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De N. V. PHILIPS’ Gloeilampenfabrieken ontvangt telkens en telkens weer uit Radio-amateurskringen
vragen, niet alleen betrekking hebbende op het gebruik
der P H IL I P S’ radio-lampen, maar ook op verschillende andere factoren der radio-ontvangst. Nu kwam
het haar ter oore, dat in de Nederl. RadioiBibliotheek,
onder redactie van J. CORVER, een werkje zou verschijnen, de vragen beantwoordende, die ieder radio-amateur
stellen kan. Zij heeft daarop de eerste oplage nog v66r
het verschijnen overgenomen en stelt het werkje thans
in handen der vele gebruikers harer radio-lampen en
dergenen, die dit nog willen worden, verwachtende, dat
de radio-amateurs op deze wijze de juistheid zullen
ervaren van de leuze:
,,Hoor meer en beter met
P H I L I P S’ radio-lampen.”
N. V. PHILIPS’

GLOEILAMPENFABRIEKEN.
Ehfhoven, Dec. 1924.

INLEIDING.
Dit deeltje is bedoeld als vraagbaak voor dengene,
die als amateur wil beginnen op het gebied der draadlooze telefonie en telegrafie en het zal zeker ook den
eenigszins gevorderden radio-amateur zeer vaak nog
antwoord geven op vragen, die bij hem opkomen.
Volledige gegevens over het zelf bouwen van toestellen en over de velerlei schema’s, die gevolgd kunnen
worden, vindt men hier niet, (alleen enkele hoofdschema’s), evenmin aanwijzingen voor de bediening der
toestellen en het zelf opsporen van fouten.
Dit vragenboekje geeft zoo beknopt mogelijk de
informatie over zaken, waarover men soms ook na
lezing eener meer uitvoerige handleiding nog in het
onzekere verkeert. Wij hopen dat het daarom velen
welkom zal zijn.
J. CORVER.

DE ANTENNE.
1. Kan men de hooge buiten-antenne niet missen en
even goede onfvangsf verkrijgen met een raam-onfenne?
Een raam-antenne binnenskamers ontvangt als
regel zwakker dan het kleinste, boven het dak aangebrachte antennetje. Vooral telefonie-ontvangst op
een raam vereischt groote versterking, dus gebruik
van meet lampen en ingewikkelder toestellen. Alleen
voor ontvangst van een dichtbijzijnd, sterk station,
kan een raam binnenskamers met 6en lamp nog bevredigend resultaat geven.
2. Zijn er andere hulpmiddelen dan een raam, ter
vervanging van de antenne boven het dak?
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De zinken gootrand van een huis of woningblok
is vaak zeer goed, door aansoldeering van een
invoerdraad, als antenne te bezigen, maar niet door
meer dan een bewoner van een blok.
Voorts kan men ontvangen op aarddraden. Daartoe kunnen eenerzijds aan het toestel worden verbonden gas- of waterleidingen, anderzijds een
koper- of bronsdraad, die over eenige lengte (10
a 20 meter) in een tuin is ingegraven.
Ook een bovengrondsche telefoondraad of bovengrondsche draad van het lichtnet kan zelfs een zeer
goede antenne opleveren.
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3. Welke voorzorgsmaafregelen tijn te nemen, als
men het fichfnef of een felefoondraad als antenne wil
gebruiken?
Rechtstreeksche aansluiting is niet gewenscht,
omdat daardoor gemakkelijk storingen door kortsluiting kunnen ontstaan. Om deze te voorkomen,
moet in beide gevallen een deugdelijke, vaste condensator vo6r het toestel worden geschakeld. Met
succes is daarvoor gebruik te maken van een Ducon,
d. i. een apparaatje, dat in een gewone lampfitting
kan worden geschroefd en waarin twee goed geisoleerde condensatortjes zijn ingegoten. Aansluitklemmetjes stellen den gebruiker in staat, of met
het eene of met het andere condensatortje in serie?
den bovengrondschen lichtdraad als antenne te
bezigen. Op ondergrondsche lichtnetten geeft de
Ducon weinig resultaat.

4. Zijn met een anfenne op zolder goede resultaten
te behalen?
In een huis, waarvan de zolder tamelijk hoog en
vrij ligt ten opzichte van omgevende huizen en
boomen, en onder voorwaarde, dat het nief met
zink is bedekt, zal een antenne op zolder, als die
behoorlijke afmetingen kan verkrijgen, bevredigende werking kunnen geven.
5.

Welke zijn de besfe afmefingen voor een antenne?
Het is niet mogelijk, in het algemeen van ,,de
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beste afmetingen” te spreken. De geluidsterkte,
waarmee op de antenne zal worden ontvangen,
hangt in de eerste plaats af van de hoogte en van
het ,,vrije uitzicht” der antenne (de vraag of zij
boven omgevende geleiders uitsteekt). Aanzienlijke
lengte van de antenne zal vooral bij ontvangst van
lange golven voordeel bieden. Ofschoon een lange
antenne soms ook voor korte golven goed kan voldoen, is het ook mogelijk, dat overdreven lengte
het ontvangen van korte golven bemoeilijkt. Een
tweedraadsantenne van 30 meter, 4 meter boven
het dak, is altijd heel goed.

I
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6. Moet men een antenne altijd zoo hoog mogetijk
aanbrengen?
Dit is met het oog op de geluidsterkte ongetwijfeld het beste; maar een hooge antenne vangt ook
luchtstoringen sterker op. In tijden van harde luchtstoringen zal men op lagere antenne we1 zwakker,
maar tech vaak verstaanbaarder o&angst hebben
dan op hoogere, bijv. een draad aan een kerktoren.
7. Zijn fwee anfennes fusschen dezelfde palen, een
hooge en een lage, aan te bevelen?
Neen. In den regel zal men op een dak geen zoo
hooge palen zetten, dat het verschil in hoogte, dat
men kan aanbrengen tusschen de twee antennes
voor de sterkte der luchtstoringen veel uitmaakt
en de ontvangst zal op de hoogste we1 bijna altijd
het best zijn.

1
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8 . Maakt het spannen van twee of meer draden belangrijk verschil met een eendraadsantenne?
Door het spannen van meer draden vergroot men
hoofdzakelijk de capaciteit der antenne, waardoor
de afstemmingen op het toestel scherper worden.
Slechts wordt de geluidsterkte merkbaar vergroot
voor kleine antenne’s. Voor lange draden is het
verschil naar verhouding kleiner (als de lengte
meer dan 30 sf 40 meter bedraagt bijv.).
9. Hoe groot moet bij een meerdraadsantenne de
afstand tusschen de draden zijn?
Men doet in elk geval goed, den afstand zoo
groot te kiezen, dat de draden niet door den wind
tegen elkaar waaien. Bij antennes van 30 meter
en langer zal de afstand minstens 1 meter moeten
bedragen om eenigszins merkbare vermeerdering
van geluidsterkte te geven. Heeft men twee draden
op 2 meter afstand van elkaar, dan. levert tusschenspannen van een derden draad heel weinig verbetering op. Bij korte antennes van 8 tot 15 meter
zal het spannen van draden op kleinere afstanden
meer effect geven, hetzij met 4 of 5 draden parallel,
hetzij met 6 of 8 draden op hoepels van 60 cm
a I m diameter, waardoor een kooi-antenne wordt
verkregen.
10. Mogen de antenne-draden tusschen masten
onder elkaar worden gespannen, in plaats van naast
elkaar aan spreiders?
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Wanneer de masthoogte betrekkelijk groot is ten
opzichte van den afstand tusschen de draden, kan
men deze zonder practisch bezwaar onder elkaar
spannen. Zoo zullen aan masten van 6 a 7 meter
boven het dak twee draden op 1 h 1.5 meter
afstand onder elkaar uitstekende werking geven.
11. Is het noodig dat een antenne een horizontaal
of schuin gedeelte bezit?
Neen, zij kan ook uit e&r of meer verticale of
bijna verticale draden bestaan.
12. Wat zijn de voor- en nadeelen eener parapluieantenne?
Bij deze antenne loopen alle draden van &n
mast in het midden naar lager gelegen punten.
Men heeft slechts een mast, dus de constructie is
eenvoudig; Ook wordt de capaciteit bij kleine afmetingen al vrij groot. Het schuin afloopen der draden
maakt evenwel de gemiddelde hoogte tamelijk klein
en dus is het opvangend vermogen niet zoo heel
groot. Als men niet bepaald aanzienlijke capaciteit
noodig heeft, zal met denzelfden mast veelal een
breed net van eenige draden, schuin naar den top
der antenne gespannen, even effectief zijn.
13. Hindert het of twee antennes van buren aan
e’e’n mast zitten?
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Wanneer zij beiden tegelijk op dezelfde golf of
op weinig verschillende golflengten willen ontvangen, zooals bij telefonie-luisteraars haast steeds het
geval is, zullen zij zeker last van elkaar ondervinden.
14. Hoe maakt men de onderlinge storing tusschen
naburige antennes het kleinst?
Door beiderzijds de afmetingen der antennes
klein te houden en den afstand zoo groot mogelijk
te laten blijven. Loodrecht op elkaar staande
antennes zullen elkaar tech storen als de einden
dicht bij elkaar komen.
15. Wat is de kleinste antenne, waarmee voor algemeen gebruik nog behoorlijk resultaat is te krijgen?
Een net van 4 tot 8 draden, (aan spreiders naast
elkaar, of op hoepels) 8 meter lang, schuin van
den dakrand naar een circa 7 meter hoogen mast,
blijft altijd nog beter dan aarddraden of een zelfs
betrekkelijk groot raam.
16. Mag men een antenne over den openbaren weg
spannen?
Hiervoor moet een toestemming worden gevraagd
aan Burgemeester en Wethouders.
17. Mag een antenne telegraaf- en telefoondraden
kruisen?

Neen, zij mag deze niet onder en niet boven
kruisen. Volgens zmbtelijke opvatting der Rijkstelegraaf moeten de verbindingspunten van de
antenne zoo ver verwijderd blijven van genoemde
draden, dat zij minstens 2 meter buiten de verticale
vlakken blijven, die men door deze draden kan
denken.
18.

Welk soort van draad is voor antennes het best?

Bronsdraad zal op den duur het meest voldoen.
De geleiding is goed, het kan grooten trek weerstaan, rekt weinig en ofschoon het een oxydelaag
krijgt, oxydeert het zelfs na jaren niet door, als
men deze laag er maar op laat zitten. Gewoon
rood koperdraad heeft het nadeel, sterk te rekken,
dus herhaaldelijk bijgespannen te moeten worden
en minder sterk te zijn, al oxydeert het ook weinig.
Geelkoperdraad verteert heel snel. Gegalvaniseerd
ijzerdraad van goede kwaliteit kan voor gelijke
trekspanning dunner worden genomen en voldoet
ook wel, zoo lang het niet inroest; op den duur
is het echter minder goed.
19. Welke draaddikte is te kiezen?
De draaddikte is voor ontvangantennes alleen
van belang, wat de sterkte betreft. Bronsdraad van
1.5 mm en ijzerdraad van 1 mm zijn voor normaal
voorkomende trekspanningen ruim voldoende.
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20. Verdient het de voorkeur, gevlochten snoet als
antenne-draad te bezigen?
Voor ontvangst zijn er geen electrische voordeelen.
Mechanisch is aan snoer niet bepaald de voorkeur te geven. Als het van dunne draadjes is gevlochten, waarvan enkele kunnen breken, kan dit
onaangename kraakcontacten geven.
21. Moet of mag men gei’soleerd draad voor de
antenne gebruiken?
Het behoeft geen gei’soleerd draad te zijn. Zijdeen katoenisolatie verweren aan de buitenlucht snel.
Email beschermt tegen oxydatie. De isolatie doet
aan de antennewerking geen kwaad.
22. Is de richting der antenne van belang?
Het richteffect van een gewone antenne zal alleen
merkbaar worden, wanneer de lengte in horizontale richting 5 of meer malen de hoogte bedraagt.
De ontvangst is dan het best uit de richtingen,
waarheen de antenne wijst.
23. Moeten de draden afzonderlijk gei’soleerd aan
de spreiders bevestigd worden?
Men kan de draden ongeisoleerd laten aan de
spreiders en laten doorloopen voorbij de spreiders
tot een punt, waar ze bij elkaar komen en ze daar
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isoleeren. Wanneer men dan evenwel de spreiders
wil tuien om het slingeren te beletten, moet men
die tuien boven aan de spreiders isoleeren.
24. Zijn de vrije einden der draden al dan niet met
elkaar te verbinden?
Zij mogen steeds met elkaar verbonden worden
en het is zelfs noodig, dat te doen, wanneer de
draden ongelijk van lengte zijn. Ook bij onder
elkaar gespannen draden verdient dit de voorkeur.
25. Is het noodig, meer dan e’tn isolator in serie te
plaatsen?
Als men groote ei- of schotel-isolatoren gebruikt,
is het niet bepaald noodig, maar twee isolatoren in
serie met elkaar is altijd meer afdoende.
26. Is het isoleeren van de antenne t. o. v. de aarde
van wezenlijk belang, daar men tech ook op dakgoten
en aarddraden kan ontvangen?
Een slechte isolatie zal de ontvangst nooit geheet
kunnen bederven, maar als men ook bij nat weer
gelijke ontvangsterkte en gelijke toestelafstemming
wenscht, dan zal goede isolatie van veel belang
wezen. Met een primair-ontvanger (zie no. 50) kan
het voorkomen, dat deze bij regen op een slecht
gelsoleerde antenne alleen met serie-condensator
wil genereeren. Goede isolatie verhoogt dus de
zekerheid der ontvangst.
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27. Is het bij een meerdraadsantenne beter, al de
draden afzonderlijk fe isoleeren, dan wel, ze voorbij de
spreiders samen te verbinden en dan eerst aan isolatoren te verbinden?
Uit isolatie-oogpunt is de laatste methode verreweg de beste. (Zie ook 24).

32. Levert het bezwaar, als de binnenleiding der
antenne een eindweegs vlak naast de aardleidingen
loopt?
Ook dit kan zeer hinderlijke gevolgen hebben in
den vorm van verzwakte ontvangst- en onscherpe
afstemming.

28. Moet op het isoleeren der draden bij het invoeren
in huis ernstig worden gelet? ,
De isolatie op dat punt is van het hoogste belang,
aangezien een aardsluiting daar gelijk zou staan
met totale uitschakeling der antenne. Zie bovendien 26 en 45.
29. Levert een. Lange binnenleiding bezwaren op?
Een lange binnenleiding kan de ontvangst sterk
verzwakken en de afstemscherpte slecht maken.
30.

Moet de binnenleiding goed geisoleerd worden?

Goede isolatie is van veel belang; liefst moet de
draad op minstens 1 cm afstand van de muren
worden gehouden en voldoende verwijderd van
metalen buizen enz.
31. Kan de binnenleiding in ktn bundel samengevoegd worden met een belgeleiding, of gelegd in een
loodkabeltje?
Dit is zeer zeker minder goed.

DE AARDING.
33. Vormen gas- en waterleiding een goede aardverbinding en welke is de beste?
Gewoonlijk leveren beide een redelijk goede
aardverbinding. De waterleiding is doorgaans wel,
doch niet altijd beter dan de gasleiding.
34.

Levert verbinding aan d;! gasleiding gevaar op?

Voor de normale werking van een ontvangtoestel geen enkel. Het eenig denkbare gevaar zou
kunnen bestaan bij blikseminslag, maar als niet
toevallig ergens een lek bestaat, en ,tevens een
slechte electrische verbinding in de leiding voorkomt, is het gevaar niet veel hooger aan te slaan
dan het is bij bliksem-inslag in het algemeen.
35. Kan men meer dun &n aardverbinding tegelijk
gebruiken?
Het gecombineerd gebruik van bijv. gas- en
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waterleiding is gewoonlijk beter dan &n van
beiden, al is het niet steeds zeer merkbaar.
36. Waarvan maakt men gebruik als gas- en waterleiding ontbreken?
In de eerste plaats komt dan in aanmerking een
draad, gesoldeerd aan een in het water reikende
pompbuis, of aan een diep in den grand, zoo mogelijk tot in het grondwater geslagen verkoperde
gordijnroe.
Beter dan dit laatste is een diep ingegraven
aardnet of aardplaat. Een vertind koperen of gegalvaniseerd ijzeren plaat, tot in het grondwater
gegraven, van 50 X 50 cm is zeer voldoende. De
eerste moet een dikte van minstens 1 mm, de
tweede van minstens 2 mm hebben.
Ingeval men het grondwater niet kan bereiken,
worden de platen grooter genomen; men graaft
dan een kuil van minstens 75 cm diepte en zorgt
dat de plaat in een kleilaag komt te liggen.
Men kan ook een aantal bronsdraden in verschillende richtingen in geulen ingraven.
37. Is een verbinding, die tot in het grondwater
reikt, beslist noodig?
De ontvangst kan ook heel goed zijn al heeft
men geen aardleiding, die tot in het grondwater
reikt. Een aantal in verschillende richtingen loopende bronsdraden, slechts 10 a 15 cm diep in

den grond, voldoen eveneens. Deze zullen deels
als aarde, deels als tegencapaciteit werken.
38.

Wat is een tegencapaciteit of een tegenwicht?

Hieronder verstaat men een draad of dradennet,
meestal op korten afstand van de aarde, maar
daarvan gei’soleerd. De tegencapaciteit kan worden
gespannen onder de antenne of in het verlengde
ervan.
39. Wat zijn de voot- en nadeelen van het werken
op tegencapaciteit in vergelijking met het werken op
een aardverbinding?
Een aardverbinding kan meer of minder goed
zijn, al naar mate het weder vochtig is of droog. De
tegencapaciteit levert gelijkmatiger resultaten. Ook
zijn vaak storingen door aardstroomen van naburige electrische trams en machines bij werken op
tegencapaciteit geringer; sommige luchtstoringen
eveneens.
Daarentegen is een aardverbinding buitenshuis,
ook al is die niet volmaakt, tevens te benutten als
aarde voor een bliksembeveiliging, hetgeen met een
tegencapaciteit niet het geval is.
De ontvangsterkte behoeft bij werken op tegencapaciteit niet geringer te zijn dan de sterkte bij
werken op aardverbinding.
40. Is een lange binnenleiding van toestel naar aardverbinding schadelijk?
2
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Zij doet niet zooveel kwaad als een lange binnenleiding naar de antenne. Tech is ook een zoo
direct mogelijke verbinding naar aarde het beste.
41. Moet de aardleiding binnen geisoleerd
aangelegd?

worden

Voor algemeene ontvangdoeleinden komt dit er
niet bijzonder op aan. Voor ontvangst van korte
golven is een zeer korte, gei.soleerdk geleiding gewenscht.
42. Moet bij gebruik van een aardverbinding buitenshuis het naar buiten voeren van de geleiding geisofeerd geschieden?
Voor de ontvangst is dit van geen belang. Met
het oog op het gebruik der zelfde aardverbinding
voor bliksem-beveiliging is het evenwel gewenscht.
43. Maakt de plaatsing van het ontvangtoestel boven
of beneden in huis veel verschil?
Aangezien een lange binnenleiding naar de
antenne meer kwaad kan dan naar aarde, is aan
plaatsing boven in huis de voorkeur te geven.
BLIKSEMBEVEILIGING.
44. Wordt het gevaar voor blikseminslag door een
antenne verhoogd?

Gewoonlijk neemt men aan, dat elk verhoogd
punt op een gebouw eenige vergrooting van de
trefkans meebrengt. Onder de vele millioenen huizen, die in de laatste jaren over de geheele wereld
met antennes zijn voorzien, is het aantal gevallen
van bliksem-inslag evenwel zoo buitengewoon gering geweest, dat daaruit een aanwijzing voor
practisch verhoogde trefkans niet is af te leiden.
Bovendien moet, afgescheiden van de trefkans,
ook deze vraag in het oog worden gehouden: als
bliksem-inslag plaats heeft, levert dan de aanwezigheid eener antenne een grooter gevaar voor
brand en andere schade, dan wanneer de antenne
er niet was? Daarop moet geantwoord worden, dat
een antenne met bliksemschakelaar zeer veel overeenkomst heeft met een bliksem-afleider. Zoodat
in overeenstemming met bestaande inzichten omtrent bliksemafleiders het gevaar voor schade geringer wordt.
45 Waar moet een bliksemschakelaar worden aangebracht?
De beste plaats is buitenshuis tegen den steenen
muur, vlak bij de antenne-invoering.
In verband daarmee is de invoering van de
antenne door een muurisolator, die is aangebracht
in een gat in den muur, met een muurboor door de
steenen heen geslagen, te prefereeren boven het
naar binnen brengen door een gat in een houten
kozijn. Afwezigheid van brandbaar materiaal in de

20
21

nabijheid van de antenne-invoering is uit den aard
der zaak het veiligst (zie ook no. 28).)

48. Is er gevaar bij aanraking van foestellen en
onderdeelen als men in de condensatoren vonkovergang
bemerkt?

46. Is aardverbinding door een soortgelijken bliksemafleider als bij de telefoon, b.v. binnenshuis aan de
waterleiding, niet voldoende?
Het feit, dat men bij bovengrondsche telefoondraden daarmee volstaat, bewijst wel, hoe gering
algemeen het bliksemgevaar door- de tech dikwijls
ook zeer hoog in de lucht gespannen telefoondraden
wordt geacht. De ,,bliksemafleider” van de tele-foon tech is een instrumentje, dat veel meer dient
om de toestellen te beschermen tegen het afvloeien
van sterke inductieladingen op den draad dan dat
het veiligheid zou kunnen geven bij directen bliksem-inslag! Als men een serieuze beveiliging
wenscht, moet men het zeker beter doen dan bij
de telefoon. Het gebruik eener aardverbinding.
binnenshuis voor bliksembeveiliging is nooit aan
te bevelen.
47. Wat verstaat men onder statische ladingen der
antenne?
Bij het overtrekken van buien zijn de wolken
vaak sterk electrisch geladen, hetgeen inductieve
ladingen op hooge geleiders ten gevolge heeft. De
spanningen op een niet met de aarde verbonden.
antenne kunnen hierbij tot duizenden volts oploopen, zoodat bijv. luchtcondensatoren in de antenne
met een vuurwerk van vonkjes doorslaan.

Het is geraden in dit geval geen blanke metaaldeelen aan te raken, aangezien de schokken, die
men kan krijgen, heel sterk kunnen zijn. Neem in
zoo’n geval nooit de antenne van het toestel af,
maar neem een aan aarde verbonden draad en haak
dien vast aan den antenne-invoerdraad. Daarbij
kan een vonk optreden, maar met dien aarddraad
in de hand krijgt men geen schok.
49. Wat is de beste automatische antenne-beveiliging ?

i

Aangezien het omzetten van schakelaars na gebruik van het toestel licht vergeten wordt, zijn
automatische beveiligingen de beste. Tegen statische ladingen kan men binnenshuis een zeer nauw
gesteld vonkbaantje aanbrengen tusschen antenne
en aarde, of nog beter een puntontladertje, bestaande uit twee van elkaar gei’soleerde
metalen
plaatjes met dicht tegenover elkaar staande tanden.
(Er zijn tegenwoordig ook antenne-schakelaars,
die bij ingeschakeld toestel automatisch zulk een
ontladertje inschakelen en bij uitschakeling van het
toestel de antenne aarden; als men het laatste vergeet, is altijd het puntontladertje in werking).
Tegen het inslaan van den bliksem kan een
hoorn-bliksemafleider buitenshuis, (en ook bui-
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tenshuis met de aarde verbonden) zeer goed als
automatische beveiliging worden gebezigd.
Combinatie van hoornbliksemafleider buiten en
punt-ontladertje of vacuumbuisje vlak bij het toestel, is de beste beveiliging, die tot dusver is aan
te geven.
TOESTELLEN

EN

ONDERDEELEN.

50. Wat is het onderscheid tusschen primaire of
directe en secundaire of inductieve ontvangst?
Bij primaire ontvangst zijn antenne en aarde
direct met de detector-afstemspoel verbonden. Bij
inductieve ontvangst is een afzonderlijke primaire
spoel in de antenne geschakeld, welke de ontvangen
T
trillingen door inductie overdraagt aan de in de
nabijheid opgestelde (ermee gekoppelde) detectorspoel. Bij lampontvangst met terugkoppeling heeft
een primair-ontvanger 2 spoelen, de secondair- \
ontvanger 3 spoelen.
51. Wat is het verschil in effect tusschen een
primairen en een secundairen of inductieven ontvanger?
De inductieve ontvanger biedt gelegenheid om
door verzwakking der antenne-koppeling de ontvangst vrij te maken van storingen door andere
stations. Die storingsvrijheid is echter altijd nog
verre van volkomen. Vooral gedempte zenders
(vonkzenders als van kuststations en schepen)
storen steeds bij ontvangst op kortere golflengten.

52. Geeft inductieve schakeling baat tegen nog
andere storingen dan die van naburige stations?
Wanneer men last heeft van gebrom der lichtleiding in het toestel of van geraas, afkomstig van
inductie-stroomen van naburige motoren, kan een
inductieve ontvanger verbetering geven, speciaal
wanneer niet met directe aardverbinding, maar
met geisoleerde tegencapaciteit wordt gewerkt.
53. Wat verstaat men onder een selectieven ontvanger?
Selectief noemt men een ontvanger, die gelegenheid biedt om tijdens de ontvangst van een bepaald
station alle andere, ook op zeer naburige golflengten, zooveel mogelijk onhoorbaar te maken.
54. Wat verdient de voorkeur, de primaire of secundaire ontvanger?
Neem als beginner - en zelfs als verder gevorderde - voor telefonie gerust een niet-inductief
toestel. Inductieve ontvangst is selectiever, maar
overigens is directe schakeling (primair) voor
telefonie beter, zoowel wat sterkte als kwaliteit
der ontvangst betreft, terwijl het werken ermee
gemakkelijker is. Alleen onder de in beide vorige
vragen behandelde storingsomstandigheden verdient de inductieve ontvanger bepaald de voorkeur.
55. Helpt inductieve
tramstoringen?

koppeling

tegen lucht- en
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Bij instelling op maximale sterkte van de ontvangst zijn deze storingen even erg als bij een
primairen ontvanger. Bij lossere koppeling worden
de storingen iets meer verzwakt dan het signaal.

de ontvangst sterker te maken door den gloeistroomweerstand te regelen?
Dit is beslist af te keuren. Het toestel wordt dan
weder verstemd en gaat opnieuw genereeren, zoodat men de geheele instelling moet overdoen.

56. Bestaan afdoende middelen tegen lucht- en
tramstoringen?

60. Waarom wordt voor primaire ontvangers nooit
een soortgelijk spoelenstaatje gepubliceerd als op
blz. 51 voorkomt voor den secundairen kring in een
inductief toestel?

Neen.
57. Wat verstaat men onder een genereerenden
ontvanger?
Men zegt, dat een ontvanger genereert, wanneer
de terugkoppeling zoo sterk is gemaakt, dat de
ontvanglamp zelf electrische trillingen voortbrengt
en dus als een kleine zender werkt.
58. Geeft een genereerende primaire ontvanger
meer aanleiding tot storing van ontvangende buren
dan een genereerende inductieve ontvanger?
Als het toestel genereert, is de storing, die het
veroorzaakt vrijwel gelijk. En aangezien het zoeken naar en instellen op een station bij een inductieven ontvanger in handen van een weinig geoefende meestal veel langer duurt, verdient de primaire
ontvanger als regel de voorkeur.
59. Verdient het aanbeveling, een toestel eerst met
zwak brandende lampen af te stemmen, en eerst daarna

\

Bij een primair-ontvanger kan de condensator
in serie zijn geschakeld of parallel. Dat geeft twee
geheel verschillende, niet bij elkaar aansluitende
golfgebieden voor elke spoel (met serie-condensator golven, die alle kleiner zijn dan bij dezelfde
spoel met parallel-condensator). Verder is bij
beide condensatorverbindingen de afstemming niet
enkel afhankelijk van den condensator, lmaar ook
van de capaciteit van de antenne, die zeer veel kan
verschillen. Voor primair-toestellen kan daarom
een algemeen geldend staatje niet worden gemaakt.
61. Waarom is voor den primairen kring van een
inductief toestel geen spoelenstaatje gepubliceerd als op
blz. 51 voor den secondairen kring?
Om dezelfde reden als in het vorige antwoord
vermeld.
62.

Hoe weet men of een toestel goed is afgestemd?
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Bij den primairen ontvanger beteekent sterkste
ontvangst steeds juiste afstemming. Bij een inductieven ontvanger geldt hetzelfde, maar dan moet
men eerst secondair op sterkste ontvangst instellen .en daarna primair een combinatie van spoel en
condensator zoeken, die eveneens bij losse koppeling een duidelijk punt van sterkste ontvangst
oplevert.
63. Hoe weet men, dat men geen verkeerde spoefen
gebruikt?

65. Kan men met een geheel verkeerd gekozen spoef
tech nog een station hoorep?

’

Op een toestel met verwisselbare spoelen zal
men bijna elk station met meer dan een spoel
kunnen afstemmen. Hetzelfde station krijgt men
y
dan echter op grootere spoel bij kleineren condensatorstand. In het algemeen is de ontvangst met de ___
grootste spoel, waarop men nog de afstemming
vindt, de beste. In den secondairen kring van een
inductief toestel kan een honingraatspoel van normale maten met een condensator van 0.001 microfarad echter geen afstemming geven buiten het bereik van het op blz. 51 opgenomen staatje.
64. Wat is afstemmen op 1/2, 1/3, 1/h enz.?
Wanneer een toestel bijv. staat afgestemd op
1000 meter, staat het tevens op ‘/2 voor golven van
2000 meter, op l/s voor 3000 en op ‘/4 voor 4000
meter.

Het komt voor, dat men een sterk station ook
nog hoort bij afstemming op l/e, r/s, 1/4 enz. der
afstemming. Dan zendt dit station z.g. harmonische
golven of bovengolven uit (te vergelijken met
boventonen bij de muziek). Men herkent deze aan
zwakkere ontvangst en aan het sneller heendraaien
door de draaggolf dan bij goede afstemming.
Meer zeldzaam kan het ook voorkomen, dat men
bij afstemming op 2 of 3 maal de golflengte een
bijzonder sterk station ook weer hoort. Dan stemt
de golflengte overeen met een harmonische golf
van- den ontvanger.
66. Welke
men kiezen?

grootte

van

draaicondensatoren

moet

Voor lange golven is zoowel in primairen als
secondairen kring 0.001 microfarad aan te bevelen.
Voor korte golven liever 0.0005 microfarad.
67. Als men ongelijke draaicondcnsatoren
waar plaatst men dan den grootsten?

bezit,

Van een condensator van 0.001 microfarad en
een van 0.0005 microfarad heeft men het meeste
nut als de grootste in den primairen kring staat.
68. Wat beteekent de opgave der capaciteit van een
condensator in centimeters?
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komt er het bezwaar bij van extra-verbindingsdraden en extra-verliezen.
Tegen de fijnregeling met een enkele losse
plaat in den hoofdcondensator blijft all&n het
aflezingsbezwaar bestaan.
De fijnregeling door fijnbeweging van het geheele losse platenstelsel is vrij van al de genoemde
bezwaren.

De ,,centimeter” als capaciteitseenheid behoort
niet thuis in het stelsel der practisch gebruikelijke
overige electrische eenheden; 900 centimeter capaciteit komt overeen met 0.001 microfarad = 1000
micro-microfarad.
69. Is een fijnregeling bij den draaicondensator
noodig?

71. Welke overbrengingsverhouding is bij de fijnregeling noodig?

Bij een primair toestel is een fijnregeling op den
eenigen draaicondensator zeer gewenscht en voor
telefonie-ontvangst haast onmisbaar.
Bij een inductief toestel is een fijnregeling op
den secundairen kring even noodzakelijk. Een fijnregeling op den primairen condensator is niet 266
noodig, maar tech ook zeker nuttig.
70. Welke soort van fijnregeling is aan te
die met een afzonderlijken kleinen condensator,
een condensator met een enkele losse plaat, of
een condensator met fijnbeweging van het
platenstel?

bevelen:
die met
die met
geheele

Fijnregeling met een afzonderlijken kleinen
condensator levert allerlei bezwaren op. Afgezien
van de extra ruimte, die hij inneemt, geldt op alle
golven het bezwaar, dat men een bepaalden condensatorstand nooit door een enkele schaalaflezing kan bepalen, maar altijd twee aflezingen moet
noteeren, waarvan die van den grofcondensator
wat onzeker is. Op de korte en zeer korte golven

’

Voor ontvangst van golven boven 250 meter is
1 op 6 zeer voldoende. Voor speciale ontvangst
van zeer korte golven kan 1 op 100 of 1 op 300
bepaald gewenscht zijn.
-

72. Zijn voor de korte golven spinnewebspoelen of
mandbodemspoelen werkelijk beter dan honingraat- en
dergelijke spoelen?
Voor zeer korte golven bieden de genoemde
spoelen inderdaad groote voordeelen, mits zij
goed zijn gemaakt. Het allerbeste zijn eigenlijk
vlakke spiraalspoelen van blank draad. Bij wikkeling op spaken trachte men zoo dicht mogelijk dat
ideaal te benaderen door: smalle en dunne spaken,
draden niet te stijf op elkaar wikkelen, achterna
niet schellakken of parafineeren, spoelen niet inklemmen tusschen houten of andere isoleerende
flenzen. Voor ontvangst van korte golven is veel
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luchtisolatie en
van belang.

,VERSTERKING,

weinig
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ander

isolatie-materiaal

LUIDSPREKER-ONTVANGST.

73. Wat is het verschil tusschen hoog- en laagfrequent-versterking?
Hoogfrequent noemt men de versterking, die
plaats heeft v66r de gelijkrichting door den detector. Deze versterking verhoogt de gevoeligheid van
het toestel voor zeer zwakke signalen. Men kan er
stations mee hoorbaar maken, die met een lamp
niet zijn te ontvangen.
Laagfrequent is de versterking als die geschiedt
na de detector-gelijkrichting. Deze versterking
geeft krachtiger geluiden van al hetgeen men ook
met een lamp al zwak hoort.
74. Is voor het ontvangen met luidspreker altijd
versterking met meet dan &n lamp noodig?
Als regel is aan te nemen, dat bevredigende luidsprekerontvangst vereischt: Detector en 2 lampen
laagfrequent (D., 2 1.) of 1 lamp hoogfrequent,
detector en 1 lamp laagfrequent (1 h., D., 1 I.).
Dit is als minimum te beschouwen.
75. Wat geeft de grootste versterking, 1 lamp hoogfrequent of 1 lamp faagfrequent?

De versterking van 1 lamp laagfrequent is in den
regel het grootst.
76. Is het loonend meer dan te’n lamp hoogfrequentversterking toe te passen?
Voor ontvangst op antenne is in het algemeen
een lamp hoogfrequent voldoende te achten en het
voordeel van grooter aantal hoogfrequentlampen
weegt niet op tegen de grootste complicatie.
77. Is hoogfrequentversterking voor alle golflengten
evengoed br@baar?
Hoogfrequentversterking volgens het z.g. schema
Koomans-Wetterauw, is voor alle golflengten
boven 100 meter bruikbaar. De bereikte versterkingsgraad is op de kortere golflengten als regel
kleiner.
78. Zijn er andere hoogfrequentschakelingen dan
volgens schema Koomans, die belangrijk voordeel daarboven geven?
De voordeelen, speciaal van hoogfrequent-transformatoren, komen alleen uit in meerlampshoogfrequent-versterkers, die bij raam-ontvangst noodig
zijn, maar bij antenne-ontvangst overbodig.
Ook schakelingen met hoogfrequent-smoorspoelen bieden hun bijzondere voordeelen bij meerlampsversterkers.
Voor hoogfrequentversterking met 1 lamp is
schema-Koomans het meest aan te bevelen.
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79. Kan een lamp met roostercondensator hoogfrequent versterken?
Een lamp met roostercondensator zal altijd ten
deele gelijkrichten en ten deele hoogfrequent ver- sterken. Als gelijkrichten niet in de bedoeling ligt,
is het aan te bevelen, een schema te bezigen, dat
geen roostercondensator noodig maakt.
80. Is bij een hoogfrequent-versterkerlamp zonder
roostercondensator negatieve roosterspanning noodig en
hoeveel?
Waar bij gebruik eener enkele hoogfrequent
versterkerlamp de op het rooster aankomende
spanningen altijd gering blijven, zal de lamp speciaal voor ontvangst van zwakke signalen, door
enkel den roosterkring aan de minpool van de
accu te verbinden, in voldoende conditie worden
gebracht. Bij ontvangst van reeds vrij sterke signalen kan eenige negatieve roosterspanning zeer
gewenscht zijn. In den regel zal 11/ Volt volkomen
voldoende blijken en is regelbaarheid niet noodig.
81. Ontstaat
versterking?

geluidvervorming

door

hoogfrequent-

Evenals bij een toestel met enkele detectorlamp
zal bij een toestel met hoogfrequentversterking, als
terugkoppeling wordt toegepast, die terugkoppeling
vooral niet te sterk gemaakt mogen worden. Als
daarop gelet wordt, treedt geen vervorming op.
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82. Welke zijn de beste transformatie-verhtiudingen
voor laagfrequenttransformatoren?
Men kan bij alle soorten van lampen transformatoren 1 : 2 tot 1 : 5 gebruiken. De eerste transformator kan met voordeel een iets hoogere verhouding hebben; de volgende liefst niet hooger.
83. Is de kwaliteit van den transformator van veel/
Abelang?
Speciaal voor telefonie-ontvangst is de kwaliteit
van den transformator van het hoogste belang,
zoowel uit het oogpunt van den te bereiken versterkingsgraad als van vervorminggvrije versterking. Daartoe is noodig een zoo capaciteitsvrfj
mogelijke wikkeling.
Is in een laagfrequentversterker met transfol84.
matoren het werken met roostercondensatoren aan fe
bevelen?
Voor telefonie-ontvangst verdient het werken met
negatieve roosterspanning eenige voorkeur boven
de toepassing van roostercondensatoren, ofschoon
met die laatste bijna gelijk resultaat mogelijk is.
85. Is het voor aanleggen van negatieve roosterspanning voldoende, den roosterkring aan den negatieven kant van den gloeidraad te verbinden?
Voor het versterken van zeer zwakke signalerr is
3

I
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dit practisch voldoende. Bij ontvangst van reeds
vrij sterke signalen zullen de positieve helften der
wisselstroom-slingeringen op het rooster evenwel
in dat gevai nog roosterstroom doen optreden
waardoor de versterking veel geringer wordt.
86. Is het dalen van den plaatstroom door het aanIeggen van negatieve roosterspanning niet een nadeel
voor de versterking?
Te groote negatieve roosterspanning doet de
lamp dichtslaan (no. 117) en maakt haar onwerkzaam. Ook kan het voorkomen, dat de signalen
266 sterke spanningsvariaties op het rooster veroorzaken, dat de plaatstroomvariaties grooter zouden worden dan bij matige negatieve roosterspanning het overblijvende deel der plaatstroom-karakteristiek toelaat. In dat geval (voor groote eindversterking) moet tegelijk met de negatieve roosterspanning een verhoogde plaatspanning worden
toegepast.
87. Moet de negatieve roosterspanning met een
potentiometer regelbaar zijn?
Dit is niet noodzakelijk. Regeling door inschakeIing van elementjes van 1 G Volt is meestal voldoende. In een versterker met &n bepaald soort
lampen en vaste plaatspanning kan de roosterspanning ook op een bepaalde waarde vast ingesteld
zijn.
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88. Is laagfrequentversterking zonder geluid-vervorming mogelijk?
Een goed geregelde laagfrequent-versterker met
weerstandskoppeling is practisch geheel vrij van
vervorming.
De beste, thans in den handel zijnde, als vervormingloos aangeduide transformatoren, voldoen
aan dien eisch ook inderdaad.
De geheele vraag van vervormingsvrijheid komt
dan neer op gebruik van voldoend groote lampen
met de juiste rooster- en plaatspanning.
89. Is instelling der spanningen voor de lampen van
invloed op de geluidvervorming?
Bij gebruik van weerstandskoppeling of van
werkelijk goede transformatoren is de instelling der
spanningen het eenige, dat nog invloed heeft op
het al dan niet optreden van vervorming (afgezien
van den luidspreker). Zoowel het optreden van
roosterstroom door te geringe negatieve roosterspanning als het overblijven van een te klein deel
der plaatstroomkarakteristiek voor de optredende
plaatstroom-variaties zal vervorming geven. Een
lamp met een bepaalde plaatenergie kan ook slechts
een bepaald geluidsvolume zonder vervorming
geven.
90. Bestaat een bepaalde verhouding tusschen de
geluidsterkte, die een lamp kan en moet leveren en de
aangelegde spanningen?

36
Een lamp kan alleen zonder vervorming versterken als de op het rooster aankomende wisselspann&en, die versterkt zullen worden, kfeiner zijn dan
de negatieve gelijkspanning van het rooster. Wanneer een tweede versterkerlamp dus werkelijk 10
maal zoo hooge spanningen toegevoerd krijgt als
de eerste, moet ook feitelijk de neg. roosterspanning
10 maal grooter zijn dan noodig is voor de eerste
en de plaatstroomkarakteristiek moet ook ruimte
bieden voor tien maal zoo groote variaties.
91. Moet in een meerlampsversterker elke volgende
lamp een grootere zijn of mogen ze alle gelijk zijn?
Kiest men voor elken volgenden trap een lamp,
die bijv. 10 maal meer kan verwerken dan in den
vorigen trap, dan blijft de aankomende signaalsterkte, welke men vervormingsloos kan versterken,
beperkt tot die sterkte, waarbij de eerste, kleinste
lamp, vol wordt belast. Sterkere stations kan men
dan heelemaal niet onvervormd ontvangen, tenzij
men verzwakkingsmiddelen toepast.
Bezigt men voor alle trappen gelijke lampen, dan
moeten die alle de grootte hebben van hetgeen men
anders als eindlamp zou gebruiken. Het voordeel
hiervan is, dat men dan ook stations, die met heel
groote signaalsterkte binnenkomen, goed kan ontvangen, all&n door &n of twee lampen minder in
werking te stellen.
92. Is het gewenscht een laagfrequenf-versferker
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met meer lampen, zoo te maken, dat men met behulp
van schakelaars ook slechts Zn of twee kan gebruiken?
In verband met het antwoord op de vorige vraag
moet dit absoluut noodzakelijk worden genoemd,
wil men ook zeer krachtige stations vervormingsvrij kunnen hooren.
93. Wat zijn de beste schakelaars in laagfrequentversterkers?
Omschakeling met klinken en omstopbrare telefoonstop is verreweg het meest aan te bevelen omdat dan bij de monteering nooit plaatkringgeleidingen eener volgende lamp in de buurt van roosterkringgeleidingen eener vorige lamp behoeven
te komen.
94. Is regeling van de versferking met den gloeistroomweerstand gewenscht?
Hierbij is onderscheid te maken tusschen de wolfraamdraad- (D) lampen en de miniwatt- (B en A)
lampen. Men gebruike de eersten bij voorkeur
steeds met de voorgeschreven spanning op den
gloeidraad, niet meer en ook niet minder. Bij de
laatsten is regeling van den gloeistroom noodig.
LAMPEN.
95. Wat is het verschil tusschen hoog- en laagvacuumlampen?

C,-

I
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Het luchtledig der hoogvacuumlamp is zoo volkomen als technisch bereikbaar is te achten. De
lamp werkt daardoor uitsluitend door de electronenemissie van den gloeidraad.
Bij laagvacuumlampen laat men opzettelijk
eenig gas van geringen druk in de lampen. De gasmoleculen worden door botsing met electronen gesplist, waarbij uit die moleculen een negatief
electron wordt uitgestooten, terwijl-positieve resten
(ionen) overblijven. Door deze ionisatie wordt als
het ware het geleidingsvermogen van de buis vergroot, zoodat een laagvacuumlamp met lagere
anodespanning kan werken.
96. Wat is het verschil fusschen een J&de”
,,zachte” lamp?
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Een triode of een drie-electrodenlamp heeft een
anode (plaat), een gloeidraad (kathode) en een
rooster, dus 3 electroden; een tetrode of vier-electrodenlamp heeft, behalve anode en kathode, twee
roosters, een binnen- en een buitenrooster.
99. Welke beteekenis hebben de lefters, waarmede
de Philips-lampen worden aangeduid?
Deze hebben betrekking op den gloeistroom.
voor 0,5
D beteekent wolfraamdraad
), 0.7
29
E
,,
,, 0.15
miniwattlamp
B
,,
de nieuwe miniwattlamp ,, 0.06
A
,,

A.
A.
A.
A.

en

100. Wat is het verschil tusschen de Philips A 310
en A I 10 eenerzijds en A 306 en A 106 anderzijds?

De uitdrukking ,,hard” beteekent hoogvacuum,
de uitdrukking ,,zacht”, laagvacuum.

De eerste twee zijn geschikt voor detector en
voor hoog- en laagfrequent-versterking. De A 106
en A 306 zijn lampen voor groote eindgeluiden.

97. Wat zijn miniwattlampen?
Miniwattlampen zijn lampen met een specialen
gloeidraad, die bij lagere temperatuur en bij geringere spanning en stroomsterkte (in het algemeen bij geringer aantal watt) werken dan lampen
met gloeidraden van wolfraam.
98. Wat is het onderscheid tusschen een triode en
een fefrode?

101. Wat is het verschil in werking tusschen de
lampen D 1 en D 2?
De D 1 is een laagvacuumlamp, de D 2 is een
hoogvacuumlamp. De eerste bezit in verband met
het lagere vacuum een speciaal voor detector zeer
gunstige karakteristiek bij tamelijk lage plaatspanning. Deze moet echter voor de beste werking
zeer precies worden ingesteld en is niet voor alle
lampen van deze soort volkomen gelijk. De karak-
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teristiek is dan buitengewoon steil. Als versterker
kan deze lamp echter alleen zwakke wisselspanningen verwerken. De D 2 geeft ook goede detectorwerking, ofschoon achterstaande bij die der D 1,
maar kan aanzienlijk hoogere plaatspanning verdragen en daarbij ook grootere op het rooster aankdmende spanningen versterken. Voor de detectorwerking der D 2 is de instelling der plaatspanning
niet critisch.
102.

Wat is het ,,blauw sfaan” eener lamp?

Dit komt alleen voor bij laagvacuumlampen,
waarin dus gasresten aanwezig zijn. Als de plaatspanning 266 hoog wordt, dat de snelheid der electronen een bepaalde waarde overschrijdt, doen de
botsingen met gasmoleculen een lichtverschijnsel
ontstaan. De plaatspanning is dan te hoog voor
goede radio-werking. Een hoogvacuumlamp, die bij
gebruikelijke spanningen zou blauwen, zou luchtlek
zijn en dus defect.
103. Wat beteekent bij de opgave der plaafspanning
voot lampen een opgave als bijv. 30/75 Volt?
Dit beteekent, dat de lamp bij 30 Volt normale
detectorwerking begint te geven, maar bij gebruik
als versterker 75 Volt plaatspanning moet hebben
om de sterkste door deze lamp verwerkbare signaIen te versterken. Men moet daarbij ongeveer 1%
d 3 Volt negatieve roosterspanning aanleggen,
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tenzij men met roostercondensator werkt, in welk
geval de negatieve roosterspanning vervalt.
104. Welke zijn de grenzen waartusschen de spanning der anodebafferij mag varieeren?
Gewaarschuwd moge hier worden tegen de opvatting, dat een D 2 met een anodebatterij van
ongeveer 75 Volt gelijke werking zou kunnen blijven geven tot die batterij op 30 Volt is gedaald!
Een dergelijke batterij had al lang vervangen moeten worden. Met een hoogeweerstand-voltmeter
gemeten, mogen zakbatterijtjes zoo Iang gebruikt
worden, tot deze een spanning van 3.5 Volt bezitten. De geheele batterij mag dus nooit beneden
55 Volt a 60 Volt dalen. Dan moeten de slechte
cellen uitgezocht en vervangen worden.
Ook bij gebruik van miniwattlampen zorge men
voor plaatbatterijen van goede cellen. Men denke
Get, dat bijplaatsen van cellen bij een sterk achteruitgeloopen batterij de zaak kan herstellen. De
slechte cellen moeten verwijderd of kortgesloten
worden.
105. Krijgt men bij laagfrequentversterking door
cascade-schakeling van D 2 lampen steeds grooter eindgeluid of is er een grens?
De grens is bepaald door de met voordeel te
gebruiken neg. roosterspanning (antwoord no. 90).
De D2 kan hoogstens aankomende wisselspan-
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ningen van het voltage der neg. roosterspanning
versterken, d. w. z. hoogstens 3 Volt. Tracht men
met dezelfde lampen verder te versterken, dan ontstaat vervorming zonder wezenlijke winst aan volheid van geluid.
106. Zijn laagvacuumlampen voor hoogfrequentversterking te gebruiken?
Op een toestel met Sn lamp hoogfrequent is
daarvoor een laagvacuumlamp we1 bruikbaar. In
meerlampsversterkers levert de nooit volkomen gelijkheid der laagvacuumlampen bezwaren.
107. Hoe werkt de dubbelroosterlamp en welke zijn
de voordeelen ervan?
De dubbelroosterlampen werken, indien het
hulprooster (draadklem aan de huls) aan de positieve zijde der anodebatterij wordt gelegd, geheel
gelijk als de hoog%acuum-enkelroosterlampen. Door
dit hulprooster wordt een zelfde anodestroom bij
een veel kleinere anodespanning verkregen. Het
groote voordeel is, dat men met een anodespanning van 4 tot 10 Volt kan volstaan.
108. Zijn dubbelroosterlampcn ook voor hoog- en
laagfrequentversterking te gebruiken?
Ja, geheel als de D 2, dus voor laagfrequentversterking ook met dezelfde beperking als in antwoord no. 104 aangeduid.
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109. Zijn de dubbelroosterlampen laagvacuumlampen? (Zij werken tech met zoo’n geringe anodespanning?)
De dubbelroosterlampen zijn alle hoogvacuumlampen.
110. Moeten dubbelroosterlampen als laagfrequentversterkers, ook, bij afwezigheid van een roostercondensator, negatieve roosterspanning hebben en hoeveel?
Bij de D 6 en B 6 bedraagt de grootste negatieve
roosterspanning, die voor vervormingsvrije versterking voordeel geeft, 11/2 Volt bij 16 Volt anodespanning. De negatieve roosterspanning is hier
ongeveer op 10 $% van de anodespanning te stellen.
111. Geeft de E-lamp als laatste laagfrequenflamp
meer geluid dan de D 2 of B 2?
De E-lamp geeft van zwakke aankomende signalen niet bepaald een grootere versterking. We1
zal, als de signalen al 266 versterkt zijn, dat het
geval van antw. no. 104 optreedt en een D 2 lamp
dus geen verdere versterking meer kan leveren, de
E-lamp dit we1 nog kunnen doen, bij ongeveer 200
Volt plaat- en 8 Volt negatieve rooster-spanning
(4 A 5 y0 van de plaatspanning).
112. Zal de E-lamp, die volgens de karakteristiek bij
100 Volt plaatspanning eerst bij 10 Volt positieve roos-
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terspanning in het midden der karakteristiek komt, ook
met positieve roosterspanning hef b&e effect geven?
Neen. Positieve roosterspanning is altijd schadelijk. Men moet werken in het midden van dat deel
van het rechte stuk der karakteristiek, dat links van
de lijn voor nul roosterspanning ligt. Bij de E-lamp
wordt dit deel van het rechte stuk pas aanzienlijk
bij ongeveer 200 Volt. Daarom is voor deze lamp
als versterker 200 Volt de aangewezen plaatspanning.
113.

Waarvoor zijn de miniwatt-lampen

bestemd?

De miniwatt-triode B 2 is op geheel gelijke wijze
te gebruiken als de D 2 en de miniwatt-tetrode B 6
geheel als de D 6.
114. Kan de miniwatt-dubbelroosterlamp B 6 met
de zeer verminderde gloeistroomenergie en zeer verlaagde plaatspanning tech hetzelfde geven als de D 2,
ook als versterker?
De eindversterking, welke een B 6 kan geven, is
alleen iets geringer. De sterkste op het rooster aankomende wisselspanningen, die de B 6 kan versterken, zijn spanningen van ongeveer 1 f/a Volt, in
overeenstemming met de neg. roosterspanning (zie
antw. no. 109).
115.

Welke lampen zijn speciaal uoor hoogfrequent-

versterking bestemd, en welke voor laagfrequentversferking?
Alle hoogvacuumlampen zijn voor beide doeleinden bruikbaar. Alleen moet als regel de laagfrequentlamp sterker wisselspanningen kunnen versterken en zal daarom dus een grootere lamp voordeel kunnen leveren. De D 2 lamp zal alzoo voor
beide doeleinden kunnen dienen, evenals D 6, B 2
en B 6. Al deze lampen zullen echter voor zeer
groote eindgeluiden beter te vervangen zijn door
de E-lamp. Deze laatste werkt voor hoogfrequentversterking zeer goed, maar is daarvoor overbodig
groot.
116. Wat is de normale
eener ontvanglamp?

gemiddelde anodestroom

Bij een roosterspanning gelijk nul is deze anodestroom uit de karakteristiek af te lezen. Bij negatieve roosterspanning wordt de stroom kleiner, dan
de aldus gevondene. Bij een roosterspanning gelijk
nul vindt men ongeveer voor:
D 1 ( 25 Volt plaatspanning) 1.8 m.A.
) 1.2 m.A.
,,
D 2 ( 75 Volt
) 1.0 m.A.
,,
D 6 ( 12 Volt
) 5 m.A.
E (200 Volt
B2 als D2 en B6 Gs D6
A 110 en A 310 (100 Volt plaatspanning) 3 m.A.
) 5 m.A.
,,
A 106 en A 306 ( 80 Volt
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117. Waarom is voor hoogvacuumlampen met roostercondensator eerder een lekweerstand noodig dan voor
laagvacuumlampen en waarom soms heelemaal niet?
De lekweerstand dient om de bij gelijkrichting
optredende negatieve roosterladingen weer af te
voeren. In laagvacuumlampen zijn positieve ionen
aanwezig. Bij hoogvacuumlampen is dit niet het
geval. Soms heeft de roostercondensator of lampenvoet uit zichzelf al toevallig een lek. Dan bemerkt
men bij aanbrenging van een aparten lekweerstand
geen verbetering.
118. Wat is het ,,dichtslaan”
de oorzaak?

eener lamp en wat is

Een lamp wordt gezegd dicht te slaan als deze
bij gebruik van een roostercondensator door zeer
sterke opgevangen signalen of storingen 266 sterke
negatieve roosterladingen krijgt, dat de plaatstroom
tot nul teruggaat. Bij aanwezigheid van een niet al
te grooten lekweerstand zal dit niet voorkomen.
119. Wat is gillen of fluiten van een lamp en wat is
de oorzaak?
Laagfrequentversterker-lampen gaan fluittonen
voortbrengen, wanneer terugkoppelingen aanwezig
zijn (inductieve of capacitieve), waardoor de lampen gaan genereeren. De groote zelfinducties in
de kringen (transformatorwikkelingen) veroorzaken

dan tech genereeren in hoorbare frequenties. Intusschen kan ook een enkele detectorlamp bij te
sterke terugkoppeling gillen, hetgeen vermoedelijk
ontstaat door een periodiek ,,dichtslaan” der lamp
door de zelf-gegenereerde hoogfrequente (op zich
zelf onhoorbare) trilling.
120.

Wanneer zegt men, dat ten lamp ,,vol” is?

Bij zeer sterke opgevangen signalen, ook als de
lamp zonder roostercondensator werkt, kan het
voorkomen, dat de rooster-wisselspanningen grooter
worden dan die, welke correspondeeren met de
grootst mogelijke anodestroomvariaties. De lamp is
dan aan de grens van haar vermogen als versterker, zoodat de vervorming zeer groot wordt.
121. Functionneeren lanzpen alleen goed bij de aangegeven gloei- en anodespanningen?
Men doet goed, het voorschrift omtrent de gloeispanning steeds nauwkeurig op te volgen, wil men
dat de lamp goed werkt en niet te snel doorbrandt.
Met verandering der plaatspanning doet men de
lamp (mits hoogvacuum) niet spoedig eenige
schade. De regeling, ook in verband met den aard
van het gebruik en met de negatieve roosterspanningen, is in andere antwoorden behandeld.
122. Moet de gloeistroom in een bepaalde richting
door den gloeidraad worden gezonden?
Dit is onverschillig.
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123. Vereischen verschillende lampen ook verschil-

dende waarden van condensatoren?

De waarde van den roostercondensator doet er
heel weinig toe als de eventueele lehweerstand
slechts ongeveer bijpassend is. Een goede gemiddelde waarde is 250 micro-micro-farad.
124. Eischen bepaalde lampen ook bepaalde transforvan laagfrequenttransformatoren?

matie-verhoudingen

Eenig streng verband bestaat hier niet. Voor
cascade of meervoudige versterking zijn niet te
hooge verhoudingen gewenscht, vooral niet voor
den 2den en 3den trap.
125. Kunnen zendlampen ook voor ontvangst gebruikt worden?
Kleine zendlampen kunnen speciaal voor eindversterking goede diensten bewijzen. Bij lampen
met zeer groote plaatstroomen is het van belang,
telefoon of luidspreker niet direct in den stroomkring te plaatsen, doch via een transformator.
ALGEMEENE VRAGEN.
126. Wat is een trillings- of slingerketen
trilt er?

en wat

Een slingerkring of trillingsketen is een strooml

kring, waarin zoodanige zelfinductie en capaciteit
voorkomen, dat eenmaal in slingering gebrachte
electriciteit korteren of langeren tijd daarin heen
/
en weer slingert.
127. Wat is aethertrilling?
Aethertrilling noemen wij het verschijnsel, dat
zich in de ruimte voortplant, uitgaande van stroomkringen, waarin wisselstroomen (vooral hoogfrequente wisselstroomen) optreden. Dit in de ruimte
zich voortplantende verschijnsel wekt in stroomgeleiders, die zich op kleineren of grooteren afstand
bevinden, opnieuw wisselstroomen op. Wij denken
ons die overbrenging van energie te geschieden
door trillingen eener onzichtbare, onweegbare,
overal aanwezige en alles doordringende stof, die
aether wordt genoemd.
128. Wat is golflengte?
Golflengte is de afstand, waarover een aethertrilling zich in de ruimte voortplant in den tijdsduur
van een periode van den wisselstroom, waardoor
die trilling is opgewekt.
129. Wat zijn gedempte en ongedempte golven?
Ongedempte golven worden voortgebracht door
slingeringen, die voortdurend constant zijn, gedempte golven ontstaan door slingeringen, die
direct na hun ontstaan zwakker worden.
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130. Hoe groot is de voorfplanfingssnelheid
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in den

aether?
Even groot als die van het licht: 300.000 km
per sec.
131. Wat is frequentie?
Frequentie noemt men het aantal perioden per
sec. van een wisselstroom.

cond. 0.001 pF” de golflengten opgegeven, welke met
de desbetrefiende spoel als secondaire spoel op een
toestel met inductieve koppeling kunnen worden gehaald.
De afstemmingen van den primairen kring zijn mede
afhankelijk van de grootte der antenne en daardoor
nooit precies op te geven.
Aantal

132. Wat is hoogfrequent (radiofrequent) en wat
is laagfrequent (audiofrequent)?
In de radio-techniek kan men als laagfrequent
beschouwen alle wisselingen, die in een telefoon
hoorbare tonen geven, d. w. z. alle freqwenties
beneden 15,000 ti 20,000 per sec. Hoogfrequent
zijn dus alle snellere wisselingen. De hoorbare wisselingen kan men audio-frequent, de snellere radiofrequent noemen.
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TOELICHTING DER SCHEMA’S.
Wij geven hierbij een zestal der meest gebruikelijke
sechema’s. Daarbij valt op te merken:
1. In alle schema’s iS de antenne-condensator C in
serie met de spoel L geteekend. Het is zeer gewenscht om de schakeling zoodanig uit te voeren,
dat men L en C ook parallel kan schakelen. (Zie
streeplijnverbinding in fig 1.)
2. De anodespanning voor de detectorlamp is in de
schema’s Nos. 3 en 4 lager aangegeven dan die
voor de versterkerlamp. Strikt noodzakelijk is dit
niet; men kan hiermede dikwijls betere resultaten
bereiken.
3. Bij alle schakelingen is zoowel de triode (drieelectrodenlamp) als de tetrode (vier-electrodenlamp) te gebruiken. In het laatste geval is een verbinding te maken tusschen het binnerooster G en
den positieven kant van de anodebatterij. (Zie
streeplijn in alle schema’s.

VERKLARING DER LETTERS.
Voor Triode en Tetrode:

A
F
e
G

= anode.
= gloeidraad.
= (buiten j rooster.
= binnenrooster.
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Voor andere apparaten:

BA
BF
BH
.c
c,
CR
CT

L
L,
LK
LT
P

S
RL

=
=
=
=
=
=
=

EC=
=
=
=
--Z
=

RF =
Lx==
T
T rL --

anodebatterij.
gloeistroom-botterij.
hulpspanning-batterij.
condensator in antenne.
condensator in secundairen kring.
roostercondensator.
telefooncondensator.
spoel in antenne.
spoel in secundairen kring.
koppelspoel.
terugkoppelspoel.
primaire wikkeling van transformator.
secundaire wikkeling van transformator.
lekweerstand.
weerstand voor gloeidraad.
telefoon.
laagfrequent-transformator.
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