist
regel, dat deze gelijkheid der capaciteiten vcorkomt op J4 van het
frequentiebereik, gerekend vanaf het hoogfrequentie-einde.
In het middengolfbereik van 1500 tot 500 kHz nemen wij volgens
deze regel dan aan, dat bij afstemming op 1250 kHz de capaciteit in
de oscillatorkring gelijk zal zijn aan die in de signaalkring. Voor
een middenfrequentie van 465 kHz moet de verhouding van de
oscillatorzelfinductie tot die van de signaalkringzelfinductie dan zijn:
L0
1250
Ls
\1250 + 465.
Voor de constructie van d-e oscillatorspoel volgt
daaruit een eenvoudig recept, dat wij als volgt kunnen formuleren:
Stem de signaalkring af op 1250 kHz (of voor een ander bereik
op 34 van dat bereik beneden de hoogste frequentie). Maak de
oscillatorzelfinductie zo groot, dat die met dezelfde capaciteit 1250
+ 465 kHz geeft (of in het algemeen signaalfreq. + middenfre
quentie). Heel ver mis is men hiermee nooit.
Wat de gevolgen zijn, indien de oscillatorzelfinductie niet goed is
gekozen, kan ook uit fig. 27 blijken.
Is die zelfinductie te klein en regelt men trimmer en padder toch
af voor xt en x3, dan ontstaat de bovenste afregelkromme; is de
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oscillatorzelfinductie te groot, dan ontstaat de onderste kromme. Het
punt x2 verschuift in beide gevallen uit het midden en de frequentieafwijkingen worden in de ene helft van het bereik groter dan in
de andere helft.
Dit geldt natuurlijk alleen voor betrekkelijk kleine afwijkingen.
Worden ze al te groot, dan kan men de afstemmingen helemaal niet
meer met trimmer en padder over het gehele bereik benaderen.
Uit metingen aan fabriekssupers blijkt, dat sommige fabrikanten
waarschijnlijk opzettelijk naar een andere dan de zoeven als ,,ideaal’'
aangeduide afregelkromme streven en een ,,te kleine” oscillatorzelf
inductie toepassen Uit de bovenste kromme van fig. 27 ziet men,
dat daardoor de afwijkingen in frequentie voor de lagere frequenties
(langere golven) kleiner worden, ten koste van grotere afwijkingen
voor de hogere frequenties. Daarbij kan de overweging gelden, dat
de selectiviteit der signaalkringen voor de hogere frequenties in een
bereik gewoonlijk zoveel geringer is, dat grotere afwijkingen hier
minder kwaad doen, terwijl men een winst boekt voor de lagere
frequenties, waar die winst een grotere geluidsterkte levert voor de
meestal als belangrijker beschouwde zenders, althans in het bereik
der lange- en middengolven.
Intussen hebben natuurlijk velen zich ook al afgevraagd of de
schijnbaar-onvermijdelijke frequentieafwijkingen van de z.g. pa ddingkromme van fig. 27 toch niet nog op een of andere wijze
zouden zijn te corrigeren.
Bezien vanuit het middelste werkelijke gelijklooppunt x2, consta
teren wij, dat naar de kant der hogere frequenties de afwijking zich
voordoet als te hoog, zodaf hier capaciteit bijgeschakeld zou moeten
worden om dit te corrigeren. Naar de andere kant wor^n de
oscillatorfrequenties te laag.
Nu is uit de theorie bekend, dat een vast afgestemde LC-kring
zich voor hogere frequenties gedraagt als een capaciteit C', waarbij,
P2-l c.
als de frequentie p X hoger is dan de afstemfrequentie, C'— P
Als men dus een op de frequentie van het punt x2 der kromme
afgestemde LC-kring parallel schakelt aan de oscillatorkring, brengt
deze in de afstemming x2 geen verandering, maar heeft dit voor
hogere frequenties het gevolg alsof een met de frequentie toenemen
de capaciteit werd parallel geschakeld. Dat "gaat dus juist in de
goede richting voor de boven verlangde correctie,
Maar nu naar de kant der lagere frequenties. De vast afgestemde
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LC-kring gedraagt zich voor lagere frequenties als een zelfinductie
1
L. Dat is
L\ waarbij, als p nu dus kleiner wordt dan 1, L'
i — p2
een zelfinductie, die van oneindig grote waarde voor de frequentie
x2,-geleidelijk kleiner wordt voor lagere frequenties Zulk een kring
parallel aan de oscillatorkring verkleint meer en meer de zelfinductie
en verhoogt de frequentie naar de kant der hogere frequenties. Ook
dat is dus weer in de goede richting voor de verlangde correctie.
Hiermede zijn wij echter nog niet gereed voor een practische toe
passing. De variaties zijn nl. veel groter dan wij voor de correctie
nodig hebben. Dit is op zichzelf nog weer gemakkelijk te verande
ren, want door een weerstand in serie te schakelen met de afgestemde
kring kan men de invloed der variaties op de afstemming van het
geheel verminderen. Van C' en L' maakt men. met een weerstand
R in serie, de waarden C" en L":

C" —

e
1 + (co C' R)

2 en L"

=l- [■+&>'

Zowel de capaciteitstoeneming als de zelfinductie-afneming wor
den dus door een serieweerstand verminderd.
Toch biedt het correctieprobleem nog verdere moeilijkheden, want
als wij blijven uitgaan van de-ideale paddingkromme van fig. 27,
zouden de corecties, na ter weerszijden van x2 eerst toenemend te
zijn geweest, daarna moeten afnemen en voorbij x1 en x3 zelfs
moeten omkeren van teken. Daaraan is ten dele te ontkomen door
uit te gaan van een geheel andere paddingkromme, waarbij xt en x3
geheel aan de einden van het bereik of zelfs daar buiten worden
gelegd. Dat wordt dus zeer ingewikkeld en voor de practische toe
passing lang niet eenvoudig.
De reden waarom wij toch melding maken van het principe ener
dergelijke gelijkloopcorrectie, is gelegen in het feit, dat de Philipsfabrieken er in de toestellen van 1947 uitvoering aan gegeven heb
ben, zij het alleen voor het middengolfgedeelte, dat er het meest
behoefte aan heeft en waar de verhoudingen er gunstig voor zijn.
Nu het min of meer standaard-gebruik is geworden, voor de oscillatorschakeling te werken met afgestemde kring in de anodetèiding en
parallelweerstand voor de anode-gelijkstroomvoeding (zie hoofdstuk
XXVIII), lag het voor de hand, de correctiekring, afgestemd op
frequentie x2. in serie te schakelen met diè voedingsweerstand, dus
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door deze weerstand tevens de functie te laten vervullen van de
hierboven vermelde weersfand R. In de schakelingen der figuren 91a
en 91b moet de correctiekring dus in serie geschakeld worden met R4.

I

Zowel met een paar proefberekeningen als aan de hand van de
grafiek kan men zich overtuigen, dat in de bereiken voor langere
golven de padder kleiner wordt en de trimmer, groter, terwijl in het
kortegolfbereik de trimmer zeer klein wordt en de padder groot. Nu
betekent een grote padder (seriecapaciteit) voor de afstemming, dat
de invloed ervan zeer gering is. Men vindt dan ook oscillatorspoelstellen. waarbij de fabrikant voor het kortegolfbereik maar in het
geheel geen padder heeft aangebrac'ht. Dan wordt voor de korte golf
de gelijkloop verzekerd, voor zover dat gaat, enkel door de oscillator
L wat kleiner te kiezen dan de L voor de signaalkring en door verder
met een trimmer de afstemming bij te regelen in dat deel van het
golfbereik, dat men het belangrijkst acht. De geringe selectiviteit der
signaalkringen voor korte golven moet dan maar helpen, de overblijvende ongerechtigheden te bedekken.
*
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Bij de middenfrequentversterker moet men drie verschillende
punten onderscheiden:
versterking;
selectiviteit; .
voldoende frequentiebreedte.
Voor vast afgestemde kringen zijn deze drie wenselijkheden beter
met elkaar in overeenstemming te brengen dan voor variabel afstembare kringen. Het is daarvoor nodig, de kringen als bandfiltertransformatoren uit te voeren, en de super als omroepontvanger ontleent
juist zijn grote aantrekkelijkheid aan het feit, dat bij vaste afstem
ming, met vaste bandfilters werkelijk een goede selectiviteit zich laat
verenigen met een betere weergave der hoge tonen dan met scherpe,
enkelvoudige kringen.
Overigens moet zowel met ’t oog op de versterking als met t oog
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op de selectiviteit in de eerste plaats voldaan worden aan de gewone
eisen, die voor alle afstemkringen gelden.
Bij de bespreking der conversieversterking van de mengbuis vonvoor de
den we, dat — bij een gegeven conversie-steilheid'S,,
versterking een hoge Rj van de mengbuis gunstig is. Ook voor de
selectiviteit van de eerste mfr; kring is gróte Rj van de buis belang
rijk. En in de meeste gevallen, waar men maar één mfr. trap
gebruikt, is de eerste transformator (dus de eerste kring) van veel
gewicht.'
Een maat voor de selectiviteit (niet de procentuele, maar de
absolute selectiviteit, de enige die werkelijk betekenis heeft) wordt
gegeven door de verhouding L/r van de kring, als L de zelfinductie
is en r de hoogfrequentieweerstand. En aangezien de blokkeringsweerstand

R = h is ook : - = CR.
Cr

r

Het omgekeerde hiervan is een maat voor de demping (niet het
decrement, dat de afname-verhouding ener vrije trilling gedurende
1 periode aangeeft, maar de demping, dat is de afnameverhouding
ener, vrije trilling gedurende 1 seconde). Als maat voor de demping
van de kring alléén hebben we dus 1/CR.
' Als nu een buis met inw. weerstand R, aan de kring voorafgaat,
staat deze R-, parallel met de blokkeringsweerstand R en wordt de
demping
1
1
1 IR+Ri
CR + CRi ~ C
RRi
terwijl de selectiviteitsfactor dan de reciproke waarde hiervan is.
RiR
nl. C
Ri + R
Vergelijkt men dit met de vroegere uitdrukking voor de conversieveusterking, dan blijkt grote Rj voor de selectiviteit precies in
dezelfde mate van belang te zijn als voor de versterking.
Bovendien hebben wij dit voorgerekend om te laten zien, dat een
grote C voor de selectiviteit gunstig kan zijn. Te veel heerst nog —
ook bij toestel- en onderdelenfabrikanten — de misvatting, dat men
voor het verkrijgen van goede kringen steeds maar L groot en C
klein moet maken. Voor de versterking gaat dit eerder op dan voor
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de selectiviteit. Maar wij zullen zien, dat er nog meer redenen
zijn om speciaal bij middenfrequentkringen niet met al te kleine
C-waarden te werken. Het ruwweg op een klosje wikkelen van een
massa dun draad en afstemmen met een trimmercapaciteitje, zoals
wel eens voorkwam, is knoeiwerk.
Wij moeten nu verder de middenfrequentkring gaan beschouwen
als het onderdeel, dat hij vormt van een resonnantietransformator.
Tussen een sterkstroom transformator en een resonnantietransformator friet afgestemde primaire en secondaire bestaat een belangrijk
onderscheid. Terwijl bij de sterkstroomtransformator de spanning
aan de secondaire altijd hoger wordt bij sterkere koppeling tussen
de wikkelingen, bestaat voor een transformator met afgestemde
wikkelingen een zeer bepaalde koppeling, waarbij de secondaire
maximale spanning vertoont. Dit is de z.g. critische koppeling. Kop
pelt men sterker, dan daalt de secondaire spanning en gaat boven
dien de afstemkromme zich aan de top verbreden om bij nog sterkere
koppeling twee onderscheiden pieken te gaan vertonen met een
inzinking er tussen.
Voor twee kringen met zelfinducties Lj_ en L^, hoogfrequentieweerstanden rt en r,2, zuiver inductief gekoppeld, met een wederzijdsche inductie M, kan aangetoond worden, dat bij de resonnantie' frequentie de hoogste secondaire spanning wordt verkregen als
(2*f)2M2 = rir2.
Dat is dus de voorwaarde voor critische koppeling.
Aangezien de koppelingsverhouding k (altijd kleiner dan 1) zich
laat uitdrukken als
M
k_l/L,L2
en verder voor gelijke kringen L1 — L2 — L en 1*! — r2
worden gesteld en
2n[ :=

/
r kan

1
l/CL’

laat zich uit de bovenstaande uitdrukking voor de critische koppeling
afleiden:
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k2Crit. =

Cr2
L

R’

wanneer R = —de z.g. blokkeringsweerstand van elk der kringen
v->r

voorstelt.
.Wanneer men ‘hierbij de z.g. kwaliteitsfactor Q

co L

R

I/X
• Cr2

invoert, kan men ook schrijven:
kcrit — 1/Q
Hierin liggen hoogst belangrijke gegevens opgesloten voor de
constructie van middenfrequent transformatoren, die in staat moeten
zijn, om bandfilterkrommen te leveren. De bandfilterkromme met
vlakke top kan — zoals boven reeds opgemerkt — pas ontstaan bij
een koppeling, sterker dan de critische koppeling. De koppelingsgraad, die critische koppeling geeft, blijkt volgens de gegeven for
mule bij een bepaalde verhouding tussen C en L direct evenredig te
zijn met de hoogfrequentieweerstand r der kringen. Voor kringen
•met grote weerstand is dus een sterkere koppeling nodig, voor goede
kringen een kleinere. •
In de practijk met luchtspoelen kan het zelfs voorkomen, dat de
hoogfrequentieweerstand zo groot is, dat de critische koppeling zich
geheel niet laat bereiken.
Uit de metingen aan gewone afstemspoelen weet men, dat de
■hoogfrequentieweerstand altijd snel ongunstiger wordt voor de
kortste golven in het afstembereik, d.w.z. bij kleine condensatorstanden. Wanneer men nu spoelen voor middenfrequenttransformatoren maakt, die de afstemming halen met enkel een kleine trimmercapaciteit, ontstaat bij die spoelen een soortgelijke verhouding op de
middenfrequentgolf als voor een afstemspoel voor het middengolf"
bereik op 200 meter. Bij de voor bandfilterwerking noodzakelijke
koppeling wordt de selectiviteit te slecht als die spoelen niet extra
goed zijn.
•
In het algemeen zal bij een gegeven spoelconstructie de verhouding
C : L nauwkeurig uitgezocht moeten worden om de kleinst mogelijke
waarde van Cr2/L te bereiken. En het is onjuist om te menen, dat
het hier minder aankomt.op de spoelkwaliteit dan bij gewone afstem"
spoeleii, al is het ongetwijfeld gemakkelijker, goede mfr. kringen te
maken dan goede gewone afstemkringen.
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Voor bandfilterspoelen, die men inductief wenst te koppelen, liefst
met een koppeling, welke variabel is, bestaat nog een andere reden,
waarom het ongewenst lijkt, al te kleine waarden voor de afstemcapaciteiten toe te passen.
Er bestaat toch tussen twee in eikaars nabijheid opgestelde krin
gen ook nog een capacitieve koppeling. De capaciteit tussen de nietgeaarde einden van twee kringen, welke nodig is om door die
capacitieve werking reeds tot critische koppeling te geraken, is gelijk
aan de afstemcapaciteit vermenigvuldigd met de tangens van de
verlieshoek:
Ccr,t --- Cnfst. X 0 i r --- Cafst. X 7^
2n\L
Q'

Met kleine afstemcapaciteiten kan dus 1 fifiF reeds voldoende
zijn. Die capacitieve koppeling kan tegenover de inductieve tegen
werkend of meewerkend wezen. Als daarop niet is gelet, ontstaat
een zeer onoverzichtelijke situatie, die bij verandering van de afstand
tussen de kringen iets geheel anders oplevert dan men verwacht.
Een behoorlijk grote waarde voor de afstemcapaciteiten vermindert
deze storende invloed.
Men vraagt zich af, waarom nog geen enkele onderdelenfabriek
eens middenfrequenttransformatoren met een eenvoudige statische
afscherming tussen de spoelen heeft gemaakt.
In elk geval geldt het laatste argument ten gunste van tamelijk
grote afstemcapaciteit óók, wanneer men zeer goede spoelen
gebruikt, met kleine verlieshoek, hetgeen de invloed der capacitieve
koppeling verhoogt.
Practisch zijn capaciteitswaarden van 250 a 300 ju/.iF gewenst,
zowel voor 450 kHz als voor 110 kHz.
Vóór het inzjcht in hetgeen bij verandering der koppeling tussen
de transformatorkringen met de spanning aan de secondaire wikkeling gebeurt, is een beschouwing van fig. 28 nuttig. Daar zijn de
resonnantiekrommen getekend voor verschillende koppelingswaarden
k, waarbij
r
2n[L

1
Q

door de letter <5 in de figuur is voorgesteld, zodat'k/d = 1 (waarbij
k == VQ) ihet geval van critische koppeling voorstelt, hetgeen volgens
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onze te voren gegeven definitie de koppeling is, waarbij de secondaire
spanning voor de afstemfrequentie de grootste waarde aanneemt.
Wanneer de dempingen der twee kringen gelijk zijn. is bij critische
koppeling ook de secondaire spanning gelijk aan de primaire
spanning.
Tot aan de critische koppeling blijft de voetbreedte der resonnantiekromme vrijwel constant.

*A=°4-

K/è=ï

K/j.Q/7^.

— CJ

Maakt men de koppeling sterker, dan ziet men uit de figuur, dat
de spanning aan de secondaire voor de afstemfrequentie aanvankelijk weinig en daarna wat meer inzinkt, maar dat voor twee
frequenties ter weerszijden van de resonnantie de versterking gelijke
waarde blij ft'•behouden als bij critische kopjeling voor de afstem
frequentie gold, zodat de gehele kromme zich verbreedt, zonder
aanmerkelijke verbreding der voeten, met twee toppen van gelijke
hoogte als eerst de middentop.
Voor de eerste mfr. transformator komen deze theoretische ver
houdingen vrijwel met de werkelijkheid overeen. Beneden critische
koppeling is de primaire spanning veel groter dan de secondaire
spanning. Boven critische koppeling daalt de primaire spanning
beneden die der secondaire.
Is de transformator secondair sterk belast, zoals met de tweede
transformator door de diode het geval kan zijn, dan kan bij critische
koppeling de primaire spanning gemakkelijk \]/2 maal groter blijven
dan het maximum, dat de secondaire spanning bereikt.

_____________________________
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XI

middenfrequenttransformatoren
MET VARIABELE BANDBREEDTE
Bijzonder aantrekkelijk is het denkbeeld om bij een'super een
bedieningsknop aan te brengen, die door verandering der koppeling
van de middenfrequentbandfilters aan 'het toestel variabele selectivi
teit verleent.
N
Helaas is de methode niet zo mooi en afdoende als zij op het eerste
gezicht wel lijkt. Het is wel goed, daarvoor nog eens een blik te
werpen of fig. 28. Wanneer de koppeling daar van k = 2<5 teruge
bracht kan worden tot k = ö of iets minder, tast dit inderdaad de
versterking niet al te zeer aan, hetgeen móói is. Maar verder geeft
het wèlaanzienlijkezijbandafsnijding( smaller worden
van de top der afstem kromme) maar geenaanzienl ij keversma
ing van de kromme in haar geheel. Men zal
er — ten koste van de kwaliteit — iets mee bereiken tegenover zijbandgeruis, doch slechts in meer beperkte mate de selectiviteit tegen
over een naastgelegen sterke zender verbeteren. Alleen wanneer
door de zwakkere koppeling ook de invloed van belastingweerstanden vermindert, dus ö kleiner wordt, vermindert ook de voetbreedte
aanzienlijk.
En om ongestraft, d.w.z. zonder het veroorzaken van een zeer
aanmerkelijke verstemming, de koppeling van twee bandfilterkringen
te kunnen variëren, moet de bandfiltertransformator aan buitenge
woon strenge eisen voldoen, die kort samengevat hierop neerkomen:
zuiver en uitsluitend inductieve koppeling zonder spoor van capaci
teit tussen de kringen.
De redenen hiervoor zijn gelegen in de bijzondere betrekkingen,
welke in- verschillende bandfilterschakelingen bestaan tussen de
frequenties, waarvoor die bandfilters voorkeur vertonen.
Wij geven in de fig. 29—34 de hoofdvormen der verschillende
bandfilterschakelingen, zoals men die in radiotoestellen aantreft.
Daarbij stellen de fig. 29 en 30 principieel hetzelfde voor, evenals
het geval is met de fig. 31 en 32. Gewoonlijk spreekt men bij fig. 33
van inductieve koppeling, evenals bij de fig. 29 en 30, terwijl de
andere gevallen dan capacitieve koppelingen voorstellen. Wat de
karakteristieke eigenaardigheden dezer schakelingen betreft, doet
men intussen goed, dé z.g. inductieve koppeling van fig. 33 beslist te
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onderscheiden van fig. 29 en 30. Het is het verschil in karakteristieke
eigenaardigheden, waardoor fig. 29 en 30 geheel apart staan,
waarop wij met nadriik willen wijzen.
Overigens moet opgemerkt worden, dat in dit hoofdstuk de eigen
schappen der verschillende vormen van band filters worden be
schouwd, zonder de invloed van dempingsoorzaken in rekening te
brengen, 'hetgeen het overzicht zou bemoeilijken. In een later hoofd
stuk zullen bepaalde gevolgen van de onvermijdelijk steeds wel
aanwezige demping nog ter sprake komen.
Gaan wij eerst veven na, wat wij van het bandfilter eigenlijk ver
langen, dan kunnen we dit het best aldus omschrijven, dat wij een
stelsel van kringen willen hebben, dat bij afstemming op een draaggolf een behoorlijke doorlaatbreedte behoudt ter weerszijden van
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Fig. 29.
Beide zijn voorbeelden van werkelijk inductieve koppeling.

die draaggolf, zodat beide zijbanden van een telefoniezender zo
ongehinderd mogelijk mede doorgelaten worden.
Dit bereiken we, doordat meer dan critisch gekoppelde kringen
hun wee voorkeurfrequenties gaan vertonen.
Bij de schakelingen van de figuren 29 en 30, waar wij de kringen
ieder voor zich op een golflengte X = 1885 VCL afgestemd denken,
verkrijgt men door de koppeling werkelijk,-dat inplaats van die éne
voorkeurfrequentie twee andere ontstaan, de ene er onder, de andere
er boven, dus X + A en X. — A. Hoe sterker men de koppeling maakt,
des te groter wordt de afwijking A naar weeszijden, maar de draaggolf-afstemming blijft er midden tussen. Het is dus een symmetrisch
filter.
Bij al de andere schakelingen is dit anders. Het is ook niet moei
lijk in te zien, dat daar, welke grootte het koppelelement ook bezit,
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altijd één trillingsmogelijkheid bestaat, die geheel buiten het koppelelement om gaat. In fig. 31 bijv. kunnen altijd rondgaande oscillaties
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Fig. 32.

Fig. 31.

Twee manieren van tekening ener zuiver capacitieve koppeling.
optreden, waarbij de koppelcondensator voortdurend aan weerszijden
gelijke en gelijk gerichte spanning krijgt (denk aan de brugtak ener
brug van Wheatstone). Voor die rondgaande oscillaties staat L met
L en C met C in serie, zodat men een kring heeft met 2 L en
C,
waarvoor X - 1885 vCL. Eén der koppelingsgolven blijft hier dus
steeds gelijk.
Precies hetzelfde is het geval voor fig. 33, waarop men — om dit
aannemelijk te maken — ook precies dezelfde redenering kan toe
passen.
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Fig. 33.
Deze koppeling door een gemeenschap
pelijke zelfinductie is niet gelijkwaardig
aan fig. 29 en 30.
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Fig. 34.
Nog een vorm van capacitieve
koppeling.

En het geldt ook voor fig. 34 al ligt het daar niet zo duidelijk voor
de hand. De koppelingsgolven voor dit systeem zijn X en X + 2 A.
Men zal zich nu enigszins kunnen voorstellen, wat de toestand
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wordt, wanneer een middenfrequentbandfilter volgens fig. 29, indien
men de inductieve koppeling daarvan vergroot door de spoelen
dichter bij elkaar te brengen, tevens een toenemende capacitieve
koppeling krijgt volgens fig. 34. Behalve de koppelingspieken / + zl
en X— A treden dan ook nog voorkeurfrequenties op, overeenko
mende met X en X -F 2 A
De afstemkromme wordt daardoor naar één kant scheef en hoger
en tevens is het, alsof ‘men het midden der afstemming van X ver
schuift naar X + Aj. Op die wijze komt van de bandfilterwerking,
die men zich voorstelde, niets terecht en kan ook naar de kant der
langere golven (lagere frequenties) de selectiviteit tegenover een
naastliggende zender geheel onvoldoende worden.
Wij hebben er in het vorig hoofdstuk al op gewezen, dat de
invloed ener eventueel aanwezige capacitieve koppeling groter is.
naar mate de kring een kleinere afstemcondensator heeft, reden
waarom te kleine afstemcapaciteiten in middenfrequenttransformatoren uit den boze zijn, vooral wanneer men ze variabele koppeling
geeft.
Overigens zou daarom dan ook een statische afscherming tussen,
de spoelen steeds aangebracht behoren te worden.
Het is werkelijk 'haast ongelooflijk, hoe in omroeptoestellen van
internationale reputatie tégen de hier uiteengezette, elementaire
eisen, welke aan de onderdelen van supers zijn te'stellen, is gezon
digd om maar iets schijnbaar nieuws en bijzonders te produceren.
Een bekende Engelse 9-krings super uit het jaar 1935 bleek een
volslagen gemis aan slectiviteit te vertonen, zodat Zeesen tussen
Droitwich en R. Paris practisch niet te vinden-was; de fabrikant
beweerde in een correspondentie, dat hij het toestel geen ,,kwaliteit
kon geven als hij het selectiever maakte.
Twee supers van verschillend fabrikaat, uit hetzelfde jaar, voor
zien van „variabele selectiviteit” bleken bij het draaien aan de
selectiviteitsknop bijna een half kanaal te verstemmen, zodat in de
,,kwaliteits”-stand een hoog geraas werd verkregen, dat de aan
wezigheid van hoge tonen scheen te moeten bewijzen, maar enkel een
vervormingsverschijnsel door de onjuiste afstemming was.
Supers met kg. bereiken en met middenfrequenties omstreeks 110
kHz, waardoor tussen spiegelafstemming en juiste afstemming het
verschil niet- is. te horen, zijn ook bij massa’s in handen van het
publiek gekomen.
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De superheterodyne heeft inderdaad in de latere jaren getoond,
iets veel beters te kunnen zijn dan men er aanvankelijk van had
gemaakt. Zie ook hoofdstuk XXX.
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DE DIODE-DETECTOR
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Alleen voor superschakelingen met het alleruiterste minimum aan
versterkersbuizen komt een gewone roosterdetector in aanmerking,
bij voorkeur dan een als zodanig geschakelde hoogfrequent penthode
In het algemeen evenwel zal men als detector voor het middenfrequentsignaal een diode toepassen.
De diode is een detector, welke bij uitstek geschikt is voor het
detecteren van sterke signalen van meer dan enkele (liefst van enige
tientallen) “volts. Alleen voor de allerzwakste signalen is de detectie
kwadratisch, omdat de karakteristiek aan de voet altijd over een
klein gebied gebogen is. Voor signalen met 100 % modulatie zou
die kleine bocht beneden in de karakteristiek altijd enige vervorming
opleveren, zij het dan ook voor zeer sterke signalen verwaarloosbaar
weinig; volle 100 % modulatie komt evenwel practisch niet voor en
de zuiver lineaire werking voor sterke signalen schept derhalve de
mogelijkheid ener practisch vervormingvrije detectie.
Beschouwen wij enkel het gedeelte ener diode-schakeling, dat in
fig. 35 is getekend, dan kunnen wij zeggen, dat inderdaad de aan
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Fig. 35’.

•" de belastingweerstand Rt optredende laagfrequente trillingen, voor
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niet al te zwakke signalen, zelfs al zijn dit tot nagenoeg 100 %
gemoduleerd, vervormingvrij zullen zijn.
Nu moeten die laagfrequente trillingen evenwel van weerstand Ri
worden afgenomen en aan een versterker of eindbuis toegevoerd.
Eén der eenvoudigste methoden om dit te doen. is het toepassen der
schakeling van fig. 36. Staat 'het glijcontact op R, voor grootste
signaalsterkte geheel naar links, dan ligt de lekweerstand R-, der
versterkerbuis- hier parallel aan R, (via een condensator, die zo groot
wordt genomen, dat die voor de lfr. trillingen verwaarloosbare weer
stand heeft). De wisselstroombelastingweerstand is thans R| met R.j
parallel, terwijl voor de door de detectie ontstaande gelijkstroomcomponent de belastingweerstand R] is gebleven.
Waarom dit verschil in wissel- en gelijkstrooinbelasting vervor
ming kan opleveren, is door redenering als volgt te verklaren. De
laagfrequente wisselstroom moet óók door de diode vloeien. Nu
kan de stroom door de diode wél betrekkelijk onbeperkt toenemen,
maar hij kan niet verder afnemen dan totdat de gelijkstroom nul is.
Nadert de modulatie tot 100 %, dan betekent dit het ontstaan ener
laagfrequente wisselspanning, gelijk aan de draaggolfspanning, die
de gelijkstroom veroorzaakte. De laagfrequente wisselspanning
werkt evenwel op een kleinere belastingweerstand (Ri en R2
parallel) en zal dus een stroom willen veroorzaken met topwaarden,
groter dan de waarde van de'gelijk
stroom. Hierbij kunnen wel de naar
boven gerichte toppen van deze wis
selstroom ontstaan, maar in de andere
richting worden zij afgesneden en in
plaats van een sinuskromme als in
fig. 37 links, ontstaat de afgeplatte
kromme van fig. 37 rechts.
In hét geval van fig. 36 zou deze vervorming voorkomen kunnen
worden door R2 weg te laten en de koppelcondensator kort te
sluiten. Dan wordt de neg. rsp. der versterkerbuis evenwel ten dele
bepaald door de gelijkspanning aan Rj, afhankelijk van de sterkte
van het hfr. signaal en van de instelling van het glijcontact; bij sterk
signaal kan de versterkerbuis dan zo ver dichtgedrukt worden, dat
daarin plaatgelijkrichting van het reeds gedetecteerde signaal optreedt.
Precies hetzelfde kan gebeuren als men de scheidingscondensator en
Ro weglaat in fig. 38, die de diodeschakeling weergeeft, zoals die
wordt, wanneer de voorafgaande hfr. kring aan aarde ligt. Daarom
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wordt er in beide gevallen gewoonlijk tóch de voorkeur aan gegeven,
mèt scheidingscondensator
en mèt R2 te werk te gaan.
±
-A
De vervorming door vero
schil in gelijk- en wisselo
o
.t
1 stroomweerstand treedt dan
o
o
_T op voor modulatiediepten,
mr
die groter zijn dan Rw : Rg,
Fig. 38
hetgeen in ’de gevallen van
fig. 36 en fig. 38 wil zeggen, dat bij instelling der sterkteregeling op
maximum de grootste onvervormd blijvende modulatiediepte bepaald
door

ë

:

^TlTlF
f TT f

R,R2
r2
: R. —
R, + R2
Ri + R2
Is de sterkteregeling niet op maximum gesteld, dan staat R^
slechts met een deel van R parallel; daardoor blijft de wisselstroomweerstand Rw der schakeling dan groter en wordt ook bij grotere
modulatiediepte nog geen vervorming ondervonden.
Het is van belang, erop te letten, dat in dit opzicht de getekende
schakelingen, waar de diodebelastingweerstand tevens sterkteregelingspotentiometer is, beslist de voorkeur verdienen boven variaties,
waarbij bijv. R, vast zou wezen, maar R2 als potentiometer voor
sterkteregeling zou zijn uitge• voerd, zoals in fig 39. Daar blijft
Ro steeds aan de gehele Rj paral
lel staan en heeft men niet het
§ ±
voordeel, dat voor sterke signalen
/?S T
o
grotere modulatiediepte toelaat
baar blijft. Uit dit oogpunt is het
• dus gewenst, de belastingweerstand zelf tevens als potentioFig. 39.
meter voor de sterkteregeling te
gebruiken; een nadeel ervan is, dat door de gelijkspanning aan de
belastingweerstand een daarop aangebracht glijcontact licht enig
gekraak veroorzaakt.
Voor zeer zwakke signalen blijft altijd een wat grotere modulatie
diepte toelaatbaar dan uit de verhouding Rw : Rg volgt. Dit hangt
samen met de gelijkstroom van een paar micro-ampères, die in een
diodecircuit altijd vloeit, ook als er géén signaal is. Voor zeer zwak-
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ke signalen vormt die onbetekenende stroom, veroorzaakt door de
z.g. temperatuurpotentiaal van de kathode, een kleine reserve, die
ten gevolge heeft, dat de in fig. 31 afgebeelde afplatting der onder
ste modulatietoppen eerst bij grotere modulatiediepte optreedt, dan
men berekent.
Uit dit laatste zou men de op zichzelf juiste conclusie kunnen
trekken, dat het mogelijk moet zijn, bij diodedetectie de vervorming
bij grote modulatiediepte geheel te voorkomen, door aan de diode
een opzettelijk wat grotere ruststroom te geven, waartoe men de
belastingweerstand niet direct aan kathode zou moeten verbinden,
doch een kleine positieve spanning zou moeten aanbrengen, zodat
de diode met een kleine positieve plaatspanning zou werken.
Helaas heeft de toepassing van dit denkbeeld een bedenkelijke
zijde, omdat de demping, welke de diode daardoor uitoefent op de
voorafgaande hfr. kring, voor zwakke en middelmatig sterke
signalen ernstig wordt verergerd. Grotere demping door de diode
betekent verlies aan geluidsterkte èn verlies aan selectiviteit. Daarom
speelt die dempingskwestie een belangrijke rol, ook bij hetgeen wij
verder nog kunnen bedenken om de vervorming bij grote modulatie
diepte zoveel mogelijk te voorkomen.
Wanneer geheel geen signaal binnenkomt, vormt de diode een
aan de kring parallel geschakelde dempingsweerstand, waarvan de
grootte geheel bepaald wordt door de zoeven genoemde ruststroom I
en de temperatuurpotentiaal VT; de daaruit af te leiden diodeweer,stand VT : I kan 60.000 a 70.000 ohm zijn. Dat is voor een mcrderne,
goede kring, een funeste dempingsweerstand. Gelukkig vindt men,
dat bij aanwezigheid van een signaal de effectieve weerstand groter
wordt, naarmate het signaal sterker is.
Er ontstaat toch door het signaal een gelijkspanning aan de
belastingweerstand, welke gelijkspanning het djodeplaatje negatief
maakt tegenover kathode. Daardoor is de diode in deze toestand
gedurende het grootste deel ener hfr periode een absolute isolator
en wordt slechts gedurende korte momenten in de positieve toppen
der hfr. spanning enige stroom doorgelaten. Daardoor nadert‘de
dempingsweerstand van de diodeschakeling voor zeer sterke signalen
tenslotte tot een waarde, die gelijk is aan de helft van de belasting
weerstand. Dit geldt voor de in fig. 35, 36 en 39 getekende schake
lingen, waarbij de belastingweerstand in serie met de dioderuimte
aan de voorafgaande kring parallel ligt. Voor schakelingen zoals
fig. 38, waarbij belastingweerstand en diode beiden parallel aan de
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kring liggen, nadert de waarde van de aequivalente dempingsweerstand tot 3 van de grootte van de belastingweerstand.
In fig. 40 is in een grafiek uitgezet, hoe bij een indirect verhitte
diode bij een belastingweerstand van 0.5 megohm de dempingsweerstand in de schakeling
A
van fig. 39 verloopt voor
280000
verschillende signaalsterk
240000
ten vm. Van ongeveer
2ooooo 70.000 ohm voor signaal
nul neemt de waarde toe
f60000
tot 0.25 megohm als max
120000
imum. Tevens is hier
80000
met streep-puntlijn aangegeven hoe die dem40000
pingsweerstand zou ver
o
OOI Q02
Cf
?
5
10 20 50 V vm
lopen,. als men — zoals
boven
besproken — een
Fiq. 40.
hulpspanning
positieve
van l.3 volt zou aanbrengen. Men zal inzien, dat het verloop van-die
lijn duidt op een verergering, van de demping, die men niet zonder
meer kan accepteren.
Aangezien het weglaten van de scheidingscondensator tussen
diode en volgende versterkerbuis en het verwijderen van de lekweerstand dier buis, al evenmin een algemeen bruikbaar middel blijkt
om diode-vervorming te voorkomen, als het aanleggen ener positieve
spanning, zullen wij moeten nagaan, hoe die vervorming, ontstaande
door het verschil in gelijk- en wisselstroombelasting, althans zo
gering mogelijk kan worden gemaakt.
Het is een vervorming, die pas begint voor grotere modulatie**
diepten dan aangegeven door de verhouding
R2
Ri 4* Ro
waarin Rt de gelijkstroombelastingweerstand voorstelt en Ro de
voor wisselstroom daarmee parallel staande lekweerstand der vol
gende buis. Deze vorm kunnen we een tot 1 naderende waarde geven
öf door Rx klein te kiezen, öf R2 groot.
Geen van beiden kunnen we evenwel onbeperkt uitvoeren. Ter
wille van geringe demping zou Ri juist zo groot mogelijk moeten
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zijn; en met de lekweerstand ener versterkerbuis zijn wij spoedig aan
de grens, waar gevaar voor omgekeerde roosterstroom door rooster'
emissie ontstaat; bij gewone versterkerbuizen mag men met R2 niet
boven 1.5 megohm gaan, bij eindbuizen zelfs niet boven 0.75 megohm
en alleen voor varibuizen mag 2.5 megohm worden aangenomen.
Wanneer — zoals dat bij schakelingen voor automatische sterkte'
regeling voorkomt — weerstanden zich bevinden in de roosterkring
van 2 of 3 buizen tegelijk, mag de gezamenlijke weerstandwaarde
zelfs maar
of J/3 zijn van hetgeen volgens bovenstaande voor één
buis als veilig is te beschouwen.
Gaat men uit van een R2, die niet groter mag zijn dan 1.5 MQ
en een Rlf die men liefst niet kleiner maakt dan 0.5 M.Q, dan wordt
de modulatiediepte, die stellig nog veilig is voor vervorming, dus
1.5
-= 75 %.
0.5 +1.5
In verband met hetgeen is opgemerkt over de gunstiger situatie
voor sterke signalen, waarbij men de sterkteregeling niet volop
indraait en de eveneens gunstiger verhouding voor zeer zwakke
signalen, is dit compromis overigens wel aannemelijk, vooropgesteld,
dat men werkelijk d.e diodebelastingweerstand R\ inderdaad als
sterkteregelingspotentiometer gebruikt.

XIII
EENVOUDIGE AUTOMATISCHE STERKTEREGELING
Wanneer wij nu overgaan tot de beschouwing van diode-schake'
lingen voor automatische sterkteregeling, stelt fig. 41 één der meest
eenvoudige vormen daarvan voor. Afgezien daarvan, dat hier Ri
een klein deel vormt van de gelijkstroombelastingweerstand, die
totaal uit R! + R2 bestaat, waarbij Ri met Ct en C2 een hoog'
frequentontkoppeling uitmaakt, komt fig. 41 geheel overeen met fig36, behalve dat voor de a.s.r. de weerstand R4 en ontkoppelingscon'
densator C4 is aangebracht. Aan R,2 ontstaat, door de gelijkrichting,
behalve het laagfrequente signaal , een gelijkspanning, ongeveer gelijk
aan de topwaarde der op de diode komende draaggolf, waarbij de
bovenzijde van R,2 negatief wordt tegenover aarde. Die negatieve
spanning wordt door de met a.s.r. aangeduide leiding gevoerd naar
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de roosterkring van een regelbuis. Beschouwd ten opzichte van de
diode en de daarmede verbonden kring, staat nu met de belastingweerstand R2 niet alleen R3 parallel, maar ook R4. Ter voorkoming
van aanzienlijke demping op de kring moet R4 weer groot zijn.

C3

I

rL II
Ri

—m
Cl

R2

ï

ASR

m—
RA

t

Fig. 41.

!n de roosterkring der in de sterkteregeling opgenomen buis liggen
R4 en R2 in serie. Is de regelbuis dus een varibuis, die 2.5 megohm
in haar roosterkring mag hebben, en blijft R2 evenals straks 0.5
megohm, dan mag R.| hoogstens 2 M/2 zijn. (Rlf die 20.000 a 50,000
Q kan zijn. rekenen wij maar niet mee). De parallelschakeling van
R3 = 1.5M.C2 en R., = 2M_Q levert een waarde van 0.85
parallel aan de belastingweerstand R2 van 0.5 Mi2, waaruit nu als
veilige modulatiediepte volgt
0.85
= 63 %.
0.5 + 0.85
Daarin gaan we dus beslist achteruit.
Zo lang men niet met schakelingen voor automatische sterkte
regeling heeft te doen, is een overmaat aan Ifr. versterking gunstig,
omdat de lfr. sterkteregeling dan slechts gedeeltelijk ingedraaid zal
behoeven te worden en de parallelschakeling van andere weerstanden aan de belastingweerstand slechts een deel van de gelijkstroombelastingweerstand betreft, waardoor de wisselstroombelasting meer
gelijk blijft aan de gelijkstroombelasting.
Men merke evenwel op, dat filterweerstanden voor a.s.r., zoals
R4 in fig. 41, altijd voor wisselspanning aan de gehele belastingweerstand R2 parallel staan en dus schadelijker zijn.
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Wanneer in fig. 41 de lfr. versterking zo groot is, dat de regeling
op R2 altijd voor 1/1 Ode deel ingedraaid staat, wordt de invloed van
2
parallel
R3 verwaarloosbaar gering en hebben we alleen R4
aan R2 = 0.5 M.Q over, waardoor de veilige modulatie-diepte
2
= 80%
2 + 0.5
zal.zijn, in plaats van de zoeven berekende 63 %. Dat is dus zelfs
bij de schakeling voor a.s.r. niet onbelangrijk beter, zo lang men de
filterweerstand R4 groot kan laten blijven. Wil men evenwel regelen
op 2 buizen in plaats van op één, zoals wij bij de berekeningen over
fig. 41 onderstelden, dan moet men om veilig te blijven ten aanzien
van omgekeerde roosterstroom, R4 op de helft verkleinen, hetgeen
de condities weer ongunstiger maakt. Dan blijft, om de veilige
modulatiediepte hoger te houden, alleen nog 'het middel over, dat
men ook R2 kleiner maakt, waardoor evenwel de demping op de
kring verergert en de selectiviteit geschaad wordt.
Men dient bij elk toestelontwerp van geval tot geval te beoordelen,
o'f door experiment na te gaan, in hoeverre de selectiviteit van het
mfr. gedeelte het lijden kan, de veilige modulatiediepte aldus op te
voeren,-en aan de andere kant te overwegen of het werkelijk nodig
is.
Bij de dimensionering der onderdelen, waarmee wij hier bezig
zijn, moet intussen ook op nog iets anders gelet worden. Via de
weerstand R4 willen‘we aan de regelbuis alléén de door de detectie
aan R2 ontstaande gelijkspanning toevoeren. Daarin zijn ook nog
de laagfrequente wisselspanningen aanwezig; daarom juist is de
weerstand R4 met de betrekkelijk grote condensator C4 nodig als
filter, dat de wisselspanningen afleidt. De grootte van R4 en C4
bepaalt tevens de snelheid of traagheid, waarmee veranderingen in
de gelijkspanning in geval van sluiering zich aan de regelbuis mededelen. De tijdconstantevanhet filter, die wij vinden uit
R4'X C4, mag als R in megohms en C in pF is uitgedrukt, niet .
groter zijn dan 0.1, zodat bij een weerstand van.2 M_Q de conden
sator C4 hoogstens 0.05 pF wordt. Bij 'een super voor korte golven
beneden 100 m, waar zeer snelle sluieringen kunnen voorkomen, zal
men met voordeel soms de tijdconstante tot 10 maal kleiner kunnen
houden, zodat voor C4 slechts 0.005 pF is te nemen bij een R4 van
2 MQ. Al te kleine tijdconstante doet evenwel de kans ontstaan, dat
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de sterkteregeling op de modulatie gaat reageren en dat moet men
voorkomen.
Tussen twee haakjes zij opgemerkt, dat voor de koppelcondensator C3 en de lekweerstand R3 der versterkerbuis een dergelijke
verhouding is in acht te nemen. Daarbij interesseert ons weliswaar
niet de tijdconstante als zodanig, maar slechts de laagfrequente
spanningsverdeling, waarbij (ook voor de lage tonen) zo weinig
mogelijk in C3 verloren mag gaan. Dat laat zich eveneens uitdruk
ken in een bepaalde waarde voor het product R3 X C3, dat minstens
0.05 moet zijn, zodat voor R3 = 1.5 M.Q èen C3 van minstens 0.03
/*F past. Deze waarde mag evenwel ook gerust groter zijn (waaruit
blijkt , dat de tijdconstante als zodanig geen rol speelt).
Zeer belangrijk is het, dat op de plaats van C4 een condensator
wordt gebruikt van zo volmaakt mogelijke isolatie. Als men in het
filter een R4 van 2 MO laat voorafgaan, zou een isolatieweerstand
van eveneens 2 M_Q voor C4 betekenen, dat de helft der regelspanning eenvoudig verloren ging. Elke condensator, die men monteert,
zeker als het een reeds eerder in een ander toestel gebruikte en her
haaldelijk met de soldeerbout bewerkte is, dient vooraf gecontroleerd ,
te worden.
Maar ook moet men erom denken, dat wanneer de eerste verster
kerbuis in een toestel in de regeling is opgenomen en de antenneaansluiting direct in verbinding staat met de eerste roosterkring, een
slechte isolatie van de antenne eveneens een groot deel der regelspanning kan doen weglekken. Een antenne seriecondensator dient
dan uit voorzorg steeds in het toestelschema te worden opgenomen.
De eenvoudige schakeling voor a.s.r., tot zover hier behandeld,
eist slechts het gebruik ener enkele diode. Het biedt geen voordeel,in dit geval het tweede diodeplaatje, afgezonderd van de detectie,
voor de a.s.r. te bezigen. Integendeel zou men daarmee — zoals
nader zal blijken — de selectiviteit slechts schaden. Het veel .
gevolgde gebruik om de twee diodeplaatjes, als ze niet afzonderlijk
worden gebruikt, maar door te verbinden, bevelen we niet bepaald
•aan. Wij achten verbinding van het niet gebruikte plaatje met
kathode beter.
Thans moeten wij iets zeggen over de mate der regeling,
die men kan verkrijgen.
In eenvoudige supers laat men de a.s.r. veelal werken op slechts
één buis, waarvoor dan gewoonlijk de middenfrequentbuis wordt
gekozen, dus die, welke direct aan de diode vooraf gaat.
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Noemen wij de versterking van die laatste trap k, dan zal een
draaggolftopspanning VP op het rooster der mfr. buis een topspanning Va = kVg aan de diode doen optreden. De hoogste regelspanning, welke door de gelijkrichting kan ontstaan, is deze topspanning.
De hoogste neg. rsp., die de mfr. buis dus door deze regeling krijgt.
- is kV„ (de kleinste vaste neg. rsp. van ongeveer 1.5 V, die door
een kathodeweerstand zal zijn verkregen, laten we even buiten
rekening). Nu zal ter voorkoming van vervorming in de mfr. trap de
neg. rsp. groter moeten zijn dan de hoogste topspanning van de
draaggolf in gemoduleerde toestand; rekenden wij op 100 % modu
latie, dan zou de neg. rsp. minstens altijd 2VC moeten zijn (het
dubbele van de ongemoduleerde draaggolfspanning), waaruit volgt,
dat kVg minstens = 2VR moet wezen, dus de versterking k van de
trap, direct aan de diode voorafgaande, niet minder dan 2-voudigRekent men alleen op zeer zwakke modulatie, dan moet k toch ruim
de waarde 1 behouden. Heeft'men dus een mfr. trap, welks maximale
versterking bijv. 80 is, dan kan men door regeling van die ene trap
zonder vervorming niet meer dan 40- a 80-voudig terugregelen. En
Jioe kleiner de maximale versterking van mfr. buis 4- mfr. transfor
mator, des te kleiner wordt ook het mogelijke regelbereik met die
ene 'buis. Niet alleen uit een oogpunt van selectiviteit, maar ook
uit dat van regelmogelijkheid, is bij deze eenvoudigste a.s.r. het
klein houden der demping op de mfr. kringen dus ter wille van de
versterking ook van groot belang.
Past men regeling toe op twee buizen met gelijke regelkarakteristiek, terwijl men ze ook dezelfde spanningen toevoert (hfr. buis en
mfr. buis in een super met hfr. trap vóór de mengbuis bijv.)dan wordt
door de buis, welke direct aan de diode voorafgaat, weer de uiterste
grens bepaald, waartoe de regeling zonder vervorming kan gaan.
Kan die dan een 40-voudige versterkingsvermindering lijden, dan is
voor de eerste buis de vermindering der steilheid óók 40-voudig en
kan men totaal 40 X 40 = 1600-voudig terugregelen.
Een grotere regelmogelijkheid met dezelfde buizen is vaak te
verkrijgen, wanneer men aan de tweede slechts een deel, bijv. de
helft der regelspanning toevoert, door de a.s.r. leiding naar deze
buis van het midden van de belastingweerstand af te takken. (Fig.
42). Dan zal deze buis toch pas 'bij een totaal 2 X grotere regelspan
ning de toelaatbare grens bereiken en de eerste buis, die geen gevaar
loopt voor overbelasting,, wordt door de 2e grotere spanning verder
teruggeregeld.
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Men merke op, dat hierdoor niet voor gelijke veldsterkte een
sterkere terugregeling wordt verkregen, maar een regeling, die voor
grotere veldsterkten nog deugdelijk blijft.
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Fig. 42.

Bij metingen omtrent de werking der a.s.r. met gemoduleerde
meetzender en outputmeter moet men voorzichtig zijn om geen zeer
geflatteerde uitkomsten te verkrijgen door in het overbelastinggebied te komen. De versterking daalt daarbij n.1. door roosterstroom
en het lijkt daardoor alsof de regeling goed blijft over een veel groter
gebied dan werkelijk bestreken wordt. Men moet bij de meting vanaf
het sterkste signaal, dat nog geen overbelasting geeft, terugregelen
en niet omgekeerd.
Berekeningen over de werking der a.s.r. kan men ook niet verrich
ten door uit te gaan van bepaalde signaalsterkten in de antenne.
Men moet vanaf de uitgang of ingang van de laagfrequentversterker
terugrekenen en kan de resultaten uitzetten in een kromme; daaruit
kan men dan vinden, welk effect een willekeurige signaalsterkte .op
het eerste rooster zal hebben. Voor de berekening zie men Radio ,
Nieuws nos. 5 en 6 van 1934.
Fig. 43 laat een tweetal berekende regelkrommen zien, de ene van
een toestel, waarbij alleen één varibuis AF 2 de regelspanning
toegevoerd krijgt,' de tweede Van een super, waarbij de mengbuis
AK 1 en mfr. buis AF 2 beide geregeld worden; de hoogste regel
spanning bedraagt in beide gevallen slechts 5 volt. Men ziet, dat met
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regeling op 2 buizen een voor de signaalconstantheid veel mee
afdóende regeling ontstaat, maar bij een over de gehele linie verlaagc
niveau.
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Fig. 43.
Kromme I: regeling op de mfr. buis.alléén.
Kromme II: regeling op mfr. buis en mengbuis.

Dat laatste vormt een practisch bezwaar. Wanneer men buizen
met een snellere regelkarakteristiek kiest of enige vorm van versterking voor de regelspann-ing zou aanbrengen, dan wel de regeling zou
laten werken op nog meer buizen, doet dat bezwaar zich steeds
■ sterker gevoelen.
Bij alle methoden óm de toeneming der laagfrequente output van
sterkere signalen méér te beknotten en dus een hogere graad van
constantheid der geluidsterkte te bereiken, ontstaat de behoefte om
tevens het gehele niveau der hoogfrequentversterking weer omhoog
te brengen.
Uit déze. behoefte is het systeem der z-9. „vertraagde” automatische sterkteregeling voortgesproten. Daarbij laat men de volle ver"
sterking onaangetast tot aan die signaalsterkte, waarbij een bruikbare
laagfrequente output is verkregen. Boven deze signaalsterkte kan
dan eventueel naar een des te sterker werkende regeling worden
gestreefd.
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XIV
VERTRAAGDE A.S.R.

In fig. 44 is een regelkromme weergegeven van dezelfde super met
AK 1 en AF 2. waarvoor de onderste kromme van fig. 43 geldt,
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Fig. 44.
- •
Kromme III: regeling op 2 buizen met enige „vertraging”.
Gestippeld: grotere vertraging, waarbij versterkte regelspanning is toegepast.
maar nu met een matige „vertraging”. Men ziet, dat dit vooral ten
goede komt aan de gevoeligheid voor zwakke signalen. Waar wij
thans gaan bespreken, hoe die „vertraging” wordt bereikt, willen
wij nog even de aandacht erop vestigen, dat het gevaar bij een
super voor last van ontvangst op spiegelafstemmingen hiermede
aanzienlijk toeneemt. Zowel aan de preselectie als aan de middenfrequentselectiviteit worden bij toestellen met a.s.r. in 'het algemeen
hogere eisen gesteld, maar voor vertraagde a.s.r. geldt dit in het
bijzonder. Bij instelling op de spiegelafstemming komt het signaal
uit zichzelf zwakker binnen, maar daardoor stelt het toestel zich op
hoogste versterking in, zodat de verzwakking door de selectie minder
effectief wordt dan wanneer er geen a.s.r. was.
De principeele schakeling voor vertraagde a.s.r., waarvoor in het
algemeen een dubbeldiode nodig is te achten, vindt men in fig. 45.
Aan de secondaire van de mfr. transformator is de gewone schakeling
voor de signaaldetectie aan gebracht. De gelijkrichting van het hfr.
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signaal voor het verkrijgen der a.s.r.-spanning is geheel gescheidei—
van de signaaldetectie; het tweede diodeplaatje is hier n.1. via eerr
koppelcondensatortje va
Vg.
10 a 100 /lpF (het be—
hoeft alleen de midden—
Hl- frequentie door te late:
T
en kan dus klein zijn) —
verbonden met de pri-—
maire van de mfr. transformator. Dat laatste is
Vff.
niet principieel en wij
Fig. 45.
zullen de voor- en nadelen ervan nog bespreken. Principieel is het gebruik van het afzoner ijke diodeplaatje, dat nu via een eigen belastingweerstand met
„aarde” kan worden verbonden, terwijl de kathode der diode in
ver inding is gebracht met de kathode der volgende versterkerbuis,
waar oor het tweede diodeplaatje tegenover de kathode der diode op
eenze e negatieve spanning wordt gebracht als het rooster der
versterkerbuis. Die - negatieve spanning van het diodeplaatje ten
opzichte van de eigen kathode is de vertragingsspanning. Wil men
ie vertragingsspanning groter maken dan de neg roosterspanning
van de volgende buis, dan moet de voorspanmng voor de diode op
^ andere wijze worden verkregen. Een kleinere vertragingsspanning is
" te verkrijgen door een aftakking op de kathodeweerstand.
Men zal inzien, dat de tweede diode nu pas kan gelijkrichten,
wanneer het toegevoegde signaal zo sterk is, dat de positieve
draag golftoppen 'boven de vertragingsspanning uit komen. De
signaaldiode werkt dus normaal, ook voor de zwakste signalen reeds,
maar de a.s.r. diode werkt pas voor signalen, die boven een bepaald
niveau komen.
De a.s.r.-leiding .(Vg in fig. 45) voert op de gewone wijze naar
de roosterkringen of roosterlekweerstanden van de in de regeling
opgenomen varilampen. Het is misschien niet overbodig om op te
merken, dat het diodeplaatje voor de a.s.r. weliswaar negatief is ten
opzichte van de kathode der diode, maar zonder signaal geen span
ning heeft tegenover aarde, zodat de in de regeling opgenomen
buizen geen extra negatieve voorspanning krijgen. Pas wanneer de
a.s.r. diode begint gelijk te richten, ontstaat gelijkspanning aan de
belastingweerstand tussen aarde en diode-plaatje en wordt dus de
neg. rsp. der in de regeling opgenomen buizen verhoogd.
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De schakeling van de belastingweerstand der a.s.r. diode is anders
dan die der signaaldiode. Ten opzichte van de kring, waaraan zij
verbonden zijn, staan de signaaldiode en haar belastingweerstand in
serie, terwijl de a.s.r. diode en haar belastingweerstand beide parallel
staan op de betreffende kring. De demping van een aldus gescha
kelde diode is
zoals wij reeds opmerkten — anders dan bij de
signaaldiode werd besproken; door de vertragingsspanning is voor
zwakke signalen alléén de weerstand als demping aanwezig; voor
sterke signalen wordt het in deze schakeling alsof de weerstand tot
V/3 harer waarde was (eruggebracht, zodat deze demping bij gelijke
weer'standswaarde nog iets erger zou worden dan bij de schakeling
der signaaldiode. Een zo hoog mogelijke waarde is derhalve van veel
belang. Bij de keuze dier waarde moet evenwel rekening, gehouden
worden met de noodzakelijkheid om in de a.s.r.-leiding naar de
roosterkringen der in de regeling opgenomen buizen nog weer
ontkoppelingen aan te brengen, zoals R.j in fig. 41 en met de daar
voor behandelde regelen voor de maximale grootte der weerstanden
in roosterkringen van vari-buizen.
De extra-demping, door het afzonderlijk gebruik der tweede diode
veroorzaakt, is voor versterking en selectiviteit van de mfr. trap een
nadeel. Met het verbinden der a.s.r diode aan de primaire van de
mfr. transformator beoogt men een verdeling der dempingen over de
twee kringen en het behoud ener hogere selectiviteit voor het signaal,
terwijl het ook een voordeel wordt geacht, dat de gewoonlijk aan de
primaire heersende, iets hogere signaalspanning dan aan de
secondaire, voor de a.s.r. wordt gebezigd.
Het laatste argument gaat uit van de gedachte, dat het bij
,.vertraagde” a.s.r. van voordeel zou wezen, wanneer men vanaf het (
ogenblik, dat de regeling begint, hogere spanning ter beschikking
zou krijgen. Hierbij valt op te merken, dat ofschoon tot op zekere
hoogte het toevoeren der regelspanning aan méér versterkerbuizen
overeenkomstige gevolgen heeft als het toepassen van versterkte*
regelspanning, het effect toch niet geheel het zelfde is.
In beide gevallen wordt voor een gegeven signaalsterkte het
detectorsignaal verkleind, zodat een grotere laagfrequentversterking
nodig is om de eindbuis vol te sturen. Men drukt dit ook wel zo uit.
dat in dit geval dedetecto r-g evoeligheid groter moet zijn,
dat wil zeggen dat met een kleinere spanning aan de detector de
uitsturing van de eindtrap wordt bereikt.
Maar terwijl bij versterking der regelspanning met een hogere
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negatieve spanning op de roosters der versterkerbuizen wordt ge
werkt, heeft het opnemen van een groter aantal buizen in de regeling
ten gevolge, dat voor gelijk signaal de regelspanning van elk dier
buizen juist kleiner wordt. Zo kan versterkte regelspanning ten
gevolge hebben, dat de mfr. buis wordt overbelast, terwijl het
opnemen van méér buizen in de regeling het bezwaar kan opleveren,
dat de buizen te veel blijven werken in de later te bespreken ,,zak’
harer vervormingsl^arakteristiek.
Voordat wij verder op dat punt doorgaan, willen wij op een
bepaald voordeel wijzen, dat aan het gebruik der afzonderlijke diode
voor a.s.r. is verbonden boven fig. 41. De verergerde ongelijkheid in
wissel- en gelijkstroombelasting voor de signaaldiode. die in fig. 41
de grens voor de veilige modulatiediepte nog weer verlaagde ten
opzichte van de gewone diodeschakeling, is door de scheiding tussen
de twee dioden in fig. 45 weggenomen. Ook wanneer men — zoals
in fig. 46 aangegeven, waar de schakeling voor vertraagde a.s.r.
met een gecombineerde duo-diodetriode is getekend — de spanning
voor de tweede diode eveneens aan de secondaire van de mfr.
transformator ontleent, blijft dit voordeel gehandhaafd. De koppelcondensator met het tweede diodeplaatje (fig 46) is toch zo klein te
kiezen (10 a 100
dat voor de laagfrequente wisselspanningen
de dempingsweerstand der tweede diode geen rol speelt.
Bij elk supérontwerp, dat men gaat uitvoeren, zal men de voor- en
nadelen van verbinding der a.s.r. diode met de 2de kring van de
mfr. transformator volgens fig. 46 of met de 1ste volgens fig. 45
ASR
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tegen elkaar moeten afwegen en eventueel door proberen moeten
„vaststellen. Fig. 45 brengt het gevaar mede, dat door de inwendige
capaciteit tussen de plaatjes in de duodiode, maar veel meer nog
door de bedrading, de capaciteit tussen de niet-geaarde einden der
twee wikkelingen van de mfr. transformator zodanig wordt ver
groot, dat de zuiver inductieve koppeling tussen de wikkelingen
wordt verstoord. Hoe critiek de invloed van enige extra-capaciteit
hier kan zijn, is in hoofdstuk X over mfr. transformatoren uiteen
gezet. Werken inductieve en capacitieve koppeling elkaar tegen, dan
kan een groot verlies aan versterking ontstaan; versterken zij elkaar,
dan wordt de doorlaatbreedte van het bandfilter vergroot en de
selectiviteit slecht. Onderlinge bedradingscapaciteit, die vooral bij
versterkerbuizen met ingebouwde dioden groot kan zijn, doordat de
aansluitingen dicht bij elkaar komen, zou men door afscherming van
de leiding der a.s.r. diode kunnen trachten te voorkomen. Dan moet
echter de trimming van de mfr. transformator nageregeld worden.
Soms is dan de verbinding van fig. 46 nog te prefereren.
Een extra bezwaar ontstaat bij verbinding van het tweede diodeplaatje aan de primaire van de transformator, wanneer men een
transformator gebruikt, waarvan de koppeling met 't oog op de
regeling der selectiviteit variabel is. Daarbij is de verstoring door een
kleine extra capacitieve koppeling nog ernstiger.
Omtrent fig. 46 zij nog opgemerkt, dat deze toont hoe men, door
aan de versterkerbuis een grotere kathodeweerstand te geven dan
voor de neg. rsp. nodig is, een grotere, eventueel regelbare vertragingsspanning kan verkrijgen, Dit laat zich precies zo in fig. 45
toepassen.
Een moeilijkheid, die wel eens als een ietwat raadselachtig verschijnsel wordt beschouwd, kan zich bij de schakelingen van fig. '45
en 46 voordoen, wanneer de ontkoppelingscondensator van de
kathodeweerstand der versterkerbuis te klein is, of wanneer die
condensator, aannemende dat die van het electrölytische type is, op
de lange duur uitdroogt.
Men doet dan de ervaring op, dat de sterkteregeïing niet meer
goed werkt, in zoverre dat het geluid met sterkteregeïing op nul, niet
meer verdwijnt. Dat is dus een kwaal, die zich door veroudering
van de condensator kan gaan voordoen bij een toestel, dat die fout
vroeger niet vertoonde.
De oorzaak is gelegen in het feit. dat de niet-geaarde, maar in een

:

i

i

,

j
■

M

86

1

HOOFDSTUK XIV

schermbus gemonteerde middenfrequentkring steeds een niet te
verwaarlozen capaciteit tegenover aarde bezit. Die capaciteit vormt
■met de als sterkteregelaar dienende belastingweerstand der signaaldiode en met de ontkoppelcondensator voor de kathodeweerstand
een gesloten kring via de aardleiding en aan die kring staat steeds
op de belastingweerstand de volle laag frequente signaalspanning.
Bij onvoldoende ontkoppeling kan er dus signaalspanning komen op
de kathodeweerstand der versterkerbuis, buiten de sterkteregeling
om.~ Herstel dezer fout moet steeds worden gezocht in verbetering
der ontkoppeling van de kathodeweerstand.
Ofschoon wij gezien hebben, dat de schakeling voor vertraagde
a.s.r. een voor de' totale gevoeligheid gunstiger regelkromme levert
en het daarbij noodzakelijke gebruik ener afzonderlijke a.s.r.-diode
het gevaar voor vervorming bij grote modulatiediepte vermindert,
staat daar behalve de extra demping van de mfr.kring nog een extra,
vervormingsgevaar tegenover.
Voor de gewone, eenvoudige a.s.r. berekenden wij, dat voor een
signaaltopspanning Vp op het rooster der mfr.buis,' als deze k-voudig
versterkt,, dus de topspanning op de diode kVp wordt, en ook de
gelijkspanning, die als regelspanning ontstaat, ongeveer kVp zal
wezen, de versterking k, waartoe de mfr.buis teruggeregeld mag
worden, 1 a 2-voudig zal zijn. Met een vertragingsspanning Vvertr'
wordt de regelspanning evenwel slechts kV„—V vorl r. en moet, ter (
voorkoming van vervorming in de mfr.trap kVK—V vert r. groter dan
1 a 2 X V„ blijven, dus in elk geval

kVK> Vp + V vortr.
Een enigszins aanzienlijke vertragingsspanning brengt dus mede,
dat de versterking k voor de laatste buis vóór de diode minder terug
geregeld mag worden. En in elk geval zou, voor gelijke terugregeling
als bij eenvoudige a.s.r. zonder vertraging, de output van de mfr.
buis met het bedrag der vertragingsspanning vergroot moeten,
worden.
Bij toestellen, die nauw berekend zijn om met een minimum aan
buizen uit te komen, kan vertraagde a.s.r. daarom voeren tot vervorm
ming door overbelasting in het mfr.-gedeelte.
Er is daarom alles voor te zeggen om een vertragingsspanning
van enige betekenis niet aan te.brengen, tenzij men vóór de mfr.buis
nóg een in de regeling betrokken buis heeft, die sneller regelt dan
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de mfr. buis. In dit verband zij er de aandacht op gevestigd, dat in
een super met voorafgaande hfr. buis de varihexode -AH 1 of EH 2
als zeer s^nel regelende buis dienst kan doen, maar ook een AF 3 of •
EF 9, wanneer men die een tot bijv. 60 volt verlaagde schermroosterspanning geeft.
Uit een oogpunt van veiligheid tegenover kruismodulatie en ver
vorming door modulatieverdieping is evenwel het werken met varibuizen met ..lange staart" en versterkte regelspanning beter.
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XV
VERSTERKING DER A.S.R. SPANNING
In hoofdzaak zijn er twee methoden om versterkte regelspanningen
te verkrijgen. Men kan de reeds via de diode verkregen regelgelijkspanning versterken, hetgeen dus een gelijkstroomversterker vereist;
of men kan uit de mfr. transformator, behalve naar de signaaldiode,
tevens naar het rooster ener extra mfr. buis gaan, waarachter een
aparte diode de nu nog eens versterkte mfr. trillingen gelijkricht en
zo in eens een sterkere regelspanning laten ontstaan.
Uit meer dan één oogpunt
is de tweede methode ogen
_ -L i ETC
schijnlijk de meest aanlokke
±3
lijke.
_L i
Een ontwerp ervoor geeft
fig. 47. Boven de aardlijn in <*»r
het schema ziet men aan de
mfr. transformator alleen de
gewone signaaldetectie met
daarop volgende Ifr. verster
Fig. 47.
king verbonden. Onder de
aardlijn is de gehele a.s.r. versterker getekend. Van een deel der
primaire van de mfr. transformator is de verbinding afgetakt naar
het stuurrooster der als extra lamp gekozen diode-triode; de
potentiometer voor deze aftakking kan zeer hoge weerstand hebben;
er zou ook een aftakking gemaakt kunnen zijn op de spoel, maar wie
er proeven mee zou willen doen,'zal er eerst nog wel eens wat aan
in te stellen hebben; vandaar dat de potentiometer is getekend.
In de plaatkring van de a.s.r-versterker bevindt zich een hfr.
< “T“ ° *> T“
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smoorspoel. Deze aperiodische uitvoering van de versterker is mis
schien het best om in geen geval de stabiliteit in gevaar te brengen.,
Via cond. C is een kopeling met 'het diodeplaatje aangebracht, dat
nu de versterkte spanning voor de a.s.r. moet leveren. De belastingweerstand R der diode is aan ,,aarde' verbonden, terwijl in de
kathode-leiding van het triodegedeelte een grote kathode-weerstand
ligt. Aan de diode ontstaat daardoor een vertragingsspanning, die
veel groter kan zijn dan de neg. rsp. voor de triode. De in het schema
aangegeven waarden zijn ontleend aan een willekeurige proefneming;
zij geven alleen een idee van 'mogelijke grootten. De van het diode
plaatje uitgaande a.s.r.-leiding moet op de gewone wijze ontkoppeld
worden.
De in het oog springende voordelen van deze opzet zijn, dat
practisch geen schade behoeft te worden gedaan aan de selectiviteit,
dat de signaaldetectie-inrichting geen toevoegsel krijgt, die de veilige
modulatiediepte aantasten en dat men fn de a.s.r.-leiding ook alle
ontkoppelingsmaatregelen kan aanbrengen, zonder dat die op de
overige werking enige invloed hebben.
Het is evenwel nog
niet zo eenvoudig, de
aftakking op de mfr.
transformator, de neg.
oer
ut
4
rsp. der hulpbuis — in
-vtt
verband met haar veren
sterkingsfactor de instelling der ver
tragingsspanning, in de
L
«*
best
mogelijke overeen
TCt»
stemming met elkaar te
:
tE
brengen.
Een voorbeeld van
de andere methode,
Fig. 48.
met behulp van een
gelijkstroomversterker, ziet men in fig. 48, ontleend aan een ontwerp
van de medewerker der Wireless World. W. F. Cocking en
toegepast in een bouwschema van genoemd blad. (Quality Amplifier
Super).
Deze methode vereist de beschikking over een hogere spanning
van het plaatstroomapparaat dan gewoonlijk, want aan de weerstan
den R7 en R8 moet een spanning staan van 110 a 120 volt beneden
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de potentiaal der aardleiding. Ook ontstaan hierdoor grote span
ningsverschillen tussen de verschillende kathoden, dus tussen deze
kathoden en de gloeidraden.
Om de werking na te gaan. lette men allereerst erop, dat de diode
juist omgekeerd aan de mfr. kring is verbonden als in vorige
schema’s, n.1. niet de kathode aan het hoogpotentiaaleind, terwijl de
diode-plaatjes voor hoog- en laagfrequente trillingen capacitief aan
aarde liggen via Ci(. Het doel dezer omkering der verbindingen is
geweest, aan de beiastingweerstand R^ een positieve regelspanning
te krijgen in plaats van een negatieve, omdat door de tussenvoeging
van de versterker een omkering der polariteit plaats heeft.
Sterke signalen geven aan de extra buis V een meer positieve
roosterspanning, waardoor plaatstroom gaat lopen door R6 en de
anode van buis V negatief wordt tegenover aarde, terwijl de a.s.r.
leiding aan dit versterkt-negatieve punt is verbonden. Bij de instel
ling is weerstand Rs zo groot gemaakt, dat buis V een neg. rsp.
heeft, gelijk aan de afknijpspanning + - de gewenste vertragingsspanning. Zij neemt dus. zolang de. signalen niet boven de vertragingsspanning uit komen, geen plaatstroom. Zo lang is er dus geen
stroom door R,; en blijft de a.s.r. lijn op aardpotentiaal.
De gelijkspanning-verdeling is zodanig, dat de diodeplaatjes géén
spanning hebben ten opzichte van de eigen kathode, ofschoon zij in
rust vrij sterk negatief zijn tegenover de kathode van buis V.
Uft hetgeen verder hierboven is gezegd over de spanningsverdeling over de kathoden volgt, dat bij deze opzet altijd hier of daar
in het toestel tussen gloeidraad en kathode spanningsverschillen
ontstaan, die niet meer geheel veilig zijn. De hoogste, veilig toelaat
bare verschillen zijn toch voor de tegenwoordige buizen 50 volt;
voor oudere typen kunnen reeds veel eerder'moeilijkheden ontstaan.
Verder is in gelijk-wisselstroom-toestellen het stelsel geheel niet toe
te passen, omdat men daar niet over de vereiste extra spanning kan
beschikken.
Ook- uit het oogpunt van hetgeen met beiastingweerstand R2
wordt parallel geschakeld, is het systeem minder goed dan dat van
fig. 47.
Hierbij willen wij een algemene opmerking maken over de moge
lijkheid om de demping, die diode-schakelingen aanbrengen op de
mfr. transformator, te verminderen. De demping van een beiasting
weerstand op een kring kan men altijd verkleinen door die weer
stand niet parallel aan de gehele kring aan te bréngen, maar
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aan een aftakking op de kring. Natuurlijk bestaat het gevaar, dat
hierdoor de versterking ongunstig wordt beïnvloed en wij hebben
gezien, dat met 't oog op vervorming in het mfr. gedeelte de ver
sterking van de mfr. trap niet al te klein mag worden. Tot op zekere
hoogte geeft dempingsvermindering evenwel ook altijd nog een
winst aan versterking. Er is dus altijd een aftakking te vinden, waar
men betere 'selectiviteit bereikt, zonder dat de versterking nog ach
teruitloopt. Helaas ligt een aftakking op de helft, zoals door
fabrikanten van mfr. transformatoren wel eens wordt aangebracht,
doorgaans te laag. Toch kan men die aftakking op de helft dikwijls
met voordeel nog gebruiken. De versterking Wordt er minder dan 2X
kleiner door en de_démping wordt 2X2 dus 4-voudig verminderd.
XVI
BEZWAREN EN ONVOLKOMENHEDEN
VAN A.S.R.-SCHAKELINGEN
Tot nu toe hebben wij in onze beschouwingen over onvertraagde
en vertraagde a.s.r. in hoofdzaak slechts het eerst voor de hand
liggende doel hiervan in het oog gevat, n.1. het zoveel mogelijk
constant houden der signaalsterkte.
Het lijkt nuttig, er nog nadrukkélijk op te wijzen, dat het mecha
nisme uitsluitend reageert op de draaggolfsterkte der binnenkomende
zenders en ook niét anders mag reageren dan daarop. Verschillen in
gemiddelde modulatiediepte van die zenders worden dus niet
genivelleerd. En van een absoluut constant houden — bijv. tijdens
sluiering — kan met de besproken middelen ook geen sprake zijn,
want de a.s.r.-diode kan een sterkere regelspanning voor een sterkere
zender slechts leveren, juist omdat die ook inderdaad een sterker
signaal blijft geven. Verschillen blijven er dus, ook al past men ver
sterkte regelspanning toe.
En nu moeten wij een aantal andere gezichtspunten in het oog
vatten, die hierbij te pas komen en die ons in verschillende opzichten
dwingen tot compromissen bij de toestelbouw.
Het eerste, dat men opmerkt bij een toestel met een vergedreven
a.s.r. zonder'vertraging is geringe gevoeligheid en onmogelijkheid
om de eindbuis tot volle uitsturing te brengen. Om dat te verhelpen,
is de vertraagde a.s.r. bedacht. De vertraging is een noodzakelijke
Verbetering.
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Maar als men nu een behoorlijke vertragingsspanning aanbrengt
en een daar bovenuit snel toenemende regelspanning weet te verkrij
gen, dus een zeer werkzame a.s.r., vertoont het toestel de onaange
name eigenschap, dat het tussen de afstemmingen op sterkere
zenders in, bijzonder sterk opkomende storingsgeruischen hoorbaar
doet worden. Het is dus erg onrustig tijdens het draaien aan de
afstemknop en ook tijdens sluieringsinzinkingen.
Dit is de reden waarom weer allerlei voorzieningen zijn bedacht
om z.g. „stille afstemming" te verkrijgen. De voornaamste
methoden hiervoor zullen wij in een later hoofdstuk nog bespreken.
Zij komen echter daarop neer. dat 'zij alle ontvangst beneden het
sterkteniveau, waar de a.s.r. begint te werken, onderdrukken; het
voordeel der ..vertraging", dat deze voor zwakke signalen de volle
versterking handhaaft, gaat dus weer verloren, zolang de inrichting
voor „stille afstemming" werkt.
Hierdoor is in de latere jaren een neiging ontstaan om die gehele
complicatie liever te vermijden door het compromis te aanvaarden,
dat men de vertragingsspanning tamelijk klein houdt en de regel
spanning maar wat minder snel laat opkomen. Dan ontstaat welis
waar een regelkromme, die niet zo vlak verloopt, zodat de signalen
niet zó constant gehouden worden als wel mogelijk zou wezen, maar
daartegenover staat, dat het toestel rustiger is tijdens het afstemmen
en tijdens sluiering.
Voor niet al te groot maken der vertragingsspanning pleit ook de
omstandigheid, dat alle varilampen een eigenaardigheid vertonen in
hun vervormingskarakteristiek. Wanneer aan zulk een buis -«en
signaalspanning wordt toegevoerd, treedt daarin (doordat de
karakteristiek der varibuis principieel niet recht kan zijn) een zekere
mate van modulatieverdieping en modulatievervorming op en. bij
verschillende steilheden, die de buis onder invloed ener regelspan
ning aanneemt, varieëren die vervormingspercentages, terwijl het
gevaar voor kruismodulatie daarmede evenredig verandert. De
algemene vorm der vervormingskarakteristiek komt overeen met die, _
welke men in fig. 49 vindt aangegeven voor de ECH 3. Uit de figuur
blijkt, dat over het geheel voor kleinere steilheden (grotere regelspanningen) de signaalspanning, die de buis verdraagt, zonder
bepaalde vervormingspercentages te overschrijden, toeneemt. Er is
echter in het begin (rechts in de figuur), waar de steilheid bij nog
kleine regelspanning haar eerste daling ondergaat — van 0.4 tot 0.1
m A-/V — een ;,zak" in de'karakteristiek. Over dat eerste stukje is
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de waarde van de veilig verdragen signaalspanning af nemend. Dat
is een reden om ernaar te streven, dat bij nog niet al te grote signaal
spanning de regelspanning al zo groot zal wezen, dat dit gevaarlijke
punt in de karakteristiek is gepasseerd.
Vi(mVeff)
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Fig. 49.
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Om dit te bereiken, mag de vertragingsspanning vooral niet te
groot wezen. Ook mag men bij een apparaat met voorversterking (en
bijv. 2 mfr. buizen) niet al te veel buizen in de regeling opnemen,
want daardoor blijven de regelspanningen klein in verhouding tot de
signaalspanningen en dreigt het apparaat juist veel in de ,,zak der
vervormingskarakteristiek te werken.
Overigens brengt dit argument voor een niet -zeer grote vertragingsspanning mede, dat men de regelspanning óok weer niet te
snel mag laten oplopen (de regelkarakteristiek niet al te vlak mag
maken) aangezien dan weer de gehele regelkarakteristiek bij kleine
vertragingsspanning op te laag niveau blijft. Dan moet men dus wel
. genoegen nemen met een regeling, die de signalen niet zo heel ideaal
constant houdt.
Wie voor het eerst kennis neemt van al deze tegenstrijdige overwegingen, die bij het a.s.r.-probleem te pas komen, zal het terecht
een -moeilijk vraagstuk gaan vinden, hoe men in de practijk tussen de
klippen door kan zeile;n. Daaromtrent willen we nog opmerken, dat
bij eenvoudige ontwerpen met een minimum aantal buizen de oplos
sing nog niet zo ingewikkeld blijkt. De zaak is moeilijker naarmate
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men met een groots opgezet apparaat heeft te maken. Men kan
echter, als men eenmaal weet, wat allemaal hierbij een rol speelt, de
uitweg voldoende vinden door proberen, als men bij de bouw van
een meer ingewikkeld toestel maar bij voorbaat erop rekent, dat het
nodig kan wezen, de regelspanningen voor verschillende in de
regeling opgenomen buizen afzonderlijk te kunnen aftakken en die
aftakkingen achterna nog gemakkelijk bij de beproeving te kunnen
wijzigen.
Nu wij intussen tot de conclusie moeten komen, dat langs de tot *
hiertoe beschouwde wegen een ideale constanthouding van signalen,
ook bij sluiering. eigenlijk niet is te verkrijgen, is het van belang,
er de aandacht op te vestigen, dat langs een andere weg de moge
lijkheid tot het aanbrengen ener verbetering nog open staat.
De gehele tot dusver beschouwde automatische sterkteregeling
berust op het beïnvloeden van hoogfrequentversterking, mengversterking en middenfrequentversterking. Daarbij regelt men de buizen
aan welker versterking het ontstaan der regelspanning juist te
danken is. Dat veroorzaakt de tegenstrijdigheden en complicaties,
die wij besproken hebben. Het is echter denkbaar, dat men ook de
laagfrequentversterkingindea. s.r. betrekt. Dan krijgt
men een regeling, die op het ontstaan der regelspanning niet terug
werkt.
Het gewone regelen van noogfrequentbuizen noemt men ach
ter w a a r t s r e g e 1 e n. het toepassen van regelspanning op laagfrequentbuizen wordt aangeduid als voorwaarts regelen.
Met gewone hoogfrequent-varibuizen, die als laagfrequentversterkers zouden worden gebruikt, kan men dit niet goed doen, maar er
is althans één speciale buis voor in de handel; dat is de EFM 1 met
6,3 volts gloeidraad. In de 4-volts serie en batterijseries ontbreekt
dit type.
Nu is de EFM 1 een combinatie van een varipenthode met een
afstemindicator (toveroog) en die combinatie kan eigenlijk niet
helemaal gelukkig worden genoemd, want zó als de buis nu eenmaal
geconstrueerd is, staat het gebruik ter verbetering van de a.s.r. steeds
in de weg aan de functie van de afstemindicator en omgekeerd is bij
verlangen naar een goede afstemindicator niet voldoende profijt te
trekken van de buis als regellamp. Dat komt doordat niet alleen
varibuis en indicator in één ballon zijn samengebracht, maar boven
dien zo geconstrueerd, dat zij beiden steeds op dezelfde spanning
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moeten reageren. Nu zou het voor de varibuis gewenst zijn, daaraan
steeds de „vertraagde" regelspanning toe te voeren, maar de
indicator moet liever reageren op de onvertraagde spanning, die door
de signaalgelijkrichting ontstaat; anders krijgt men slechts indicaties
voor de sterkste zenders alleen. Dit is klaarblijkelijk de reden, waar
om de buis in de toestelconstructies weinig toepassing heeft
gevonden.
Dat is jammer, omdat in een aanvullende automatische sterkteregeling in het laagfrequentgedeelte de logische oplossing voor de
meeste moeilijkheden op de wég naar een ideale a.s.r. ligt.
Wil men de EFM 1 inderdaad ervoor gebruiken, dan doet men
het best, de werking van de indicator daarbij geheel te negeren en
een afzonderlijke andere indicator aan te brengen. Verder zullen wij
moeten wachten tot er een andere buis komt van deze soort, die niet
door een verkeerd aangebracht aanhangsel overbodig duur is
gewotden.
XVII
DE DRIE-DIODEN-SCHAKELING VAN PHILIPS
Aan het einde van het zondenregister der automatische sterkteregeling zijn wij neg altijd niet.
Dat het toepassen ener vertragingsspanuing- een nuttige en nood
zakelijke aanvulling en verbetering vormt van het systeem hebben
wij reeds nadrukkelijk gezegd.
Toch brengt ook het vertraagd inzetten van de regeling nog weer
zijn eigen bezwaren mede voor de weergavekwaliteit. Door de vergroting van de demping van de kring, waarop de met vertragingwerkende a.s.r.-diode is aangesloten, telkens als de spanningen aan
de-kring de vertragingsspanning overschrijden, ontstaat een modulatie-vervorming, die zich openbaart als een niet volkomen gaafheid
van de weergave. Dit is een vervorming, die misschien niet dadelijk
iederèen opvaLt. Zij doet zich bij vele toestellen nog voor.'
Door Philips is intussen een schakeling voor vertraagde a.s.r.
ontworpen, waarbij de kwaal wordt vermeden. Dit is de z.g. driedioden-schakeling, waarvan fig. 50 de toepassing laat zien met
behulp der speciaal hiervoor vervaardigde 3-voudige diode EAB 1.
Als nevenfiguur-is de van onderen geziene sokkel dezer buis /nedè
aangegeven; de op één kathode werkende drie diode-plaatjes in de
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buis zijn n.1. niet geheel gelijkwaardig en het is van belang, de aan
wijzingen der bijgeschreven nummering te volgen.
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Fig. 50.

Diode d3 wordt als signaaldiode aan de secondaire van de laatste
mfr. transformator aangesloten, d! als gewone a.s.r.-diode aan de
primaire van die transformator. De capaciteit tussen d3 en dt is het
kleinst, zodat op deze wijze cfe koppeling van de transformator zo
min mogelijk door een extra capacitieve koppeling wordt beïnvloed.
Omtrent de werking der schakeling valt het volgende mede te
delen.
De gewone a.s.r.-diode dt is via een weerstand R3 verbonden met
d2 en d2 is via een zeer grote weerstand R2 aan een positieve hulpspanning V,, gelegd, afgenomen van een potentiometer over de
voedingsspanning van het toestel. Door R2 en diode d2 loopt, zo
lang geen sterk signaal binnenkomt, een gelijkstroom naar aarde;
R2 is heel groot gekozen om die stroom onschadelijk te doen blijven
voor d2; de geleidende toestand van d2 brengt mede, dat men het
punt a kan beschouwen als direct geaard. Zelfs wanneer R4 niet aan
wezig zou zijn, werkt d| dus met R3 als belastingweerstand reeds
voor de zwakste signalen als gewone a.s.r.-diode, waarvan men
een onvertraagde regelspanning kan afals dit gewenst wordt
nemen.
Sterkere signalen maken de diode d^ en dus ook het punt b toenemend negatief. Daardoor zal nu ook de positieve spanning van
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punt a tegenover de kathode afnemen, totdat het punt wordt bereikt,
waar d2 niet meer geleidend is en ook punt a negatief wordt. Vanaf
dit moment ontstaat voor de sterkere signalen vertraagde regèlspanniflg aan punt a.
Om ons een denkbeeld te kunnen vormen van de grootte der
hierbij optredende vertragingsspanning, is een tamelijk ingewikkel
de berekening nodig, maar bij benadering kunnen wij daarvoor
1 + Vb =r- volt stellen.
k2
De weerstand R4 komt in die uitdrukking niet voor; die weerstand
heeft slechts ten doel om te zorgen, dat de condensator C zich
voldoende snel kan ontladen opdat de regelspanning eventuele
variaties in signaalsterkte snel genoeg volgt. Bij een waarde voor C
van 0,05 a 0.1 /.tF kunnen R3 en R[ beiden 1 MV zijn. terwijl men
goed doet. vóór R2 7 a 10 M_Q aan te houden. Men kan dan door de
keuze van V1( de vertraging verder bepalen.
Aangezien thans verscheidene versterker- en eindbuizen reeds
ingebouwde dioden bezitten, zal het niet nodig zijn. voor toepassing
der 3-diodenschakeling steeds gebruik te maken van de EAB 1,
maar zal men ook uit de ingebouwde dioden een keuze kunnen
doen voor de verschillende functies. Een voorbeeld hiervan geeft
fig. 51. waar een EBC 3 als laagfrequentvocrversterker en een
EBL 1 als eindbuis zijn ondersteld.
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Nu zal, wanneer men een moderne, steile eindbuis in een toestel
nog door een laagfrequentbuis laat voorafgaan, de versterking zó
groot zijn, dat een tegenkoppeling in deze versterker niet alleen
mogelijk wordt om de vervorming klein te houden, maar ook
gewenst en noodzakelijk om de overmaat van versterking te temperen.
Een tegenkoppeling uit de secondaire van de luidsprekertransformator of van de anode der eindbuis op een deel van de kathodeweerstand der voorafgaande buis ligt dan het meest voor de hand. In
het gegeven schema is daarom met de aanwezigheid van zulk een
tegenkoppeling rekening gehouden en om de detectie geheel onaf
hankelijk te doen zijn van al hetgeen in de versterker gebeurt, is als
signaaldiode één der in de eindbuis opgenomene gekozen, aangezien
bij keuze van één der dioden in de EBC 3 voor de signaaldetectie, de
door de tegen koppelingsspanningen met de modulatie
op en neer dansende spanning der kathode last zou kunnen veroor
zaken. En bovendien is voor alle zekerheid de kathode 4er eindbuis
niet via een kathodeweerstand maar direct geaard, terwijl de neg.
rsp. voor de eindbuis wordt ontleend aan de weerstand Rq tussen
..aarde” en minus voedingsspanning.
Overigens geldt voor de werking der schakeling volgens fig. 51
geheel dezelfde verklaring als voor die volgens fig. 50 en zijn de
overeenkomstige onderdelen in de twee schema's gelijk geletterd.
Het zal duidelijk zijn, dat dj hier de a.s.r.-diode is, die zowel de
vertraagde als de onvertraagde regelspanning levert, terwijl de
eigenlijk slechts de functie heeft van een schakelaar, die op het
gewenste moment een verbreking tot stand brengt. Juist de omstan
digheid dat d[ vanaf het zwakste signaal direct in werking komt,
zodat de demping, die d| uitoefent op de kring waaraan deze diode
is verbonden, voortdurend aanwezig blijft, zonder plotselinge overgang, is de oorzaak van de meer gunstige werking van het systeem.
Eén bezwaar is eraan verbonden, n.1. dat men niet aan één of
meer buizen slechts een deel van de vertraagde spanning kan toe
voeren. Men kan wél van de onvertraagde regelspanning een
gedeelte afnemen, n.1. door een aftakking te maken op R4.
Ook moet er rekening mee gehouden worden, dat zonder signaal
het punt a, dus de leiding a.s.r. vertr., in werkelijkheid niet geheel op
aardpotentiaal komt te staan, maar op een kleine positieve spanning,
want de dioderuimte bezit inderdaad een zekere weerstand. Het kan
gewenst zijn, hiermede rekening te houden bij het bepalen der
waarden voor de kathodeweerstanden der buizen, die in dq vertraag-
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de regeling worden opgenomen. Om de bedoelde, kleine positieve
spanning te compenseren, moet men die weerstanden iets groter
kiezen dan normaal.
XVIII
DE GIL- EN FLUITTONEN BIJ SUPERS
Ófschoon de normale selectiviteit — dat is de selectie tegenover
zenders die in frequentie direct grenzen aan de gewenste zender —
bij de super door de vast afgestemde middenfrequentversterker ge
makkelijk hoger opgevoerd kan worden dan bij een cascade-toestel,
is daarentegen de ontvangst met een super onderhevig aan allerlei
andere storingsmogelijkheden, die zich bij een gewoon toestel niet
voordoen.
Reeds in-hoofdstuk II hebben wij stilgestaan bij de mogelijkheid
ener tweede afstemming, waar men een zender kan horen, de s p i eg e 1 a f s te m m i n g, en bij de daarmee samenhangende mogelijk
heid, dat gelijktijdig met de gewenste frequentie op dezelfde afstem
ming nog een andere wordt gehoord, despiegelfrequentie.
Deze twee soorten van verschijnselen kunnen in nog meer geval
len voorkomen, wanneer harmonischen van de oscillatorfrequentie en
van de ontvangen signaalfrequentie in het spel komen. Wat de
oscillator betreft, kan men zeggen, dat die wel nooit vrij zal wezen
van harmonischen. En wat aangaat de ontvangen zenders, behoeft
men nog niet eens aan te nemen, dat die zelf harmonischen zullen
uitzenden van merkbare sterkte, aangezien bij aanwezigheid van
enige gelijkrichting in de mengbuis of in daaraan voorafgaande
buizen, ook zeker harmonischen van de zender frequenties in het ont
vangtoestel zullen ontstaan.
Noemen wij de middenfrequentie M, het signaal S, de afstemming
van het toestel s, zodat de oscillatorfrequentie s + M zal zijn, terwijl
verder a het ranggetal van de signaalharmonische en b dat van de
oscillatorharmonische aangeeft, dan zal S ontvangen worden op de
afstemming s als:
b(s + M) —aS = M of aS — b(s + M)=M, dus als
s =

aS ±M —M.
b

Evenzo, kunnen wij een algemene vprm afleiden voor het geval,
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waarin een signaal S gestoord zal worden door een stoorsignaal s,
als het toestel op S staat afgestemd; a is ditmaal het ranggetal
van een harmonische van het stoorsignaal. De storing doet zich voor
als: b(S + M) — as = M of as — b(S + M) = M, dus als
s —

b(S + M) ± M

:1

a

De aard der storing in het laatstbeschouwde geval zal meestal
niet een door elkaar heen hoorbaar worden van twee modulaties
zijn. In het algemeen zal de stoorder s slechts tamelijk zwak kunnen
doordringen en daarbij zal dit stoorsignaal zelf of zijn harmonische
met b(S + M) niet precies de middenfrequentie M vormen; de in
de middenfrequentvei sterker door de stoorder gevormde draaggolf
zal iets afwijken van de door het signaal gevormde middenfrequentdraaggolf. Daardoor zal tussen die twee een interferentiefluitje
(combinatietrilling) ontstaan en aangezien ons gehoor voor derge
lijke aanhoudende tonen bijzonder gevoelig is, zal het fluitje reeds
onze aandacht trekken, terwijl de modulatie van de stoorder nog
beneden de goed waarneembare grens blijft.
Hierbij valt op te merken, dat de stoorder s ook een harmonische
van het signaal S zelf kan wezen!
Neemt men in acht, dat a en b beiden gelijk kunnen zijn aan 1 of
aan elk groter heel getal (ook ongelijk), dan vallen onder .onze
formuleaal de volgende gevallen:
1. Stoorder is de spiegelfrequentie.
2. Stoorder heeft een frequentie, die met een harmonische van
de oscillator ongeveer de middenfrequentie vormt.
3. Stoorder is een harmonische van het signaal, die met een
harmonische van de oscillator ongeveer de middenfrequentie
levert.
4. Stoorder heeft een harmonische, die met een harmonische van
de oscillator ongeveer de middenfrequentie levert.
En daarmede is het aantal fluitjes veroorzakende mogelijkeheden nog niet uitgeput, want het kan nog zijn, dat
5. Een signaal, ongeveer gelijk aan de middenfrequentie dringt
in de mfr. versterker door.
6. Een signaal, ongeveer gelijk aan de oscillatorfrequentie, dringt
tot in de mengtrap door.
7. Een signaal, ongeveer gelijk aan de spiegelfrequentie van de
oscillator dringt tot in de mengtrap door.
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Uit deze opsomming blijkt, van 'hoeveel belang het zou wezen,
de oscillator geheel vrij van harmonischen te kunnen houden.
Overigens is tegen de meeste der genoemde storingsoorzaken een
goede pres electie, d.w.z. selectiviteit vóór de mengtrap het
aangewezen middel.
Tegen storingsoorzaak no. 5, het doordringen van een signaal,
ongeveer gelijk aan de middenfrequentie, kan een leefkring of kortsluit kring aan de toestelingang worden aangewend.
Een dergelijk middel kan ook effectief zijn tegen het doorslaan
van een enkele frequentie van een toevallig zeer sterke locale zender.
Met een kortsluitkring voor de middenfrequentie kan men dan een
zeefkring voor de locale zender combineren.
Het enige geval, dat geheel van ,,interne' aard kan wezen, is no.
3, als een harmonische van het signaal met een harmonische van de
oscillator interfereert; beide harmonischen kunnen veroorzaakt zijn
door een ongunstige instelling van de mengbuis. Daaraan moet dus
ook zeker aandacht worden geschonken. Zie ook hoofdstuk XXXI.

/

Naturulijk komen bij deze speciale superstoringen nog de bijzon
dere storingen, waarvoor èlk toestel gevoelig kan wezen. Daartoe
behoren:
a. kruismodulatie;
b. het door gelijkrichting in hoogfrequent- of mengbuis ontstaan
van de signaalfrequentie als gevolg van additieve menging van twee
sterke locale draaggol ven.
Deze beide gevallen doen zich alleen voor, wanneer naburige
zenders, waarop men niet wilde afstemmen, zeer sterk zijn. Deze
gevallen zijn dus té rekenen tot de lasten en nadelen van het in de
latere jaren bij de omroep steeds meer doordringende streven naar
zenderversterking.
Kruismodulatie is aanwezig, wanneer de modulatie van een wille
keurig ver buiten afstemming liggende zender verschijnt in de draaggolf van een zender, waarop men heeft afgestemd. Dit verschijnsel
zou niet optreden in versterkerbuizen met werkelijk rechte karakte
ristiek, maar ook niet in buizen met een karakteristiek van zodanige
kromming, dat de steilheid in elk punt precies evenredig zou zijn
met de bij dat punt behorende negatieve roosterspanning. Voor
varibuizen, die een principeel niet-rechte karakteristiek bezitten,
wordt daarom gestreefd naar een karakteristiek met een kruismodulatie voorkomende of althans verminderende kromming. Het bezigen
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van goede varibuizen aan de toestelingang is dus van belang om
kruismodulatie zoveel doenlijk te voorkomen.
Het geval b is niet op gelijke wijze te vermijden. Bij het op vol
vermogen werken der twee Nederlandse omroepzenders op 722 en
995 kHz deed zich bij afstemming van èlk toestel op 995—722 = 273
kHz of op 995 + 722 1717 kHz, dus op ongeveer 1100 en op 175 m
het verschijnsel voor. dat de modulaties van beide zenders gelijk
tijdig hoorbaar werden. Hetzelfde werd ook waargenomen bij
afstemming op 2 X 995 — 722 = 1268 kHz (240 m) en op 2X 995
+ 722 = 2712 kHz (110 m).
Hierbij is de theorie van de super nodig voor de verklaring, maar
het verschijnsel zelf doet zich bij een cascade-toestel even goed voor
als bij een super.
Een grote ontvangantenne begunstigt zulk een verschijnsel in hoge
mate; vervanging van een enkelvoudige ingangskring door een
bandfilter helpt het verschijnsel verzwakken; een hoogfrequentversterkertrap vóór de mengbuis in een super doet het eer sterker
optreden, omdat de op het mengproduct afgestemde kring in de
plaatketen van de hoogfrequentbuis het ontstaan van het mengpro
duct bevordert. Als preselector zijn hier twee direct met elkaar
gekoppelde kringen vóór de eerste buis dus veel werkzamer dan twee
kringen met een vers'terkerbuis er tussen.
Eigenlijk zijn we met dit laatste van het onderwerp der gil- en
fluittonen enigszins afgedwaald.
In aansluiting evenwel met hetgeen over de oorzaken der fluitjes
is gezegd, volgt uit deze verdere storingsbeschouwing weer, hoezeer
een behoorlijke zorg voor de ingangskringen van het toestel van
belang kan wezen.
Wanneer men een fluitstoring waarneemt bij de ontvangst van
vrijwel alle zenders, moet de oorzaak daarvan bijna met zekerheid
worden gezocht in z e 1 f-o scilleren van de middenfrequentversterker. Een kenmerk voor deze soort van fluitstoring is, dat de fluittoon in toonhoogte verandert, wanneer men de
signaalafstemming wijzigt, zodat bij geheel juiste afstemming het
fluitje onhoorbaar laag wordt; niettemin hoort men dan toch meestal
de modulatie min of meer vervormd.
Zowel over de ingangskringen als over de stabiliteit van de m.f.
versterker spreken wij in latere hoofdstukken nog afzonderlijk.
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XIX
MODELSUPER 1939 VAN AMROH
Verschillende fabrikanten en importeurs van radio-onderdelen in
ons land hebben zich beijverd om compleet uitgewerkte bouwont
werpen van supers voor amateurbouwers verkrijgbaar te stellen.
Daarin heeft zich in de loop der jaren ook de ontwikkelingsgang
weerspiegeld, waarbij meer en meer de gewone omroepsuper met
een kortegolf-bereik werd uitgerust. De z.g. ..driebanden-super”
(lange golven, middengolven en korte golven) is zodoende de nor
male uitvoering geworden.
Ontwerpen, zoals hier bedoeld, zijn gebaseerd op het gebruik van
zeer bepaalde, bij elkaar passende onderdelen. Bij wijze van voor
beeld geven wij hier korte beschrijvingen van enkele dergelijke
ontwerpen.
De Model-super 1939 van de fa. Amro'h te Muiden is ook thans
nog te beschouwen als een toestel, dat bij juiste afwerking en
afregeling op één lijn is te stellen met een normale fabriekssuper uit
de middenprijsklasse. Het schema figuur 52 toont de complete opzet,
met weglating alleen van de afstemindicator, die men erbij zal willen
aanbrengen; bij de constructie van de zendernamen-schaal, die tot de
onderdelen voor deze super behoort, is gerekend op een toveroogindicator.
Het plan voor het toestel is gebaseerd op de bouw op een metalen
chassis.
Gaan we het schema na, dan zien we vóór de in schermbus type
803 geplaatste spoelen voor de signaalafstemming een schermbus
type 820 geplaatst, die een op ongeveer 300 m afgestemde parallelkririg bevat als stopkring voor de spiegelfrequenties bij lange golfontvangst (de middenfrequentie is n.1. 466 kHz en de spiegels voor
de lange golven komen dus in de buurt van 300 m), benevens een
seriekring, afgestemd op de middenfrequentie, waardoor de toëstelingang voor telegrafiezenders in de buurt van 645 m is kortgesloten.
v De golfbereikschakelaar heeft 4 standen (grammofoon, lange
golven, middengolven, korte golven) en 4 secties: antenne, signaalspoelen, oscillator-roosterkringspoelen en oscillator terugkoppeling,
benevens nog een extra contact in de oscillator-roosterkring; het
schema toont deze alle als afzonderlijke schakelaars; in werkelijkheid
zitten zij op één as.
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De schakelaar bij bus 820 sluit de antenne kort op aarde in
grammofoonstand; voor lange golf is de 300 m zeef evenals de
middenfrequentzeef ingeschakeld; voor middengolven alleen
de middenfrequentzeef; voor korte golf wordt de antenne direct via
Cx(15 fifj,F) aan het roostereind van de signaalspoel verbonden;
het ondereind dezer spoel ligt aan een vaste neg. rsp., terwijl het
ondereind der lange- en middengolfspoelen aan de a.s.r.-leiding is
verbonden. Voor korte golf is de EK 2 dus niet in de asr opgenomen.
De schakelaar bij bus 803 legt in grammofoonstand het rooster van
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C, = 15 ftuF
C2, C3 = draaicond.
C4 =100 wiF mica
C5 = 3500 /.i/xF mica
C„ = 300 ftuF mica
c:. = 25 [A./.iï' mica
C8 = 200 /uwF mica
C0 = 200 /.i/.iY' mica
C,0. Cu = 250 /.i/xF
C,Q = 50000 fi,uF
C,3. CM = 0.1 ftF
C„ = 5000 1-if.tF
C10 = 500 fiuF
C17 = 10000 fxfxF
C18 = 1000 /n,uF
Cj0 = 50000 /j./hF
C20» Co, = 8 ,uF electrol. 500 V
C2;! = 32 /<F, 500 V
C23 = 25 pF. 25 V
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Fig. 52.
R, = 25000 Q
R. = 20000 ü
R‘ = 12000 Q
R4 = 12000 Q
R, = 50000 Q
Rc = 1 MO
R7 = 0.5 MQ
Rg = 1 M Q
R0 =0.1 MQ
R10 = 0,5
150 Q
R.
1000 Q
R 12
5000 Q
Ri
100 Q
R.
R" = 50 Q
R,0 = 12000 O
R(7 = 0.1 MQ pot. met schakelaar
R18 = 500 Q
R,„ = 50000 Q pot.

de ’mengbuis direct aan de asr -leiding, die dan de vaste neg. rsp.
voert.
Hierbij moet opgemerkt worden, dat alleen de eindbüis EL 3 neg.
rsp. van een kathodeweerstand betrekt, die bovendien niet ontkop
peld is. dus tegenkoppeling in de eindtrap veroorzaakt. De
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overige buizen krijgen hun vaste neg. resp. van de weerstand R 15
(50 ohm) tussen de aardleiding en midden voedingstransformator,
zodat die weerstand door de totale plaatstroom van het apparaat
wordt doorlopen en ongeveer 3 volts spanning daaraan ontstaat. Deze
ene waarde dient als vaste neg. resp. voor EK 2, EF 5 en EBC 3 en
tevens als asr-vertragingsspanning. Voor ontkoppeling zorgen Rjg
en C23- Doordat alle kathoden behalve die der eindbuis aan aarde
liggen, was het mogelijk, voor al de buizen éénzijdige aarding van
de gloeidraden toe te passen, zodat maar één gloeistroomleiding
nodig is met terugleiding via het chassis.
Men moet in het oog houden, dat deze schakeling van het toestel
zich niet zonder meer ook voor andere versterkerbuistypen leent.
Een amateur, die er de Amerikaanse buizen 6 A 7, 6 D 6, 75 en 42
in plaatste, deed de ervaring op, dat het apparaat even na
inschakeling wel geluid begon te geven, maar totaal zweeg als de
gloeidraden ten volle op temperatuur waren gekomen. De oorzaak
hiervan zat in de zeer kleine roosterruimte van de dudiodetriode
type 75 'met 100-voudige versterkingsfactor. Bij de gemeenschappelijke negatieve roosterspanning van 3 volt zat die buis volledig
„dicht”. Toen de schakeling was veranderd, met voor elke buis een
eigen kathodeweerstand, ging het ook met de Amerikaanse buizen
heel goed.
Deze ervaring leert', dat men met zulke bijzondere eigenaardig
heden van een schema wel eens wat moet oppassen.
Wij komen nu tot de oscillatorbus type 843. De oscillator-roosterkring is afgestemd en heeft voor elk golfbereik een geheel
afzonderlijke spoel; voor korte golf dienen voor signaal- en
oscillatorkring de trimmers op de twee secties van de draaicondensator; voor midden- en lange golf komen afzonderlijke, bij de spoelen
ingebouwde trimmers parallel daaraan. (Bij de afregeling moet dus
altijd eerst het kg. bereik in orde worden gemaakt). Verder zijn
voor alle drie de golfbereiken de paddingcondensatoren C5, Co + Cio
en Ctl) gemeenschappelijk in roosterkring en terugkoppelingkring
opgenomen. Dit versterkt de terugkoppeling; vocfr korte en midden
golven zijn ook nog terugkoppelun/c/ce/mp'en aanwezig; voor lange
golf heeft de terugkoppeling enkel door de paddingcondensator
plaats. De gelijkspanning voor de oscillator-anode wordt toegevoerd
via een parallelweerstand R2 (20000,£).
Het reeds vermelde extra schakelcontact, behorende bij het
oscillatorspoelstel verbindt bij middengolfontvangst de kg. wik-
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keling met de lange golfwikkeling, hetgeen hier dient ter voorkoming
van ,.blinde plekken" in het middengolfgebied.
De middenfrequenttransformatoren typen 364 en 365 zijn
bestemd voor 466 kHz; zij zijn met vaste condensatortjes uitgevoerd,
terwijl de zelfinducties binnen enge grenzen regelbaar zijn door
verschuifbare ijzerkerntjes, die met trimschroefjes worden ingesteld.
Beide transformatoren laten het toepassen van bandbreedte-regeling
toe, aangezien de koppeling tussen de twee afgestemde wikkelingen
kan worden versterkt door het inschakelen ener kleine extrakoppelwikkeling in de secondaire. In het schema is alleen voor de
eerste transformator een schakelaartje aangegeven, terwijl de tweede
transformator vast op grootste bandbreedte is geschakeld.
Het is de bedoeling, het schakelaartje met 3 standen voor de
transformator 364 te combineren met een dergelijk schakelaartje,
dat een kleine condensator C1(j in serie kan plaatsen met de
koppelcondensator C15 tussen diode en laagfrequentversterker.
De drie standen der gecombineerde schakelaars, van links naar
rechts gerekend, geven dan:
1. grote bandbreedte + normaal lage tonen;
2. grote selectiviteit + normaal lage tonen;
3. grote selectiviteit met onderdrukking van lage tonen.
Om de demping der diode op de tweede mfr. transformator klein
te houden, is een aftakking op de secondaire van de 365 aange
bracht, waaraan de signaaldiode wordt verbonden. Hierdoor is het
mogelijk geworden, de diode-belastingweerstand (R5 als hoogfrequentfilter en Rl7 als sterkteregelingspotentiometer) een kleine
waarde te geven van totaal 150000 Q, waardoor de parallel aan
Rj7 liggende impedanties de wisselstroomweerstand niet zeer ver
beneden de gelijkstroomweerstand doen dalen en een signaal met
een modulatiediepte van 92 % onvervormd gedetecteerd kan
worden.
Parallel aan de luidspreker is een betrekkelijk kleine condensator
C18 aangebracht, maar parallel daaraan ligt Cxg, die met R19 meer
of minder effectief kan worden gemaakt voor hoge-tonen-onderdrukking.
Een modernisering van de Modelsuper 1939 wordt verkregen
door daarin als mengbuis een triodehexode ECH 3 toe te passen
jnplaats van de octode EK 2. Dit brengt enige wijzigingen in het
schema mede, die in figuur 53 zijn aangegeven.
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Fig. 53.
Waarden der onderdelen als in figuur 52, behalve:

Rt = 50000 Ü
R, = 50000 O

C4 = 50 iipF

Hoofdzaak is, dat de ECH 3 ook voor korte golf mede in de
asr kan worden opgenomen. Daartoe wordt aansluitpunt 8 van
spoel 803 doorverbonden met aansluitpunt 4. Daardoor wordt de
ontkoppelcondensator C12 feitelijk overbodig, aangezien nu C13
daaraan parallel komt te staan.
Verder is de ECH 3 ontworpen voor het toepassen van glijdende
..schermspanning”, dus voor voeding van het schermrooster via
een serieweerstand, waarvoor in fig. 53 50000 Q is aangegeven.
Het kan interessant zijn, de zelfinductiewaarden te kennen van
de signaal- en oscillatorspoelen voor deze super. Deze zijn:
Signaalspoel 803
, Oscillatorspoel 843
korte golf
1.45 (uH
1.45 uH
middengolf
175 /tH
90,4 «H
lange golf
2200 ^H
482.4
Met condensatoren van 460
zijn de golf bereiken:
16.5 tot 52,5 m; 195 tot 560 m; 790 tot 2000 m.
XX
A.K. SUPER 1941 VAN AURORA-KONTAKT

-

Het ontwerp voor de A.K. super is een oorlogsproduct, ontstaan
uit de wens om te voorzien in de behoefte aan een schema, waarin
geen moderne mengbuis nodig was, aangezien dat huistype moeilijk
was te krijgen.
Als voorbeeld voor het gebruik ener gewone hoogfrequentpenthode als mengbuis behoudt het schema (fig. 54) overigens ook
thans zijn waarde.
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Het is n.1. een voorbeeld van een bepaalde uitvoeringsvorm van
scher mroosterin j ectie. Daarbij merken wij op, dat de
koppeling tussen de oscillator en het schermrooster van de mengbuis tot stand gebracht wordt door de weerstand R4, die tevens als
serievoedingsweerstand de spanning voor oscillatoranode en mengbuisschermrooster tot de daarvoor redelijke waarde verlaagt. Aan
gezien R4 tevens koppelweerstand is, mag die niet ontkoppeld
worden en moet men met het oog op kortegolfontvangst zorgen,
dat R4 geringe eigencapaciteit bezit.
De spoelstellen voor signaal- en oscillatorafstemming zijn ook
hier speciaal fabrikaat, met ingebouwde schakelaar: 14 secties en
3 standen, ook in dit geval voor drie golfbereiken; een aparte
schakelaarstand voor grammofoon is er niet; om bij grammofoonweergave de radio-ontvangst geheel te doen ophouden, is verbreking
der antenne nodig.
Het spoelensysteem yoor de signaalafstemming is wel zo een
voudig mogelijk; voor de antennekoppeling is er voor lange en
middengolven een gemeenschappelijke koppelwikkeling, terwijl deze
inductieve koppeling voor de kortste golven door een capacitieve
koppeling wordt ondersteund; in het kortegolfbereik is alléén de
capacitieve koppeling werkzaam.
Vrij ingewikkeld is in tegenstelling hiermede het oscillatorspoelstel, dat voor lange en middengolven met ingebouwde en niet ver
stelbare paddercondensatoren is uitgerust, terwijl in het kg. bereik
zonder'padder wordt gewerkt.
De trimmers T4 en T2 van de draaicondensatoren dienen hier
voor de instelling van de gelijkloop in het middengolfgebied; T3 en
t4 voor de instelling in het korte golfgebied. Voor de lange golf
is er alleen de „permeabiliteitstrimmer” T5 (inschroefbare ijzerkern)
van de oscillatorspoel. T6 en T7 zijn permeabiliteitstrimmers, die
door de fabrikant zijn .afgeregeld en verzegeld.
De middenfrequenttransformatoren moeten op 430 kHz worden
afgestemd (698 m).
Onjuist lijkt het, dat voor middenfrequentbuis, die in de a.s.r. is
opgenomen, een penthode E 446 werd aangegeven. Een varibuis
E 447 is voor deze functie beter op haar plaats. Als dan met voeding
van het schermrooster via de serieweerstand Rs de regeling niet
voldoende snel werkt, is die te versnellen door schermroostervoeding
met een vastere spanning van een spanningsdeler toe te passen en
daarbij de schermspanning laag te houden (bijv. 60 volt).
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De eindbuis AL 4 wordt bij dit ontwerp direct door de diode
gevoed, zonder tussenversterking. Dit brengt mede, dat ook voor
grammofoonweergave alléén de AL 4 beschikbaar is als éénlampsversterker. Daarmee kan zeer voldoende geluid verkregen worden
ingeval men met een kristalpickup werkt die een redelijk hoge
spanning levert, maar voor magnetische pickups blijft één versterkerbuis, zelfs van het steile, moderne type, als regel onbevredigend,
In elk geval zal men er bij gebruik ener magnetische pickup op
moeten rekenen, dat die via een laagfrequenttransformator aan het
toestel aangesloten zal moeten worden.
Om de gunstigste superwerking te verkrijgen met de mengschakeling van dit schema, dient men op de in hoofdstuk VI aan
gegeven wijze een mengkarakteristiek van de E 446 op te nemen,
en te zorgen, dat de oscillatorbuis E 428 zo nauwkeurig mogelijk
de wisselspanning levert, die volgens de opgenomen karakteristiek
gewenst is. Hierbij doet zich de moeilijkheid voor, dat men niet over
een zo eenvoudige mogelijkheid tot meting der oscillatorwisselspanning beschikt als bij een oscillator met roostercondensator en lekweerstand, waarbij men de spanning afneemt van het rooster: en
bovendien heeft men met eenmaal gegeven oscillatorspoelstel de
spanning, die afgegeven zal worden, ook niet geheel in de hand.
Aan de door de grootte van R.j eventueel instelbarè gelijkspanning
valt niet te tornen, aangezien dit tevens de schermspanning van de
mengbuis is, die volgens de mengkarakteristiek vast ligt. Men kan
echter wél zo nodig iets bereiken door de keuze van de kathodeweerstand R:>, 'van de oscillatorbuis. Daarbij kan met voordeel de
grote condensator C5 (0,1 ju F), worden weggelaten, aangezien die
in deze oscillator overbodig is, omdat men ontkoppeling voor
laagfrequente trillingen niet nodig heeft, en alleen C20 van hoogstens
500 fxfxB behoeft te worden gehandhaafd.
Als het er alleen maar om gaat, een min of meer redelijke
ontvangst te verkrijgen, is gelukkig de instelling van de oscillatorspanning niet zo heel critisch. Een onjuiste instelling kan evenwel
een opvallend te geringe ontvangstèrkte geven en een overmaat van
fluitjes en giltonen. In dat geval mag de mogelijkheid, dat de oorzaak
is gelegen in een zeer ongunstige instelling van de oscillatorspanning
voor de betrokken mengbuis niet over het hoofd worden gezien.
Vastgehouden dient te worden aan de bouw op een metalen
chassis. Daarbij moet er op gelet worden, dat wanneer men, zoals
het schema aangeeft, de negatieve roosterspanning voor de eindbuis
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niet verkrijgt van een kathodeweerstand, maar van de weerstand R5
tussen midden voedingstransformator en aarde, terwijl de afvlakcondensatoren C17 en C1S met hun negatieve zijden aan genoemd mid
den van de transformator worden gelegd, deze condensatoren van
het chassis geïsoleerd moeten blijven. De reden voor het betrekken
der neg. rsp. van R5 is gelegen in de mogelijkheid om behalve de
ontkoppelcondensator C1G nog een extra ontkoppeling door R13 en
Ch2 aan te brengen. Die is voor een fraaie weergave der lage tonen
gewenst, aangezien voor buizen zoals de AL 4, met een slechts
kleine weerstand voor de neg. rsp., de ontkopeling enkel met een
overbruggingscondensator eigenlijk een onbereikbaar grote conden
sator zou vereisen.
Volgens het schema wordt voor de voedingsarvlakking de
bekrachtigingsspoel van de luidspreker als smoorspoel gebruikt. Dat
gaat alleen wanneer men de luidspreker bij het toestel inbouwt en
wanneer de voedingstransformator behalve de vereiste anodespanning bovendien de bekrachtigingsspanning levert, dus wanneer men
een transformator heeft voor bijv. 2 X 350 volt. Men kan echter
natuurlijk ook zonder bezwaar, wanneer de transformator slechts
2 X 250 volt levert, een laagohmige afvlaksmoorspoel aanbrengen
en een luidspreker met permanente magneet of met eigen voeding
gebruiken.
De getekende aansluiting voor een tweede luidspreker is facul
tatief.
Het ligt voor de hand, dat een super volgens een ontwerp als dit
uit een oogpunt van stralingsgevaar in de antenne
zekeraan bedenking onderhevig is te achten. Daaraan zou overigens
tegemoet te komen zijn door het ontwerp uit te breiden met de
vóórschakeling van een hoogfrequenttrap.
Het schema, zoals het volgens fig. 54 is opgezet, houdt een
automatische sterkteregeling in, die zonder enige vertraging alleen
op de middenfrequentbuis werkt. Voor zenders, die met grote
signaalsterkte worden ontvangen, kan dit tot vervorming in de
middenfrequentversterker yoeren. Ook in dit opzicht zou het voor
schakelen van een mede in de a.s.r. opgenomen hoogfrequenttrap een
aanmerkelijke verbetering opleveren, vooral als het aanbrengen ener
vertragingsspanning ermede gepaard ging.

*

HOOFDSTUK XXI

111

XXI
REFLEX-SUPER MET TWEE VERSTERKERBUIZEN
Onder reflex-schakelingen verstaat men schakelingen, waarin
eenzelfde versterkerbuis twee malen wordt gebruikt.
Dit is alleen mogelijk, indien de buis zuiver als versterker is
ingesteld, dus werkt in een recht gedeelte harer karakteristiek, en
indien zij de tweede maal wordt gebruikt voor de versterking van
een geheel ander frequentiegebied dan de eerste maal. Men kan dus
op een detector geen reflex toepassen, maar wel op een hoogfrequentbuis, die men tevens laagfrequent laat versterken; en dan
geeft dit de minste moeilijkheden, indien het frequentieverschil groot
is, dus de toepassing plaats heeft bij ontvangst van betrekkelijk korte
golven.
Reflex in een gewoon cascade-toestel kan, doordat het apparaat
verstembaar is voor verschillende golflengten, bezwaar opleveren,
omdat ook voor de langste golven, die het dichtst bij het laagfrequente gebied liggen, de werking nog verzekerd moet zijn.
De superheterodyne biedt voor de toepassing van reflex een
bijzonder gunstige mogelijkheid in verband met de vast afgestemde
middenfrequentversterker. De situatie is het gunstigst indien met
een hoge middenfrequentie wordt gewerkt en de middenfrequentbuis
dan tevens als laagfrequentversterker wordt geschakeld. Kiest men
er een buis met mede ingebouwde dioden voor, dan ontstaat aldus de
mogelijkheid om een complete super te bouwen met slechts twee
versterkerbuizen.
Wat het buistype betreft, zou men zowel van een hoogfrequentpenthode kunnen uitgaan, die behalve voor middenfrequentversterking tevens voor laagfrequentver^sterking zou worden gebruikt, als
van een eindpenthode, die dan tevens middenfrequentversterker moet
zijn. In het eerste geval wordt het uitgangsvermogen erg beperkt,
zodat het algemeen gebruikelijk is, liever een eindbuis te kiezen, die
dan tevens hoog- of middenfrequent moet versterken. Geheel zonder
bedenking is ook dat helaas niet, want een eindpenthode bezit geen
echt schermrooster en geeft dus reeds bij kleinere versterking van
de schakeling aanleiding tot zelfgenereren..
Als steile eindpenthoden met ingebouwde dioden komen de
EBL 1 en EBL 21 in aanmerking en als bijpassende mengbuizen de
triodehexoden (heptoden) ECH 3 (ECH 4) en ECH 21.
De mengbuis dient in elk geval van een type te zijn, dat zich goed
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leent voor automatische sterkteregeling, want op de middenfrequent- ’
buis, die tevens eindbuis is, kan men die zeker niet toepassen en de
mengbuis is dus de enige, die daarvoor overblijft. Wordt het toestel
mede.voor korte golf ingericht, dan dient ook op korte golf de a.s.r.
voor de mengbuis in functie te blijven.
In hetgeen werd opgemerkt over het verschil tussen een eindpenthode en een hoogfrequentpenthode, ligt opgesloten, dat de
middenfrequentversterking in het reflextoestel nooit zo hoog kan
worden opgevoerd als in een normaal apparaat, afgezien van de
omstandigheid, dat de spanningsversterkingsfactor van een EBL 1
slechts 450 bedraagt, tegen 4500 — dus 10 maal meer — bij een
EF 6. Dat laatste wil trouwens geenszins zeggen, dat de versterkertrap met de EBL 1 ook noodzakelijk 10-voudig moet achterstaan; de
theoretisch bereikbare trapversterking met kringen van verwezenlijk
bare blokkeringsweerstand is tengevolge van de lagere inwendige
weerstand van de EBL 1 voor deze buis zelfs minstens even hoog.
Het is dus uitsluitend het gevaar voor zelfgenereren. dat de bereik
bare versterking beperkt. En daarbij is de selectiviteit met de EBL 1
door de lagere inwendige weerstand minder goed. Ten einde met
opoffering van versterking zowel de stabiliteit te kunnen verzekeren
als de selectiviteit weer op redelijk peil te brengen, kan men, zoals
het te bespreken schema laat zien, middenfrequenttransformatoren
gebruiken, waarvan de eerste een aftakking bezit op de secondaire
wikkeling en de tweede transformator een aftakking op de primaire
wikkeling.
Het schema (fig. 55) toont de schakeling voor één enkel golfbereik, maar het toestel kan met passende 3-banden-spoelen en
schakelaar heel goed uitgevoerd worden voor lange-, midden- èn
korte golven. De schakeling van de mengbuis ECH 3 is volkomen
normaal en vereist dus geen toelichting. De getekende enkelvoudige
ingangskring, waarvoor met de oscillator tezamen een 2-voudige
wanneer het ter beschikking
draaicondensator nodig is, kan
staande spoelstel ervoor gemaakt is — met voordeel door een quasibandfilter-ingang vervangen worden, waarbij dan een 3-voudige
condensator nodig wordt. Ook wat de vorm der antennekoppeling
betreft, hangt het van het spoelstel af of men daarvoor een andere
zal toepassen dan in het schema aangegeven (eventueel met toe
voeging van een op de middenfrequentie afgestemde zeefkring).
Wij verwijzen, wat dat betreft, naar hoofdstukken XXV en XXVI
over ingangskringen.
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De eigenlijke bijzonderheid van het schema is de reflexschakeling.
toegepast op de EBL 1.
Men ziet, dat het stuurrooster der EBL 1 is verbonden met een
aftakking op de secondaire van de eerste mfr. transformator T 1,
terwijl de onderzijde van die secondaire wikkeling over Cg met
kathode is verbonden en over de sterkteregelingspotentiometer P
V
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Fig. 55.
A
A
A
A
CA
A

=0.1 ft F
=0.1 ftF
=0.1 ftF
=100 ^F
= 100 fifiF
=100 yM/UF
= 100 fifiF

C8 = 23 a 50 fiF
C0 =0 01 /<F
C10 = 2000 ftftF
C„ = 50 fifiF
v R, = 50000 Q
R0 = 200 ü
• R3‘ = R4 = 50000/2
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R5
Rfl
R7
Rs
Rn
R10
P

= 50 a 200 n
= 1 UQ
= 150 Q
=0.1 M/2
= 0.5 MQ
= 1 MQ
= 1 M/2

met aarde. De overdracht der mfr. spanningen op het rooster is
daarmee onder alle omstandigheden verzekerd, terwijl het rooster via
P negatieve roosterspanning ontvangt van de kathodeweerstand R7.
Op de waarde, die Cq moet hebben, komen we nog terug.
De versterkte middenfrequentspanningen in de plaatkring van de
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EBL 1 worden toegevoerd aan een aftakking op de primaire van de
tweede mfr. transformator T 2. Deze wikkeling is over de primaire
van de uitgangstransformator en de overbruggingscondensator C10
geaard. De primaire van T 2 is verbonden met de a.s.r.-diode (links)
met belastingweerstand R 6, waarvan de regelspanning via R10
wordt toegevoerd aan de ECH 3. De secondaire van T 2 is verbon
den met de signaaldiode (rechts), waarvoor Rs en R9 de belasting
weerstand vormen, overbrugd door C7. De laagfrequente trillingen,
die door de detectie aan R8 + R9 optreden, worden van het verbin
dingspunt tussen die weerstanden via C9 toegevoerd aan de sterkteregelingspotentiometer P en daarvan afgenomen, waardoor zij via
de secondaire van T 1 op hun beurt het stuurrooster der EBL 1
bereiken. Ook deze laagfrequente trillingen verschijnen versterkt in
de plaatkring, waar de primaire van T2 er geen noemenswaardige
impedantie voor vormt, zodat zij pas aan de uitgangstransformator
spanningen veroorzaken, die dus op de luidspreker komen.
De goede werking der schakeling is nu geheel afhankelijk van de
vraag of de laagfrequente trillingen, als zij het rooster van de EBL 1
bereiken, voldoende zijn gezuiverd van de middenfrequenttrillingen.
want wanneer die na hun versterking ten tweede male het rooster
der EBL 1 zouden bereiken, zou dit onbeheersbaar genereren ten
gevolge hebben. Het is nuttig om goed na te gaan. welke onderdelen
bij het uitzeven der 'middenfrequentie een rol vervullen.
In de eerste plaats .is er C7, die de gehele belastingweerstand der
signaaldiode overbrugt. Maar C7 mag niet onbeperkt groot worden
genomen, aangezien die dan ook voor de hoogste toon frequenties
een kortsluiting zou vormen. Nemen wij als maatstaf, dat de
impedantie van C7 voor 5000 Hz niet kleiner mag worden dan de
weerstand van R8 4- R9 en nemen wij voor de laatste ongeveer
0,5
dan komen we tot ongeveer 75 u/tF voor C7. De impedantie
voor 465 kHz is dan ongeveer 10000 ohm, dus een redelijke over
brugging, maar nog lang geen kortsluiting. Als de toonkwaliteit, die
we willen bereiken, het toelaat, is een grotere waarde voor C7 zeker
nog gewenst.
Een tweede hulp bij het uitzeven der middenfrequentie vormt Rs.
in combinatie met een eventueel aan te brengen capaciteit Cn van
het verbindingspunt tussen R8 en R9 naar aarde (niet getekend).
Maar aangezien R8 ter vermijding van groot geluidverlies niet veel
meer dan x/5 van R9 zal mogen bedragen en Cu, die via de zeer
grote condensator C8 parallel zou staan aan R9, ter bewaring der
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hoge tonen weer niet veel kleinere impedantie mag hebben dan de
weerstand van R9, is hiermee niet heel veel meer te bereiken dan
met een verdubbeling van C7. Het is dus de vraag of men Cu wel
zal aanbrengen. Alleen wanneer de geluidsterkte blijkt toe te lateii,
Rs veel groter te nemen, of wanneer men voor Rs een voor 465 kHz
zeer effectieve hoogfrequentsmoorspoel in de plaats stelt, krijgt Cu
aanzienlijk meer effect. Alles bijeengenomen, moet men verwachten,
dat in de trillingen, die via Co naar de sterkteregelaar worden
gevoerd, nog steeds de middenfrequentie in een nog niet geheel
ongevaarlijke mate aanwezig zal zijn.
Een derde uitzeving der middenfrequentie, welke door Co plaats
heeft, behoudt dus ook nog haar belang. Nu staat CG via de reeds
genoemde zeer grote condensator Cs weer parallel aan 'het onderste
deel van de sterkteregelaar P. zodat ook CG niet onbeperkt groot
mag worden genomen en met ongeveer eenzelfde waarde als voor
C7 zal moeten worden volstaan. Te bedenken is, dat de drievoudige
uitzeving der middenfrequentie ook driemaal een zekere afsnijding
van hoge tonen der modulatie betekent. Het meest effectief is CG,
wanneer het schuifcontact op potentiometer P laag ingesteld kan
blijven, dus als men sterke zenders ontvangt. Aan P dient men een
hoge weerstandsw^arde te geven, ten eerste om de onvervormd
weer te geven modulatiediepte niet te veel te beperken, terwijl het
tevens aan de uitzeving ten goede kan komen.
Men kan eventueel tussen C9 en P een vrij grote vaste weerstand
aanbrengen, die weliswaar de maximale ontvangsterkte voor
zwakkere zenders beperkt, maar de uitzeving beter doet blijven als
de sterkteregelaar op maximum moet worden gesteld.
In deze beschouwing liggen de nodige aanwijzingen opgesloten
voor hetgeen men door gewijzigde keuze van de waarden der
onderdelen kan doen, indien een toestel volgens dit schema niet
voldoende stabiel zou blijken.
Wat de middenfrequenttransformatoren betreft, is natuurlijk de
voorkeur te geven aan transformatoren, waarbij de aftakkingen
speciaal met het oog op dit schema zijn aangebracht. Heeft men
transformatoren, die enkel secondair aftakkingen bezitten, dan zijn
die veelal toch wel te gebruiken, aangezien men bij de meeste typen
voor de 2de transformator primaire en secondaire wel kan verwis
selen. Gewoonlijk zijn de zelfinducties uitgevoerd als kleine
honingraatspoeltjes van gelijke grootte, die inductief zijn gekoppeld
door ze met een onderlinge afstand van een paar cm naast elkaar
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op te stellen (assen evenwijdig aan elkaar en niet in één lijn). Men
heeft er dan voor te zorgen, dat bij de tweede transformator, even
als bij de eerste, de aardzijden van beide spoeltjes door de
buitenste windingen worden gevormd, hetgeen een zekere mate van
statische afscherming oplevert. Wordt met het oog op de aftakking
de secondaire van de 2de transformator als primaire gebruikt, dan
bereikt men 'het doel door voor de aardzijden in elk geval dezelfde
aansluitingen te gebruiken als bij de eerste transformator.

XXII
BOUWSCHEMA VOOR EEN SUPER
OOR ALLE
GOLVEN VAN 13—35, 33—87, 200 -555 EN 800—2000 M
Een voorbeeld van een super met 4 golfbereiken geven wij in de
volgende bouwbeschrijving, waar gebruik werd gemaakt van een
afstemcombinatie van Amerikaanse oorsprong die tevens is ingericht
voor een h.f. versterktrap (preselector) vóór de mengbuis, hetgeen
voor de rustige ontvangst van korte golven van veel belang is. Het
is de „Tobe 35 Super Tuner” van de Tobe Deutschmann Cor
poration, 105 Hudson Street, New York.
De golfbereiken zijn 13^—35; 33—87; 800—2012 en 197—555
meters. Men heeft dus o.a. de gehele 80, 40 en 20 meter amateurbanden en de omroepgebieden op 50, 31, 25. 20, 17 en 15 meter.
Het uitvoeren van een toestelontwerp van deze aard met
Europese buizen, waar de voorafgaande h.f. buis enigszins als
extra bijkomt, brengt helaas betrekkelijk hoge kosten mede.
Wij hebben van het ontwerp tevens een voorbeeld gemaakt van'
de toepassing van buizen met serie-gloeidraden (gelijk-wisselstroombuizen) waarbij een nettransformator overbodig wordt.
Bovendien verkrijgt men hierdoor een toestel, -dat willekeurig zowel
op 220 volt wisselstroom- als gelijkstroomnetten kan worden aan
gesloten.
De a[stemeenheid.
Het hart van dit toestel wordt gevormd door de afstemeen'heid.
Hierin zijn opgenomen de spoelen, afstemcondensatoren, trimmers
en padding-condensatoren en de kant en klaar gemonteerde golf"
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lengteschakelaar. Al deze onderdelen zijn gemonteerd in en op een
klein metalen chassis, dat met behulp van vier lippen enigszins
verend opgehangen kan worden in het toestel-chassis. 'Het chassis
van de afstemeenheid bevat drie onderling afgeschermde compar
timenten, zodat telkens van elk golfbereik de roosterkring van de
h.f. buis, de ingangskring van de mengbuis en de oscillatorkring
van de mengbuis van elkaar zijn afgeschermd.
De overeenkomstige spoelen van elk der vier golfbereiken zitten'
dus telkens tezamen in één afscherm-compartiment en zijn onder^
ling niet afgeschermd. Van deze spoelen worden namelijk de buiten
gebruik zijnde door de golfbereikschakelaar kortgesloten. Deze
schakelaar, welke buitengewoon compact is, schakelt zowel plaatals roosterwindingen voor alle kringen om, zodat er zes secties,

IjljSüJ 456 kHz
l!j(T
T/

I

O

X

rU

0 ©

trcrnsf

L

® duidt punten aan, waarop de schakelaar werkt,
© zijn punten, die.aan het chassis zijn "geaard".
1-7 correspondeeren met de gelijkgenummerde
punten op het onderaanzicht van de afstemeenheid.
Fig. 56.

De ingangsschakeling, getekend voor één der
golfbereiken.

ieder met vier contacten, aanwezig zijn. Hierdoor verkrijgt men
voor elk golfbereik een volkomen onafhankelijk spoelenstel, telkens
met eigen paddingcondensator en trimmer. Dit draagt niet weinig
bij tot de buiteng ewoon stabiele werking, die met het toestel met
deze eenheid kan worden verkregen.
Alle verbindingen (totaal 7 stuks) met de overige delen van de
ontvanger en met antenne en aarde kunnen worden aangebracht
aan duidelijk aangegeven soldeerlippen aan de onderzijde van het
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chassis (zie fig. 56 en 57). Om alle misverstand te voorkomen, zij
hier vermeld dat fig. 58 de schakeling aangeeft voor één meetbereik, met' de buizen, en alle, tot de voeding van deze buizen
behorende weerstanden en condensatoren.
De afstemeenheid is, wat betreft trimmers en padding-condensatoren (voor elk golfbereik afzonderlijk) door de fabriek geheel
afgeregeld voor een middenfrequentie van 456 kHz. Men'
late. dus al deze a fANT. SPOELEN
regelorganen
onaange
roerd; alleen heeft men ervoor
Z 1
te zorgen, dat de kringen der
3 KT
twee m.f. transformatoren in
4l^j
derdaad op 156 kHz worden
MP. SPOELEN
7
afgeregeld.
ri
co
*
P
Op ons rustte nu de taak om,
P
P
P
Z
z
z
<
met de afstemeenheid als uit
<
<
pq
w
PQ
gangspunt, een goede m.f. en
l.f. versterker, benevens de
OSC. SPOELEN
5 6
voeding voor het gehele appa- %
raat te ontwerpen.
Als m.f. transformatoren zijn
zeer bruikbaar de Varley ,,Air
Fig. 57. Onderzijde van het chassis der tune’ -transformatoren met va- •
afstemeenheid. Aansluitpunten 1—7 cor- riabele
koppeling,
nominaal
responderen met de overeenkomstige voor 465 kHz. maar voorzien
cijfers in fig. 56.
van
luchtdraaicondensatoren,
waardoor zij ook heel goed voor 456 kHz zijn af te regelen. Bijzon
dere moeilijkheden levert het m.f. gedeelte met deze onderdelen
niet op.

n

=0=

Het principe-schema
De a.s.r.-spanning wordt verkregen van het diodegedeelte van
de CBC 1, waarvan de twee plaatjes zijn doorverbonden, zodat de
als potentimeter. uitgevoerde belastingweerstand, waarvan het l.f.
signaal wordt afgenomen, tevens de weerstand is, waarvan de
regelspanning wordt verkregen. Aan.de van aarde af gekeerde zijde
vari de potentiometer is een vaste weerstand van 20000 Q aange-
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bracht. Dit vaste gedeelte van de belasting-weerstand dient met
de twee condensatoren van 100 /.ijuF als filter om de m.f. trillingen
buiten het l.f. gedeelte houden. De a.s.r. spanning wordt toege
voerd aan de roosters van h.f.- en m.f. bis.
De mengbuis is in de automatische sterkteregeling niet betrok
ken, aangezien dit op de zeer korte golven steeds aanleiding geeft
tot enige verstemming en bij aanwezigheid van een h.f. buis een
regeling op de mengbuis ook niet nodig is. Wel geeft deze h.f.
versterker een zodanige gevoeligheid aan het toestel, dat voor
sterke signalen overbelasting (hoofdzakelijk van de mengbuis) op
treedt. Een klein condensatortje, dat door schakelaar S kortge
sloten kan worden, dient om het opgevangen signaal reeds bij de
ingang van het toestel te verzwakken. De grootte van deze conden
sator varieert, naar gelang van de antenne, van 10—50 jlijjJB.
Het l.f. gedeelte bestaat uit een weerstand-koppeling, tussen het
triode-gedeelte van de CBC 1 en de penthode eindbuis CL 2.
Bij de schakeling van het voedingsgedeelte is een juiste volgorde
van de gloeidraden hoofdzaak. Eén zijde van het net wordt met
het chassis verbonden. De ahdere zijde loopt over de met de
sterkteregelings-potentiometer gecombineerde schakelaar eerst naar
de gloeidraad. van de gelijkrichtbuis CY 2, daarna naar de con
tacten van de ijzerwaterstofbuis C 1, en vervolgens naar de gloeidraadcontacten van eindbuis CL 2, h.f. buis CF 3, m.f. buis CF 3,
octode CK 1 en ten slotte naar de duodiode-triode CBC 1, waarvan
het. tweede gloeidraadcontact dus rechtstreeks met het chassis ver
bonden is. Aangezien de gloeistroom 0.2 ampère bedraagt en grote
open lussen in de bedrading van de gloeistroomleidingen aanzien
lijke magnetische velden kunnen veroorzaken, is het wenselijk, de
gloeistroomleidingen in elkaar te draaien en wel zodanig, dat de
in fig. 59 aangegeven methode wordt gevolgd.
Het kenmerk van het gelijk-wisselstroom toestel is, dat de plaatspanning wordt verkregen door de ene netpool, die niet met het
chassis verbonden wordt, te voeren naar de plaat van een gelijk
richtbuis welker kathode daardoor het punt hoogspanning in het .
toestel wordt. De gewone afvlakking wordt toegepast met behulp
van een smoorspoel en twee electrolytische condensatoren, waar
van in ons geval de eerste 8, en de tweede 16 «F is. Aangezien
op een 220 volts net op deze wijze de spanning, die men verkrijgen
kan, beperkt is, dient gezorgd te worden, dat men een smoorspoel
gebruikt met niet al te hoge weerstand.
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Ook voor het geval dat het toestel op een gelijkstroomnet aan
gesloten moet worden, blijft de gelijkrichtbuis gehandhaafd. Hoe
wel dit op het eerst gezicht overbodig lijkt, vervult deze buis dan

I
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\
CÖCl

CF3

.

^0
Fig. 59. De glocislroomleidingen. Naast de CY 2 is de met de
sterkteregeiingspotentiometer gecombineerde netschakelaar aan-'gegeven. De figuur is een onderaanzicht; *4 der ware grootte.

een nuttige rol ter bescherming van de e'lectrolytische condensa
toren. Wanneer namelijk de aansluiting aan een gelijkstroomnet
zo gemaakt zou worden, dat de pluspool van het net aan de min
zijde der condensatoren wordt verbonden, bevindt de gelijkricht
buis zich tussen de minpool van het net en de pluszijde der con
densatoren, zodat geen stroom wordt doorgelaten en dus geen
spanning van verkeerde polariteit op de condensatoren kan komen.
Op een gelijkstroomnet werkt het toestel dan ook alleen, wanneer de
aansluitsteker op de juiste wijze in het stopcontact wordt gestoken.
Ziet men, dat de buizen branden, terwijl men geen ontvangst krijgt,
dan kere men de steker in het stopcontact om. Men lette er op, dat
de in dit toestel toegepaste buizen een lange tijd nodig hebben om
warm te worden (1J^ a 2 minuten).
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De Bouwbeschrijving

.

Wanneer men een metalen chassis voor dit toestel vervaardigt,
moet er rekening mede gehouden worden, dat de afstemeenheid
in een -grote opening in het bovenblad enigszins verend komt te
hangen, waartoe rubberringen worden meegeleverd. Het hiervoor
benodigde grote rechthoekige gat is oorzaak, dat het bovenblad

Fig. 60. Onderzijde van de super met Tobe-afstemeenheid. In het midden het
spoelenchassis. Ontkoppelings-weerstanden en condensatoren daar rondomheen,
telkens vlak bij de fitting der buis, waarbij ze behoren. Schakelaar S voor
eventuele inschakeling van een antenne-sericcondensator is hier weggelaten.
van het chassis een deel van zijn verband verliest. Aangzien
enkele draden onder uit de afstemeenheid naar verschillende punten gevoerd moeten worden, moeten de zijwanden van het chassis
zoo hoog worden gemaaak, dat de onderkant van de afstem-eenheid niet op een eventuele bodemplank komt te rusten. Daar het
verwerken van aluminium, dikker dan 2 mm, extra moeilijkheden
oplevert, is het in verband met de sterkte van het chassis gewenst.
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op geschikte plaatsen verstijvingsribbetjes aan te brengen of tussenschotten te monteren, die tot op de bodem reiken.
Men kan ook gerust een chassis van hout maken, dat alleen aan
de bovenzijde met een dun plaatje rood-koper wordt belegd. Dan
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Fig. 61. De complete super met Tobe-afstemeenheid voor omroep en
twee kg bereiken.
moet men er echter voor zorgen, dat de bovenplank minstens uit
8 mm dik multiplex bestaat.
Het gebruik van roodkoper voor het beleggen van de boven
plank dient natuurlijk in de eerste plaats voor afscherming, maar
tevens voor het aanbrengen van de nodige verbindingspunten van
het schema met ,.chassis”. Men kan deze punten dan solderen,
hetgeen beter is dan vastzetten onder houtschroeven. Wil men bij
het solderen niet genoodzaakt zijn, een zéér grote bout te ge
bruiken, 'dan neme men het roodkoper zeer dun (0,1 mm). Nadat
men alle gaten heeft afgetekend en geboord volgens de rnaatschets (fig. 59) brengt men de lampfittings en de afstem-eenheid
aan. Ook de potentiometer voor de sterkteregeling rechts, en de
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schakelaar S links, voor eventuele inschakeling van een antenne. condensatortje, kunnen nu worden aangebracht.
Men begint bij de bedrading eerst de gloeistroomleiding te leg
gen, zoals in fig. 59 is aangegeven. De rest van de bedrading volgt
uit 'het schema, waarbij op te merken valt, dat de dik getekende
gedeelten van fig. 58 reeds bedraad zijn in de afstem-eenheid. Alle
verbindingen moeten zo kort mogelijk gemaakt worden, alle ontkop
pelingen zo kort mogelijk naar chassis, bij de buizen, waartoe ze
behoren. •
De af regeling

Zoals reeds vermeld werd, is het noodzakelijk, dat het m.f. ge
deelte op een frequentie van 456 kHz wordt afgeregeld. Men is
daaraan gebonden, omdat de afstem-eenheid helemaal daarop is
ingesteld.
Het gemakkelijkst is, hierbij een goed geijkte en met een toon
gemoduleerde meetgenerator te gebruiken en een outputmeter.
Hiertoe zet men de generator-spanning tussen chassis en het
ingangsrooster van de mengbuis, nadat men eerst dit rooster van
de ingangskring heeft losgemaakt (roostercontact losnemen).
Voorts make men de a.s.r. voor de m.f. versterker onwerkzaam
door de onderzijde van de secundaire van de 1ste m.f. transforma
tor tijdelijk aan chassis te verbinden. Met zo zwak mogelijk signaal
kan men nu de trimmers op de transformatoren op maximale out
put instellen, 'af te lezen op een gelijkrichtende output-meter over
de luidspreker. (Denk aan condensator in serie met de meter).
Waar de koppeling tussen de kringen in de Varley-transformatoren gewijzigd kan worden, stelle men vóór de frequentie-afregeling eerst de koppelingen zeer zwak. Men krijgt dan scherpe
aanwijzingen en bereikt van zelf, dat de kringen elk voor zich pre
cies op de frequentie van 456 kHz worden gebracht. Indien men
de afregeling zou verrichten met sterke koppeling in de transforma
toren, zouden de afstemmingen elkaar onderling beïnvloeden en
zou men tot een werkelijk gelijk maken der kringen niet komen.
Heeft men geen output-meter bij de hand, dan kan men, wanneer
geen afstem-indicator in het toestel wordt aangebracht, tijdelijk een
gevoelige gelijkstroom-voltmeter (bereik pl.m. 5 volt) parallel aan
de kathodeweerstand van de m.f. buis schakelen. Men regelt dan
af op minimale uitslag. Door de werking der a.s.r. heeft toch het
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afstemmen van beide transformatoren invloed op de plaatstroom
der mfr. buis, dus op de gelijkspanning aan de kathodeweerstand.
XXIII
EEN BATTERIJ SUPER
Dit toestelontwerp is opgezet met de bedoeling om met de nor
male buizen uit de 2 volts K-serie, of daarmee overeen komende,
een apparaat te verkrijgen, dat aan de onvermijdelijke eisen van
een batterij toestel voldoet, waarbij zo gering mogelijk stroomver
bruik op de voorgrond staat, maar dat bovendien de met een super
bereikbare kwaliteiten zo goed mogelijk tot hun recht doet komen.
Daarbij moest het chassis klein en licht blijven om er in een kast
een waarlijk draagbaar toestel van te kunnen maken.
De gebruikte onderdelen maken het tot een toestel, dat alléén
voor de lange en middengolven van de omroep kan dienen.
Voor de mengbuis heeft men keuze tussen de Geco pentagrid
X 21 of de octode KK 2; voor de mfr. versterker tussen de varipenthode VP 21 van Geco of de KF 2, voorts tussen de dubbeldiode-triode Geco HD 22 of de KBC 1. Behalve dat de X 21 en
VP 21 andere fittings (Engelse 7-pens) nodig hebben dan de
KK 2 en KF 2, kan men ze zonder meer voor deze-in de plaats
gebruiken. De HD 22 en KBC 1 zijn,
wat de fittings betreft, gelijk. Over
de eindtrap, die men óf met Geco
QP 21 óf met Philips B 240 kan uit
voeren, spreken wij later nog. Deze
buizen kan men niet willekeurig voor
elkaar in de plaats zetten.
Als middenfrequentie werd 465
kHz gekozen, mede omdat hiervoor
de zeer kleine en goede mfr. transfor
matoren in de handel waren van
Dralowid. Bij nameting bleek het »■ —
gehele mfr. gedeelte, waarbij twee
-5 | +5van deze transformatoren worden
465 kH»
toegepast, een doorlaatkarakteristiek
te bezitten met een voetbreedte van
Fig. 62.
9 kHz. Deze kromme vindt men in figuur 62.
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De hoge middenfrequentie van 465 kHz, waarbij de spiegelsignalen tweemaal 465 ■= 930 kHz van de gewenste signalen ver
wijderd liggen, zou voor de ingangskring kunnen doen volstaan met
één afgestemde keten. Dat wil evenwel niet zeggen, dat een tweekringsingang niet nog zekerder is. Nu bleek Dralowid een bandfilterspoelencombinatie en een voor 465 kHz bijpassend oscillatorgedeelte
in de handel te brengen, dat geheel aan de eis voldeed van kleine
afmetingen en hoge kwaliteit.
Op het eerste gezicht leek het wel een nadeel, dat zich bij deze
spoelen bezwaren voordeden tegen het toepassen van regelspanning
voor automatische sterkteregeling op het signaalrooster van de
octode. Deze bezwaren spruiten voort uit het feit, dat de koppelcondensator voor het ingangsbandfilter, tezamen met de overbruggingsweerstand, zijn aangesloten aan contact 4 van het spoelenstel, dat
geaard moet worden (zie fig. 63) en dat de constructie van de spoel
niet toelaat, op eenvoudige wijze de weerstand van contact 4 los te
maken. De automatische sterkteregeling moest dus beperkt blijven
tot regeling van de mfr. buis KF 2 of VP 21. De resultaten hebben

\
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Fig. 64. Veranderingen
voor toepassing der B 240.
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Fig. 65. Opgenomen re.gelkromme van de
automatische sterkteregeling.

echter getoond, dat daarmede een volkomen bevredigende regeling
wordt verkregen.
Zoals uit fig. 65 blijkt, wordt voor de meest voorkomende ontvangsterkten een regeling verkregen, waarbij een verhouding van
1 op 1000 teruggebracht wordt tot 1 op 4. Het was daartoe nodig,
de regeling niet z.g. „vertraagd" te maken.
Wij zullen nu het schema systematisch bespreken.
De antenne wordt inductief gekoppeld met de eerste bandfilterkring. De aansluiting geschiedt aan de punten 1 of 2. Er is vanaf
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punt 7 nog een koppelwikkeling aangebracht, uitsluitend -met de
tweede bandfilterwikkeling, teneinde eventueel de antenne slechts
met die kring te koppelen. Om bovenvermelde redenen achten wij
het evenwel beter, steeds het bandfilter in zijn geheel te gebruiken.
De wikkelingen aan punt 6 zijn als terugkoppelwikkeling bedoeld
en worden hier niet gebruikt.
De respectievelijke bandfilterkringen worden afgestemd met Ci
en C2, die de voorste secties vormen van een drievoudige conden
sator, waarvan ook de derde sectie, bestemd voor het oscillatorgedeelte, geheel gelijk is aan de eerste twee secties. In de spoelenbus
'voor het oscillatorgedeelte zijn n.1. alle condensatoren aangebracht
(paddingcondensatoren en trimmers) om het gelijklopen met con
stant frequentieverschil te verkrijgen.
Van de oscillator wordt de roosterkring afgestemd, n.1. met C3,
terwijl voor het middengolfbereik de paddingcondensator C5 is aan
gebracht, waarmede voor lange golf C4 in serie komt te staan, terwijl
•bovendien een trimmer Cq voor het langegolfgedeelte is aangebracht.
De mfr. bandfilters zijn niet regelbaar. Aangezien zij geen varia
bele koppeling bezitten om de bandbreedte te regelen, bestaat hier
niet het anders zich voordoende bezwaar tegen de hier toegepaste
capacitieve koppeling.
Bezien vanuit het standpunt van de zelfbouwer, is het een gemak,
dat de transformatoren niet nastelbaar zijn. Intussen dienen daarom
^ juist enige voorzorgen in acht genomen te worden, opdat de gelijk
heid der afstemming van de diverse filterkringen niet wordt ver
stoord. De afstemcapaciteiten zijn weliswaar vrij groot, maar niette
min mag men die, capaciteiten niet willekeurig met enkele pu'F
vergrooten; daardoor zou de selectiviteitskromme slecht worden.
Dralowid geeft daarom aan, dat de afstemming goed is, wanneer
de plaat van de voorgaande- en het rooster van de volgende lamp
worden aangesloten met een af geschermd snoertje van bepaalde
lengte, nl.175 mm. Het hierbij bedoelde snoer is in dit geval het
eveneens door Dralowid geproduceerde Sinepert-kabel.
Bij de bouw van ons toestel is evenwel gebleken, dat het onderbrengen van zo lange leidingen in het kleine toestel constructieve
bezwaren oplevert.
De enige verbinding, behorende bij de mfr. transformatoren,
welke afgeschermd moest worden, is de verbinding tussen de anode
der KF 2 of VP 21 (topaansluiting) en de daaropvolgende mfr.
transformator (punt 1). Het bleek nu voldoende te'zijn, twee kleine
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condensatortjes van 5/.t//F (Hoges) over de beide secundaire wikke
lingen (punten 4 en 5) aan te brengen om de filterkromme van fig.
65 te bereiken.
De beide Dralowid-transformatoren bezitten nog twee contact
punten, die in dit schema ongebruikt blijven. Contact 3 is een aftak
king op de primaire; aan contact 6 zit nog een terugkoppelwikkeling,
die eveneens ongebruikt blijft.
Met de secondaire van het tweede mfr. bandfilter is gekoppeld
de duo-diode-triode KBC 1 (of HD 22) waarvan 'het linkse diodeplaatje is gebruikt voor de signaaldetectie en het rechtse voor de
a.s.r. Er moet bij deze buis gelet worden op de juiste aansluitingen
van de gloeispanning volgens fig. 66.
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De belastingweerstand van de signaaldiode is als potentiometer
uitgevoerd om tevens te kunnen dienen als sterkteregeling voor het
triodegedeelte van de duodiode-triode.
De weerstanden en ontkoppel-condensatoren, welke in het systeem
voor a.s.r. gebruikt worden, zijn zodanig gekozen; dat een geringe
tijdsvertraging in dat systeem is bereikt. Men houde zich dus aan de
gegeven waarden.
Het triode gedeelte van de duo-diode-triode, dat achter de signaal
diode als l.f. versterker werkt en als ,,driver” voor de eindlamp dienst
doet, krijgt negatieve roosterspanning van een batterijtje van 3 volt,
dat onder in het chassis wordt vastgeklemd.
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De eindtrap.
Men heeft de keuze uit twee verschillende typen van stroom~
sparende balanseindtrappen, n.1. met de Geco dubbelpenthode QP
21 of met de Philipstriode B 240.
De gevoeligheid van het toestel en de geluidsterkte voor zwakke
signalen is verreweg het grootst met de QP 21. Deze dubbelpenthod^
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is bedoeld voor gebruik in onsymmetrische balansschakeling
(quiescent pushpull). Daarbij wordt zoveel neg. rsp. gegeven, dat de
lamp in rust heel weinig plaatstroom neemt. De plaatstromen lopen
pas op, wanneer het signaal enige sterkte heeft; men mag deze buis
niet in roosterstroom sturen.
De koppeltransformator is een balanstransformator, die sterk
op trans formeert (1 op 9). Hiervoor bestaat een transformator van
Varley, type DP 36.
Een geschikte luidspreker achter deze buis is de Celestion PPM8S
met transformator voor directe aansluiting aan de balans en
voldoende regelbare verhouding.
Voert men de eindtrap uit met de Philips dubbeltriode B 240, dan
is dezelfde luidspreker bruikbaar, maar de balansingangstransformator moet van geheel ander type zijn.
De B 240 is namelijk een dubbelfr/ode, bestemd om te werken
als echte B~ versterker, zonder neg. roosterspanning, waarbij de buis
flink in roosterstroom wordt gestuurd. Zonder signaal is de anodestroom maar 2 mA per anode.
De koppeling van de driver-triode met de eindlamp moet hier
geschieden met neertransformerende balans-transformator. Aangezien n.1. de eindbuis roosterstroom neemt en dus de koppeltransfor
mator is belast, eist de aanpassing aan de inwendige weerstand van

$

Fig. 67. Batterij super
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de „driver” het neer-transformeren in een verhouding 2 op 1 a 3 op
1 per helft. Transformatoren, die hiervoor gebruikt kunnen worden,
zijn o.a. de Wearite type BJ en Varley type BP 41.
Voordelen van de B 240 zijn het werken zonder roosterbatterij en
een voor sterke geluiden betere kwaliteit. Daarentegen is de gevoe
ligheid veel kleiner dan met de QP 21.
Zoals men uit fig. 67 kan zien, is chassisbouw toegepast op alumi
nium. Hiervoor is een dikte van 2 mm gekozen, hetgeen een stijf
frame waarborgt. Men kan evenwel ook een chassis van hout maken,
dat aan de bovenzijde met een plaatje dun bladkoper of aluminium
wordt bekleed.
De plaatsing van de bedieningsknoppen op het chassis is niet
symmetrisch ten opzichte van de hartlijn. Er. is evenwel op gerekend,
dat een kleine 2-volts accu ter linkerzijde van het chassis kan worden
geplaatst bij de montage in een draagkistje, waardoor wel symmetrie
ten opzichte van het midden der frontplaat wordt verkregen, zonder
dat daarbij de gunstigste opstelling der onderdelen heeft behoeven
te lijden.

XXIV.
DE „NATIONAL” ONTVANGER TYPE HRO
ofschoon reeds van
Een interessante Amerikaanse super
oudere datum — is de HRO-ontvanger van de National fabrieken,
speciaal voor korte golf, van 10 tot 175 m. Het is geen omroepontvanger, maar een typisch voorbeeld van hetgeen de Amerikanen
een ,,communicatie-ontvanger” noemen.
Fig. 68 geeft de schakeling. Er zijn twee preselector-versterkertrappen aanwezig, waardoor voor de meeste gevallen een afwezig
heid Van storing door spiegelfrequenties gewaarborgd wordt. Als
mengbuis wordt een h.f. penthode toegepast, waarbij de hulptrilling
. uit de afzonderlijke oscillator aan het schermrooster toegevoerd
wordt. Dit geschiedt via een condensator van 0.1 ju¥ vanuit de
kathode van de oscillatorbuis, welke ,,electron-coupled geschakeld
is. De schermroosterspanning van de mengbuis wordt verkregen
door een weerstandje van 0.1
dat aan een spanningsdeler ver
bonden is tussen + B en aarde.
Een bijzondere eigenschap van deze ontvanger wordt gevormd
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door de spoelen. Voor de verschillende bereiken worden de spoelen
uitgewisseld. Dit is gedaan om eventuele verliezen, ontstaan, door
omschakelaars en langere verbindingsdraden, geheel te kunnen
vermijden. Het uitwisselen wordt belangrijk vereenvoudigd, omdat
telkens alle spoelen voor elk bereik (vier in getal) bevestigd zijn
aan een frontplaatje. zodat men met één handbeweging alle spoelen
op hun plaats kan brengen. Fig. 69 geeft van de constructieve uit-

Fig. 69. Een deel der frontplaat met gedeeltelijk
uitgeschoven spoeleenheid voor één der golfbereiken.
voering een goed idee. De aansluit-contacten van elke spoel bevinden
zich aan de bovenkant van elk spoelendoosje en zijn gemonteerd op
een strip isolantiet. Het contact wordt gemaakt door middel van
drukveren, die aan de onderzijde van het chassis van efe ontvanger
zijn bevestigd, eveneens op isolantiet. De constructie van de spoelen
zelf en de samenbouw met de trimmers is te zien uit fig. 70.
Men kan hier met vier spoelstellen de volgende bereiken verkrijgen: 30.0—14.0 MHz; 14,4—7,0 MHz, 7,3—3,5 MHz en 4,0—
1,7 MHz.
Wanneer de ontvanger gebruikt moet worden bij een zender, (en
speciaal bij een amateur-zender), bestaat de mogelijkheid om door
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het omzetten van een paar schroefjes met dezelfde spoelen „bandspreiding" te verkrijgen.

Fig. 70.

Samenbouw van één der spoelen
met haar trimmers.

Fig. 71 toont het gehele 'h.f. gedeelte met osciliator en de ingangskring van het 91.f. filter. De bovenste drie kringen links vormen
roosteringangskringen, die op het signaal worden afgestemd. Cj is
in elk der kringen de eigenlijke afstemcondensator, die op het chassis
is aangebracht. Alle overige variabel getekende condensatoren
bevinden zich in de diverse spoelenbakjes. Voor het normale afstembereik zijn voor al deze spoelen de contacten A gesloten en B open.
hObOR 58
■___

FIRST R.F.

J^pyp.f= \J0°

£/

/ 10.000

4

FIRST DET

's 'meter

itrf

■SOOO

IT
25rT

r* CATHODE I.F

1000
.U

H.F. OSC. 70m
3000

=>

tot
FIRST o*
58
-I.F ^

§|D

~po

o

JH e
AVC

►/B* i.F.
•I S.G. I.F.

T~7lU-L

¥

CRYSTAL FILTER

O

//

- --O'

't= /& T7

20.000% 0

B-

r—-

=pnp~| |

7: :\30° °l
.Smeq. \ J

30.000

6C6
OR 57

- 6D6 08 58
■ - -

SECOND R.F

■o/d=

n

-j- “Tf

100.000

iCb OR 57
6+

JT

Fig. 71. Principeschema van den ingang van de H.R.O.-ontvanger.

l!

3Ê

HOOFDSTUK XXIV

135

Men kan nu de kringen gelijk ,,trimmen" met de condensatoren C3.
Is bandspreiding gewenst, dan gaan de contacten A open en B
dicht; de maximum capaciteit van de afstemcondensatoren C* wordt
nu verkleind, doordat C5 ermede in serie geschakeld wordt, terwijl
Co als trimmer dienst doet.
De oscillatorkring (rechts onderaan) verschilt van de overige
alleen hierin, dat in serie met C1 nog de padding-condensator C4 is
aangebracht en dat zich op de spoel een aftakking voor de kathode
bevindt. De bandspreiding, die op deze manier verkregen wordt, is
zeer fraai en beslaat de gehele schaal van de afstemcondensator.
Voor het gelijk maken van de kringen is het op frequenties boven
10 MHz niet meer mogelijk, de spoelen zo nauwkeurig te wikkelen,
dat gelijke zelf-inducties verkregen worden, terwijl bovendien een
klein verschil in de bedrading zoveel invloed kan hebben, dat
volgens de fabriek een halve
centimeter in
draadlengte
b— —H
reeds merkbaar wordt. Daar
om is bij de spoelen voor de
hoogste frequenties, zoals fig.
72A aangeeft, een halve
draadwinding aan het uiteinde
\ Inductance
van de spoel naar buiten ge
Trimmer Loop
bracht. Door deze halve win
ding naar de ene of de andere
zijde om te buigen, kan een
geringe vergroting of verklei
ning van de zelfinductie be
reikt worden. Voor de spoelen
voor lagere frequenties wordt
het gelijkmaken der zelfinducties bereikt met een ver
stelbaar plaatje in de spoel,
zoals fig. 72B aangeeft.
Inductance
Wij gaan nu over tot de
Trimmer D/SCbespreking van het m.f. ge
B
deelte van de ontvanger. Hoe
wel hier op 456 kHz wordt
Fig. 72.
gewerkt, dus op een veel
lagere frequentie dan in het h.f. gedeelte, zijn toch alle afstemcon
densatoren als luchtcondensators uitgevoerd. De spoelen zijn van
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litzedraad gewikkeld. Een blik op het inwendige van de m.f. trans
formatoren geeft fig. 73.
De ingang van het m.f. gedeelte is uitgevoerd als brugschakeling,
waarbij met behulp van een kwartskristal een buitengewoon hoge
graad van selectiviteit valt te bereiken.
De twee vaste takken van de brug (zie fig. 71 ) worden gevormd
door de twge condensatoren van 100 fiuF, welke samen de afstem
ming van de secundaire kring vormen. Voor een fijn afregelen van
deze kring is een trimmer parallel geschakeld.
De andere brugtakken bestaan uit een klein condensatortje (in fig. 68 aangegeven met „phasing”)
en een kwartskristal. dat kortgesloten kan worden
door een schakelaar.
De brug wordt gevoed door de wisselspanning,
welke in de secundaire kring ontstaat tengevolge
van de in de mengbuis gevormde m.f. spanningen.
Zolang nu het kwartskristal met houder als nor
maal condensatortje te beschouwen is, bestaat de
mogelijkheid om via het koppelcondensatortje geen
spanning door te geven naar de volgende spoel en
naar het rooster van de eerste m.f. buis, omdat de
brug in balans is. Zodra echter door piezo-electrische verschijnselen bij de resonantie-frequentie van
het kristal de impedantie van het kwarts aanzien
lijk gewijzigd wordt, is het evenwicht van de brug
verstoord en geeft men wel spanning door aan de
m.f. versterker.
Fig. 73.
Daar het verloop van de impedantie-karakteristiek van het kristal zeer scherp is, wordt op deze manier een selec
tiviteit bereikt, welke moeilijk op andere wijze te evenaren is.
Als detector wordt een diode toegepast. Hierbij valt nog op te
mérken, dat 10 % van de belastingsweerstand van de diode benut
wordt als afvlakfilter (0.05 M.f2 met condensatoren van 100 en
250 fXfiF).
Met een potentiometer is de sterkte van het l.f. signaal te regelen.
Achter het penthode-gedeelte van de 2B7 of 6B7 kan men met een
plug een koptelefoon aansluiten. Bij gebruik van een luidspreker
wordt de 2A5 of 42 als eindversterker gebruikt.
Onderaan rechts in fig. 68 bevindt zich de z.g. ,,beat-oscillator
(2de oscillator) waarmee het mogelijk is, de signalen van onge-
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dempte zenders in toon te horen. Ook deze oscillator is electroncoupled geschakeld, terwijl de spanning uit de plaatkring over een
condensatortje van 0,2 ju/aF gekoppeld wordt met de diodekring.
Een belangrijk punt in deze ontvanger is de manier waarop auto
matische sterkteregeling wordt verkregen. Met een schakelaar,
welke in fig. 68 beneden de diodedetector is aangegeven, kan men
zowel de automatische als de handregeling in werking stellen. In
de stand automatisch wordt de gelijkspanning, welke door de diodegelijkrichter tengevolge van het signaal op de belastingsweerstand
ontstaat, via een afvlakweerstand van 0,5 M.Q gevoerd naar de
roosterkringen van de beide h.f. en m.f. buizen. Per kring wordt de
regelspanning ontkoppeld met 0.5 M.Q en 0.01 /aF.
. Wanneer met de hand geregeld wordt, staat de schakelaar naar
rechts (stand: off) en worden alle roosterkringen via de ontkoppelweerstanden verbonden met de tweede diode van de detector. Hier
door ontstaat bij overbelasting van de h.f. en m.f. kringen door een
sterk signaal een negatieve spanning t.o.v. aarde over de weerstand
van 0.25 M_Q en de condensator van ,0.01 jliF, waardoor de gevolgen
van de overbelasting minder funest worden voor de selectiviteit.
De totale hoog- en middenfrequentgevoelighéid is met de hand
instelbaar door een regelweerstand, welke de kathodespanning van
de tweede h.f. buis en de beide m.f. buizen regelt. Deze regeling
blijft werkzaam, ook in de stand ,,a.v.c.-on” waardoor de mogelijk
heid bestaat om bij sterke signalen de meest effectieve automatische
sterkteregeling te verkrijgen.
Tot slot wijzen wij nog op een aardige schakeling, waardoor het
mogelijk is, op een meter een directe aflezing te verkrijgen van de
sterkte van een aankomend signaal, de zogenaamde S-meter. Deze
meter is eigenlijk als indicator in een Wheatstone-brug geschakeld,
waarvan een der vier takken gevormd wordt door de inwendige
weerstand van de twee m.f. buizen. Daar de grootte van een aan
komend signaal de grootte van de regelspanning en dus de waarde
van de inwendige weerstand der beide m.f. buizen bepaalt, kan de
meter als indicator benut worden voor de sterkte van het signaal.
Het voert ons te ver, hier uitvoerig op in te gaan, het is echter
betrekkelijk eenvoudig aan de hand van het schema na te gaan,
wanneer men alleen de essentiële delen van de S-meter optekent.
De uitvoering van de ontvanger is te zien in fig. 74. Men kan het
toestel in een standaard-rek monteren met een opbergruimte voor de
niet in gebruik zijnde spoeleenheden, benevens een paneel voor
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plaatstroom- en gloeistroomvoeding en een luidspreker-paneel. In
deze- vorm is de HRO vaak toegepast als ..dienst-ontvanger op

Fig. 74.

vliegvelden en voor vaste diensten, waarbij het op grote selectiviteit,
gemakkelijke bediening en grote bedrijfszekerheid aankomt.

i

XXV
AMATEUR KORTEGOLFSUPER
MET DEMPINGSREDUCTIE
Een hoge graad van selectiviteit en een grote mate van spiegel'
onderdrukking kan voor een kortegolfsuper met een minimum aan
buizen en onderdelen verkregen worden door het toepassen van
dempingsreductie (terugkoppeling) zowel in de signaalkring als in
het middenfrequëntgedeelte.
Met goedkope Amerikaanse buizen van het indirect verhitte type.
met 2,5 volts gloeidraad en slechts één middenfrequenttransformator
(mét terugkoppelwikkeling) is de aanschaffingsprijs der onderdelen
tot het uiterste gereduceerd, terwijl toch volgens fig. 75 een zeer
bruikbaar toestel kan worden verkregen.
Voor signaal- en oscillatorkringen zijn uitwisselbare buisvoetspoeltjes te gebruiken, die men zelf kan vervaardigen. Aan de
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nauwkeurigheid worden geen al te hoge eisen gesteld, aangezien in
het schema een systeem van slechts zeer beperkte gelijkloop der
kringen is toegepast. Dit wordt verkregen door twee afzonderlijk
instelbare draaicondensatoren C3 en C4 van 50 pp,F elk, waarmee
men de kringen ongeveer midden in één der op zichzelf al smalle
..amateurbanden instelt, waarna met twee op één as gekoppelde
condensatoren C, en C2 van slechts 15 ppF een zo beperkt
frequentiebereik wordt bestreken, dat de afwijkingen van de gelijk
loop daar binnen nooit heel groot worden.
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Principeschema van een amateur korte golfsuper met
voor hoogfrequent en middenfrequentkringen.
C,, Co =15 pfiF var.
Cu = 100 ppF
C3, C4 = 50 /*/<F var.
C,., = 0,1 ^F
C5 = 0,1 fxF
C13' = 25 &
C0 =100 fi/iF
C.. = 0,01 pi?
C7 = 0,1 /.iF
R. = 1500 ü
C8, C9 = mfr. tr.
R, = 50000 ü
C,0 = 250 (ipF var.
r; = 10000 ü

dempingsreductie
R4 = 30000 Ü
R5 = 50000 Q
Rfl = lMÖ
R7 = 10000 Q
R8 = 150 Q

Als mengbuis kan een hoogfrequentpenthode type 58 (varibuis)
of 57 dienen, met remrooster-injectie. Hiervoor is in
het schema de vorm gekozen, waarbij het remrooster geleidend is
verbonden met het rooster van de oscillator. Beter zou zijn geweest,
het schermrooster een vaste negatieve spanning te geven, groter
dan de topwaarde der oscillatorwisselspanning, maar dit voert hier
tot tamelijk critische instellingen, want de schermroosterspanning
moet dan een positieve waarde hebben, ongeveer 2 X groter dan
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het vaste negatieve voltage van het remrooster, terwijl die schermspanning juist variabel is gedacht voor de terugkoppelingsregeling
in de signaalkring. Er moet nu toch al voor gezorgd worden, dat
bij die regeling de schermspanning nooit lager behoeft te worden
dan ruim 2 X de topwaarde der oscillatorwisselspanning; het aantal
terugkoppelwindingen op de signaalspoel moet daarom door beproe
ving nauwkeurig worden vastgesteld om deze voorwaarde te
verwezenlijken.
De kathodeweerstand Rx van de mengbuis moet voor deze
schakeling de waarde hebben, die de buis als gewone versterker
nodig heeft, dat is 300 Q voor de 58 of 1200 Q voor de 57.
Naast de hun toegedachte functies voor regeling der terugkop
peling en injectie van de oscillatorspanning blijven schermrooster
en remrooster beiden ook hun gewone rol vervullen in de buis.
Wil men- daarentegen een onder Amerikaanse amateurs wel
toegepaste vorm van remroosterinjectie navolgen, dan wordt merk
waardigerwijze het remrooster regelrecht aan de oscillatorp/aat
verbonden, dus op een aanzienlijke positieve gelijkspanning
gebracht. Voor goed resultaat moet de buis dan als anodegelijkrichter worden ingesteld, n.1. met 1500 Q kathodeweerstand voor
de 58 en 3000 voor de 57. De functie van het remrooster ter voor
koming van secondaire emissie gaat bij deze tegennatuurlijke
schakeling, die van een negatief rooster een positief rooster maakt,
verloren.
Het is op zichzelf al merkwaardig, dat men op een remrooster
zonder bezwaar zulke in de grond verschillende schakelingen kan
toepassen en zowel op de ene als op de andere manier bij voldoende
sterkte van de oscillator een heel bevredigende gevoeligheid kan
bereiken.
De terugkoppeling in de’ signaalkring moet instelbaar worden
gehouden met de schermroosterspanning en naar behoefte worden
' gebruikt.
Wat het middenfrequentgedeelte betreft, is er slechts één trans
formator, afgestemd op 465 kHz, direct gevolgd door de detector;
en aangezien terugkoppeling op de mfr. transformator gewenst is
om versterking en selectiviteit hoog genoeg te kunnen opvoeren,
dient de detector een roosterdetector te wezen en kan 'het geen
diode zijn. Een eenvoudige triode, die door een laagfrequenttransformator met de eind'buis is gekoppeld, voldoet hier best.
Voor telefonie-ontvangst kan de middenfrequent-terugkoppeling
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zeer dicht vóór de rand van genereren vast ingesteld worden
gehouden. Door de detector te laten genereren, kan men intussen •
ook ongedempte telegrafiesignalen in toon ontvangen.
De afwezigheid van automatische sterkteregeling zal enerzijds
als een bezwaar worden gevoeld, maar aan de andere kant is juist
daardoor ook op zo uiterst eenvoudige wijze de telegrafie-ontvangst
met genererende detector mogelijk, zonder dat deze aanleiding geeft
tot complicaties.
De bouw kan geschieden op een chassis van aluminium met een
oppervlak van 30 X 20 cm. Fig. 76 geeft een plan voor de uit-
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Fig. 76.

voering en indeling van dit chassis. Op de frontplaat komt in het
midden de knop van de twee op één as gekoppelde condensatoren
van 15 (eventueel 25) jujuF voor de bandafstemming. Ter weers
zijden daarvan komen de afzonderlijke condensatoren van 50 //,«F
voor de bandinstelling. Onder de verhoogde grondplaat kunnen
de potentiometer R5 voor de terugkoppeling in de signaalkring en
de micadraaicondensator Cjo voor de terugkoppeling in de mfr.
transformator plaats vinden. Desgewenst wordt nog een sterktèregeling aangebracht in de vorm van een potentiometer van minstens
0,1 MQ over de secondaire van de laagfrequenttransformator. Dat
geeft totaal 6 regelknoppen op de frontplaat.
Voor de mengbuis type 58 (57) kan met nut een buisafscherming
worden aangebracht, zoals bij Amerikaanse ouizen veel wordtgebruikt.
Het voedingsgedeelte voor een kortegolfontvanger als deze voert
men het 'best geheel afzonderlijk uit, met snoeraansluitingen naar
het toestel, zodat dit op enige afstand van de voedingsapparatuur
kan staan.
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Voor de spoelen werden in 'het modelapparaat spoellichamen
van isolantiet gebruikt, fabrikaat Hermö. Deze spoellichamen zijn
voorzien van 5 pennen, passende in een 5-pens buisfitting. De
bewikkeling kan geschieden met massief draad van 0,6 a 0,7 mm.
dat nog soepel genoeg is voor gemakkelijke verwerking. In het
modelapparaat waren de bewikkelingen als volgt:
20 m band.
Ingangskring 7]/2 windingen over 2 cm wikkellengte. Aftakking
2 windingen.
Oscillatorkring 7 windingen over 2 cm wikkellengte. Aftakking
2Yi winding.
40 m band.
Ingangskring 12 windingen over 3 cm wikkellengte. Aftakking
2 windingen.
Oscillatorkring 11 windingen over 3 cm wikkellengte. Aftakking
3 windingen.
80 m band.
Ingangskring 38 windingen over 3 cm wikkellengte. Aftakking
2x/l windingen.
,
Oscillatorkring 35 windingen over 3 cm wikkellengte. Aftakking
8 windingen.
Op de spoellichamen voor de ingangskring moeten bovendien
nog de antenne-koppelwindingen worden aangebracht, waarvoor
men 23 en 8 windingen kan nemen.
Met de aftakkingen op de ingangskring moet wel eens wat
geëxperimenteerd worden om te zorgen, dat de schermspanning
nooit onredelijk laag behoeft te worden ingesteld om de kring uit
genereren te houden.
XXVI
DE SUPER-INGANGSKRINGEN
|

Wij gaan thans de functies en eigenschappen van afzonderlijke
delen, waaruit een super bestaat, nader bespreken.
Voor de signaalkringen, die de superingang vormen en de
koppeling van de antenne met de mengbuis uitmaken, gelden ten
dele overeenkomstige overwegingen als Voor de hoogfrequente
kringen van een cascade-ontvanger, maar toch niet in alle opzichten.
Bij een cascade-ontvanger berust de selectiviteit feitelijk geheel
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op die kringen. Bij een super is de selectie verdeeld over twee
soorten van kringen, aangezien behalve de kringen vóór de mengbuis, ook de daarachter nog volgende middenfrequente kringen
haar belangrijk aandeel daaraan hebben. De signaalkringen geven
alleen een voorselectie en daarom vat men die kringen wel
samen onder de naam ,,pre-selector”, dat betekent: vóór-selector.
De preselector kan gevormd worden door één op het signaal af
te stemmen kring, dan wel door een combinatie daarvan met zeefkringen, of met nog méér signaalkringen, al dan niet met hoogfrequentversterkerbuizen er tussen.
Vooral wanneer men met een méérkrings-preselector heeft te
doen, eventueel mét tussengevoegde versterking, mag het verschil
in functie met dergelijke kringen van-een cascade-ontvanger niet
uit ’t oog verloren worden. In de super wil men van 'de vaste
afstemming der middenfrequentkringen profiteren om deze als
deugdelijke bandfilters te kunnen koppelen, een afstemkromme
opleverend met steile flanken en voldoend brede top om te voor
komen, dat zijbandafsnijding ontstaat, di,e anders het gevolg is van
te scherp selectieve kringen. Het ligt voor de hand, dat deze
bedoeling, welke men heeft met de middenfrequentversterker, te niet
gedaan zou worden, wanneer de preselector al zó scherp selectief
was gemaakt, dat daar reeds een sterke zijbandafsnijding had plaats
gehad.
De selectiviteit, die de gescheiden ontvangst van in frequentie
naast elkaar liggende zenders tot stand brengt, moet dus zoveel
mogelijk voorbehouden blijven aan de middenfrequentkringen. Dat
soort selectiviteit hebben wij van de signaalkringen niet nodig.
Daarentegen moeten de preselectorkringen er voor zorgen, dat
verder van de signaalfrequentie verwijderd liggende frequenties,
die bij doordringing tot de mengbuis met de oscillatortrilling of met
harmonischen daarvan ook ongeveer de middenfrequentie zouden
opleveren en dus door de middenfrequentversterker niet meer
uitgeselecteerd zouden kunnen worden, van het rooster der meng
buis worden weggehouden. Met andere woorden: de preselector
heeft een belangrijke functie te vervullen om spiegelstoringen en
fluitjes, welker herkomst in hoofdstuk XVIII is besproken, te
onderdrukken, maar mag niet de breedte van de doorgelaten
frequentieband geheel gaan beheersen.
Nu bestaat er geen eenvoudig en onfeilbaar recept om kringen
te maken, die wél de z.g. ,,veraf-selectiviteit” geven, die voor een
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preselector gewenst is en niet de „dichtbij-selectiviteit”, die zijbandafsnijding veroorzaakt. Hoofdzaak is het inzicht, dat men in de
preselector niet zo scherp mogelijke kringen moet hebben en dat
verbetering van preselectie eerder in het aantal kringen dan in
allerhoogste kwaliteit moet worden gezocht, terwijl bijv. bij <le
koppeling van twee kringen tot een verstembaar quasi-bandfilter in de preselector de vraag of over het gehele bereik een
redelijke bandfilterkromme wordt verkregen, er weinig toe doet, als
in elk geval de topbreedte maar niet te smal wordt. Onder quasibandfilter verstaan wij een schakeling, die op een bandfilterschakeling lijkt, maar met een te losse koppeling om een echte
bandfilterkromme te geven. Er moet selectie wezen, maar vooral
niet te veel.
Dit versterkt de argumenten, die pleiten voor een hoge midden-,
frequentie, waardoor de spiegelfrequentie verder van de signaalafstemming verwijderd komt te liggen en een matige preselectie
inderdaad' voldoende kan zijn om storing door een spiegelsignaal
te onderdrukken.
Soortgelijke compromis-overwegingen als te pas komen bij de
vraag omtrent de voor preselectorkringen gewenste selectiviteit,
doen zich ook voor ten aanzien van het eventueel toepassen van
versterking in de preselector.
Hoogfrequentversterking kan in de eerste plaats nuttig en nodig
zijn om bij toepassing van een meerkrings-preselector de verliezen
in de kringen goed te maken. Signaalversterking vóór de mengbuis
kan ook in 'belangrijke mate de nuttige gevoeligheid van het toestel
helpen verhogen.
De uiterste natuurwettelijke grens voor de nuttige gevoe
ligheid ligt bij een signaalsterkte, die in spanning op de eerste
ingangskring gelijk is aan de- ruisspanning van die kring,
vermeerderd met de ruisspanning van de buis, die met de kring is
verbonden. De ruisspanning van de kring is — behalve van de
temperatuur — afhankelijk van de blokkeringsweerstand en van de
bandbreedte van dé kring. De ruisspanning ener buis kan uitgedrukt
worden in de waarde van een in de roosterketen liggende weerstand
met equivalente ruissterkte. Voor een mengbuis heeft die equi
valente weerstand de extra hoge waarde van bijv. 30000
a ,60000 ohm. Aangezien op lange en middengolven blokkeringsweerstanden van kringen voorkomen van 100000 ohm en méér.
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betekent intussen voor die golfbereiken het aandeel der 'buis aan
de ruisspanning niet zo heel veel. Op korte golf is dit heel anders;
daar is het aandeel van zulk een buis aan het geruis overwegend.
Vandaar, dat voor lange en middengolven het gebruik ener
mengbuis als eerste in een toestel een volkomen aanvaardbare
methode is, maar dat op korte golf de nuttige gevoeligheid er door
geschaad wordt.
Hinderlijk is toch in hoofdzaak slechts de ruisspanning van de
eerste buis en van de daarvóór liggende kring (of kringen). Het
gaat toch maar om de verhouding tussen signaalsterkte en ruisSterkte. Aannemende, dat elke trap, waarin een buis voorkomt,
althans enige versterking zal blijven geven, zal een signaal, dat aan.
de toestelingang boven het ruisen uitkwam, zeker in een volgende
trap de daar aanwezige ruisspanning overtreffen.
Ter verhoging van de nuttige gevoeligheid op korte golf speciaal,
is daarom het voorafgaan van de mengtrap door een versterkertrap
met een minder ruisend huistype van belang. Een gewone hoogfrequentbuis, zoals de AF7, heeft een equivalente ruisweerstand van
4 a 5000 ohm, dat is rond 10 X beter dan een mengbuis. Vóór een
varipenthode als de AF3 is het 10 a 20000 ohm en bij toenemende
negatieve roosterspanning, als de buis in de a.s.r. is opgenomen,
neemt het ruisen nog toe. Er zijn evenwel constructies gevonden voor
het vervaardigen van varibuizen, die veel gunstiger zijn. De EF8
was een voorbeeld hiervan; de equivalente ruisweerstand was daarbij
tot 3000 ohm teruggebracht eri het laat zich aanzien, dat men tot
slechts enige honderden ohms zou kunnen geraken.
Wij zien dus, dat een hoogfrequentvóórtrap voor de nuttige
gevoeligheid op korte golf een grote verbetering kan geven, zolang
die vóórtrap een 10-voudige versterking blijft leveren.
Het komt goed uit, dat men juist op korte golf ook de verhoogde
preselectie zo uitstekend kan gebruiken, aangezien de kans op
spiegelstoringen en dergelijke hier het grootst is.
Een zeer aanzienlijke hoogfrequentversterking vóór de mengbuis
kan intussen schadelijk worden voor de storingvrije ontvangst,
omdat hoge spanningen op het stuurrooster der mengbuis aanleiding
geven tot kruismodulatie en tot het ontstaan van combinatietrillingen
doordat gelijkrichting in de mengbuis nooit geheel is buitengesloten
en dus twee geheel buiten afstemming liggende sterke draaggölven
samen door additieve menging ook nog de middeiifrequentie kunnen
opleveren.
*-
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In dit verband moet nog op het gevaar worden gewezen, dat ook
in de aan de mengbuis voorafgaande hoogfrequentversterkerbuis
reeds kruismodulatie, menging door gelijkrichting en daarmee samen
hangende storingsoorzaken optreden. Het gebruik ener moderne*
varibuis op deze plaats — al dan niet met verminderde ruis —
verkleint weliswaar dit gevaar, maar sterke zenders in de omgeving,
een grote ontvangantenne en een wat sterke antenne-koppeling
kunnen het toch doen optreden.
Terwijl anders een antenne met groot opvangend vermogen ook
voor het meest moderne toestel de voorkeur blijft verdienen boven
noodhulpantennetjes binnenshuis, kunnen plaatselijke omstandig
heden om de genoemde reden.een kleinere antenne wenselijk maken.
Een toestel met twee gekoppelde kringen vóór de eerste buis
(quasi-bandfilter) levert ook altijd meer beveiliging tegen dit soort
storingsverschijnselen, dan met één kring, ofschoon daar enige
■vermindering van gevoeligheid en sterker geruis tegenover staat.
Zo kan een toestel met twee direct met elkaar gekoppelde kringen
vóór de mengbuis, zonder hoogfrequentversterking, tegenover
sommige storingen beter zijn dan wanneer zich tussen de twee
kringen een hoogfrequentversterkerbuis bevindt. En toch is het
apparaat mèt hoogfrequentversterker in het algemeen als een betere
klasse te beschouwen.
XXVII
UITVOERING VAN INGANGSKRINGEN
Aan de ingang van elk toestel is in de eerste plaats de antennekoppeling van belang, waarbij vier hoofdvormen zijn te onder
scheiden:
1. inductief met kleine koppelspoel,
2. inductief met grote koppelspoel (variatie: met z.g. resonantiespoel),
3. capacitief met kleine condensator aan de top van de kring,
4. capacitief met grote condensator aan de aardzijde.
In fig. 77 is de eenvoudige uitvoering met kleine koppel
spoel aangegeven, zoals die meestal wordt getekend. In werkelijk
heid moet 'men de aansluitingen aan de koppelspoel liefst zo maken,
dat de aardzijden der spoelen naar elkaar toegekeerd zijn zoals
fig. 78 aangeeft; dit ter vermijding van een gedeeltelijk capacitieve
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koppeling. Een nadeel van deze methode is, dat op lange en midden
golven, waar een normale antenne met de kleine koppelspoel een
eigenafstemming zal hebben op een hogere frequentie dan van de
in het afstembereik vallende zenders, de antennekring een voorkeur
zal tonen voor hogere frequenties, dus een enigszins versterkte
spiegelfrequentie-ontvangst zal geven.
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Met slechts één enkelvoudige kring in de preselector zal men
altijd al met een hoge middenfrequentie moeten werken om redelijke
vrijheid van fluitstoringen te bereiken en de antennekoppeling met
kleine koppelspoel maakt dit nog des te meer gewenst.
Toepassing van het systeem met grote koppelspoel
houdt in, dat de spoel een zo grote zelfinductie verkrijgt, dat die
met de capaciteit ener normale antenne afstemming doet ontstaan
op een langere golf dan de langste van het golfbereik. Een uitvoering
hiervan uit een goedkoop Amerikaans supertje is aangegeven in
fig. 79. Van een
. naar elkaar toe keren van de aardzijden der spoelen
kan men hierbij gewoonlijk niet spreken, omdat de grote koppelspoel
gewoonlijk de vorm aanneemt van een soort honingraatwikkeling.
zoals fig. 80 laat zien en daarbij geen uitgesproken aardzijde valt
aan te wijzen. Daarom wordt enige spatie gehouden tussen koppel
spoel en afstemwikkeling. Deze antennekoppeling veroorzaakt een
voorkeur voor de lagere frequenties èn een betrekkelijke verzwak
king van de spiegelfrequentie-ontvangst.
Intussen kan het zijn, dat hierdoor ook de gevoeligheid voor de
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hoogste frequenties binnen het afstembereik al wat te gering wordt.
Dat kan dan gecompenseerd worden door met deze vorm van
antennekoppeling de koppeling door een kleine capaciteit aan de
top der spoel (systeem no. 3) te combineren. In fig. 79 is aangeduid
hoe de Amerikanen voor die capacitieve koppeling vaak een met de
antenne verbonden, doodlopende draadlus gebruiken (geen kort
gesloten winding! die geeft demping en verstemming). Bij deze
combinatie van inductieve en capacitieve koppeling moet erom
gedacht worden, dat zij elkaar slechts ondersteunen, wanneer de
inductieve koppeling een bepaalde richting heeft, die öf door de
wikkelrichting der koppelspoel wordt bepaald, öf door de aan
sluiting der antenne aan het ene of aan het andere einde der
koppelspoel. Men kan door meten of proberen nagaan, welke
aansluiting gekozen moet worden.
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De topcapaciteit, die men voor koppeling aanbrengt, moet vooral
niet te groot worden aangezien de bevoordeling der hogere freq uenties, die ermede wordt bereikt, anders ook weer.de spiegels te sterk
binnenhaalt. Vandaar dat men de 1'us dikwijls niet helemaal aan de
top aangebracht vindt, maar lager om de afstemspoel heen (fig. 80).
waardoor het efjFect der capacitieve koppeling wordt verzwakt.
Fig. 79 laat ook nog zien hoe de Amerikanen van de grote
impedantie ener koppelspoel volgens systeem 2 soms profiteren om
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de sterkeregeling op een als eerste buis in het toestel opgenomen
varibuis tevens op de antennekoppeling te doen werken. Men ziet
hoe vergroting van de kathodeweerstand hier tevens geleidelijke
kortsluiting van de antenne-koppelspoel oplevert, waardoor de
sterkteregeling wordt ondersteund.
Onder dezelfde gezichtspunten als de koppeling met grote koppel- '
spoel valt de in fig. 81 aangegeven methode met z.g. resonan
tie s p o e 1, die een overeenkomstig grote zelfinductie moet bezit
ten i), maar niet inductief met de afstemspoel wordt gekoppeld,
doch door een condensatortje C van 5 a 10 jli/iF ermede verbonden,
Een speciale uitvoering hiervan mèt een middenfrequentzeefkring
toont fig. 82.
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Past men systeem 3 toe, waarbij enkel een kleine serie
condensator aan de bovenzijde van de afgestemde kring de
antennekoppeling vormt, dan ontstaat een bevoordeling der hoogste
vergroting van het gevaar voor
frequenties, dus weer enige
■
spiegelstoringen.
Daarentegen worden bij toepassing van systeem 4,. waar een
grote condensator aan de a a r d z ij d e als antennekoppeling dient, zoals fig. 83 aangeeft, de hogere frequenties slechts
verzwakt overgedragen. De condensator C kan hier 'bijv. ongeveer
10000 ;u^F zijn.
Deze keuzen van systeem voor de antennekoppeling hebben in
hoofdzaak alleen betekenis voor de lange en middengolven. Bij. de
ontvangst van korte golven gaat'de eigenafstemming, die de antepne
buiten het koppel-element om bezit, een rol spelen en heeft *de
) 500 fiH voor middengolven, 6000 ,«H voor lange golven.
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selectiviteit van één enkelvoudige afgestemde kring zo weinig
invloed, dat een smoorspoelingang zonder opzettelijke afstemming
niet zo heel veel minder goed is te achten. Pas wanneer men terug
koppeling toepast op de eerste kring bij kortegolfontvangst, wordt
de invloed belangrijker.
Zodra men enige koppelwindingen in de antenne opneemt,
brengen die de eigenafstemming gewoonlijk reeds op langere golf
dan -de langste van het k.g.bereik, zodat inductieve koppeling op
korte golf eigenlijk altijd gelijk staat met ’t werken met ,.grote”
koppelspoel.
Nu komt intussen voor een super ook nog weer de vraag in
aanmerking, hoe die verschillende antennekoppelingen — en dit dan
weer speciaal voor lange en middengolven
de gelijkloop met vast
frequentieverschil beïnvloeden. Kleine koppelspoel en kleine top. condensator brengen een vergroting van de afstemcapaciteit in de
kring met een vast bedrag teweeg. Die invloed kan door trimcapaciteit gecompenseerd worden. Grote koppelspoel geeft een
verstemming, die overeenkomt met een verkleining der zelfinductie
in xde kring, die door een zelfinductietrimmer zou zijn op te heffen, al
maakt dat de afregeling veel lastiger. De grote condensator aan de
aardzijde van de kring'is een seriecapaciteit voor de afstemcondensator; die werpt de gewone berekening van de gelijkloop te enenmale
omver.
In het algemeen komt dit hierop neer, dat bij de keuze van elk
an'der systeem dan dat der eenvoudige „kleine” koppelspoel, bij de
afregeling voor de gelijkloop nog iets meer geschipperd moet
worden. Bij verschillende Duitse toesteltypen met enkelvoudige
ingangskring zijn bijv. opvallend goede resultaten bereikt met de
antennekoppeling van figuur 83.
Een aantal min of meer phantastische voorstellen zijn voor en na
gepubliceerd om een zogenaamd met de afstemming meelopend
spiegelfilter te verkrijgen. Daarvan geeft fig. 84 een voorbeeld.
De afstemkring bestaat hier uit de condensator C met twee niet
met elkaar gekoppelde zelfinducties Lt en
(Cj is enkel een
trimmer); de bedoeling is, dat wanneer men met G en Lj 4- Lo
afstemt, 'de serieschakeling van C 'met L2 een kortsluiting voor een
hogere frequentie vormt. Die hogere frequentie verandert dan
ipderdaad mede mét de afstemming. Dat die hogere frequentie nu
evenwel juist de spiegelfrequentie zal wezen, is slechts voor één
stand van de afstemcondensator mogelijk en zodra de afstemming
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van de „kortsluitkring" ook maar weinig gaat afwijken van de
spiegelfrequentie, heeft de „kortsluiting" geen wezenlijke betekenis
meer.
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Fig. 83.

Iets anders van deze zelfde aard is fig. 85, waar het bovenge
deelte der spoel Lo met de afstemcondensator de „kortsluiting’ zou
moeten vormen als met C en L2
op de te ontvangen frequentie is
fr\
afgestemd.
Dat er constructeurs zijn, die
werkelijk menen, succes gehad te
hebben met deze schakelingen,
behoeft intussen nog geen phantasie te wezen. Het toepassen ener
aftakking voor de roosteraansluiting verhoogt in elk geval de
selectiviteit van de kring. Dat is
Fig. 85.
ook bij fig. 84 het geval.
Een wezenlijke verbetering, vergeleken bij de toestelingang met
één kring vóór de mengbuis geeft altijd de toepassing van een
bandfilterachtige combinatie van twee kringen (fig. 86). Voor een
toestel met lage middenfrequentie (110 tot 130 kHz) is zulk een
schakeling zelfs onmisbaar. Over de moeilijkheid, dat men bij
variabel afstembare kringen nooit over een geheel bereik een
gelijkmatige bandfilterkarakteristiek verkrijgt, behoeft men zich bij
een super geen zorg tè maken als de afstemming vlak naast è
gewenste frequentie maar niet te scherp wordt. Echte bandfilters
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kan de vast afgestemde middenfrequentversterker gemakkelijker en
béter leveren.
Onder de* bijzondere voorstellen tot spiegelonderdrukking valt
ook 'de in fig. 87 weergegeven Engelse schakeling om bij een
tweekringsingang met inductieve koppeling tussen de afgestemde
kringen een terugkoppeling aan te brengen, die tengevolge van de
phase-verhoudingen, voor hogere frequenties een tegen-koppeling
zou kunnen opleveren.
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Fig. 87.

Pogingen om de preselectie te verbeteren door dempingreducerende terugkoppeling, verdienen in het algemeen voor de
ontvangst van lange en middengolven geen aanbeveling. Voor de
ontvangst van korte golven kan men er evenwel wezenlijk nut van
trekken. Alleen moet men zich niet voorstellen, met een of andere
vorm van vaste terugkoppeling veel te bereiken. De dempingsreductie gaat toch pas 'belangrijk effect geven als de terugkoppeling
tot zeer dicht bij 'het punt van genereren wordt gebracht en men
kan nu eenmaal geen instelling maken, die over een geheel golfbereik dicht genoeg bij dat punt blijft om effectief te zijn. Bovendien
moet men de overschrijding van het punt van genereren op enige
plaats in het afstèmbereik verhoeden, teneinde burenstoring te
vermijden en het werken van de 'hoogfrequenttrap als superautodyne
te voorkomen. Fig. 88 geeft een idee van één der manieren om een
penthode in een hoogfrequenttrap instelbaar terug te koppelen.
Indien men bij een bestaand ontvangtoestel met enkelvoudige
ingangskring in de behoefte aan verbeterde voorselectie op korte
golf wil voorzien, zonder gebruik te maken van opzettelijke dempingsreductie door terugkoppeling, kan een voorzetapparaat, dat
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één of twee hoogfrequenttrappen bevat, als losse preselector worden
aangebracht.
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Fig. 88.

Fig. 89 toont de schakeling van een dergelijk 'apparaat.
Het moet wel als iets eigenaardigs opvallen, dat wij aldus, juist
voor de kortegolfsuper, weer tot het toepassen van directe hoogfrequentversterking vóór de mengbuis komen. Aanvankelijk toch is
de superheterodyne, met zijn transformatie van alle signalen op een
langere golf, ontstaan uit het streven om de moeilijkheden der directe
hoogfrequentversterking van korte golven te ontgaan door de golftransformatie aan de versterking te laten voorafgaan. Intussen heeft
de techniek echter — vooral door de ontwikkeling van schermroosterbuizen en penthoden — de directe hoogfrequentversterking
behoorlijk mogelijk gemaakt. Maar tevens zijn de eisen, die aan de
ontvangst en aan de bedienbaarheid der toestellen worden gesteld,
enorm veel hoger geworden, zodat alleen de super, wegens de andere
voordelen, die hij biedt, daaraan kan voldoen. Voor ontvangst van
korte golf is de super mét daaraan voorafgaande hoogfrequentver
sterking, ten einde voldoende preselectie te kunnen verkrijgen, de
beste oplossing.
De meeste • omroepsupers uit de handel schieten, wat de voor
selectie op korte golf betreft, nogal tekort. Vandaar het idee van
de afzonderlijk toe te voegen preselector.
Aangezien dit alleen voor golven beneden 100 meter noodzakelijk
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begint te worden en in de meeste gevallen het k.g. bereik van de
bestaande ontvanger loopt van 16—55 meter, is het mogelijk, met
condensatoren van 500 jujliF en enkelvoudige spoelstellen uit te
komen.
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Fig. 89. Afzonderlijke 2-traps preselector.

Heeft de ontvanger echter twee kortegolfbereilcen, H—30 m en
30—80 meter, dan doet men ook verstandig, de preselector met
dezelfde bereiken uit te voeren, hetzij met verwisselbare spoelen,
dan wel met vaste spoelen, die omgeschakeld kunnen worden. In
het laatste geval verdient het aanbeveling, twee geheel van elkaar
onafhankelijke spoelstellen te maken en die om te schakelen. Het
. gebruiken van spoelen met aftakkingen, welke men voor het kortste
bereik gedeeltelijk kortsluit, is hier, waar het juist om goede kringkwaliteiten gaat, uit den boze.
De nu ook op de preselector aan te brengen automatische sterkteregeling kan afgenomen worden van de diodegelijkspanning van
het toestel, liefst n a het punt waar deze spanning aan de m.f. buis
wordt toegevoerd. Hierdoor is men er zeker van, een beter
afgevlakte gelijkspanning te verkrijgen, zodat minder kans op het
optreden van moeilijkheden ontstaat. Met de in fig. 89 getekende'
waarden van R en C voor de ontkoppeling der roosterkringen krijgt
men zeer goede resultaten, mits de condensatoren beslist vrij zijn
van zelfinductie en zo kort mogelijk tussen de diverse punten
worden gemonteerd. De aangegeven waarden van afstemcondensatoren en wikkelingen op de spoelen met 'de golf-bereiken die
hiermede te bestrijken zijri, vindt men in de onderstaande tabel.
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Tabel.
De spoelen zijn gewikkeld op normale, door Hermö in de
handel gebrachte isolatielichamen. De afstemcondensator is
150 mi F.
Golfbereik
Roosterspoel
Antennespoel
3 windingen
14—25 m
53,/4 windingen
7
24—50 m
ll3/4
47—90 m
25
35
De roosterspoelen zijn gemaakt van geëmailleerd draad
1.1 mm. De antennewikkelingen kunnen van veel dunner
draad zijn. n.1. 0.3 a 0.4 -mm, over een afstand van één gaatje
in de Hermö-spoelen gespatieerd van de roosterwikkeling.
Roosterzijde en antennezijde moeten van elkaar afgekeerd zijn.
Deze waarden zijn aan een zekere speling onderhevig, vooral
veroorzaakt door de montagecapaciteiten en de nul-capaciteiten
van de draaicondensatoren. Het is zeer goed mogelijk, dé twee
condensatoren op één as te zetten. Men moet dan liefst gelijke
huistypen gebruiken en zeker twee gelijke condensatoren. Ook is
een goede afscherming t.o.v. het toestel en tussen de twee kringen
onderling zeer gewenst.
In verband met de juiste regeling der a.s.r„~spanning wijzen wij
erop, dat men het beste als h.f. versterkers hetzelfde.huistype kan
nemen als in het m.f. gedeelte van de bestaande ontvanger toegepast
wordt.
De aansluiting van de plaatkring der laatste h.f. buis vereist
enige zorg. Hierbij moet men er op letten, dat geen kortsluiting
kan ontstaan tegen aarde van de ontvanger, wanneer men bijvoor
beeld de in het toestel bestaande antennewikkeling voor kortegolf
zou willen benutten om de plaatstroom toe te voeren. Hoewel dit
soms mogelijk is (in Amerikaanse ontvangers is dit vaak het geval)
lijkt het toch verstandiger, de schakeling van fig. 89 aan te hou en,
mits men de smoorspoel sm van goede kwaliteit kiest.
Aan de antenne-contacten 1 en 2 kan men de voedingslijn van
een dipool aansluiten; bij gébruik van een gewone antenne sluit men
deze aan op contact 1, terwijl men 2 met 3' doorverbindt.
Een enkel woord lijkt nog gewenst over het gebruik van spoelen
met hoogfrequentijzerkernen in de ingangskringen. Voor orte go
heeft het gebruik van ijzerkernen voor de spoelen, die toe a ee
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klein zijn, geen zin en geen nut, maar voor lange en middengolven
kan men er bij kleinst denkbare afmetingen, gunstig voor plaatsing
in schermbussen, 'hoge kwaliteit mee bereiken.
Men mag er niet op rekenen, dat zelfs een de gehele wikkeling
omhullende potkern op zichzelf al voldoende afscherming zou
geven. Het slechts door een isolerende bindmassa samenhangendè
ijzerpoeder is voor .afscherming niet effectief.
Daarvan kan men in een bepaald opzicht juist profiteren, omdat <de
antennekoppelspoel daardoor ook soms met voordeel buiten het
kernlichaam kan worden aangebracht, waarvan fig. 90 een idee

a 3
Fig. 90.
geeft. Dit kan gemak opleveren, wanneer men denkt, de koppelwikkeling nog eens te moeten veranderen.
Voor vele doeleinden kan ook tussen twee ijzerkernspoelen
onderling voldoende koppeling worden verkregen door ze in daartoe
geschikte stand in eikaars nabijheid op te stellen.

i

XXVIII
DE OSCILLATOR-SCHAKELING
.
.

De verscheidenheid van oscillatorschakelingen. die men vindt in
de schema’s in hoofdstuk IV kan van nut zijn om er voor speciale
gevallen een kêuze uit te doen. Voor toestellen met drie .of meer
omschakelbare golfbereiken is het echter meer en meer normaal
geworden om voor de oscillator de gewone schakeling met afgestem
de kring en terugkoppelspoel toe te passen en met roostercondensator er\;lekweerstand.
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In velband met het gebruik van meervoudige draaicondensatoren,
waarbij de draaibare platen van de verschillende secties alle door de
as onderling zijn verbonden en geaard of aan chassis gelegd, wordt
de golfbereikomschakeling het eenvoudigst, wanneer men de paddercondensator in de oscillatorkring opneemt tussen de spoel en
aarde, dus in de zelfinductie-tak van de kring en niet in de
condensatortak.
Ter keuze staat nu verder of men de afgestemde kring in de
roosterketen zal opnemen, dan wel in de plaatketen. Hieromtrent
valt op te merken, dat elke buis het gemakkelijkst oscilleert met
afgestemde roosterketen; voor batter ij toestellen, met buizen
welker gloeidraad uit een accu worden gevoed en waarvan de steil
heid uit overwegingen van gloeistroomeconomie nogal beperkt is,
zal men dus als regel de roosferkring van de oscillator afstemmen.
Waar men de oscillatorspanning voor het mengproces van het
rooster afneemt, heeft het afstemmen van deze kring tevens 'het
voordeel, dat harmonischen, die in de oscillator optreden, door de
zeefwerking van de afgestemde kring minder effect kunnen geven in
het mengproces. Toch heeft voor wisselstroo m.t oestellen
het aanbrengen van de afgestemde kring in de plaatketen van de
oscillator de voorkeur verkregen. De steilheid van het oscillatorgedeelte der mengbuizen kan in dit geval groot genoeg warden
gemaakt om hiermede geen moeilijkheden te doen ontstaan, zelfs in
het kortegolfbereik; en het voordeel, dat verkregen wordt, is een
grotere onafhankelijkheid der oscillatorfrequentie van spanningsvariaties aan andere electroden in het overige deel der mengbuis;,
het rooster is sterk gekoppeld met dat overige deel; de anode niet.
Die grotere onafhankelijkheid is vooral van belang in verband met
het ook bij kortegolfontvangst toepassen van een automatische
sterkteregelingsspanning op het signaalrooster.
Voor batterijtoestellen verdient het in verband met het afstemmen
van de oscillatorroosterkring aanbeveling, om — althans in -het
kg bereik — de mengbuis niet in de automatische sterkteregeling op
te nemen.
Aangezien bij meerroosterbuizen, waarvan de mengbuizen een
typisch voorbeeld vormen, elke spanningsverandering aan één der
electroden de gehele stroomverdeling over al de electroden enigszins
wijzigt en door veranderingen in de dichtheid der electronenwolken
tussen de electroden ook de electrode-capaciteiten worden beïnvloed,
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zodat frequentieverloop van de daarmee verbonden kringen
het gevolg kan zijn, zou ogenschijnlijk voor het toevoeren der voe
dingsspanningen een spanningsdele'rstelsel, dat de
constantheid der spanningen het meest verzekert, de voorkeur
moeten verdienen.
In de practijk wordt dit niet in alle opzichten bevestigd. De spanningstoevoer aan de electroden over eenvoudige serieweerstanden
blijft in zoverre gunstig, dat juist door de onderlinge stroomverdelingsbeïnvloeding tussen de electroden een zekere compenserende
werking ontstaat, die de gevolgen van spanningsveranderingen, bijv.
van netspanningsschommelingen, ten dele opheft. In toestellen van
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Normale octode-ingangsschakeling.

verschillende jaargangen vindt men nu eens een voorkeur voor het
ene stelsel, dan weer voor het andere. Zonder spanningsdelers wordt
het stroomverbruik uit het plaatstroomapparaat in ’t algemeen
kleiner. Bij de constructie der nieuwste buizen is overwegend
met de mogelijkheid van voeding via serieweerstanden rekening
gehouden. De normale superingangsschakelingen met resp. octode
en triode-hexode worden daardoor zoals in figuren 9la en 91b is
aangegeven.
Een bijzondere rol in die schakelingen speelt R4, de serievoedingsweerstand voor de oscillator-anode. Het zal duidelijk zijn,
dat deze weerstand parallel staat aan de afgestemde kring van de
oscillator en dus voor die kring een demping vormt. Het bijzondere
is, dat deze demping een gunstige invloed heeft op het constant
houden der geleverde wisselspanning bij verschillende standen van
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de afstemcondensator in een golfbereik. Aangezien de mengversterking afhankelijk is van de mengsteilheid en deze laatste geheel
wordt beheerst door de grootte der oscillatorspanning, is dit een
punt, dat wel even een nadere bespreking verdient.
Aangetoond kan worden, dat de door een oscillator geleverde
spanningen, wanneer de afgestemde kring in afstemming wordt
gewijzigd door het verdraaien van de variabele condensator, terwijl
alle andere omstandigheden gelijk blijven, evenredig met de
blokkeringsweerstand van de kring veranderen, dus evenredig met
L/Cr, waarin r de hoogfrequentieweerstand van de spoel voorstelt.
Voor hogere frequenties neemt de waarde van C af met het
kwadraat der frequentie, terwijl r toeneemt, maar in de regel minder
snel dan met het kwadraat der frequentie. L/Cr wordt dus voor
hogere frequenties groter en de opgewekte spanning stijgt als de
condensator kleiner wordt gedraaid. Zij zou alleen constant blijven
als de r evenredig met het kwadraat der frequentie toenam.
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Fig. 91b. Normale triodehexode-ingangsschakeling.
Brengt men nu een paralleldemping door een weerstand R aan,
dan kan aangetoond worden, dat deze dezelfde invloed heeft als
wanneer de serieverliesweerstand r met L/CR ware vergroot, zodat
het is alsof de hoogfrequentieweerstand tot r + L/CR was aange
groeid. Aangezien L en R constant blijven, verandert L/CR omge
keerd evenredig met C, d.w.z. dat dit deel van de demping inder
daad toeneemt met het kwadraat der frequentie. Kan men dus r
klein houden en L/CR enige malen groter 'maken dan r, dan zal de
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blokkeringsweerstand van de kring aanzienlijk constanter blijven
dan zonder paralleldemping.
Om inderdaad L/CR enige malen groter te doen zijn dan r, moet
I
de parallelweerstand R enige malen kleiner zijn dan de oorspron
kelijke blokkeringsweerstand L/Cr van de kring. Hoe kleiner R, des
te fraaier voor de constantheid. Maar al te klein mag R toch niet
worden, aangezien de demping dan zo erg wordt, dat de oscillator
de vereiste spanning niet meer kan leveren.
De conclusie uit dit alles is, dat men moet uitgaan van een , zo
verliesvrij mogelijke oscillatorkring, die dus een zo hoog mogelijke
blokkeringsweerstand bezit. Ook als men er dan een enige malen
kleinere weerstand mee parallel schakelt, zal toch de totale impedan. tie der parallelschakeling hoog genoeg kunnen blijven. De wel eens
heersende mening, dat de spoel- en kringkwaliteit voor een
oscillator er niet zo erg op aan zouden komen, is derhalve
onjuist.
Bij.de practische uitvoering blijken voor de langegolf- en middengolfbereiken waarden voor de weerstand R4 in de schema’s fig. 91a
en fig. 91b van 20000 a 30000 ohm zeer goed aan de bedoeling te
voldoen. En dat zijn tevens waarden, geschikt om de spanning van
het voedingsapparaat met een voor de oscillator redelijk bedrag te
verlagen. Voor een korte^o/f-bereik kan men volgens deze methode
evenwel niet tot het gewenste resultaat komen. De blokkerings
weerstand van een kortegolfkring met een afstemcondensator van
500 jujliE dreigt bij ongeveer 50 m niet veel meer dan 5000 Q te
worden. Het parallelschakelen van 20000 ohm heeft dan voor het
meer constant houden der opgewekte wisselspanning geen noemens
waardig effect en als men de weerstand zoveel verkleinde, dat die
wèl effect zou verkrijgen, zou de totale impedantie te laag worden
voor vlot genereren en voor het bereiken van voldoende spanning.
De weerstand R4 doet dus, als die voor de andere bereiken goed
is gekozen, voor het kortegolfbereik wel geen kwaad, maar in dit
bereik blijft het bezwaar van mogelijk sterk oplopen der effectieve
wisselspanning bij.kleine condensatorstanden bestaan. Nu moet in
het k.g. bereik de terugkoppelingverhouding; die in de andere
bereiken x/4 of 1/5 mag zijn, veelal tot ongeveer V2 worden opgevoerd
om bij grootste condensatorstand voldoende spanning te krijgen.
Daardoor wordt het gevaar voor moeilijkheden bij kleine conden
satorstand hier extra verhoogd. Bij gebruik van oudere mengbuizen
openbaart zich dit soms in verschijnselen van over genereren

J

HOOFDSTUK XXVIII

161

in het laatste deel van het k.g.-bereik; dan ontstaat sterk ruisen als
van een superregeneratieve ontvanger en de schijn alsof een groot
aantal draaggolven naast elkaar aanwezig zijn. In de .nieuwste
mengbuizen is nu een deel van het oscillatorrooster
als een plaatje uitgevoerd, waardoor bij sterk oscilleren de
roosterstroom sneller toeneemt, hetgeen het overgenereren tegen
gaat.
Ook door een schakelingsmaatregel kan mén trouwens, wat de
constantheid der opgewekte spanning betreft, de oscillator op korte
golf evenzeer verbeteren als op lange en middengolven geschiedt
met R4. Die maatregel bestaat in het aanbrengen van een kleine
weerstand (50 tot enkele honderden ohms) vlak vóór het oscillatorropster. Men is licht geneigd, het effect van die weerstand (R5) te
beschouwen als ontstaande door een spanningsdeling over die
weerstand en de rooster-kathode-capaciteit van het oscillatorgedeelte der buis. Berekening leert echter, dat zo kleine weerstandwaarden als zoeven genoemd, dan weinig effect zouden kunnen
hebben; de berekening toont evenwel aan, dat 'het weerstandje en
de roostercapaciteit tezamen in wezen weer een paralleldemping
vormen, óf voor de afgestemde kring zelf als die in de roosterketen
is geplaatst, öf daarin over getransformeerd door de koppeling
tussen terugkoppelspoel en kring. Als men het weerstandje niet te
groot 'maakt, kan het de genereermogelijkheid op golflengten van
50 m en op de bereiken der langere golven geheel onaangetast
laten, terwijl het bij 'de afstemming op 15 m bijv. zeer afdoende
effect heeft.
In gévallen, waar men dit weerstandje nodig heeft, kan men
gemakkelijk genoeg de waarde experimenteel bepalen door met
behulp van een gevoelige mA-meter in; serie met de oscillatorlekweerstand (aan kathodezijde in te schalen!) het effect van verschil
lende waarden op de sterkte van genereren bij het verdraaien van
de afstemcondensator in het k.g.bereik na te gaan. Een te grote
waarde moet, vooral vermeden worden, aangezien die weer een
grotere terugkoppelspoel nodig zou^maken en daar 'moet men op
korte golf mee oppassen; als men met de zelfinductie der terug
koppelspoel zou moeten naderen tot de waarde van de zelfinductie
in de kring, zouden parasitaire capaciteiten met de terugkoppelwikkeling een afstemming kunnen vormen, die in het verlangde
golfbereik viel en dan beheerst men de afstemming niet meer met
de draaicon'densator; beneden een >bepaalde stand van de conden-
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sator wordt dan de golflengte niet meer kleiner en het gevaar voor
overgenereren wordt vergroot.
Absolute constantheid der oscillatorspanning over een geheel
meetbereik verkrijgt men practisch niet. Men zal er zich in het
algemeen mede tevreden moeten stellen, wanneer de spanning
binnen het normale bereik van een omroeptoestel niet méér verandert
dan 2:1.
Terugkoppelwikkelingen brengt men het beste steeds aan bij de
aanfzijde der afstemwikkeling en een sterke koppeling van een klein
aantal windingen is beter dan een zwakkere koppeling van een
groter aantal.
Vooral bij de bouw van een batterijsuper met een mengbuis, zoals
de octode KK2 moet hierop gelet worden. In verband met de
accuvoeding voor de gloeidraad is de steilheid van het oscillatorgedeelte hier kleiner dan bij wisselstroomoctoden. Het kan daardoor
heel licht gebeuren, dat men vooral op kortegolf moeilijkheden met
de KK2 ondervindt, als men er spoelen bij toepast, die eigenlijk voor
wisselstroombuizen zijn ontworpen. De terugkoppeling moet dan
versterkt worden. Dat kan beter gebeuren door de wikkelingen
dichter bij elkaar te brengen dan door het aantal windingen te
vergroten.
Voor de omschakeling op verschillende golfbereiken kan men
het best een schakelaar kiezen, die het mogelijk maakt, elk golfbereik een van de andere onafhankelijke afstem- en terugkoppelwikkeling te geven, met afzonderlijke paddercondensator en trimmer
voor elk bereik, die riiet de spoelen mede worden omgeschakeld.
Ook als men complete spoelstellen voor inbouw moet aanschaffen,
x is het gewenst, op al deze punten te letten. Spoelstellen. waarbij ter
bezuiniging van wat draad en onderdelen omschakelingen zijn
toegepast, die een bepaalde volgorde van afregeling der golfbereiken
vereisen omdat die afregelingen elkaar beïnvloeden, zijn als minder
gewenst te beschouwen.

5

Bij de oudere mengbuizen, tot en met de EK 2, werd als middel
tegen overgenereren ia het laatste deel van het k.g. bereik vaak nog
een verkleining van de roosterlekweerstand Ri van de oscillator,
van 50000 tot bijv. 16000 of 10000 ohm, aanbevolen. Bij de nieuwere
buizen met hun gewijzigde roosterconstructie kan men deze nood
maatregel missen.
Aan een zo kleine lekweerstand is trouwens, wanneer die voor
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alle golfbereiken zou moeten dienen, nog een bezwaar van bijzondere
. aard verbonden. Men moet bedenken, 'dat roostercondensator en
lekweerstand een koppeling vormen van het oscillatorrooster met
de roosterspoel, waarin bij de kleine waarden van roostercondensator en lekweerstand een niet meer verwaarloosbare phasedraaiïng
der door de terugkoppeling toegevoerde spanning kan optreden.
Het ontstaan van oscillaties vereist een nauwkeurige tegenphase
tussen plaat- en roosterspanningen. Die tegenphase bestaat inder
daad tussen plaat- en roosterspoel. Is nu echter de wisselstroomweerstand van de roostercondensator niet verwaarloosbaar klein
tegenover de weerstand tussen rooster en kathode, dan zal de op
het rooster komende spanning vóórijlen bij de spanning van de
roosterspoel. Het gevolg wordt dan, dat de frequentie, waarin het
stelsel gaat oscilleren, zoveel gaat afwijken van de afstemming
van de kring, dat een naijling aan de kring optreedt, gelijk aan dé
voorijling in het koppel-element. Er treedt dus een verstemming
van de oscillator op.
De effectieve waarde van de weerstand tussen rooster en kathode
van een in roosterstroom gestuurde oscillator (denk aan de meetbare
roosterstroom!) is niet de volle waarde van de lekweerstand, doch
slechts ongeveer 1/s daarvan. De roostercondensator zou dus al heel
groot genomen moeten worden om die voor lange golf een beneden
die waarde blijvende wisselstroomweerstand te geven. En als men
de roostercondensator heel groot maakte, zou de verkleining van de
lekweerstand niet meer helpen tegen overgenereren. Zo drong zich
dus de eis op van een met de golfbereikschakelaar mede omge
schakelde lekweerstand.
Het is dus wel belangrijk, dat voor de nieuwere mengbuizen voor
alle golven een oscillatorlekweerstand van 50000 ohm mag worden
gebruikt. Als minimumwaarde' voor de roostercondensator C4 is
daarbij te nemen 50 /lijliF.
Voor de condensator C5, die de oscillatorplaat met de afgestemde
kring verbindt, is 100 U/L F als een minimum te beschouwen.
"Wij laten hier een tabel volgen, die voor een aantal oudere en
nieuwere mengbuizen de normale spanningen èn stromen voor de
diverse electroden aangeeft, aannemende, dat ook de oscillator. de v
als normaal opgegeven effectieve wisselspanning levert.
Opgemerkt moge nog worden, dat voor de AK2 het gemakkelijk
inzetten der oscillaties wordt bevorderd door de lekweerstand Ri
niet aan kathode, maar aan chassis (aardleiding) te verbinden. De
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steilheid der plaatstroomkarakteristiek is voor deze buis n.1. 'bij nul
roosterspanning iets geringer dan bij een kleine negatieve spanning.
Bij al de andere doet zich dit niet voor.
De triode-heptoden ECH 4. ECH 21 en UCH21, waarbij
oscillatorrooster en heptode-injectierooster niet inwendig zijn door
verbonden, maken schakelingen mogelijk, waarbij het injectierooster via condensator en lekweerstand met oscillator-anode zou
worden verbonden. Aangezien de spanningen aan de anode een
2 X (korte golf) tot 4 a 5 X (langere golven) grotere waarde
bereiken dan de spanningen aan het rooster, kan men bij zodanige
schakeling toe met minder sterke oscillaties. Dat kan van belang
zijn om het gevaar van elke super, dat die burenstoring veroorzaakt
door straling, te verminderen. Die straling heeft toch in vele
TABEL
AK 1

Octodeaansluitingen

oscill.

•_

50 k£, 200 pi
+ 200 V. 2.1c
25 kO
+ 50(80) V. 1

r2

47 k£
— 1.5 V
200 ü

47 k£
— 1,5 V
200 Q
+ 200 V, 1,6 mA + 250 V. 1,6 mA

200 k£?
—2 V
500 O
+ 250 V. 1 c

Sc

0,6 mA/V

0,55 mA/V

02
^4

9305

anode

r3

Triode- HexodeHeptodeaansli^itingen

15 Veff.

20 kO
+ 150 V, 5 mA
20 kO
+ 70 V. 3,5 mA
50 kO
—2 V
200 O
+ 300 V, 2,5 mA
0,75 mA/V

a.ji

R4
0204

9i (top)
anode

8'5Vcff.

ACH 1

g, osa + g,

■

EK 2

8.5 V cff.
50 kO, 190 pA
+ 90 V, 2 mA
80 k.Q
+ 70 V. 3.8 mA

'

50 kQ, 190 pA
+ 90 V, 2 mA
80 k.0
+ 70 V, 3,8 mA

R,

04 (top)

AK 2

R,
R,
Sc

•0,6 mA/V

ECH 3

9 vcff.

ECH 4

8 Vofr.
8 Voff
50 kO, 2Ó0 f*A 50 kO, 190 /■
+ 100 V,3,3mA + 100 V. 3,5.
45 VQ
45 kO
+ 100 V, 3 mA • + 100 V. 6.2:
24 k-0
50 kO
—2 V
—2 V
150 O
200 O
+ 250 V. 3 mA + 250 V, 3 ■
0,75 mA/V
0,65 mA/V

v
V/

.\
.1

•'ji
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gevallen maar in zeer geringe mate plaats via de antenne, doch
veeleer direct door de oscillatorspoelen of via het lidhtnet. Op dit
punt valt aan de tot dusver gebruikelijk gebleven supers nog wel
wat te verbeteren en de mogelijkheid van een zwakker genereerende
oscillator kan in dit verband van belang worden.
Niet oscilleren of te zwak oscilleren kan 'bedenkelijk zijn voor de
buis, wanneer die langere tijd in die toestand ingeschakeld staat.
Afwezigheid van oscillator-roosterstroom brengt toch mede, dat het
oscillatorrooster ook niet de negatieve spanning aanneemt, waarop
bij de instelling is gerekend. De positieve electroden gaan dan te
veel stroom nemen en de buis dreigt te heet te worden.
-

EK 3

CK 1

CK 3

KK 2

12 V eff.
8,5 V off.
8,5 V «ff.
12 V
v r.ff.
kQ. 300 pA 50 k-Q, 190 «A j 50 kQ, 300 uA '50 kQ, 160/*A
100 V, 5 mA + 70 V. 2 mA
+ 200 V, 5 mA + 135 V, 2,2 mA
1 kQ
65 kQ
100 V. 5,5 mA + 70 V. 3 mA
+ 100 V. 5.5 mA + 45—90 V,
0.9—2.2 mA
k-Q
45 k-Q
18 kQ
2,5 V
— 0,5 V
— 2,5 V
— 1,5 V
) D
260 Q
190 Q
250 V, 2,5 mA + 200 V, 0.8 mA + 250 V. 2.5 mA + 135 V,
0,6—1,7 mA
»5 mA/V
0.27 mA/V
0,65 mA/V
0.6 mA/V

ECH21

8 V efl
k-Q, 190 pA
100 V. 3,5 mA
kQ
100 V, 6,2 mA
kQ 2 V
ÖQ
250 V, 3 mA
75 mA/V

tril

,

DK21

8 V otr.
35 kQ, 200 fiA
+ 60 V, 2,4 mA
25kQ
+ 90, V, 0,25 mA
120 kQ
—0 V
+ 120 V, 1,5 mA
0,5 nfA/V

KCH 1

8,5 V eff.
25 k-Q, 280 uA
+ 135 V, 3 mA
+ 55 V, 1,2 mA
— 0,5 V
+ 135 V, 1 mA
0,325 mA/V

___
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XXIX
BEPERKINGEN IN DE BRUIKBAARHEID VAN
MENGBUIZEN EN VERBETERINGEN DAARIN
Een der redenen, waarom triodehexoden en triode-heptoden in
de latere jaren de pentagrids en octoden als mengbuizen zijn gaan
verdringen, is stellig gelegen in het feit. dat zij vrij zijn van een
lastige eigenschap, welke de octoden vooral in het kortegolfbereik
vertonen.
Die schadelijke eigenschap der octoden vindt haar oorzaak in een
verschijnsel, dat op de electronische koppeling tussen
oscillatorrooster en signaalrooster berust en ook wel als inductieeffect wordt aangeduid. De negatieve spanning van het signaal
rooster g4 doet vóór dat rooster een electronenwolk ontstaan, die
wel als „virtuele kathode” voor het bovenste electrodenstelsel in
de buis wordt beschouwd. Die electronenwolk ondergaat dichtheidsschommelingen in de frequentie van de oscillator; het stuurrooster g4 bezit een bepaalde capaciteit ten opzichte van deze
virtuele kathode en de ladingsveranderingen in de electronenwolk
induceren dus spanningsveranderingen op het rooster in de
frequentie van de oscillator. De signaalkring. waarmede het rooster
is verbonden, bezit — wanneer de oscillatorfrequentie hoger is dan
die van het signaal — voor de oscillatorfrequentie een capacitieve
impedantie; daardoor wordt de phase der op rooster g4 geïnduceerde
spanningen in de oscillatorfrequentie tegengesteld aan de phase der
spanningen op het oscillatorrooster. Het resultaat is dus, dat de
mengsteilheid verkleind wordt.
Bij gelijke condensatorstanden in verschillende golfbereiken, is
dit effect evenredig met de frequentie en sterker naarmatê de
midderifrequentie lager is. Binnen elk golfbereik neemt het effect
toe met de derde macht der frequentie. Bij een normaal omroeptoestel wordt het dientengevolge op 17 meter rond 1000 X sterker
dan op 2000 m. Storend wordt het'daardoor vooral voor de hoogste
frequenties. Op de kortste golflengten in het middengolfbereik kan
de vermindering der mengsteilheid ook al merkbaar worden. Men
zou, öm dit verlies aan mengversterking in het kg.bereik te vermijden, de oscillatorfrequentie voor korte golf lager moeten kiezen
dan de signaalfrequentie, dus het systeem, dat voor lange en mid
dengolven gewenst is, voor korte golf moeten omkeren; dan wordt
de mengsteilheid juist vergroot.

ii YiS
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Voor de AK2, waarbij door dit effect spanningen van 1 volt van
de oscillatorfrequentie in de signaalkring kunnen optreden, kan _
men door het aanbrengen van een condensatortje van 2 fijn F tussen
gi en g^ het effect voor de kortste golven van het middengolfbereik
compenseren. Bij de EK2 werd een dergelijk condensatortje, dat
hier 1 fifiF moest zijn, ingebouwd en bij de EK3 eveneens, terwijl
daar nog een serie weerstand je eraan werd toegevoegd, omdat alleen
door die toevoeging de compensatie ook voor het kortegolfbereik
effectief wordt. Een bezwaar blijft, dat die compensatie slechts voor
één frequentie in een bereik nauwkeürig klopt en bovendien alléén
geldt, wanneer de effectieve wisselspanning van de oscillator ook
de voorgeschreven waarde heeft1).
Overigens zijn die bijzondere kunstgrepen enkel bedacht om voor
de octodesuper ook op korte golf de oscillatorfrequentie hoger te
kunnen houden dan de signaalfrequentie.
Bij de triodehexode en triodeheptode kan men dit doen zonder
bezwaar en zonder bijzondere constructieve maatregelen, want
aangezien het signaalrooster hier het 1ste is, ondergaat dit geen
electronische koppelingseffecten van een volgend rooster. (De
Amerikaanse triodehexode 6 K8, waarbij toch weer gj tot injectierooster is gemaakt, lijkt uit dit oogpunt een foutief experiment te
zijn). Wél is er bij een hexode natuurlijk de gewone, zuiver capacitieve koppeling tussen gL en gs, maar de onderlinge electrodencapaciteit — met een schermrooster er tussen — is heel klein, in de
grootte-orde van 0,15 fifiF; enig doordringen van de oscillatortrilling in de signaalkring heeft weliswaar ook plaats, maar de phase
is zodanig, dat bij een oscillatorfrequentie, die hoger is dan de
signaalfrequentie, de mengsteilheid juist nog iets wordt vergroot.
Een tweede punt, 'ten aanzien waarvan triode-hexoden en vooral (
triode-heptoden in het voordeel zijn, is hun grotere geschiktheid voor
opneming in de automatische sterkteregeling.
Spanningsveranderingen dreigen steeds frequentie-verschuiving
bij een oscillator te veroorzaken. Dat komt doordat de roosterkathode-capaciteit van de buis, die direct of getransformeerd een
parallel aan de afgestemde kring staande capaciteit vormt, varieert
*) Het is ook geen neutrodynisering. Wel heft men met een
de eenzijdig van g4 op g., werkende electronische koppeling op. br blijft een
een capaciteitsvergroting van over, die g4 op gt zou kunnen laten terugwer en.
Alleen heeft ,dat geen merkbaar effect.
/■

■
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met-de dichtheid der electronenwolk, die zich tussen de kathode en
het oscillatorrooster \formt. Veranderingen in de voedingsspanning
hebben invloed op die electronenwolk en doen de frequentie ver
schuiven. De absolute grootte dier verschuivingen is het aanzienlijkst
bij kleine condensatorstand en in het k.g.bereik. Met afgestemde
kring in de anodeketen is de invloed geringer dan met afgestemde
roosterkring.
Verhoging der negatieve spanning van het octodesignaalrooster
g4 ter regeling van de versterking, heeft ook vóór het oscillator
rooster gt een sterkere opstuwing van electronen tengevolge, dus:
frequentieverschuiving. Met de constructie der hexoden en heptoden,
waar het afzonderlijke oscillatorrooster met het 3de hexoderooster is
verbonden en de regelspanning op gj komt, heeft de buizenconstructeur het meer in de hand om de terugwerking op het oscillatorrooster
klein te houden.
De heptoden, waarmee hier hexoden worden bedoeld, waaraan
een remrooster is toegevoegd, verdienen bijzonder de voorkeur,
waar' men de schermroosters over een eenvoudige serieweerstand
wil voeden, zodat bij het toepassen van automatische regelspanning
op het signaalrooster de spanning aan de schermroosters oploopt
(glijdende schermspanning). Het remrooster gaat secondaire emissie
aan de anode onder deze omstandigheden tegen en zorgt, dat de
inwendige weerstand der buis groot blijft.
Met de constructie der octode EK3 is een poging gedaan om
door een bijzondere vormgeving aan de verschillende electroden,
waardoor ëen „bundeling" van twee gescheiden electronenstromen
voor oscillator en overige buis werd verkregen, bij de octode een
soortgelijke onafhankelijkheid voor de oscillator te verkrijgen als
bij de triode-heptode. De EK3 is de enige octode, waarvoor
opneming in de a.s.r. voor het k.g.bereik niet sterk is af te raden.

!

Naar mate men met de ontvangst tot steeds kortere golflengten
afdaalt, komt meer en meer nog een ander verschijnsel op de
voorgrond, dat oorzaak wordt van minder gunstige werking. Dit
betreft de beperkte snelheid der electronen, die wel zeer groot is.
maar toch niet oneindig groot. Daardoor ontstaan looptijdeffecten.
Wanneer aan de electroden ener buis uitsluitend gelijkspanningen
zijn aangelegd, kunnen de electronen nooit zodanige snelheden
verkrijgen, dat zij tegen het veld ener negatieve buis-electrode in, op
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■ die negatieve electrode terecht kunnen komen. De wisselspanningen
van normale radiofrequenties brengen daarin ook geen verandering.
Wisselspanningen van ultrahoge frequentie kunnen echter zo snelle
spanningsveranderingen aan de electroden doen ontstaan in de korte
tijd, die een electron voor het afleggen van zijn baan nodig heeft,
dat het wèl door aantrekkingen en afstotingen de energie verwerft,
nodig voor het aanvliegen op een negatief rooster.
Verschijnselen op ultrakortegolf, die als looptijdeffecten zijn te
beschouwen, zijn de volgende:
Het toevoeren ener ultra-hoge frequentie, vooral bij een hexode
of heptode aan het injectierooster, heeft het optreden van een
roosterstroom in de signaalkring tengevolge: hierdoor ontstaat een'
verhoogde demping, schadelijk voor de mengversterking.
De omstandigheid, dat het reeds besproken inductie-effect bij
octoden zich op korte golven niet meer zuiver laat compenseren
'door een capaciteitje, maar de schakeling van een weerstand in serie
met dat capaciteitje vereist (zie het besprokene over de EK3) is
een looptijdeffect.
De terugkoppelspoel van de oscillator induceert in de afgestemde
oscillatorkring bij zeer hoge frequentie een spanning, die niet-in
phase is met de eigentrilling van die kring; hierdoor is de opgewekte
frequentie lager dan zij volgens de afstemming van de kring zou
moeten zijn. Dit is dus op ultrakortegolf een extra-oorzaak voor
frequentieverschuiving.
Bij -de buisconstructies heeft men de looptijdeffecten kunnen
verminderen door de afstanden tussen de electroden te ver einen.
Waar aldus de meeste verbeteringen, die de mengbuizen hebben
ondergaan, ten doel hebben gehad, de bruikbaarheid speciaal voor
korte en zeer korte 'golven te verhogen, moest bovendien door de
constructeurs nog aandacht worden geschonken aan twee bijzonder
belangrijke punten: het ruisniveau en de kruismodulatie-eigenschappen.
Het eigengeruis van de electronenstroom \an versterker- buizen is voor buizen met vele roosters onvermijdelijk groter dan voor
andere, tengevolge van de herhaalde stroomverdelingen in de buizen;
bij mengbuizen is het dus wel maximaal. Als ingangshuis voor een
toestel blijft dan ook altijd een hoogfrequentbuis te prefereren boven
een m engbuis; aangezien de ingangshuis practisch uitsluitend 'de
verhouding van signaal tot geruis bepaalt, wordt de bruikbare
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gevoeligheid van een toestel door een hoogfrequenttrap vóór de
mengbuis verhoogd, zelfs al versterkt die trap weinig. Intussen
tracht men het geruis bij mengbuizen in elk geval te beperken door
te streven naar een zo groot mogelijke steilheid bij geringe waarde
van de anodestroom, aannemende, dat de ruis evenredig is met

|/l.
S
In nauw verband hiermede staan de constructieve, eisen ten
aanzien van de automatische sterketeregeling en het verlangen, dat
daarbij de kruismodulatie gering zal blijven. Een goede
varikarakteristiek met vaste schermspanning brengt altijd een vrij
grote anodestroom mee. Glijdende schermspanning geeft gelegen
heid om de anodestroom bij ontvangst van zwakke signalen, die nog
geen regelspanning leveren, kleiner te houden. Dat is dus gunstiger
voor de ruisverhouding. Vandaar, dat de nieuwere buizen geheel
op glijdende schermspanning, d.w.z. op voeding der schermroost'ers
via serieweerstanden, zijn aangelegd.
Wat de triodehexoden betreft, is de overgang tot triodeheptoden
van veel belang geweest. Bij triodehexoden ontstaat een toeneming
van het geruis door het optreden van secondaire emissie, wanneer
bij toepassing van glijdende schermspanning die spanning hoger
oploopt. Het remrooster, dat in de triodeheptode is toegevoegd,
gaat de secondaire emissie en deze toeneming van het geruis tegen.
De triodeheptode kan daardoor thans even goed als een nieuwere
octode als ingangshuis fungeren.
In het algemeen kan men zich de vraag stellen, hoe het
staat met het eigengeruis ener varibuis, wanneer die regel
spanning ontvangt. De steilheid S neemt dan sneller af dan de
waardje van VIa en de verhouding, die het ruisen bepaalt, wordt dus
slechter. Regelspanning ontstaat bij automatische regeling echter
slechts door sterkere signalen; daardoor wordt de verhouding van
signaal tot geruis ten slotte tóch bij het optreden van regelspanning
gewoonlijk nog beter dan voor zwakke signalen, die nog geen
regelspanning doen ontstaan.
Een enkel woord moeten wij nog zeggen over de nieuwere
batter ij- octode D.K21. Zij heet terecht een octode, want zij
heeft 8 electroden en zij is ook een mengbuis, evenals, andere
octoden, maar de functie der roosters is toch niet geheel gelijk aan
die bij andere octoden. Met name is 'het 3de rooster hier niet
verbonden met het 5de om daarmee een dubbel schermrooster te

HOOFDSTUK XXIX

171

vormen, maar het 3de is inwendig verbonden met het oscillatorrooster
gi. Daarbij is de oscillatoranode g2 zodanig uit vier staafjes samen
gesteld, dat de electronen, die niet voor de oscillatorstroom worden
verbruikt, gebundeld uittreden. Met klein stroomverbruik wordt een
\l/
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aanzienlijke oscillatorsleilheid (statisch 2,4 mA per volt) en ook een
voor een batterijmengbuis grote mengsteilheid (0,5 mA per volt)
bereikt. Het z.g. 3de rooster g3 bestaat uit slechts twee staafjes, die
eigenlijk geen andere functie hebben dan vergroting der capaciteit
tussen oscillatorrooster gt en signaalrooster g4 voor het compen
seren van het inductie-effect. Het bij de EK2 en EK3 ingebouwde
condensatortje is hier dus vervangen door deze eigenaardige rooster-constructie.
Voor de DK 21 volge men de schakeling van fig. 92.
De statische s t e i 1 h e id bij oscillatoren (dat is de steilheid
bij nul roosterspanning) is van belang voor het zonder haperen
beginnen der oscillaties als de buis wordt ingeschakeld en ook voor
het bereiken der verlangde effectieve wisselspanning. Bij de
nieuwere wisselstroommengbuizen is 3 mA per volt normaal gewor
den. Dat is onder alle omstandigheden voldoende. Ook de s p a nningsversterkingsfactor blijkt aan zekere eisen te
moeten voldoen; waarden tussen 15 en 20 zijn thans normaal.
Wanneer bij batterijtoestellen en gelijk-wisselstroomontvangers
volstaan moet worden met slechts ongeveer 100 volt anodespanning,
moet men er rekening mee houden, dat dan de effectieve oscillatorwisselspanning, die men kan bereiken, ook beperkt is. Zij wordt 3 X

_____

. •

HOOFDSTUK XXIX

172

kleiner dan bij 200 volt anodespanning; met afgestemde plaatkring
bereikt de roosterwisselspanning 4 a 5 volt (in het k.g.bereik nog
minder) en is dus ook de mengversterking beneden normaal.

XXX
BESCHOUWINGEN
OVER DE MIDDENFREQUENTVERSTERKER
De middenfrequentversterker is een op een vaste golflengte
ingestelde hoogfrequentversterker. De verschillen in de bouw, ver
geleken met een gewone hoogfrequentversterker. hangen direct
samen met de vaste afstemming.
Gewone hoogfrequenttransformatoren bestaan uit een enkele
afgestemde kring als secondaire, met een niet-afgestemde primaire;
beide kringen variabel afstembaar te maken, zou onoverkomelijke
moeilijkheden opleveren. In verband met de vaste afstemming kan
men in de middenfrequenttransformator wèl beide kringen afstem
men en daardoor een hogere selectiviteit per trap bereiken. Boven
dien kan men door keuze der koppeling een bandfilterkarakteristiek
verkrijgen. Waren de kringen verstembaar, dan zou door het niet
constant blijven der verhouding L/r de koppelingsgraad en daarmede
ook de bandbreedte met de afstemming variëren.
Het feit, dat men in twee middenfrequenttransformatoren voor
één versterkertrap vier afgestemde kringen verkrijgt, heeft ten
gevolge, dat 'men in 'de meeste gevallen met één trap zeer voldoende
selectiviteit bereikt.
Wat de keuze der middenfrequentie betreft, hebben wij gezien,
dat een hoge frequentie gunstig is om de voorselectie der hoogfrequentkringen 'haar taak tegenover spiegels goed te laten vervullen
(verafselectiviteit). De gewone selectiviteit der midden frequent
kringen (nabij-selectiviteit) kan echter gemakkelijker hoog opge
voerd worden bij keuze ener lage middenfrequentie. Aangezien men
deze verder bij voorkeur kiest in een gebied, waar niet geregeld
sterke zenders werken, komen slechts bepaalde en beperkte frequentiebanden als regel in aanmerking," zoals 110 tot 130 kHz en 450
tot 480 kHz.
Bij toepassing ener hogere middenfrequentie dan ongeveer
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465 kHz, moet men ineens een sprong maken naar een ander
zenderarm gebied, zodat men bij ongeveer 1600 kHz terecht komt
en een middenfrequentietransformator daarvoor zal als regel met een
terugkoppelwikkeling worden uitgevoerd. De spoeltjes voor zulk
een transformator kan men wikkelen op Siemens ,,Haspel”-kernen,
waarop 30 windingen litze 20 X 0,05 worden gelegd, terwijl aan
de aardzijde van de secondaire nog 7 windingen voor de terug-,
koppeling komen. Met vaste mica-condensatoren van 200 fiu.F,
overbrugd door trimmers van 35
F geven deze zelfinducties de
gewenste frequentie. De afzonderlijke spoeltjes worden 4 a 5 cm
van elkaar op een plaatje pertinax vastgeschroefd, het ene liefst wat
verschuifbaar om de koppeling te kunnen instellen, en in een
scherinbusje gemonteerd.
Eigenlijk komt alleen voor speciale gevallen, voor kortegolfontvangers, een midden frequentie tussen 1560 en 1600 kHz in
aanmerking. Dat is dan tegenover spiegelstoringen gunstig, maar
de gewone selectiviteit van middenfrequentkringen bij zo hoge
frequentie wordt daarbij zoveel minder goed, dat men gewoonlijk
twee versterkertrappen met drie transformatoren, dus met 6 kringen
moet gaan toepassen, of terugkoppeling moet aanbrengen.
Als voordeel ener lage middenfrequentie dient ook nog vermeld
te worden, dat de onvermijdelijke afwijkingen van de gelijkloop er
kleiner bij worden.
De uitvoering van de middenfrequenttransformatoren, waardoor
hun afstemkromme een bandfilterkarakteristiek vertoont, heeft ten
doel om scherpe selectie met zoo gering mogelijke zijbandafsnijding
voor telefonie-modulatie gepaard te laten gaan.
Een uitstekende middenfrequenttransformator voor 465 kHz kan
verkregen worden door twee dobbelsteenkernen van Dralowid te
bewikkelen met 105 windingen elk (litze 3 X 0,09 of geëmailleerd
draad 0,14 mm ) met vaste micacondensatoren van 300 ujxF; deze
kringen zijn nauwkeurig afstembaar 'door het verschroeven van de
ijzer kern. Hoe de spoelen ten opzichte van elkaar opgesteld moeten
worden om een gewenste graad van koppeling te verkrijgen, kan
met een afregel-oscillator en lampvoltmeter worden bepaald;
critische koppeling geeft sterkste spanningsoverdracht; sterkere
koppeling, levert een bandfilterkromme. Een hartafstand tussen de
spoelen van 4 a 5 cm geeft gewoonlijk een bruikbare koppeling.
Men bevestigt de spoelen op een strookje pertinax of trolituul en
plaatst dit in een niet te nauwe schermbus zó, dat door gaatjes in
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de wand met een schroevendraaier de ijzerkernen nog bijgeregeld
kunnen worden.
Om de koppeling en dus de bandbreedte continu variabel te
maken, moet men de spoelen verschuifbaar of verdraaibaar ten
opzichte van elkaar monteren.
Een zeker bezwaar van aldus samengestelde transformatoren met
bandfilterkarakteristiek en al dan niet variabele bandbreedte onder
vindt men bij het afstemmen door de vlakke top van de afstemkromme, die bij grote bandbreedte zelfs een inzinking in het midden
vertoont. Daardoor kan men het juiste punt van afstemming niet
gemakkelijk op het gehoor bepalen, althans niet aan de geluidsterkte.
Ook de zichtbare afstemindicatie van een toveroog geeft geen
scherpe aanwijzing. Alleen indien men op kleine bandbreedte kan
instellen (koppeling beneden de critische waarde), zodat een
scherp gepiekte afstemkromme wordt verkregen, worden de aan
wijzingen van gehoor en toveroog duidelijk.
Hierin hebben sommige fabrikanten een verbetering trachten te
bereiken door 'driekrings-middenfrequenttransformatoren te construeren. De wijze, waarop de spoelen in de
transformator daarbij ten opzichte van elkaar worden geplaatst,
zodat de koppeling gewijzigd kan worden, ziet men uit figuur 93,
i
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die tevens de aard der verandering van de afstemkromme laat zien.
Van de twee uiterste spoelen fungeert de ene als primaire, de
andere als secondaire van de transformator, terwijl de middelste nergens mee verbonden is (behalve met de erbij behorende vaste
condensator; de condensatoren zijn niet getekend) aangezien deze
tussenkring slechts de koppeling helpt tot stand brengen. Bij de
werkelijke uitvoering zijn de spoelen door metalen schermpjes, die
aan het transformatorhuis zijn geaard, gedeeltelijk van elkaar
gescheiden om capacitieve koppelingen te voorkomen. Het belang
rijke van het resultaat, wat de krommevorm betreft, is hier, dat de
kromme onder alle koppelingsomstandigheden een piek .in het
midden blijft vertonen. In de practijk wordt de zijbandafsnijding
echter erger dan met een gewoon bandfilter omdat de in de figuur
aangeduide zijtopjes bij de afregeling in de verdrukking komen.
Een bezwaar van het 3-kringsfilter is verder, dat men grotere
verliezen krijgt, dus voor gelijke versterking betere kringen nodig
heeft, die grooter gevaar opleveren voor instabiliteit (neiging tot
zelfgenereren). Vergelijkt men een ééntrapsversterker, waarin twee
3-kringstransformatoren zijn toegepast, met een 2-trapsversterker,
waarin men drie 2-kringstransformatoren aanbrengt (dus ook
6 kringen) dan blijkt men in het laatste geval voor gelijke versterking met kringen te kunnen werken, die een 4 maal lagere blokkeringsweerstand bezitten, terwijl de zijbandafsnijding minder sterk
wordt.
Een methode om de bandfilterkromme van een 2-kringstrans ormator nog aanzienlijk te verbeteren (steilere flanken en vlakkere
top) is aangegeven in een octrooi der Mar;coni Mij. Volgens it
idee wordt de verbetering verkregen door tegenkoppeling. In e
kathodeleiding der versterkerbuis worden n.1. 2 extra-kringen in
serie met elkaar aangebracht, de ene afgestemd op een hogere
frequentie dan de middenfrequentie, de andere op een lagere
frequentie. Daardoor worden frequenties, die vlak naast de mi en
frequentafstemming liggen, extra sterk onderdrukt.
Uit een en ander blijkt hoe men nog steeds zoekende is naar
verfijningen. In de practijk vindt men evenwel de 2-krings an
filtertransformator bijna uitsluitend toegepast.
Voor goedkope, kleine supers wordt soms de midden requen
versterkerbuis uitgespaard en slechts één transformator aange
bracht, gevolgd door een op de secondaire van die trans orma or
teruggekoppelde detectorbuis. Daarvoor dient dan a s rege
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een als roosterdet'ector geschakelde schermroosterbuis of een triode,
die door een laagfrequenttransformator wordt gevolgd. (Telefunkentoestellen T 330. Ws en T 330 Gs).
, Terugkoppeling in de middenfrequentversterker is voor een omroepsuper beter aan te brengen dan in het hoogfrequentgedeelte. De
vaste afstemming van de mfr. versterker maakt toch ook een vast
ingestelde terugkoppeling mogelijk, die onafhankelijk van de ont
vangen golflengten, steeds gelijk effect heeft. Bij de instelling moet
er alleen om gedacht worden, dat indien de terugkoppeling op rand
van genererèn wordt gesteld bij in werking zijnd toestel, gewoonlijlf
na uitschakeling en weder-inschakeling, spontaan genereren zal ont
staan gedurende de aanlooptijd voor de verwarming der gloeidraden,
hetgeen soms ten gevolge heeft, dat in het weder-ingeschakelde toe
stel de mfr. versterker blijft genereren. Dit ontstaat vooral wanneer
de teruggekoppelde detector door een weerstandkoppeling wordt
gevólgd, omdat even vóór het op temperatuur komen de gloeidraad
nog geen. volle emissie geeft en de anodespanning, door de te kleine
opgenomen stroom, hoger wordt dan normaal. Indien men zorgt, dat
de terugkoppeling gedurende de aanlooptijd nog niet tot genereren
komt, zal de mfr. trap ook na het op temperatuur komen gewoonlijk
voldoende stabiel blijken, zelfs al loopt de netspanning eens wat hoog
op.
Voor het toestel zonder middenfrequentversterkerbuis paste Telefunken een transformator toe, die zelf uit twee met elkaar gekoppel
de bandfilters bestond, dus uit 4 kringen. Zodoende werd dan met
de daarop aangebrachte terugkoppeling ongeveer gelijke versterking
en selectiviteit verkregen als anders. Alleen mist men de mogelijkheid
der aiode-detectie mpt de daaraan verbonden voordelen.
Overigens kan men, indien wèl een mfr. buis wordt toegepast,
ook deze terugkoppelen op de eerste mfr. transformator en dan
een diode laten volgen op de 2de transformator. Dit kan voor een
kg-super ëen geenszins te verwerpen constructie blijken. Voor
telegrafie-ontvangst kan zowel terugkoppeling van de mfr. buis als
van een eventuele roosterdetector zeer nuttig zijn om een hogere
selectiviteit" te bereiken dan voor telefonie bruikbaar zou wezen.
Hierbij moet nog gedacht worden om het volgende. Als de terugkoppeling werkt, vermindert deze de demping van één der transformatorkringen; dit heeft eenzelfde gevolg als versterking der koppe
ling en geeft dus aanleiding tot vergroting der bandbreedte. Zo kan
het gebeuren dat een in- en uitschakelbare terugkoppeling schijnbaar
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haast geen verbetering der selectiviteit levert. Eerst ingeval men
tevens de koppeling kan verzwakken, komt de selectiviteitsverhoging
tot haar recht.
Wil men bij afwezigheid ener diode en toepassing inplaats
daarvan van een roosterdetector, toch automatische sterkteregeling
zien te verkrijgen, dan is dat mogelijk door de roostercondensator
met daaraan parallel geschakelde lekweerstand niet aan de rooster
zijde van de kring aan te brengen, doch tussen de onderzijde van de
kring en de kathode. De lekweerstand neemt dan geheel de plaats
in van de belastingweerstand der diode. Van deze weerstand kan
men het signaal afnemen en ook regelspanning, maar niet vertraagd.
Ingeval de aldus geschakelde roosterdetector, die regelspanning
levert, tot genereren zou worden gebracht, heeft dit plotseling een
aanzienlijke verhoging dier regelspanning tengevolge, dus bijna een
dichtdrukken van de in de regeling opgenomen buizen, waardoor
uiterste ongevoeligheid of volkomen zwijgeri van het toestel optreedt.
Deze moeilijkheid dreigt zich altijd voor te doen indien men met
zulk een schakeling de detector opzettelijk wil laten genereren om
telegrafie te ontvangen. Hetzelfde bezwaar doet zich trouwens ook
voor, wanneer men door een tweede oscillator voor telegrafieontvangst een hulptrilling laat geven in de kring, waarmee de
detector is gekoppeld, ook al is die detector een diode; de oscillatortrilling doet op deze wijze steeds een extra regelspanning optreden,
En de trilling van de tweede oscillator moet nu eenmaal een
bepaalde sterkte bezitten om tezamen met het op de detector
aankomende signaal een zo groot mogelijk l.f. signaal te veroorzaken.
Tenzij men met inachtname van bijzondere voorzorgen inzake
afscherming een speciale mengbuis (octode bijvoorbeeld) gebruikt
als detector, zal de spanning van de tweede oscillator altijd een
meer of minder grote extra-regelspanning doen ontstaan, zodat het
h.f. en m.f. gedeelte onherroepelijk op een kleinere gevoeligheid
wordt gebracht. Een factor, die deze kleinere gevoeligheid enigszins
compenseert, is het feit, dat de detector door het bijmengen van het
signaal van de tweede oscillator in een gevoeliger punt van detectie
wordt gebracht. Door juiste keuze van de grootte van de hulptrilling
(instelling voor zeer zwakke signalen) kan men wel een toestand
bereiken, welke bevredigend is. Een voorbeeld van de toepassing
hiervan vindt men in de H.R.O.-ontvanger van „National", die
elders in dit boek besproken wordt.
Een technisch juistere oplossing verkrijgt men door op een daartoe
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geschikt punt in de m.f. versterker een splitsing te maken. Een deel
van het reeds versterkte m.f. signaal uit de mengbuis wordt via
een m.f. transformator naar de detector gevoerd, welke dienst doet
als signaal-detector; de andere tak gaat, eveneens via een m.f.
transformator, naar een detector, welke alleen dienst doet om de
regelspanning te leveren. Men kan de spanning van de tweede
oscillator nu aan de signaaldetector toevoeren en de grootte van
deze spanning naar verkiezing instellen zonder dat het systeem
der automatische sterkteregeling er door beïnvloed wordt. Een eerste
vereiste is echter weer uitstekende afscherming; men moet de zeker
heid hebben, dat niet een klein gedeelte der oscillatorspanning op
een punt aan het begin van de m.f. versterker kan worden opgepikt;
anders is alle moeite vergeefs.
XXXI
DE STABILITEIT

VAN DE MIDDENFREQUENT VERSTERKER
De betekenis van het toepassen van middenfrequentversterking
is gelegen in het werken op een vaste afstemming.
De eisen, welke men aan een m.f. versterker moet stellen, zijn
stabiele versterking en hoge selectiviteit, liefst met bandfilter- .
karakteristiek.
*
Om stabiele versterking te verkrijgen, moet 'men evenals bij
gewone hoogfrequentversterking met verschillende factoren rekening
houden.
Er mag geen terugwerking ontstaan tussen opeenvolgende trappen
en tussen uitgang en ingang van de versterker. Dit brengt de
toepassing van h.f. penthoden met zich mede, terwijl de kringen
degelijk afgeschermd dienen te worden. Deze afscherming heeft
tevens ten doel, het oppikken van signalen van buitenaf, die een
golflengte zouden hebben, ongeveer met de middenfrequentie over
eenkomende, te verhinderen. Anders zouden daardoor hinderlijke
interferentietonen kunnen ontstaan.
In het algemeen kan gezegd worden, dat het van de inwendige
electrodencapaciteit van de gebruikte buis (dus van de inwendige
terugkoppeling, welke in de buis bestaat) afhangt, tot welk maximum
de versterking per trap kan worden opgevoerd. Om bij afwezigheid
van uitwendige terugkoppeling met zekerheid genereren te voor-
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komen, moet de capaciteit tussen anode en stuurrooster een 'bepaalde
waarde niet overschrijden, gegeven door:
1
C <1 ____
ae

cuS

Ri • R2

>vaarin C.lR de anode-roostercapaciteit voorstelt in farad, S de steil
heid der buis in ampères per volt, oj = cirkelfrequentie (2jif).
Ri de blokkeringsweerstand is van de roosterketen en R2 van de
plaatketen.
De eenvoudige conclusie, welke hieruit valt te trekken, is, dat
met buitengewoon goede kringen altijd zelfgenereren optreedt,
althans, wanneer rooster en plaat ten volle met die kringen gekop
peld zijn. Een goed middel is daarom, het rooster en (of) de anode
op een aftakking van de spoel aan te sluiten.
Bij het afregelen der m.f. kringen wordt de stabiliteit bevorderd
door te zorgen, dat de kringen van de 2de transformator vooral
niet op iets kortere golf afgestemd raken dan die van de 1ste
transformator; men kan ze beter op een haartje te lange golflengte
brengen.
Wanneer automatische sterkteregeling wordt toegepast, bestaat
de kans, dat bij geringe regelspanning de lamp in een gebied komt,
waarbij de steilheid zo groot wordt, dat genereren gaat optreden,
zodra enige terugwerking aanwezig is. Men moet dus bij het
afregelen van de m.f. versterker onderzoeken, of deze stabiel blijft
bij alle voorkomende waarden van regelspanning.
Het afregelen van de middenfrequentversterker is de eerste
handeling, die na het bouwen van een super nodig is om deze
bedrijfsklaar te maken. Die afregeling bestaat in het nauwkeurig
afstemmen der kringen van de mfr. transformatoren op de vastge
stelde middenfrequentie.
Hiertoe kan een op deze frequentie. ingestelde meetzender of
afregelzender verbonden worden tussen chassis en het signaalrooster
van de mengbuis; het aansluitdopje van de topaansluiting der mengbuis wordt dus afgenomen en de top inplaats daarvan verbonden
met de afregelzender, terwijl tussen de topaansluiting en chassis een
lekweerstand tijdelijk wordt aangebracht. Als de afregelzender een
gemoduleerd signaal geeft, kan een outputmeter parallel aan de
luidspreker als indicator dienen of eventueel voor een ongemoduleerd
signaal ook de gewone „toveroogof .andere afstem-indicator van.
het toestel zelf.
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Men regelt dan, met de secondaire van de laatste mfr. transfor
mator beginnende — dus van achteraf — al de kringen op sterkste
ouput, steeds werkende met zo zwak mogelijk signaal van de afregelzender. Bij transformatoren met regelbare bandbreedte begint men
met instelling op smalle band (zwakste koppeling tussen de kringen).
Het kan overigens toch nog voorkomen, dat die koppeling de
resultaten bij de afregeling wat onzeker maakt. In dat geval is het
gewenst, de beide kringen van de transformator, waarmee men
bezig is, tijdens de afregeling te overbruggen met dempingsweerstanden van bijv. 50000 ohm; de uitslagen op de outputmeter worden
dan kleiner, maar de maximale instelling voor elke betreffende kring
is dan met grotere zekerheid te constateren.
Vooral bij versterkers, waarbij het op een goede bandfilterkarakteristiek aankomt, moet men er voor zorgen, dat zelfs geen
neiging tot genereren aanwezig is, daar hierdoor de bandfilterkarakteristiek beslist bedorven wordt.
Wanneer de genereerneiging optreedt door terugwerking uit een
volgende trap, is één der middelen hiertegen, alle voedingsspannin
gen zo goed mogelijk te ontkoppelen, terwijl ook de opstelling van
de versterker van heel veel belang is in deze zin, dat in- en uitgang
liefst zo ver mogelijk uit elkaar moeten liggen.
Een ander punt, van belang bij de constructie van de m.f. verster
ker, is het volgende:
Als.régel ontvangt de detector een tamelijk sterk signaal. Bij de
gelijkrichting hiervan treden altijd harmonischen op van de draagfrequentie, welke aan de detector wordt toegevoerd, dat is dus de
frequentie, waarop de m.f. versterker staat afgestemd.
De mogelijkheid bestaat, dat deze, harmonische frequenties
uitgestraald worden. Dit kan bij triode- of penthode-detectoren
optreden door niet afgeschermde plaatleidingen en bij dioden doordat
de m.f. trillingen en de harmonischen daarvan vaak onvoldoende
uitgezeefd worden in het koppelelement naar het l.f. gedeelte, zodat
zelfs nog versterking kan optreden, vooral bij weerstandkoppeling,
in het l.f. gedeelte. Het komt zelfs wel voor, dat het luidsprekersnoer van een super een sterke tweede harmonische van de middenfrequentie uitstraalt. Uit de aard der zaak komt dit het meest voor
bij middenfrequenties van 110—130 kHz.
Hierdoor kan een interferentie-giltoon ontstaan bij ontvangst van
een zender, die werkt op een frequentie, welke ongeveer het dubbele
is van de middenfrequentie. In dat geval zou verbeterde uitzeving
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van hoogfrequente trillingen na de detector de gilton moeten verzwakken of doen verdwijnen.
Maar zenders met ongeveer 2 X de frequentie van de midden-.
frequentversterker kunnen in het algemeen ook door een op andere
wijze ontstaande giltoon worden gestoord. Indien n.1. de mengbuis
niet zuiver multiplicatief werkt, doch gedeeltelijk ook gelijkrichtend,
wordt in die buis de 2de harmonische 2fs van de signaalfrequentie f8
gevormd en die levert met de oscillatorfrequentie f0 het meng
product 2fs—f0.
Nu is steeds f0 — fs 4
In het speciale geval, dat fs = 2fin is, wordt f0 = 3f^ en dan is
fm. Bij enige afwijking geeft dit een hoor2fs — f0 = 4fm — 3 fin
bare interferentie met de normaal uit f0 — fs ontstaande fm.
Practische voorbeelden zijn de fluitjes, die ontstaan bij ontvangst
van Luxemburg (232 kHz) op supers met een middenfrequentie van
ongeveer 115 kHz; of van Brussel II (932 kHz) bij een 'midden
frequentie van 465 kHz en van Toulouse (913 kHz) bij een midden
frequentie van 456 kHz. Er is een toestel in de.handel geweest met
een fm = 500 kHz, dat daardoor juist op Hilversum I (995 kHz)
hinderlijk floot.
Als omgekeerd de middenfrequentie ongeveer 2 X de frequentie
van het signaal is, krijgen wij iets dergelijks. De door gelijkrichting
in de mengbuis (of soms reeds in een preselectorbuis) ontstaande
2de harmonische van het signaal wijkt dan weinig af van de midden
frequentie, die als verschil tussen f0 en f8 ontstaat. De 2de har
monische en de middenfrequentie leveren dan samen de interferentiegiltoon.
Dit is een storing, die ook al weer bij ontvangst van Luxemburg
optreedt bij een middenfrequentie van ongeveer 465 kHz.
Het.zal intussen duidelijk zijn, dat deze storingen bij ontvangst
van meestal sterke zenders, welker frequentie in een bepaald verband
staat tot de middenfrequentie, niets te maken behoeven te hebben
met het meer of minder stabiel zijn van de middenfrequentversterker.
Door een kleine verschuiving van de waarde der middenfrequentie
kan men de storing gewoonlijk verleggen naar een voor de ontvangst
minder belangrijke zender. Principieel zou men de verbetering öf in
de'uitzeving na de detectie moeten zoeken, óf — wat waarschijnlijker
is — in verbeterde instelling van preselector- en mengbuizen. Deze
geheel vrij te maken van gelijkrichting is echter een onbereikbaar
ideaal.
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Interferentiestoringen door harmonischen kunnen nog veelvuldiger
worden wanneer de ontvanger wordt uitgerust met een tweede
' oscillator voor het hoorbaar maken van ongedempte telegrafiesignalen en — zoals zulk een 2de oscillator bij diverse Amerikaanse
,.All-wave” ontvangers wordt toegepast — voor het opzoeken van
draaggolven van telefoniezenders in het kortegolf gebied.
Storing door harmonischen van deze generator (zelfs tot de 10e
of 20e toe) komen hierbij vaak voor. Een generatorschakeling, die
zoveel mogelijk vrij is van productie van sterke harmonischen, is
dus zeer gewenst, terwijl verder een goede afscherming noodzakelijk is.
XXXII
STILLE AFSTEMMING EN STERKTEREGELING
VOOR TELEGRAFIE-ONTVANGST

.

r'

Als bezwaar van een toestel met sterk „vertraagde” a.s.r. en
grote gevoeligheid, zodat bij sluiering een aanzienlijke versterkingsreserve aanwezig is, werd reeds vermeld, dat zulk een apparaat bij
het draaien aan de afstemknop ,,pussen de zenders in” bijzonder
• onrustig is en veel geraas en storingsgeruis ten gehore brengt.
De oorzaak hiervan is, dat zodra het signaal een inzinking heeft,
die de regelspanning beneden de grens van de vertragingsspanning
brengt, vrijwel plotseling de volledige, maximale versterking
optreedt. Bij een toestel met niet-vertragende a.s.r. of met betrekkelijk
geringe vertraging, geven de onvermijdelijke storingsgeruisen zelf
gewoonlijk al enige regelspanning, die de versterking in toom houdt.
Daardoor krijgt men door de vertragingsspanning tamelijk klein te
houden, vanzelf een rustiger toestel. Maar zoals wij vroeger zeiden:
het constant houden van het signaal geschiedt dan minder goed en
de sluieringscompensatie is dus minder volkomen.
Men heeft dan ook naar middelen gezocht om het bezwaar, dat
zich bij een meer effectieve vertraagde a.s.r. voordoet, op te heffen.
Daartoe is de z.g. „stille afstemming” bedacht.
De eenvoudigste vorm ervan wordt verkregen wanneer men de
vertragingsspanning niet alleen aanlegt aan de regelspanningsdiode,
maar ook aan de signaaldiode; 'het zal duidelijk zijn, dat dan *
signalen, die niet boven de vertragingsspanning uitkomen, ook niet
hoorbaar kunnen worden. Daarmede is dan weliswaar tevens een
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deel der versterkingsreserve onwerkzaam gemaakt en bovendien
zullen signalen, waarvan alleen de modulatietoppen juist 'boven de
vertragingsspanning reiken, sterk vervormde ontvangst geven.
Door de vertragingsspanning voor de signaaldiode instelbaar te
maken, kan men het optreden van die euvelen in elk voorkomend
geval weer beperken. Een voorbeeld van zulk een instelbare stille
afstemming geeft het schema fig. 94. In fig. 94 wordt met de aftak
king op de kathodeweerstand van 1000 Q van de ABC 1 de negatieve
vóórspanning van de signaaldiode ingesteld en daardoor het toestel
pas „open gezet voor signalen boven een bepaald sterkteniveau.
Maar zo lang men een bepaald gebied van „stille afstemming”
behoudt, blijven ook de genoemde euvelen — zij het dan ook
begrensd
tot op zekere hoogte bestaan.
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Fig. 94. Schema van een super voor lange en middengolven met een zeer
eenvoudig stelsel van „stille afstemming".
Allerlei meer ingewikkelde schakelingen zijn bedacht om de stille
afstemming op haar beurt zoveel mogelijk vrij te maken van deze
nadelen. Wij stellen voorop, dat het zeer de vraag moet heten of
die schakelingen in de practijk heel veel beter zijn dan de allereenvoudigste, maar wij willen er toch een paar wat nader onder de
loupe nemen.
Zij berusten meestal hierop, dat door de regelspanning zelf een
l.f. trap zodanig wordt beïnvloed, dat door afwezigheid van regelspanning de laagfrequent-versterker wordt dichtgedrukt, zodat het
toestel dan inderdaad stil is.
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Een voorbeeld geeft fig. 95. Achter het afvlakfilter van de diodeweerstand wordt de regelspanning via RL naar het rooster van een
hulplamp gevoerd.
De kathode -van deze buis wordt doorverbonden met de kathode
van de diode-detector. Beide kathoden bevinden zich op een nega
tieve potentiaal t.o.v. het aardpunt van de gehele ontvanger1),
zodat het gehele diode-gelijkrichtersysteem op een negatieve poten
tiaal ten opzichte van de rest van de ontvanger staat. Door con
densator C2 tussen te schakelen, kan men ervoor zorgen, dat dit
geen bezwaar voor de verdere schakeling oplevert. In de anodekring van de hulplamp bevindt zich een regelbare weerstand, R2;
met de anode van deze buis is tevens het roosterlek van de le
laagfrequentversterker verbonden.
De.tec to r

LF verst

cLsr -<■

n1
-70
Fig. 95.
Is nu een signaal in de diodekring aanwezig, dan wordt het
rooster van de hulplamp negatief ten opzichte van kathode; wan
neer hiervoor een buis met kleine roosterruimte wordt benut, zal de
buis al spoedig „dicht” zitten. Er loopt dan geen plaatstroom en
*) Het punt —70 werd in een proefapparaat verkregen door af te takken van
de afvlaksmoorspoel, die in de min hoogspanningsleiding was geplaatst. De
spanning kan tevens dienst doen als negatieve roosterspanning voor een eindtrap
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het rooster van de le l.f. versterkerbuis blijft op de potentiaal voor
normale versterking ten opzichte van de kathode van die buis.
Wordt de regelspanning kleiner (door verstemming van het h.f.
gedeelte of door het wegvallen van de draaggolf) dan gaat in de
hulplamp anodestroom lopen en krijgt het rooster van de le l.f. buis
een extra negatieve spanning, waardoor de gehele versterker wordt
dichtgedrukt.
Het nadeel van dit systeem is echter weer, dat de modulatie,
afkomstig van een draaggolf van onvoldoende sterkte om de hulp
lamp dicht te drukken, een hevige vervorming kan ondervinden,
doordat de eerste l.f. buis zo goed als dicht zit. Feitelijk hoort men
deze vervorming iedere keer, wanneer men uit de afstemming van
een zender wegdraait. In dit opzicht wordt het doel niet ten volle
bereikt. Wel heeft men het voordeel, dat de ontvanger niet hard
gaat ruisen, wanneer de draaggolf van een zender van gemiddelde
sterkte wegvalt.
Ook bij diepe sluiering werkt de automatische ,,stille afstemming
echter zodanig, dat er momenten kunnen optreden, waarbij de ont
vangst wegvalt en in de tussentoestand een soort van hikken
optreedt. Volkomen vermijding van dit vervormingspunt is niet te
verkrijgen.
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Een iets betere methode is die van fig. 96. Hierbij kan de ver
vorming minder hinderlijk zijn dan bij de vorige schakeling. De
regelspanning, afkomstig van de diode, drukt wederom een lamp
L dicht, die als variabele weerstand deel uitmaakt van de potentiometer R—L. Wanneer geen regelspanning aanwezig is, vertegen
woordigt L een betrekkelijk kleine weerstand (men moet een buis
kiezen met lage Rj); het verder volgende laagfrequentgedeelte is
dan vrijwel kortgesloten; zodra echter de buis dichtgedrukt is,
wordt de weerstand zeer hoog en ontvangt het rooster van de
volgende l.f. buis, meestal de eindbuis, vrijwel de volle l.f. spanning.
Als diode en eerste l.f. triode kan men natuurlijk een combinatiebuis nemen (ABC 1 of EBC3) hoewel dit het andeel met zich
meebrengt, dat wanneer men signaal en regelspanning van hetzelfde
d.iodeplaatje wil afnemen, de neg. rsp. van hel triodegedeelte der
diodetriode een positieve voorspanning vormt voor de buizen, die
in de regeling zijn opgenomen, zodat deze een extra grote kathodeweerstand nodig hebben om dit te compenseren.
Wanneer men telegrafiesignalen ontvangt op een ontvanger met
a.s.r., zal men ondervinden, dat reeds telkens als de tekens even
ophouden, de ontvanger zich op grote gevoeligheid gaat instellen.
Dit is een nadeel, dat practisch niet te ondervangen is. Wel kan
men de tijdconstante van het
ErndZam p
filter voor de regelspanning
groot maken door bijvoor
beeld de afvlakcondensator
groot te kiezen, zodat de
regelspanning niet zo snel
wegvalt. Bij ontvangst van
tekens, die belangrijk varië
ren in sterkte door snelle
sluierings-verschijnselen,
krijgt men dan echter het
VVestector
bekende nadeel, dat het a.s.r.
=T=C
7777?
systeem niet gauw genoeg
meer bijregelt.
Een automatische sterjkteregeling voor telegrafie-ontFig. 97.
vangst, welke men eenvoudig
bij iedere ontvanger kan aanbrengen, ook op cascade-ontvangers,
bestaat hierin, dat men een gedeelte yan het l.f. signaal gelijkricht en
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de regelspanning terugvoert, via een afvlakfilter, naar de h.f. buis
of buizen. Als gelijkrichter kan men een „Westector” nemen; de
schakeling wordt zeer eenvoudig en is aangegeven in fig. 97. De
regelsnelheid kan men instellen door öf C óf R te variëren.

XXXIII
!

AFSTEM-INDICATIE METHODEN
Men kan de uit de detector verkregen regelspanning nog voor
andere doeleinden gebruiken dan uitsluitend voor automatische
sterkteregeling. Eén van de meest voor de hand liggende toepas
singsmogelijkheden is wel, door middel van de regelspanning een
zichtbare aanwijzing voor juiste afstemming te verkrijgen, en even
tueel een aanwijzing, hoe sterk het aankomend signaal is; de ontstane
regelspanning is immers in grootte afhankelijk van de sterkte van
het aankomend signaal.
Nu is de waarde van de regelspanning zelf slecht te meten, alleen
met een uiterst gevoelige micro-ampèremeter, met zeer hoge voorschakelweerstand samengesteld tot een nagenoeg geen stroom
gebruikende voltmeter, zou men een
enigermate juiste aanwijzing kunnen
verkrijgen; dit is een veel te dure “REqELoplossing.
SPANf/(^
Een ander soort van mêetinstrument, dat voor de meting der aan
zeer hoge weerstanden optredende
regelspanning zou kunnen dienen,
zou een eenvoudige lampvoltmeter
wezen.
Wanneer men, zoals fig. 98 aangeeft,
de regelspanning laat werken op het
Fig. 98.
rooster ener buis, dat onder alle
omstandigheden negatief wordt gehouden ten opzichte van kathode,
zullen variaties in de regelspanning ten gevolge hebben, dat de
anodegelijkspanning der buis verandert, hetgeen men met een ge
wone mA meter kan nagaan. De meter kan zowel in de kathodeleiding worden opgenomen als in de anodeleiding. Plaatsing in de
kathodeleiding (één kant aan aarde) is vaak veiliger.
/)■
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Zulk een buis, die enkel door het aanbrengen van een mA meter
tot lampvoltmeter kan worden gemaakt, is nu intussen in een toestel,
waar men een regelspanning voor automatische sterkteregeling heeft,
altijd al aanwezig! Elk der in de sterkteregeling opgenomen buizen
krijgt toch de regelspanning aan haar rooster toegevoerd en door
een mA meter in haar plaatstroomcircuit te plaatsen, hebben wij
een overigens gratis indicator.
Dit is dan ook een vroeger veel gebruikte methode. In fig. 99
ziet men een in de sterkteregeling opgenomen m.f. versterkerbuis,
waarbij de kathodeleiding onderbroken is voor het tussenschakelen
van de meter.
Deze meters bestaan in vele verschillende uitvoeringen. Vaak zijn
het eenvoudige ferro-magnetische instrumentjes, die een gevoeligheid
hebben van 3 tot 5 mA volleschaal-uitslag. Daar de meter toch altijd
in serie met een kathodeweer^and of in de anodekring geplaatst

V

dL.sx.

moet worden, is een. hoge inwendige weerstand van het instrument
geen bezwaar. Men treft dan ook weerstanden van 500—2000 ohm
aan, zodat men soms de kathodeweerstand geheel moet laten ver
vallen. Men moet er echter wel aan dénken, dat 'bij plaatsing in de
kathode-leiding de ontkoppelcondensator van de kathode-weerstand
tevens de ‘meter moet overbruggen. Vooral wanneer men de meterdraden getwist naar een plaats aan de frontplaat voert, zodat zij
soms het gehele toestel doorkruisen, is het gewenst, dat geen m.f.
spanning op dit snoertje voorkomt, daar anders misschien genereer-
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neiging in de m.f. versterker kan ontstaan. Het beste is daarom, het
snoertje af te schermen en de afscherming aan aarde te leggen.
Wanneer meer dan één buis in een ontvanger geregeld wordt,
zijn de anode-gelijkstroom-variaties in elk dier buizen kleiner, dan
wanneer slechts één buis geregeld wordt. In dat geval moet men dus
meestal een gevoeliger metertje kiezen, daar anders door de te
kleine verschillen in anodestroom de aflezing te lastig wordt. Men'
stemt af op minimum stroomaanwijzing (grootste negatieve regelspanning).
Behalve als meter uitgevoerd, treft men wel indicatoren aan,
waarbij de wijzer vervangen is door een draaiend vaantje, dat een
lichtstraal min of meer onderschept. Door de variatie in breedte
van de lichtstreep kan men een indruk
verkrijgen van de signaalsterkte. Men
stemt dan af op maximale of minimale
breedte van de schaduw.
Een geheel andere indicator kan men
verkrijgen met een neonbuisje van spe
ciale constructie (fig. 100). In het met
neon gevulde, langwerpige, glazen buisje
ziet men een lange electrode. de kathode,
en twee korte electroden, waarvan de
ene de anode vormt (dichtst bij de
kathode) terwijl de andere als ontstekingselectrode dient doet om het neon
gemakkelijker aan te slaan. Wordt in
de schakeling van fig. 101 de anode
positief gemaakt, dan zal op een bepaald
punt het neon beginnen op te lichten. De
constructie van het buisje brengt met
zich mede, dat bij een hoger wordende
anodespanning het licht verder langs de
kathode-staaf omhoog kruipt. De ontsteek-electrode wordt via een zeer hoge
Fig. 100. _
weerstand R3 van 0.25 a 2 M.Q aan
+ hoogspanning verbonden en doet alleen dienst om het oplichten
in te leiden en steeds in het benedeneind van het buisje, tussen
0 en K een weinig glimlicht te onderhouden.
Men kan nu de anodespanning van de indicator beïnvloeden door
de anode-gelijkspanningsvariaties van een in de a.s.r. opgenömen
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buis. Deze gelijkspanningsvariaties zijn te verkrijgen door het
inschakelen van een bepaalde, éénmaal in te stellen weerstand R i
van 10.000 a 100.000 Q in de plaatkring. Het aanbrengen van zulk
een weerstand is geen bezwaar, omdat de m.f. buis toch een lagere
anodespanning moet hebben dan de eindbuis. De weerstand doet
tevens ten volle dienst als ontkoppeling. Bij afwezigheid van signaal,
dus ook van regelspanning, is de anodestroom in de m.f. varibuis
het grootst. De spanningsval over Rx is nu groot, zodat de anode
in de neonbuis de laagste spanning ontvangt. Men moet de weer
stand Rt zodanig instellen, dat de neonbuis nu net oplicht; het
Rl
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Fig. 101. De ontstekingselectrode kan aan dé hoogste positieve spanning
liggen (zie boven) via zo hoge weerstand R3, dat in rust toch maar een
klein glimlicht tussen 0 en k ontstaat. Men kan evenwel de ontstekings
electrode ook aan een nog meer negatieve spanning leggen dan de kathode
(zie de figuur onder, waar het spanningsverlies in de afvlaksmoorspoel
wordt benut). Het rustglimlicht ontstaat dan tussen 0 en a, beperkt door
de wederom zeer hoge weerstand in de leiding naar 0.
/

K.

licht beperkt zich tot de ruimte om het onderstuk van de kathod
staaf. Door de regelspanning wordt de plaatstroom in de m.f. bu.
kleiner, zodat de spanningsval over Rj vermindert dus de spanning
stijgt en het licht in de neonbuis zich langs de kathodestaaf gaat
uitbreiden. Op deze manier verkrijgt men een duidelijke indicatie
van'de afstemming. Weerstand R2 moet zorgen, dat de indicator

.
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nooit wordt overbelast. Een belangrijke factor is, dat de afscheiding
tussen licht en donker in de buis scherp is; wanneer een wissel-?
spanning als rimpel op de anodegelijkspanning van de neonbuis
optreedt, is dit vaak een oorzaak van vervaging der afscheiding.
Een bezwaar van de neonbuis-indicator is, dat de instelling met
behulp van de verschillende weerstanden tamelijk critisch is en dat
de spanningen, waarvoor goede aanwijzingen worden verkregen,
binnen vrij enge grenzen liggen. Evenals bij de meter-indicatoren
worden de uitslagen kleiner als men méér buizen in de a.s.r. _
opneemt.
De moderne afstemindicator voor toestellen met automatische
sterkteregeling is het z.g. „toveroog”, dat door de Philipsfabrieken
in de handel is gebracht onder
de benaming kathodestraalindicator, waarbij electronenstralen, die uit een kathode
treden en die men laat botsen
tegen een met een fluoresceren
de stof bedekt scherm, een
lichtschijnsel doen ontstaan. De
indicator van Philips is een
enigszins gewijzigde vorm van
een dergelijk apparaatje, dat in
Amerika reeds enige tijd be
kend was onder de naam
,,magie eye”.
De kathodestraal-indicator is
in een glazen ballon samenge
bouwd met een triode. Zoals
fig. 102 laat zien, is het boven
ste gedeeW loodrecht
door
n-

gloeiend
De fluor

_ om
licht der
ie niet stoort.
ie laag is aan-
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gebracht op het kegelvormige metalen kommetje. Wordt dit aan
een positieve spanning gelegd, dan botsen de electronen, die van de
kathode komen, tegen de anode, die daardoor groen oplicht.
Nu zijn, zoals fig. 103 aangeeft, in de weg tussen kathode en
fluoscerende anode vier radiaal geplaatste afbuigplaatjes D aange
bracht onder het schermpje, dat het kathodelicht tegenhoudt.
Die plaatjes zijn doorverbonden met de eigenlijke anode der
triode (zie het schema van de EM 1 in fig. 106). Terwijl het
fluoscerende scherm direct aan
'plus
voedingsspanning ligt, is de
B
i
triodeplaat via 2 M.Q met plus
verbonden en in rust, waarbij het
D
trioderooster op kathodepotentiaal
(Ö
o
verkeert, neemt de triode plaatAnode
Schirm
stroom, zodat spanningval op
Kathode.
treedt aan de weerstand en de
triodeplaat met de afbuigplaatjes
op lagere positieve spanning staat
Fig. 103.
dan het fluorescentie-scherm.
Zolang dit het geval is, ontstaan tussen de plaatjes en het scherm
electrostatische velden met krachtlijnen, ongeveer zoals de stippel
lijnen in fig. 103 aangeven. Een electron, dat bij A de kathode
verlaat en ter hoogte van P is gekomen, ondergaat daarvoor de
kracht k een afbuiging, waardoor het bij B terecht komt. De plaatjes
werpen daardoor brede schaduwen op het scherm (fig. 104).
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Een aankomend signaal maakt nu het trioderooster negatief; de
plaatstroom daalt en de plaatspanning stijgt, dus ook de positieve
spanning der afbuigplaatjes. Dit geeft een vermindering van het
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spanningsverschil met het scherm en vermindering van de krachten^die de electronen van hun weg naar het scherm afbuigen. Daardoor
worden de lichtplekken op het scherm groter, naarmate het signaal
sterker is (fig. 105).
De gevoeligheid van de Philips kathodestraalindicatoren AM 1
en EM 1 is van die aard, dat een regelspafining van 4 a 5 volt de
volle uitslag geeft. Aangezien de signaaldiode van een grote super
'reeds bij ontvangst van niet zo heel sterke zenders deze spanning
zal geven, zou de indicator voor sterkere zenders geen aanwijzing
meer leveren. Dc Amerikanen hebben daarom minder gevoelige
indicatoren geproduceerd. Het nadeel daarvan is, dat zij op zwak
kere zenders heel weinig uitslaan. Men kan trouwens het meer
gevoelige Philips-tcveroog ook minder snel laten reageren door het
aan een aftakking op de diodebelastingweerstand te verbinden,
zoals bijv. in fig. 106 is aangegeven. Hetzelfde bezwaar doet fcich
dan voor van zeer geringe uitslag voor zwakke zenders. Men zou
ook in toestellen met vertraagde a.s.r. het toveroog'met de belastingweerstand der regeldiode kunnen verbinden inplaats van met de
signaaldiode. Dan vervallen echter alle aanwijzingen voor zwakke
zenders. Als regel is dus verbinding met de belastingweerstand der
signaaldiode, of met een aftakking daarop, toch het beste.
Om te kunnen voldoen aan de tegenstrijdige eisen van gevoelig
heid voor zwakke zenders en voldoende aanwijzing ook voor sterke,
is Philips overgegaan tot productie van het dubbelwerkende tover
oog EM 4, waarin een systeem met gelijke gevoeligheid als de EM 1
en een tweede met 4 X geringere gevoeligheid zijn samengevoegd;
elk der systemen produceert één lichtvlek, die daardoor extra groot
uitvalt.
Fig. 106 geeft de schakeling voor de EM 1. Bij de EM 4 krijgt
'men alleen nog een tweede weerstand van 2 M.Q van de plus naar
de anode van het tweede systeem. In de figuur ziet men het rooster
verbonden aan een aftakking op een spanningsdeler, parallel aan de
'belastingweerstand van de signaaldiode, zodat de indicator onvertraagd werkt. De verhouding der spanningsdelerweerstanden hangt
van de grootte der in het toestel voorafgaande versterking af.
Een enkele maal komt het voor, dat bij het aanbrengen van een
toveroog in een reeds bestaand toestel geen werking wordt ver
kregen, omdat het oog ook zonder signaal al geheel groen oplicht.
Dat is in zulk een geval meestal een aanwijzing, dat door de
bijschakeling der extra buis de gloeispanning te laag is geworden.
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Het licht, dat het gehele scherm bedekt, is dan zwakker dan
normaal.
Geheel oplichten van het oog zonder signaal, maar dan met
normaal sterk licht, kan ook nog optreden, wanneer de leiding naar
het stuurrooster verbroken is geraakt en dit rooster daardoor een
vrij sterk negatieve spanning aanneemt.
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XXXIV
AUTOMATISCHE AFSTEMCORRECTIE
Wanneer men bedenkt, hoe haarfijn de moderne ontvang
apparaten moeten worden ingesteld om hun hoogste weergave-
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kwaliteit tot uiting te laten komen en hoe slordig vele luisteraars de •
afstemknop vaak naast de juiste afstemming instellen, waardoor
onnodig veel storingsgeruis ontstaat, met zijbandstoring van nevenliggende zenders en verlies van de lage tonen uit de modulatie, dan
zal ingezien worden, dat een automatische afstemcorrecfte zeer
belangrijk kan zijn. Zodra men het toestel ruwweg op een zender
afstemt, moet het apparaat zelf zich dan precies in het midden der
bandfilters instellen.
Het beginsel, waarvan men kan uitgaan om dit te bereiken, vindt,
men in fig. 107 aangegeven.
In een super, waar de selectiviteit hoofdzakelijk in de middenfrequentkringen wordt bereikt, moet de verschilfrequentie, welke
in de mengbuis uit aankomende draaggolf en oscillatortrilling
ontstaat, door de afstemming nauwkeurig gelijk worden gemaakt
aan de vaste midden frequentie. Heeft degene, die 'het toestel
bedient, dit niet precies gedaan, dan kan dus öf een bijregeling van
de middenfrequentafstemming öf van de oscillatorfrequentie dit
verhelpen. Aangezien er gewoonlijk minstens vier gelijk afgestemde
middenfrequentkringen zijn, zou het aanbrengen ener correctie
daarop ingewikkeld worden. Eenvoudiger
VAH MFR VERSTERKER
is, de afstemming van de ene oscillatorkring te doen corrigeren.
WW
Men kan nu in het toestel door on
symmetrische afstemming een gelijkspan
ning laten ontstaan, evenals de gelijk
spanning voor de automatische sterkteregeling. De spanning voor de autom.
sterkteregeling zelf is voor het doel piet
-TAJIj----- 9
te gebruiken, omdat die door de breedte p —m
der filters en de vorm hunner afstemi r
kromme bij het midden der afstemming
CORRECTOR
juist héél weinig verandert en bovendien
7"
geen onderscheid maakt tussen verkeerde
osc.
afstemming naar de ene of naar de
Fig. 107.
andere kant. Volgens fig. 107 wordt hu
een balansschakeling met twee afzonderlijke dioden (of de plaatjes
van één dubbeldiode) toegepast.
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Achter de middenfrequentversterker is, behalve de als 2de
detector dienende diode, deze geheel afzonderlijke diodeschakeling
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aangebracht. De kring X is een scherp gepiekte kring, afgestemd
op iets te hoge frëquentie en Y eveneens scherp gepiekt en afge
stemd op iets te lage frequentie. Ten opzichte van de middenfrequentie, waarop de bandfilters zijn ingesteld, liggen de afstemkrómmen van de kringen X en Y dus zoals fig. 108 aangeeft.
Wordt door niet nauwkeurige afstemming een middenfrequentie S
in fig. 108 aan.de middenfrequentversterker toegevoerd, dan komt
die frequentie ook in de kringen X en Y, waar in de ene kring
blijkens de afstemkrommen een spanning SA optreedt en in de
andere kring SB. De aan X en Y verbonden dioden geven aan hun
belastingweerstanden gelijkspanningen Ej en E2, die evenredig zijn
aan SA en SB, maar tegengesteld in teken, zodat aan de punten
P en Q in fig. 107 een verschilspanning overblijft, evenredig met
AB in fig. 108. Alleen wanneer de afstemming precies goed is, dus

t

s m

Door 'afstemming ontstaande
midden-frequentie
Fig. 108.

-.
*.*
■

de opgewekte middenfrequentgolf in fig. 108 precies is, krijgen- de
beide kringen van fig. 107 gelijke spanningen en is er tussen P en
Q geen spanningsverschil. Ligt de door de afstemming ontstane
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middenfrequentié in fig. 108 aan de andere zijde van liet midden,
dan keert de verschilspanning tussen P en Q om in teken.
Een andere schakeling, waarmede men dergelijke regelspanningen kan verkrijgen, is aangegeven in fig. 109. Met de mfr.. verster
ker is in dit geval een afzonderlijke buis verbonden en daarachter
komt deze schakeling met een speciale mfr. transformator met in
het midden af getakte secondaire. De kringen zijn 'beide gewoon
op de middenfrequentie afgestemd, maar tussen de twee kringen is ■
behalve de inductieve koppeling nog een koppeling door de con
densator C tussen de top der
primaire en het midden der secon
daire aangebracht. Door de induc
tieve koppeling ontvangen de twee
dioden spanningen, die in tegenphase verkeren. Door de capacitieve koppeling met het midden
der secondaire worden bovendien
onderling in phase verkerende
Fig. 109.
spanningen toegevoerd, die 90°
zijn verschoven ten opzichte van de inductief overgedragen span
ningen.
Stemt de toegevoerde, frequentie overeen met de afstemming der
kringen, dan zijn de twee soorten spanningen aan de ene diode 90
naar de ené zijde ten opzichte van elkaar verschoven en aan de andere
diode 90° naar de andere zijde; aangezien de spanningen bovendien
dezelfde grootten hebben, zal ook hun vectórische som naar béide
zijden dezelfde zijn en de gelijkgerichte spanningen Ei en E2 ge ij »
zodat die, aangezien ze tegen elkaar in geschakeld staan, geen
regelspanning opleveren.
Stemt de toegevoerde frequentie niet overeen met de afstemming,
dan zullen de impedanties der beide kringen voor de toegevoer e
. spanningen óf capacitief óf inductief karakter- aannemen, e in uc
tief oyergedragen spanningen ondergaan dan 2X een phaseversc ui
ving (in elk der kringen even veel), terwijl de capacitie overge
dragen spanningenen enkel de in de primaire opgetre en P ®se
verschuiving ondergaan. Hierdoor zullen de capacitief overg ra
gen spanningen niet meer 90° ten opzichte van de andere vers o
"ven zijn, döch aan het ene uiteinde der secondaire meer en aan e
andere uiteinde minder. Daardoor wordt de vectorisc e
de ene diode groter dan aan de andere en tussen Ei ,en 1S2 )
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een verschilspanning over, waarvan de richting afhankelijk is van
de aard der verstemming.
Tot zover is alles vrij eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen.
Evenals draaggolven van verschillende sterkte verschillende regelspanningen geven voor automatische sterkteregeling, verkrijgen wij
hier door verschillende maten van onjuiste afstemming ook ver
schillende regelspanningen. die bovendien verschillend van teken
zijn. naar mate men een afstemfout maakte naar de ene of naar
de andere kant.
Het komt er nu verder op aan. die regelspanningen te gebruiken
om de oscillatorkring op de vereiste wijze bij te regelen. In fig. 107
is. alleen een geheimzinnig doosje (corrector) getekend, waaraan
men enerzijds de regelspanningen toevoert, terwijl er anderzijds de
oscillatorkring mee verbonden is.
Om zich een idee te vormen; hoe men met behulp van kleine
gelijkspanningen van enkele volts kan geraken tot verstemming van
een afstemkring, kunnen we van een eenvoudig voorbeeld uitgaan.
Men zou zich een dergelijke verstemming kunnen denken door een
variabele weerstand, in serie met een condensator, parallel te
schakelen aan de kring en voor de variabele weerstand een versterkerbuis te gebruiken, waarvan de roosterspanning wordt gewijzigd.
Wanneer men toch, zoals fig. 110
aangeeft, aan de LC kring de serieschakeling van een capaciteit k en weer
%
stand R parallel plaatst, zal met R = 0
/
de capaciteit k eenvoudig bij C zijn op
te tellen en zal de verstemming maxi
Fig. 110.
maal zijn; maakt men R oneindig groot,
dan is k geheel afgeschakeld en de verstemming opgeheven. Om te
berekenen wat er in de tussenstanden gebeurt, moet men in het oog
vatten, dat de wisselspanning e van de LC kring.een stroom i door k
en R zal doen gaan, die phase-verschoven is tegenover de spanning.
Men kan die stroom ontleden in twee componenten, waarvan de ene
volle 90° verschoven is (dus een stroom door een ideale capaciteit
voorstelt) terwijl de andere component in phase is met de spanning
(dus een stroom door een dempingsweerstand voorstelt). Men vindt
op die wijze, dat de werkzame verstemmingscapaciteit kv wordt:
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gepaard gaande met een dempingsweerstand Rd:
Rd = R4

1

•V.

Ra>2k2

Hierin is R in ohms uitgedrukt, k in farads, u> '= 2ni, f in hertz.
De waarde van kv is zodanig, dat bij een met draaicondensatoren
afgestemde LC-kring, waar de C ook voor 2 X hogere frequentie
4 X kleiner moet worden gemaakt, bij benadering door dezelfde
instelling van R over een geheel afstembereik een zelfde procentuele
verstemming zal ontstaan.
De dempingsweerstand (in het oog houdende dat de demping
erger wordt naar mate R(1 kleiner is) verergert in effect voor de
hogere frequenties.
|
Behalve door een versterkerbuis als variabele weerstand in serie
met een condensator te schakelen, kan men nog op andere wijze
buizen als verstemmingsorganen gebruiken. Wanneer men een
penthode met een uit C en R bestaande phase-draaier volgens
fig. lila parallel aan een kring schakelt, vormt de penthode een
condensator C1 = CRS met een weerstand R1 = 1/S in serie. De
schakeling volgens fig. 111b levert een zelfinductie L1 = CR/S met
een weerstand Rl = l/'S in serie. In deze uitdrukkingen is S de
steilheid der penthode in ampère per volt en bij gewone penthoden
(geen varibuizen) verandert S over een zeker bereik vrijwel even
redig met de neg. rsp.
Voor het doel der automatische afstemcorrectie zou het ideaal
wezen; wanneer eenzelfde regelspanning niet over een geheel
afstembereik eenzelfde procen
tuele verstemming gaf, maar een
zelfde absolute, dus in kHz gelijke
verstemming.
Dat wordt echter met geen
t-c54
dezer middelen verkregen. Volgens
OOM.
iig. lila neemt zelfs de procen
Fig. 111.
tuele verstemming nog toe met de
frequentie. Volgens fig. 11 lb krijgt men weer ongeveer een constante
procentuele verstemming. Dit is dus de bij voorkeur toegepaste
schakeling.
Een zekere compensatie voor de niet constante vtearde der
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absolute grootte van de verstemming is gelegen in de geringere
selectiviteit der kringen voor de hogere frequenties, waardoor de
verschillen in hoogfrequentie-spanning, die door een verstemming
ontstaan, daar in eerste aanleg kleiner zijn.
* * *

%
&

.i- '

Ook bij de uitvoering van het ingangsgedeelte der regelinrichting
volgens fig. 107 of 109 komen nog allerlei overwegingen te pas.
Daar is ten eerste de vraag, of men de inrichting geheel achter de
mfr. versterker moet aftakken of verder naar voren in het toestel.
Het aftakken van een meer naar voren gelegen punt heeft het
nadeel, dat men een extra versterkerbuis zal moeten gebruiken, maar
men bereikt er 'het voordeel mee, dat de input der regelinrichting
een bredere frequentieband beslaat.
De bandbreedte, waarover de regelinrichting moet werken, is
n.1. een belangrijke kwestie. Maakt men de band erg nauw, dan kan
het gebeuren, dat. bij een sterke sluiering de gewenste zender wordt
,.losgelaten” en niet weer opgepikt. Wanneer de breedte daaren
tegen bijv. naar weerszijden 12 kHz beslaat, kan het bij slechts
9 kHz verschil tussen de zenderfrequenties voorkomen, dat bij
draaien van de afstemknop van lange naar korte golf op een bepaalde
stand in de schaal het toestel zich op de ene zender centreert,
terwijl als men van de andere kant komt, bij dezelfde stand van
de schaal de andere zender wordt ,,gepakt”.
Hierdoor zouden grote moeilijkheden optreden bij het ,,zoeken”
en daaruit volgt, dat de automatische afstemcorrectie uitschakelbaar
dient te zijn.
Bij een Engelse ontvanger, die met automatische afstemcorrectie
was uitgerust (de Murphy) vonden wij dit zo opgelost, dat ook die
uitschakeling nog weer geautomatiseerd was.
Zodra men aan de afstemknop draaide, trad de automatische
afstemcorrectie buiten» werking om pas weer in actie te komen een
moment nadat de afstemknop tot stilstand was gekomen. Dit koste
nog weer een tamelijk ingewikkelde mechanische constructie.
Overigens merken wij op, dat aan deze methoden van afstem
correctie de fout kleeft, dat wel de oscillatorfrequentie wordt bij ge
regeld, maar dat de signaalkringen verkeerd afgestemd blijven staan.
Wat dat betreft, heeft de Duitse fabriek Saba een systeem ont
wikkeld, dat interessant is omdat de corrector daarbij de gehele
afstemcondensator in de juiste stand draait. De regelspanning
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,,stuurt” hierbij de roosters van twee penthoden, terwijl tevens een
spanning van de lichtnetfrequentie op die roosters wordt gebracht.
De output drijft, wanneer één der regelspanningen overweegt, een
inductiemotortje linksom of rechtsom.
Een voorbeeld van een stelsel van automatische verzekering der
juiste afstemming, waarbij een mechanisch relais wordt gebruikt,
vond men in het grootste der Philipstoestellen seizoen, 1936/37, de
Fuga, type 898A. Deze inrichting voor automatische juiste afstem
ming berustte op een geheel ander beginsel dan de besproken
afstemcorrecties en gebruikte geen differentiaalschakeling.
Het principiële is, dat dit Philipssysteem geen automatische
bijregeling inhield, waarbij de verkeerd ingestelde afstemming
verkeerd bleef staan, maar integendeel automatisch juiste instelling
tot de enig mogelijke maakte, die men kon uitvoeren. Daar was
tevens automatische stille afstemming mee verbonden.
Als n.1. bij de 898A deze automaat is ingeschakeld, hoort men
bij het draaien aan de afstemknop niets,. totdat op *het ogenblik
van juiste afstemming op een zender plotseling inwendig in het
toestel de afstemknop automatisch wordt vastgehouden. Door met
wat meer kracht te draaien, komt de knop weer los, maar dan zwijgt
het toestel weer. Men kan niet anders ontvangen dan in de door
het apparaat zelf aangegeven juiste stand.
Het vasthouden van de afstemknop geschiedt door een electromagneet, werkende op een ijzeren schijf op de condensatoras. Op
het juiste ogenblik krijgt de electromagneet bekrachtiging via een
relais.
In het blokschema fig. 112 is voorgesteld de ihfr. ‘trap 1 van het
toestel, de mengtrap met oscillator 2—3, de m.f. versterker 4, l.f.

5 — 6 —K}
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Fig. 112.
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Fig. 113.
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en eindtrappen 5—6, terwijl achter de m.f. versterker bij P een
aftakking is gemaakt naar een inrichting 7, die het magneetsysteem
8 beheerst.
Men moet nu bedenken, dat in een m.f. versterker met goede
bandfilters de afstembreedte dier bandfilters ten gevolge heeft, dat
in de buurt van de afstemming de m.f. draaggolf-output weinig
verandert, terwijl -de frequentie wel nog vrij aanzienlijk verandert.
In het punt P van de schakeling (fig. 112) verandert dus bij het
doordraaien van de afstemknop de spanning weinig, maar de
frequentie tamelijk sterk. Alleen bij juiste afstemming is de frequentie
aan P gelijk aan de middenfrequentie.
Nu is, zoals fig. 113 laat zien, het punt P verbonden 'met een
CL-kring. Dit is een zeer verliesvrije, scherp op de middenfrequentie
afgestemde kring. De spanningen, welke eraan optreden, kunnen
door diode D worden gelijkgericht, in welk geval een gelijkspanning
optreedt aan weerstand R. (C2 is enkel een ontkoppeling). Nu is
evenwel in serie met R een gelijkspanningsbron Vh aangebracht,
die een negatieve spanning geeft aan de plaat der diode. Daardoor
kan geen gelijkrichting optreden en geen stroom ontstaan door R,
zolang de m.f. trillingen niet de voorspanning Vb overtreffen. Aan
R staat ook geen spanning zolang geen stroom vloeit.
De spanning aan R zou nu via een lamp toegevoerd kunnen
worden aan het relais, dat de rem op de afstemknop bekrachtigt.
Aangezien evenwel, ondanks de automatische sterkteregeling, toch
niet alle zenders een precies even sterke midden frequent-output
geven, zou men voor elke zendersterkte de spanning Vb afzon
dérlijk moeten instellen om alleen precies in afstemming spanning
aan R te doen ontstaan. Ook voor Vb is dus nog weer een spanning
nodig, die van de sterkte
der mfr. spanning aan
o
punt P afhankelijk is.
i°2
Men bereikt dit door
ii—W
de schakeling uit te brei
_ Vb *
den tot hetgeen fig. 114
-innjin/pnnnnr*
laat zien. Hier vormen
Fig. 114.
kring II met D2 en R de
schakeling van fig. 113, waaraan nu in fig. 114 kring I met diode
Dt is toegevoegd; diode Dx richt aankomende spanningen van elke
grootte gelijk'en zorgt voor een gelijkspanning aan de belastingweerstand, waarvan nu een deel der spanning kan worden afgenomen om
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voor D2 als V,, te dienen. Daarmede wordt bereikt, dat Vb voor alle
sterkten der middenfrequentie (boven een zekere grens) de passende
waarde aanneemt om alleen bij juiste afstemming de verlangde
spanning aan R te doen ontstaan.
Bij de practische uitvoering, die in fig. 115 is getekend, wordt
tussen punt P en het systeem van fig. 96 nog een versterkerbuis
geschakeld. Die zelfde buis wordt ook gebruikt om door verande
ringen in haar anodestroom het relais te doen werken. De aan weer
stand R optredende spanningen maken het rooster der buis meer
negatief. De plaatstroom wordt dan kleiner en het relais valt af,
waarbij het de stroom
voor de remmagneet sluit.
Zolang het relais aan
In
getrokken staat door de
plaatstroom der verster
\Vb
kerbuis,
schakelt
het
lx X
tevens de luidspreker uit,
zodat hier tevens een zeer
volkomen stelsel van,.stille
Fig. 115. ,
afstemming” is verkregen.
Het systeem werkt buitengewoon soepel en is vrij van de gewoonlijk bij zuiver electrische systemen van „stille afstemming optreden
de nevenverschijnselen (Hoofdstuk XXXII).
Overigens belet het stelsel, zenders te ontvangen, die beneden
een bepaalde sterktegrens vallen. Als men dit laatste toch verlangt,
\ moet men de automaat uitschakelen, hetgeen door omzetting van
een knopje kan geschieden.
In verband met de critische eisen, waaraan het stelsel bij gebruik
op korte golven moest voldoen, werd het in de 898 A voor korte golf
buiten werking gesteld. In de in 1937 verschenen 890 A daarentegen
werd een vereenvou digde uitvoering aangebracht, die óók op korte
golf kon werken.
o

XXXV
DRUKKNOPAFSTEMMING EN BANDSPREIDING
Het aanbrengen van een systeem van automatische afstemcorrectie heeft bij verschillende ontvangers, die in de loop der jaren zijn
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verschenen, als noodzakelijk toevoegsel deel uitgemaakt van de
daarin aangebrachte stelsels van drukknopafstemming.
Dit is speciaal het geval bij bepaalde constructies, waarbij met het
indrukken van een toets een motor in werking werd gesteld, die
de afstemcondensatoren draaide tot in de stand waar afstemming op
de gewenste zender moet worden verkregen. De motoren moeten
daarvoor zo zijn geconstrueerd en de drukknoppen zo geschakeld,
dat — afhankelijk van de voorafgaande stand van de draaicondensator, de motor naar behoefte linksom of rechtsom gaat draaien, om
te stoppen bij de afstemming, die bij de druknop behoort. Aangezien
een motor nooit absoluut plotseling kan stoppen, heeft men rekening
te houden met een onvermijdelijke fout in de stand van de afstemcondensatoren, die aldus moet optreden. Om die fout te corrigeren,
hadden bijv. zowel de Amerikaanse fabriek Midwest als de Duitse
Korting in 1938 aan hun overigens nog onderling 'zeer verschillende
systemen van motorafstemming een automatische afstemcorrectie
toegevoegd, in principe overeenkomende met hetgeen in een vorig
hoofdstuk werd besproken, dus berustende op bijregeling van deN
oscillator. Voor zover de afstemcondensatoren in een 'niet - geheel
.juiste stand kwamen, bleef voor de signaalkringafstemming die fout
bestaan.
•Een geheel hiervan afwijkende drukknopmotorafstemming was
door Philips in 1938 ontwikkeld voor zijn toestellen 850a en 753a.
Daar werd het stoppen van de beweging door een precisie-mechanisme op het juiste punt verzekerd, terwijl de motor daarna stroom
loos vrij kon uitlopen. Daarbij was de frequentiebijregeling dus niet
nodig en bij nauwkeurige instelling van het mechanisme werden
zowel de signaalkringen als oscillator in hun beste stand gebracht.
Al dergelijke - ingewikkelde systemen van drukknopafstemming,
hetzij piet motoraandrijving, dan wel met behulp van zeer speciale
mechanische precisie-ónderdelen liggen uit de aard der zaak buiten
het 'bereik van de amateur-toestelbouwer.
Trouwens ook in het merendeel der fabriekstoestellen, die met
drukknoppen verschenen, werden eenvoudiger en goedkoper stelsels
. toegepast.
Eén systeem, waarvoor ook onderdelen onder amateurbereik wer
den gebracht, berust op het aanbrengen van een stel drukknoppen,
~die de gewone, variabele afstemcondensatoren voor signaal- en
oscillatorkring buiten dienst stellen en daarvoor in de plaats half- __
vaste, instelbare compressiecondensatoren met mica-isolatie in de •
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plaats inschakelen. Figuur 116 toont dejiitvoering en wijze van aan
sluiting van de hiervoor indertijd door Amroh in de handel gebrachte
Novocon-automaat. (Deze schakelt de variabele condensator eigen
lijk niet uit, maar de automaat wordt ermee parallel geschakeld.
Als de drukknoppen gebruikt worden,, moet met variabele condensatorstel op nul worden gedraaid). Bij het drukken op één der
knoppen komt één der vooraf ingestelde condensatortjes voor 'de
oscillator in functie plus een dergelijk condensatortje voor de signaalkring. Op een toestel met méér dan één signaalkring is hierbij niet
gerekend.

Ook in vele fabriekstoestellen, zelfs als zij met een preselectorhoogfrequenttrap, dus met méér dan één signaalkring zijn uitgerust,
komt het trouwens voor, dat men bij overgang op drukknopafstemming de eerste signaalkring maar buiten werking stelde. In Telefunkentoestellen vindt men bijv., dat geheel de normale afstemkringen
buiten werking worden gesteld en door de drukknoppen ijzerkernspoeltjes met vaste micacondensatortjes in de -plaats geschakeld,
waarbij de zelfinductie der spoeltjes door in- of uitschroeven der
ijzerkerntjes instelbaar is gehouden om ze vooraf vast te kunnen
afregelen op gewenste zenders. Op deze wijze wordt echter het toe
stel, zodra men het met een drukknop afstemt, een klasse naar
beneden gehaald, vergeleken bij hetgeen hetzelfde toestel met de
gewone afstemming presteert, want dan heeft het een vóórkring
Philips heeft in 1939, weer door een opvallend goede mechanische
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constructie, een oplossing voor de drukknopafstemming gebracht.
De variabele condensatoren zijn daarbij heel kleine schuifcondensatoren, die met een zware veer tegen de aanslag in vooraf bepaalde
stand springen. Daarbij wordt de volledige kwaliteit van kringen en
schakeling gehandhaafd, ook.als men de drukknoppen gebruikt. Met
een geheel andere mechanische constructie heeft Siemens iets^ dergelijks bereikt bij gebruik van overigens gewone draaicondesatoren.
(fig. 117), terwijl een nauw daaraan verwant systeem door Stokvis
(van der Heem) werd ontwikkeld.
Bij de ,.mechanische” systemen, waarbij elke drukknop de nor
male variabele condensator in de verlangde stand brengt, kan men
elke willekeurige knop laten werken op elke gewenste zender binnen
het golfbereik door een stelschroefje te veranderen. Bij de z.g. ■
electrische” systemen, waarbij de normale afstemkringen worden
uitgeschakeld en andere daarvoor in de plaats gesteld, laat het bij
elke drukknop behorende, aparte stel (oscillator en signaalkring)
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Fig. 117.

zich gewoonlijk slechts binnen een heel klein afstembereikje verstellen, zodat men elk der drukknoppen slechts voor bepaalde
zenders kan instellen.
Een geheel apart constructief probleem, waarvoor allerlei verschil
lende oplossingen zijn toegepast, is ook nog geweest om met de ene
drukknop tevens het goede golfbereik te kiezen.
Tot de vergemakkelijking van de bediening van het radiotoestel
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behoort ook het aanbrengen van een bandspreiding op de
korte golven. Aangezien het in kHz uitgedrukte frequentiebereik van
de kortegolfband normaal meer dan 10 X groter.is dan van de middengolfband. liggen zenders met gelijke onderlinge frequentieafstand ook meer dan 10 X dichter bij elkaar op de schaal. Dat maakt
het pre.cies aangeven van de plaats van elke zender op de gewone
schaal volkomen onmogelijk. Daaraan tracht men tegemoet te komen
door bandspreiding.
Het eenvoudigste systeem is dat, waarbij een draaicondensator
van zeer geringe maximum-capaciteit wordt parallel geschakeld aan
de oscillator-sectie van het normale condensatorstel. Bij elke stand
van de gewone afstemcondensatoren kan men dan de oscillator over
een klein deel van het bereik verstemmen (zie hoofdstuk XXIV).
Dat de signaalkringen hierbij niet meegeregeld worden, is niet zo erg
omdat die kringen op korte golf toch niet heel scherp zijn. Men kan
trouwens voor de bandregelcondensator ook wel een 2- of 3-voudige
nemen en de fijneregeling dus ook voor de signaalkring (of kringen)
toepassen. Als [ijnregeling voldoet dit systeem inderdaad wel, maar
aan de tweede wenselijkheid dat men ook^een nauwkeurige schaalaflezing voor de gewenste zenders verkrijgt, beantwoordt het niet.
Men-kan wel de schaal van de fijnregelcondensator trachten te ijken,
maar die ij kin g klopt dan alleen als men telkens 'het normale con
densatorstel in het toestel volmaakt in dezelfde stand weet terug te
brengen, waarbij de ijking van de fijnregelschaal heeft plaats gehad.
Kleine afwijkingen in de stand van de hoofdcondensator geven grote
afwijkingen in de aanwijzing op de fijnregelcondensator.
Bovendien is er nog een bedenking tegen het stelsel. Als de hoofdcondensator in kleinere stand is gebracht, lgopt de fijnregeling over
een procentueel groter stuk van de afstemming, dan wanneer de
hoofdcondensator nabij het maximum staat. De fijnregeling is dus
minder effectief voor de hoogste frequenties, waar er juist de groot
ste behoefte aan bestaat.
Een ander systeem, dat enkel met condensatoren werkt, is het in
de in hoofdstuk XXIV beschreven HRO-ontvanger toegepaste.
Wanneer men dit gebruikt met vast ingestelde bandspreidingscondensatoren, heeft men het grote voordeel, dat de schaal zich nauw
keurig voor de bandspreiding laat ijken; maar dan heeft men binnen
het normale golfbereik ook slechts één 'bandspreidingsbereik, tenzij
men verschillende stellen bandspreidingscondensatoren aanbrengt,
die men met een schakelaar kan kiezen.
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Dit zou een óok voor een amateur nog
zeer goed uitvoerbare constructie worden
c
c 5 "TËL.V. ‘
Fig. 118 geeft aan hoe met twee met
elkaar gekoppelde schakelaars het HROsysteem zich laat uitbreiden. De hoofd
condensator Q krijgt in achtereenvolgen
de schakelaarstanden verschillende seriecondensatoren C2, C3l C4 enz. en ver
Fig. 118.
schillende parallel-condensatoren C5, CG,
— C7.enz., die alle vast ingesteld worden
voor willekeurige kleine banden, die dan over de gehele schaal van
Cl .worden gespreid.
Philips heeft voor een aantal zijner toestellen nog weer een ander
Stelsel uitgewerkt, waarbij geen extra condensatoren te pas komen,
maar één enkele spoel met verstelbare ijzerkern de spreiding der
stations in een willekeurig aantal banden over de gehele schaal
bewerkstelligt. Parallel aan de oscillatorspoel voor het normale k.g.
bereik kan daarbij een betrekkelijk grote spoel met verschuifbare
ijzerkern worden geschakeld. De zelfinductievariatie van die spoel is
bijv. zo gekozen, dat de totale kringzelfinductie er 10 % door ver
anderd kan worden. Stelt men dan de afstemcondensatoren op een
vast punt in, dan laat de frequentie zich 5 °/o variëren.
Om ijkbare gespreide banden te kunnen verkrijgen, komt het er
ook J?ij dit stelsel weer op aan, de afstemcondensatoren steeds nauw
keurig tot dezelfde aangenomen vaste standen terug te brengen,
dezelfde moeilijkheid als bij het eerst beschreven stelsel. De mechani
sche precisie der Philips’ schuifcondensatoren, do: r een sterke veer
tegen een stalen aanslagpen gedrukt, leverde voor dit moeliijk op te
lossen probleem een oplossing, die zich in de practijk zeer goed heeft
gehouden. Het is hiermee mogelijk gebleken, het k.g. bereik van een
gewoon omroeptoestel zo uitte voeren, dat men elke zender in de
kg. omróepbanden geregeld en met zekerheid kan terugvinden.
Dergelijkè dure constructies vindt men echter in de na-oorlogse
handelstoestellen nog niet weer.
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XXXVI
NOG MEER AUTOMATIEK?
In een super kan men de regelspanning, die bij de detectie in
afhankelijkheid van de signaalsterkte ontstaat, nog voor een ander
doel gebruiken dan voor automatische sterkteregeling of voor auto
matische afstemcorrectie. Het is n.1. mogelijk, er de selectiviteit van
de middenfrequentversterker mede te beïnvloeden.
Juist de principieel met het superprincipe verbonden omstandig
heid, dat de voornaamste selectieve kringen vast zijn afgestemd (op
de middenfrequentie) maakt zo Jets bij de super gemakkelijker dan
bij een cascade-toestel
Automatische selectiviteitsregeling zou voor de ontvangkwaliteit
betekenis kunnen hebben in zoverre men mag zeggen, dat in hef
algemeen bij de ontvangst van zwakke zenders grote selectiviteit
nodig zal wezen, zelfs al moet men daaraan enige weergavekwaliteit
door afsnijding van zijbanden opofferen, terwijl voor sterke zenders,
die vanzelf minder door andere worden gestoord, de kringen gerust
een bredere frequentieband mogen doorlaten, zodat men van de
betere weergave der hoge tonen, die daarmee gepaard gaat, ten
volle kan profiteren.
Er is dus inderdaad iets voor te zeggen om steeds, naar mate-men
sterker ontvangt, de bandbreedte der kringen groter te doen zijn, dus
de selectiviteit minder scherp.
Het vergroten van de doorlaatbréedte der gekoppelde afstemkringen van middenfrequenttransformatoren is mogelijk op allerlei
manieren.
Het kan geschieden door het aanbrengen van versterkerbuizen, die
als dempingsweerstanden op de kringen fungeren (er zijn dan bij
sterkere ontvangst positieve — althans minder negatieve —' span
ningen op de roosters nodig); 'het kan ook gebeuren door de koppe
ling tussen de kringen te versterken, waarvoor buizen als koppelweerstanden tussen de toppen der kringen te gebruiken zouden zijn; nóg
een mogelijkheid is, dat men de kringen ten opzichte van elkaar verstemt door buizen, die met behulp van phasedraaiers (fig.
. 111)' als variabele capaciteiten fungeren, in afhankelijkheid van de
regelspanning.
Al deze verschillende methoden zijn inderdaad ook door .verschil
lende ontwerpers wel toegepast. Eén der zich voordoende verwikke-
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lingen is, dat steeds met het toepassen der genoemde middelen ook
een beïnvloeding van de versterking gepaard gaat. Daarbij komt, dat
de mate der selectiviteitsvariatie door de keuze der onderdelen voor al
dergelijke schakelingen eens voor altijd wordt vastgesteld, terwijl
de plaatselijke omstandigheden, waaronder een toestel zal worden
gebruikt, niet bij voorbaat vaststaan en sterk uiteen kunnen lopen.
De automatische selectiviteitsregeling zal daardoor nooit de resul
taten oplevéren, die bij een verstandig en deskundig gebruik met een
met de hand regelbare bandbreedte is te bereiken.
Hiertegenover staat, dat bij de gemiddelde gebruiker van een omroeptoestel de deskundigheid voor een verstandig gebruik van
variabele bandbreedte meestal nier mag worden veron
dersteld. De gemiddelde toestelbezitter heeft bij aanwezigheid van
bandbreedte-regeling èn toonregeling aan zijn apparaat toch ook wel
haast nooit enig inzicht in het verschil tussen die twee regelingen
verworven en hij vergeet vaak na korte tijd „waar die knoppen voor
dienen”, die hij ten slotte altijd maar in een of andere stand laat
staan.
Tot dusver is niet gebleken, dat de toestelfabrikanten het als
bijzonder lonend hebben te beschouwen, de extra moeite te nemen
om automatische selectiviteitsregeling in toestellen aan te brengen.
Wel is in sommige Duitse toestellen de gewone, met de hand
bedienbare sterkteregeling mechanisch gekoppeld met een zekere
mate van toonregeling. Daarbij is het zwaartepunt niet gelegd bij de
weergave der hoge tonen maar bij die der lage tonen. Men heeft
gemeend, bij zwakke weergave de sterkte der lage tonen naar ver
houding te moeten vergroten. In hoeverre dit van goede smaak /
getuigt, is een vraag, waarover men kan twisten. Maar daarom juist
lijkt het beslist verkeerd, de argeloze luisteraar deze smaak te willen
opdringen door met een kunstmatige automatiek twee regelingen met
elkaar te verbinden. Automatiek kan aardig en zelfs nuttig zijn, maar
berooft de toestelgebruiker van zijn vrijheid van handelen; de dwang,
door automatiseringen uitgeoefend, is slechts te aanvaarden, waar
die beslist gerechtvaardigd mag heten. .Er moet niet te veel van
komen.
Nóg een voorbeeld van automatiek, waarmee door ontwerpers van
moderne radiotoestellen is geëxperimenteerd, is die der dynamiek-expansie. Eigenlijk is expansie iets, dat meer speciaal
voor gramofoonweergave is bedacht. De dynamiek, dat is de omvang N
der sterkteverschillen van zwakste tot sterkste passages, moet bij het
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.opnemen van gramofoonplaten kunstmatig worden ‘beknot, omdat de
naalduitslagen voor de laagste tonen in de groef anders zo groot
zouden worden dat de groeven oneconomisch ver uit elkaar zouden
moeten liggen. Als men bij de weergave expansie toepast, dus weer
meer omvang geeft aan de dynamiek, kan dat de levendigheid ver
hogen.
v
Eenvoudige automatische expansiesystemen berusten op het begin
sel, dat men de versterking laat toenemen mèt de sterkte. Het aller
eenvoudigste idee ener schakeling hiervoor is, dat een gewoon
metaaldraadgloeilampje met een weerstand in serie wordt parallel
geschakeld aan het spreekstoeltje van de luidspreker. De weerstand
van de gloeidraad is het geringst, wanneer er geen stroom doorgaat,
dus bij uiterst zwak signaal; als men de verhoudingen goed kiest,
gaat dan maar een klein percentage van de stroom door de'luidspreker. Als het signaal sterker wordt en de stroom zo toeneemt, dat de
gloeidraad van het lampje warm wordt, gaat de weerstand van de
gloeidraad toenemen en wordt het percentage van de stroom, dat
door de luidspreker gaat, groter.
Iets soortgelijks wordt bereikt als men het spreekspoeltje van de
luidspreker schakelt in de diagonaal ener brug van Wheatstone, die
uit twee vaste weerstanden en twee lam
pjes is samengesteld, zoals figuur 119
aangeeft.
Beide methoden gaan gepaard met
'het bezwaar, dat een groot deel van het
versterkervermogen in de lampjes ver
Fig. 119.
loren gaat en dat de impedantie van luid
sprekers en lampjes sterk varieert, zodat de aanpassing wordt ver
stoord. Er zijn trouwens dieper liggende bezwaren, voortspruitend
uit traagheden in de werking van alle op verwarming berustende
weerstandvariaties en op de onnatuurlijkheid van een expansie, die
op sommige punten méér doet en op andere punten minder, dan
hetgeen voor nauwkeurig herstel der oorspronkelijke uitvoering
nodig is.
Die laatste twee bezwaren laten zich zelfs door meer ingewikkelde
en moeilijker te verwezenlijke methoden nog slechts gedeeltelijk uit
de weg ruimen.
Het grote verlies aan versterkervermogen kan men o.a. ondervangen door de expansie in de vóórtrap van een versterker te laten
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plaats hébben, hetgeen voor toepassing in een gewoon ontvangtoestel
evenwel al een tamelijke uitbreiding van de schakeling betekent.
Een andere methode berust op combinatie der expansie met de
tegenkoppeling in een versterker, een systeem, dat Philips toegepast
heeft gehad in enkele zijner ontvangapparaten (890 A en 850 A).
Dit gaat, ook weer met behulp van een gewoon gloeilampje, heel
gemakkelijk, wanneer de tegenkoppelingsspanning wordt ontleend
aan de secondaire van de luidsprekertransformator, zodat men met
een betrekkelijk laagohmig circuit te doen heeft. Fig. 120 toont
het principe-schema. Als men een lampje van 4 of 6 volt bij 40 mA
gebruikt, gaat daarin hoogstens 0,16 a 0,24 watt verloren, terwijl er
een zeer opvallende contrastexpansie mee verkregen kan worden.
Men moet echter in het oog houden, dat het effect feitelijk wordt
verkregen door de tegenkoppeling voor zwakke signalen het sterkst
te doen zijn, dus door de zwakke passages te verzwakken, hetgeen
meebrengt, dat het gemiddelde niveau wordt verlaagd, als men de.
versterking niet tevens groter maakt.
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Fig. 120.

De verschillende automatiseringen, waarmede in de loop der jaren
door toestelfabrikanten is geëxperimenteerd, zijn lang niet alle tot
blijvende verschijnselen in de apparaten geworden. Blijkbaar heeft
de ervaring geleerd, dat het publiek ze niet alle op voldoende prijs
wist te stellen om hun handhaving te rechtvaardigen; aan de andere
kant zijn er ook gevallen, waarin de practijk heeft getoond, dat de
toegepaste systemen aan het doel niet voldoende beantwoordden,
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en aanleiding gaven tot extra vervorming of andere bezwaren
opleverden.

XXXVII
DE VOLMAAKTE GELIJKLOOP
Het probleem om bij éénknopsafstemming de oscillatorkring met
vast frequentieverschil samen te doen lopen met de signaalkringen,
is door het in de moderne super algemeen toegepaste systeem slechts
tamelijk gebrekkig opgelost. Afwijkingen van 5 kHz, zoals die in het
middengolfgebied kunnen voorkomen, zijn toch niet zonder betekenis.
Misschien zal met enige verbazing de mededeling worden ver
nomen, dat een volmaakte gelijkloop wèl te verzekeren zou zijn,
wanneer men een ander systeem volgde. In het Duitse maandblad
,,Radio Mentor” van Mei 1938 is het stelsel, dat daartoe gevolgd
zou moeten worden, uiteengezet.
Uitgegaan wordt ook daarbij van het gebruik van absoluut gelijke
draaicondensatoren in signaal- en oscillatorkringen, geheel zoals
wij dat gewoon zijn. Alleen wordt daaraan in de oscillatorkring
voor elk golf bereik een variabele padding-( serie-) condensator toe
gevoegd, die op de as der afstemcondensatoren meeloopt. Onder
bepaalde condities blijkt het capaciteitsverloop, dat die paddingcondensator moet bezitten, betrekkelijk eenvoudig te kunnen zijn.
Om dit te kunnen aantonen, is een bepaald voorbeeld volledig
doorgerekend.
Aangenomen is een middenfrequentie van 460 kHz en een
signaalspoel in het bereik der middengolven van 200 p,H. Wanneer
men met een spoel van die grootte het bereik van 500 tot 1500 kHz
wil bestrijken, is een draaicondensator nodig, die voor de signaalfrequenties fs in kolom 1 van tabel I de waarden heeft, die, in
kolom 2 onder C zijn vermeld. De oscillatorfrequentie f0 moet bij
elke condensatorstand 460 kHz hoger zijn dan de frequentie fs. Die
oscillatorfrequenties vindt men in kolom 3. Als men nu met een
draaicondensator met gelijke C-waarden als in kolom 2 vermeld,
enkel door 'het aanbrengen van padder-capaciteiten in de oscillator
kring de oscillatorfrequenties f0 wil bereiken, blijkt de zelfindiictie
der oscillatorspoel 137,1
te moeten worden, met padderwaarden
P, als aangegeven in kolom 4.
v
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Tabel I Middengolven

*

.

1

2

3

4

5

f»

c

fo

p

AP

500
600
700
800
900
1000
110Ö
1200
1300
1400
1500

506.8
351.9
258.5
197.9
156.4
126.7

960
1060
1160
1260
1360
1460
1560
1660
1760
1860
1960

332
309
293
283 |
277 |
273
277
283
293
309
332

59
36
20
10
4
0
4
10
20
36
59

104.7
87.96
74.95
64.62
56.30

Het merkwaardige van het verloop dezer padderwaarden is, dat
in het midden van het bereik de kleinste waarde wordt gevonden
(273 fijLiP in ons voorbeeld) met een volkomen symmetrisch
verloop naar boven en naar beneden.
Daardoor zou de padder voor het middengolfbereik kunnen
worden samengesteld uit een vaste condensator van 273 ^F met
parallel daaraan een variabele, die de met AP in kolom 5 aangegeven waarden zou moeten aannemén.
De variabele padder moet met de afstemcondensatoren op
zodanige wijze meelopen, dat in het midden van het frequentiebereik de capaciteit nul is. Heeft men dan een over 180° draaibare
frequentieAineaire afstemcondensator, dan moet het variabele
gedeelte van de padder naar beide zijden toe evenveel in capaciteit
toenemen.
Berekenen wij nu het- geval voor het lange-golf bereik, dan
vinden we, dat de zelfinductie der signaalkringen met de aange
\
nomen draaicondensator voor een bereik van 150 tot 450 kHz
2221,5 uH zal moeten zijn. De capaciteitswaarden van kolom 2
der tabel Il zijn natuurlijk gelijk aan die van tabel I en in kolom 1
vinden we weer een frequentie-lineaire toeneming voor fa. Door
460 daarbij op te tellen volgt weer f0 uit kolom 3.
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Tabel II Lange golven
1

2

3

4

5

fs

c

fo

P

AP

91.6
88.2
85.7
83.9
82.9
82.6
82.9
83.9
85.7
88.2
91.6

9
5.6
3.1
1.3
0.3
0
0.3
1.3
3.1
5.6
9

150

180
210
240
270
300
330
360
390
420
450

506.8
351.9
258.5
197.9
156.4
126.7
104.7
87.96
74.95
64.62
56.30

610
640
670
700
730
760
790
820.
850
880
940

/

De oscillatorzelfinductie op lange golf blijkt 877,1 fiW te moeten
zijn, om enkel met een padder gelijkloop te kunnen verkrijgen.
Voor de padder vinden we hier 82,6 jll/iF vast met een naar beide
zijden tot 9 utuF oplopende capaciteit AP parallel' daaraan.
Het systeem blijkt dus mede te brengen, dat voor elk golfbereik
een afzonderlijke variabele paddingcapacitêit moet meelopen op de
condensatoras. Zowel het vaste als het variabele deel van de padder
wordt groter naarmate het golfbereik in het gebied van hogere
frequenties ligt.
Dat blijkt helaas voor het normale k.g.bereik van de moderne
super, van ongeveer 16,5 tot 50 m, tot min of meer onhandig grote
waarden te voeren.
Maken wij toch tenslotte de berekening voor 6000—18000 kHz,
dan vinden we voor de signaalzelfinductie 1,388 /JH en de kolom
men 1, 2 en 3 van tabel III kiinnen ingevuld worden. De zelfinductie
der oscillatorspoel moet nu 1,337 /tH worden en daarmee laten zich
kolommen 4 en 5 weer berekenen.
s
Deze kolommen tonen, dat het’ vaste gedeelte van de padder
3282 jujuF wordt, met een variabel gedeelte, dat naar weerszijden
bij 90° draaiing tot 1059 /xfxF oploopt.
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Tabel III Korte golven
1

2

3

f

c

fo

6000
7200
8400
9600
10800
12000
13200
14400
15600
16800
18000

506.8
351.9
258.5
197.9
156.4
1267
104.7
87.96
74.95
64.62
56.30

6460
7660
8860
10060
11260
12460
13660
14860
16060
17260
18460

4

5

P

4341
3784
3615
3442
3327
3282
3327
3442
3615
3784
4341

AP
i

1059
502
333
160
45
0
45
160
333
502
1559

Het laatste is niet zo gemakkelijk in een bruikbare en stabiele
vorm te verwezenlijken. Voor de ontwerpers van onderdelen voor
3-banden-supers zit daar wel de grootste moeilijkheid van het
systeem.
Men mag zich intussen wel realiseren hoe eenvoudig de afregeling '
van een super zou worden, wanneer onderdelen voor dit stelsel van
gelijkloop met voldoende nauwkeurigheid gemaakt bleken te kunnen
worden. De afregeling zou zich dan feitelijk bepalen tot het instellen
der gewone condensator-trimmers voor één enkele golflengte. En
bovendien zou men geen genoegen meer behoeven te nemen met
de onvermijdelijke afwijkingen van de gelijkloop, die het huidige
stelsel meebrengt.
Het is echter nu 1948 en het is toekomstmuziek gebleven.

XXXVIII
SUPERS ZONDER SIGNAALAFSTEMMING
Tot de denkbeelden, die men tot ontwikkeling heeft trachten te
brengen om de moeilijkheden van de gelijkloop tussen kringen met
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vast frequentieverschil te ontgaan, behoort ook nog het plan voor
een super zonder signaalafstemming, in de Engelse literatuur bekend
als Single Span (Duits: Einbereichsuper). In de buitenlandse
benamingen wordt niet het vervallen der signaalafstemming op de
voorgrond gesteld, maar de omstandigheid, dat men lange en
middengolven zonder omschakelen zou kunnen verkrijgen in één
bereik.
De volgende principiële overwegingen liggen hieraan ten
grondslag.
Wanneer de ingangskringen van een super alleen maar spiegelfrequenties behoeven tegen te houden en de eigenlijke selectiviteit
geheel in de middenfrequentversterker wordt verkregen, moet het bij
keuze ener zeer hoge middenfrequentie mogelijk zijn, de spiegelfrequenties, die dan zeer ver uit de buurt liggen van de te ontvangen
frequenties, voldoende buiten de mengbuis te houden met behulp
van een vast filter, dat hoge frequenties onderdrukt en
alleen de lagere frequenties der omroepzenders doorlaat. Men houdt
dan alleen de oscillatorcondensator als enig afstemorgaan over.
Wat het laatste betreft, gaat de opzet van een toestel volgens dit
principe gelijken op die van een superautodyne. In het thans
beschouwde geval wordt echter een moderne mengbuis gebruikt en
men moet zich de schakeling zoo voorstellen, dat de anders bij een
superheterodyne aanwezige variabele signaalkringen zijn vervangen
door het filter, dat het karakter van een z.g. ondoorlaatfilter heeft,
aangezien het alleen frequenties beneden een zekere grens doorlaat.
Aangezien de middenfrequentie, die men aanneemt, zeker niet in
het ontvangbereik van het toestel mag vallen, zal dit in elk geval
een frequentie moetep zijn, die hoger is dan de hoogste der midden
golven. En aangezien bovendien de middenfrequentie in een gebied
moet liggen, waar men weinig geregeld werkende zenders vindt,
ligt de keuze ener niet te ver boven 1500 kHz gelegen frequentie
voor de hand. Dit leidt tot de keuze van bijv. 1600 kHz als midden
frequentie. Om de middengolven, die het gebied van 1500 tot onge
veer 500 kHz bestrijken, te kunnen ontvangen, zou de oscillator dus
een bereik'van 3100 tot 2100 kHz verkrijgen. Dat is een uiterst
klein bereik van 1 : D/2 en dat gemakkelijk groter kan worden
genomen. Als men het langegolfbereik mede omvat, wordt het totaal
der te ontvangen frequenties 1500 tot 150 kHz en het oscillatorbereik 3100 tot 1750 kHz, dus zó wéinig groter, dat de lange golven
er best bij kunnen.

_________
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.Voorbeelden van ingangsfilters met de waarden der onderdelen
geven de figuren 121 (Wireless World) en 122 (Funk).
\|/
250A

326/4/H

250.0.

iUbyO H

—TlUb——r—OMi—

v

50000.0.
\QjUyUF

loo/pjr

Fig. 121.

In fig. 121 is de op 200 ju/lcF te schatten antennecapaciteit als
ingangsimpedantie van het filter te beschouwen, terwijl de op
20 fiW te schatten zelfinductie der antenne mèt de eerste °filterspoel
van 326
dezelfde waarde oplevert als de 346 uH der tweede
spoel. Afgesloten is dit filter door een weerstand van 50000 ohm
en er zijn nog kleine dempingsweerstanden ingevoegd om een
tamelijk gelijkmatige doorlaat te verkrijgen.
700.11

190^H

300X1.

-190X/H

—qjUb—t—
o

IlSOO^H

-lo %yur
p.iMn

f

300X1

Fig. 122.

Het filter van figuur 122 is afgesloten door een grote spoel met
serieweerstand, die aan het geheel een vlakke afstemming verleent,
die midden in het langegolfbereik valt en de ontvangst dezer laagste
frequenties verbetert. In een door de Duitse onderdelenfabriek Allei
vervaardigd filter kwam zulk een spoel aan de ingang voor.
De samenstelling dezer filters, die toch voor toestellen met
dezelfde middenfrequentie en hetzelfde doorlaatberéik zijn ontwor
pen, loopt zozeer uiteen, dat wel enige twijfel moet ontstaan aan de
zekerheid omtrent de tot het doel voerende werkwijze.
_Wat de middenfrequenttransformatoren van 1600 kHz voor dit
supertype betreft, hebben allen, die ermede experimenteerden, de
noodzakelijkheid ervaren om er terugkoppeling in toe te passen ten
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einde door die dempingsreductie de selectiviteit op zo hoge frequen
tie hoog genoeg op te drijven.
/
Verder is in bouwbebeschrijvingen, die in buitenlandse tijdschrif
ten verschenen, ook voor de kwaliteit der oscillatorkringen en voor
de juiste instelling der mengbuizen steeds extra aandacht gevraagd.
Uitgaande van de vooropstelling, dat een multiplicatief werkende
mengbuis (die dus niet gelijk richt) vrij moet zijn van allerlei storin
gen in het mengproces door harmonischen, heeft men de teleurstel
lende ervaringen, die bijna overal en altijd 'met de super zonder
signaalafstemming zijn opgedaan, voor een groot deel in foutieve
instellingen van de mengbuis gezocht.
Ofschoon in dit boek het systeem als zodanig niet onvermeld
mocht blijven, lijkt het overbodig, er uitvoeriger bij stil te staan.
Elke buis toch moet gelijkrichting, met alle gevolgen daarvan, gaan .
vertonen, wanneer de spanningen op het stuurrooster een betrek
kelijk enge grens overschrijden. In dit geval nu, laat het'filter van
alle zenders boven 200 m de in de antenne opgewekte spanningen
zo gelijkmatig mogelijk door en alle tegelijk! Dit kan niet anders
dan leiden tot spanningspieken, die verre uitgaan boven hetgeen
voor de gewenste werking ener mengbuis toelaatbaar is. Uit hetgeen
wij in hoofdstuk XVIII hebben gezien omtrent de fluit- en andere
storingen, die bij een super kunnen ontstaan bij aanwezigheid van
harmonischen, is gemakkelijk af te leiden, dat de storingsoorzaken
volstrekt niet steeds zo ver van de gewenste.frequentie af behoeven
te liggen als de spiegelfrequentie. Wanneer harmonischen optreden,
kunnen ook fluitjes ontstaan door zenders, die zelf tot het frequentiebereik behoren, dat men met het filter moet doorlaten.
Een enkel voorbeeld hiervan. Onze formule voor de frequentie
van een mogelijk stoorsignaal luidde:

b(S + M)±M
Onderstel nu S = 722 kHz (Hilversum II),. M = 1600 kHz,
oscillator vrij van 'harmonischen (b = 1), maar a = 4, dus vorming
van de 4de harmonische van de stoorder. Dan wordt s — 3922 : 4
= 980. Als dus een zo sterke zender als Hilversum I toevallig eens
werkte op ongeveer 980 kHz inplaats van op 995, zou die vrij zeker
als ernstige stoorder van Hilversum II optreden.
Het is een principiële fout geweest iri de grondgedachte, waarop
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de super zonder signaalafstemming berust, dat men daarbij heeft
aangenomen, enkel maar door een hoge middenfrequentie alle
fluitstoringen te kunnen kwijt raken.
Wat dan verder de aardigheid betreft om in één bereik middenèn lange golven te kunnen omvatten, moet bedacht worden, dat met
een frequentie-lineaire condensator op die manier het middengolfbereik wordt samengedrongen in ruim 133 van de 180 graden,
terwijl de lange golven tussen 170° en 180° vallen en het gedeelte
van 134 tot 170 graden voor omroepontvangst geen nut heeft. Dat
is waarlijk ook al geen verbetering, vergeleken bij een normaal
toestel.
En tenslotte heeft men dan bovendien nog geen kortegolfbereik,
dat tegenwoordig toch een onmisbaar onderdeel van een omroepsuper vormt.
De conclusie, waartoe wij ten aanzien van de super zonder
signaalafstemming moeten komen, is dan ook, dat daarin geen
redelijke oplossing ligt voor de moeilijkheden, die de samenloop met
vast frequentieverschil speciaal voor de amateurbouwer oplevert.
Voor een fabriekssuper is het systeem nooit in aanmerking
gekomen.

XXXIX
EEN SUPER MET MIDDENFREQUENTIE NUL,
DE „SYNCHRODYNE”
Als nieuwste, na-oorlogse ontwikkeling op het gebied van omroepontvangers, waarvoor misschien wél enige toekomst is weggelegd,
verdient de door Dr. D. G. Tucker van het laboratorium der Britse
P.T.T. ontworpen „Synchrodyne” hier vermelding.
Het principe, dat er aan ten grondslag ligt, is vervat in een
gedachte, die eigenlijk niet geheel nieuw, mag heten, want daarop
was ook een vroeger gelanceerd toestel-ontwerp al gebaseerd, waar
aan de naam Homodyne was gegeven. Die grondgedachte is, dat
men uit een gemoduleerde draaggolf de laagfrequente modulatie
moet kunnen te voorschijn halen door die gemoduleerde draagfrequentie niet met een andere frequentie te ,,mengen”, maar met
dezelfde frequentie als die van het signaal zelf.
De met m gemoduleerde draaggolf f bestaat uit f + m, f en f — m.
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..Mengt” men weer met f, dan zijn de verschilfrequenties f + m —
— f = m, f — f — nul en f — (f — m) = m.
Frequentie nul betekent: niets öf een gelijkstroom; terwijl m direct
de modulatiefrequentie is.
Als super beschouwd, is het dus een systeem, waarbij de middenfrequentie nul optreedt, terwijl de menging zonder verdere detectie
de modulatie oplevert.
Dit is niet maar een wiskundig grapje, want het blijkt een inder
daad verwezenlijkbaar systeem te zijn. Men kan principieel de
uitvoering ook reeds met een normale triode-hexode of triode-heptode
mengbuis tot stand brengen. De moeilijkheid, die bij de uitvoering
optreedt, zit in de noodzakelijkheid om de in de ontvanger „bijge
mengde ’ oscillatorfrequentie werkelijk precies gelijk te houden aan
die van de aankomende draaggolf. De geringste afwijking levert
toch een in sterkte alles overstemmende brom- of fluitstoring op.
Een zo volkomen in de pas lopen van de oscillator met het signaal
als hier wordt vereist — en het in de pas houden — is slechts te
verkrijgen, indien het signaal, behalve aan het signaalrooster van de
mengbuis, ook aan het oscillatorrooster wordt toegevoerd, met
zodanige sterkte, dat de oscillator er door wordt gesync'hroniseerd. Synchronisatie betekent hier, dat de oscillator met gedwon
gen sturing werkt en daardoor gedwongen wordt, de frequentie van
het signaal aan te nemen en te behouden. Met één penthode-hoogfrequenttrap met weerstandkoppeling vóór de mengbuis is een
middengolfsignaal van ongeveer 10 millivolt juist voldoende om
deze synchronisatie tot stand te brengen. Dat onderstelt intussen de
ontvangst van hetgeen wij gewoon zijn, al een sterke zender te
noemen. Maar het op deze wijze gedachte toestel bevat dan ook aan
afstemmiddelen niets meer dan de afgestemde oscillatorkring! Met
die ene kring wordt al normale selectiviteit bereikt. Zonder signaalafstemming is dit systeem veel selectiever dan een gewone autodyne
of $le Single Span van het vorig hoofdstuk.
Aan de plaat van de heptode verschijnt het /aa^frequente signaal,
zodat enkel nog een gewone laagfrequentversterker moet volgen.
Voor voldoende storingsvrijheid is het echter gewenst, aan de ver
sterker een laagdoorlatend filter te laten voorafgaan met een
dempingspiek bij 9 kHz, dat is de frequentie van fluittonen, die
kunnen ontstaan door interferentie van de signaaldraaggolf met
nevengelegen draaggolven.
De „gevoeligheid" van een dergelijke ontvanger wordt bepaald
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door de signaalsterkte, die nodig is om voldoende synchronisatiespanning te leveren voor de oscillator.
De storingsvrijheid is groter, naarmate men met zwakkere synv' chronisatie werkt.
Nu eist een triode-heptode voor goede werking een door de
'oscillator aan het injectierooster geleverde spanning van ongeveer
10 volt en de vereiste synchronisatiespanning hangt samen met de
grootte der spanning, die de oscillator moet leveren.
Tot een verhoging der „gevoeligheid" is dus te geraken: le. door
een demodulator te gebruiken, die een lagere oscillatorspanning
nodig heeft dan de triode-heptode; 2e. door een afgestemde hoogfrequentversterker te laten voorafgaan; öf 3e. door beide middelen
aan te wenden.
Als meer gevoelige demodulatoren komen bepaalde schakelingen
van gelijkrichters in aanmerking. Uit 4 dioden, of eenvoudiger nog
uit 4 kristaldetectoren van het modernste permanente type (z.g.
kristaldioden, waarvoor de Amerikaanse 1 N 34 in aanmerking
komen) kan men op verschillende manieren demodulatoren samenstellen, te onderscheiden als „knipoogmodulator” en ..ringmodulator”, die resp. slechts 2 en 1 volt oscillatorspanning nodig hebben,
waardoor met resp. 2 millivolt en 1 millivolt voor de synchronisatie
kan worden volstaan.
Daarbij nu nog signaalafstemming in de voorafgaande hoogfrequentversterker toepassende, geraakt men tot ontvangsystemen.
die met de normale super in gevoeligheid concurreren.
Tot dusver zijn ons practische resultaten alleen bekend voor het
middengolfgebied. Waar de ontwikkeling nog niet is afgesloten,
moge hier voor gegevens over schema-opzet en waarden van onder
delen verwezen worden naar de tijdschriften. (Zie Radio'Expres,
jaargangen 1947 en 1948).
Uit constructief oogpunt heeft de Synchrodyne het grote voordeel
boven de superheterodyne, dat bij uitvoering met afgestemde signaalkringen het probleem van de gelijkloop volledig is opgelost, zonder
enige ingewikkeldheid, want de afstemming van de oscillator is gelijk
aan de signaalafstemming. Men kan dus voor allé kringen conden
satoren op één as gebruiken. En doordat geen middenfrequentie
ontstaat, zijn er geen spiegelstoringen.
Minder aantrekkelijk is het, dat de middenfrequentversterker
geheel moet vervallen en dat men dus de voordelen der vaste afstem
ming voor het voornaamste deel van het toestel mist: Alle ‘hoog-

.

■i

■

B**-'

•i'

\
223

HOOFDSTUK XXXIX

frequentversterking moet, evenals bij het ouderwetse cascadeto^estel
plaats hebben met variabel afstembare kringen. In hoeverre dat tot
een goed bruikbaar toestel voor ,,alle golven" kan voeren (ook voor
kortegolf beneden 50 m) zal de practijk moeten leren.
In elk geval bewijst de Synchrodyne weer, dat de ontvang techniek
nog niet tot stilstand is verstard. Op radiogebied is er altijd nog
weer nieuws onder de zon.
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ALPHABETISCH REGISTER
De cijfers verwijzen'naar de hoofdstukken
A
Aarding gloeidraden eenzijdig 19.
Achterwaarts regelen 16.
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Afregeling mfr. versterker 31.
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ping 15.
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Amroh 19.
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Aurora-Kontakt super 1941 zonder mo
derne mengbuis 20.
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Belastingweerstand diode 12.
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Buisvoetspoeltjes 25.
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C
Cascade-ontvangers 1. 8. 18.
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kleed 22.
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koppeling 30. Terugkoppeling bederft
bandfilterkarakteristiek 31.
Bandspreiding 35.
Batterij-duodiodetriode 23.
Batterij-octode DK 21. 29.

Dempingsvermindering door aftakking
15.
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12. Vervorming door
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Driediodenschakeling 17.
Driekrings infr. transformatoren 30.
Drukknopafstemming 35. Novocon-automaat 35. Mechanische en electrische
systemen 35.
Dynamiek-expansie 36.
E
Eéngolfbereik-super 38.
Eénknopsbediening 7. 8. Als hulpmid
del tegen spiegelafstemming 8.
Eenzijdige aarding gloeidraden 19.
Electronische koppeling 4. 29.
Expansie 36.
F
Fluit- en gilstoringen. 18. 31. .
Foutkrommen gelijkloopregeling 8. Vier
punten met gelijke afwijking 9.
Frequentie-omvormer 2.
Frequentie-transformatie 1. Zonder gelijkrichting 7.
Frequentietransform^tie. Telegrafie-signaal hoorbaar door — 2. In het hoog
frequente gebied 2.
Frequentieverloop van de oscillator door
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G
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Gelijkloop met vast frequentieverschil.
Grafiek 8. Afwijkingen 8. Afregeling 8.
Berekening 9. Volmaakte 37. 39.
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Genererende mfr. versterker 18. 21. Tij
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Gil- en fluittonen. Formule 18. Overzicht
van mogelijkheden 18. 31.
Gloeidraden eenzijdig geaard 19.
Grafiek oscillatorgegevens 8.
'Grote of kleine antenne 26.

H
Harmonischen geven vermeerdering van
gil- en fluittonen. Formule 18.
Heptode 5. Zelfoscillerend geschakeld 5.
Heterodyne 2.
Hexode 5.
Homodyne 39.
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Hoogfrequentversterking vóór de mengbuis. Nuttig voor gevoeligheid; soms
schadelijk voor storingsvrijheid 26.
HRO-super van National 24.
I
Inductie-effect. Compensatie door neutrodyne-capaciteit 29.
Ingangsfilter in plaats van signaalafstemming 38.
Ingangskringen 26. Uitvoering 27.
Ingangskring met dempingsreductie 25.
Injectierooster 4. 5.
Instelling mengbuis 18.
Isolatie van a.s.r afvlakcondensatoren 13.
K
Kathode-injectie 4. 7.
Kathodestraal-indicator 33.
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20.
Koppelingsgolven van diverse bandfilters
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Kristaldioden 39.
Kruismodulatie 3: 18. 29.
L
Laagfrequentvaribuis 16.
Lampvoetspoeltjes 25.
Lekweerstand voor oscillator 6 28.
Looptijdeffecten 29.
M
Meervoudige afstemming 3. Formule 18.
Mengbuis als eerste in een toestel 26.
Mengbuis = modulatorbuis 2. Tabel 5.
18. Opneming in de a.s.r. 29.
Mengbuisinstelling 18.
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Mengversterking 6.
Middenfrequentbuis mag niet op minder
dan 2-vóudige versterking teruggeregeld worden 13.
Middenfrequentie 2. 3. 4. Hoog of laag
30.
Middenfrequentie nul 39.
Middenfrequenttransformatoren 10.
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Afregeling 31.
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Nuttige gevoeligheid. Grens 26.
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Octode 5.
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20.
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Oscillator-electroden 5.
Oscillator gesynchroniseerd met het
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Oscillator lekweerstand 6.
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Oscillator-zelfinductie 9.
Overgenereren 28.
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Padder (paddingcondensator) 8.
Pentagrid 5.
Penthode als mengbuis 20. 25.
Phase-draaiers 34.
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stemming 34.
Plaatinjectie 4. 7.
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5. 28.
Preselectie 4. 18.
Preselector. Afzonderlijke 27.
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Quasi-bandfilter 26. 27.
Quiescent pushpull 23.
R
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Regelspanning voor afstemmingsbijregeling 34.
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Rooster-injectie 4.
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Scherrarooster-injectie 4. 20.
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door terugkoppeling 30.
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Som- en verschilfrequentie var. twee
.sterke zenders, ook bij cascade-toestel
jg
Somfrequentie 2.
I
Spiegelafsteniming 3. 18. Ecnknopsbe- i
dieninq als hulpmiddel ertegen 8.
,
Spiegelfilters 27,
Spiegel frequentie 1. 3. 18.
Statische afschenninq tussen bandfilter- '
spoelen 11.
j
Sterkteregeling gekoppeld met toonrege- 1

(

l

Terugkoppelverhouding op verschillende
golfbereiken 28.
/-Toonregeling gekoppeld met sterkte
regeling 36.
Toveroog .33. Oplichten zonder signaal
Trimmer 8.
Triode-heptode 5.
Triode-hexode 5.
Tropadyne 4.
Tijdconstante ontkoppelfilter bij a.s.r. 13.
V
,, . , ,
.
„
.
,,
_
Var.abe e bandbreedte 11. 19 Door
tcestelbezitter verkeerd gebruikt 36.
Variabele selectiviteit 11.
^"buizen. Vervormmgskromme 16 In
laagfrequentversterker 16.
Voorko®!?9 pulsmodulatie 18.
an ex° e •
Veraf-select.v.te,t 4. 26. 30.
Verschil- en somfrequentie van twee
ferke 2enders' ook bl' cascadetoestel
,r ‘
«
Verschilfrequentie 2. •
s r°°jr^re^e sRannin9

Sterkte regeling niet op nul te brengen

11 Vervormingsmoge-

Sti'lie afstemming 16. 32.
q.
•
i
i ••
c
110
Stoorsignalen bi, supers. Formule 18
Storing door som- en verschilfrequentie
. ,
,
i i?-van twee sterke zenders, ook bij casKh°etei
c/
se ,'
nS
1*1 g,
aotenne 20- 28up r u o yne .
StaPbmte>r0mfr versterker 31.
Synchrodyne 39.

Vertragingsspanning a.s.r en neg. roosterspanning 14. Niet al te groot 16.
Vervormingskarakteristiek van vari, .
,,
buizen 16. 18.
yierbandensuper 22.
Voetbreedte resonantielaommen 10.
Volmaakte gelijkloop 37.
Voorwaartse sterkteregeling 16.
Voorzetapparaat weinig effectief 6.
Vuistregel voor berekening oscillatorzelfmduct.e 9.

T

IJzerkernspoelen en antennekoppeling 27.

Tabel oscillatorbuizen 28.
Tegenkoppeling 17. 19. In bandfilters
30. In eindtrap gecombineerd met
expansie 36.
Telegrafie-ontvangst met teruggekoppelde mfr. versterker 30. Moeilijkheden met a.s.r. 30. 32.
Terugkoppeling op ingangskring 25. In
mfr. transformator 30. Selectiviteitsverbetering eist tevens zwakkere kop
peling 30.

,

IJ
Z

|
j Zak der vervormmgskromme bij varij
buizen 16.
I Zeefkring 18.
.
! Zelfinductie der oscillatorspoel. Vuistregel voor de berekening 9.
Zelfinductie-regeling k.g.-spoelen 24.
Zelfosdllëren mfr. versterker als oorzaak
van storing 18. 21.
Zijbandafsnijding 11.
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besproken, kunt U vinden in de prijscourant,'
welke regelmatig verschijnt en op aanvrage
gratis wordt toegezonden door
it

KLEINS
Handelmij. C,V.
*
f

AURORA, A’dam-C.
Vijzelstraat 27-29-35
:

Telefoon 36762

*

KONTAKT, Den Haag
Wagenstraat 49

Telefoon 117266

*

/

KONTAKT, Rotterdam
Stationssingel 8

j

Telefoon 49700

r

■

i
V

•-W

'
K

*

:-^= ..
• .

f

. A

—!---

■

*

-

..
•:

'fc

k

• r

'■

V
1

/

'/

V -

V

(

-

*.

•:*
.•

r ■/

)

ty
r

■

i

:
<
.

-

\
;>

:

■. V

I

.
.

✓

• V

■

•■

I

. &

!•

c_

.

\

\V

;

✓
.

;.

•N

*

■* ï.

/ -

•v

-.!

••

1 V

i

:■

:

■

i

’

'

■

•••

.-•••>

•

•V
v

.

'
•

■

■

:

' h'1
; •

•i

••

■ •-

VT'

y* .41

’ . n

.

■.

•

-'

;

r

•

. > . tv

»

•> M-

■ 5

'v ■

■■■.

t

■■

t

.V

.

• ...

/.•.' (. f‘ '»

*/

'J.

•: i

:s

'

■’

'f

’"v

'

■

: ,
\

Ï-:

V
•-

r

■

■f V
,:M
• ...

-

'
■f.'

'

•<

;V,

•S

U •

.v

WL .

■ ' ?

ï

r:«

\

V v
•

1

**{.**•''

'

■
|
. . V

-

.%■

■'
' .

;

’. ;.v

