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VOORWOORD.
Bij de opzet van dit boek is er naar gestreefd, de werking, constructie
en schakeling van radio-onderdelen op eenvoudige en begrijpelijke
wijze te verklaren. De tekst is daartoe met een groot aantal
tekeningen en practische voorbeelden verduidelijkt, terwijl er, uitge
zonderd in het daarvoor bestemde hoofdstuk, geen enkele formule wordt
gebruikt.
Voor hen, die niet met de electrotechniek bekend zijn, worden aller
eerst de eenvoudigste wetten en eigenschappen van de electriciteit
verklaard.
De herhalingen en opgaven zullen niet alleen hun nut hebben bij ge
bruik van dit werk aan onderwijsinrichtingen, doch maken het bij zelf
studie tevens mogelijk te controleren of het gelezene is begrepen.
De uitgewerkte voorbeelden en vraagstukken in het laatste hoofdstuk
van deze handleiding zijn bestemd voor hen, die zich in de radiotechniek
verder willen bekwamen.
Den heer Ing. D. C. van Reyendam te Oud-Loosdrecht ben ik zeer
erkentelijk voor de opmerkingen, die ik van hem mocht ontvangen.
Den uitgever komt alle lof toe voor de keurige verzorging van het
boek.
Voor opbouwende critiek bij voorbaat mijn dank.
Amsterdam, November 1941.

DE SCHRIJVER

VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK.
Het verheugt ons, dat dit boek reeds zo kort na het verschijnen van
de eerste druk moest worden herdrukt.
We mogen daardoor immers aannemen, dat het werk in een be
hoefte voorziet en aan de gestelde eisen voldoet.
De korte tijd, die voor de herdruk beschikbaar is en de huidige tijds
omstandigheden maken het slechts mogelijk wijzigingen van onderge
schikte betekenis aan te brengen.
Mijn bijzondere dank betuig ik aan den Heer Ir J. H. Heimbach te
Amsterdam, van wiens gewaardeerde opmerkingen ik bij de 2e druk
gebruik maakte.
Amsterdam, December 1942.

DE SCHRIJVER.
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VOORWOORD BIJ DE DERDE DRUK.
Ook deze druk bleek na zeer korte tijd noodzakelijk; het is mij daar
door tot mijn spijt niet mogelijk wijzigingen in het boek aan te brengen
of er uitbreiding aan te geven.
I

Amsterdam, December 1943.
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DE SCHRIJVER.

VOORWOORD BIJ DE VIERDE DRUK.
Deze druk heeft verscheidene wijzigingen en belangrijke uitbreidingen
ondergaan. Er werden nieuwe hoofdstukken toegevoegd aan de tekst
en er kwamen 156 nieuwe figuren bij.
Het verheugt mij, dat ik van bevoegde zijde opbouwende critiek
mocht ontvangen. Ik breng hier gaarne mijn welgemeende dank aan
de Technische Dienst Holland der N.V. Philips te Eindhoven en den
Heer J. Dollekamp, tijdelijk te Wageningen.
Van der Heem N.V. te den Haag bedank ik voor de bereidwillig
heid, waarmede zij mij de publicatie toestond van de 500 W versterker
en de moeite, die zij zich gaf om de tekst en tekeningen van dit ge
deelte na te zien.
Moge de nieuwe druk dezelfde belangstelling ondervinden als de
voorgaande drukken en het ook nu niet ontbreken aan de naar ervaring
zo nuttige critiek.
Amsterdam, December 1944.
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ELECTROTECHNIEK.
INLEIDING.
De beginselen van de radiotechniek zijn het best te begrijpen door
hen. die een goed begrip hebben van de electrotechniek. In de volgende
hoofdstukken worden de eenvoudigste eigenschappen en toepassingen
van de electriciteit behandeld en wel hoofdzakelijk die, welke van be
lang zijn voor de radiotechniek.
MAGNETISME.
Een gemagnetiseerde stalen 1) staaf heeft de eigenschap andere stuk
jes staal aan te trekken (fig. 2); zo’n gemagnetiseerde staaf heet een

f
magneet. De plaatsen van een magneet, waar de aantrekkingskracht
het grootst is, (fig. 2), heten de p o 1 e n van de magneet. Elke magneet

heeft een noord- en een zuidpool (fig. 1).
Gelijknamige polen stoten elkander af, ongelijknamige trekken elkan
der aan. Van twee magneten zullen de noordpolen elkander afstoten
*) Volgens de Ned. normaalvoorschriften heet al het materiaal, dat in ge
smolten toestand uit ruwijzer is geraffineerd, staal.
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(fig. 3), de zuidpolen eveneens (fig. 4); een noord- en een zuidpool
trekken elkander aan (zie fig. 5).
Een kompas is een lichte magneet, draaibaar op de stalen punt van
een statief, (zie fig. 6). Een der polen van een kompas richt zich, met
14° afwijking in westelijke richting (de declinatie) naar de noordpool
van de aarde en wordt daarom de noordpool van het kompas genoemd;
de andere pool heet zuidpool. Volgens de hiervoor genoemde eigenschap
bevindt er zich aan de noordpool van de aarde een magnetische zuidpool.
De pool van een magneet, die de zuidpool van het kompas aantrekt,
noemt men de noordpool van de magneet. De zuidpool van een magneet
trekt dus de noordpool van een kompas aan (fig. 6).
Theorie van Weber. Volgens Weber zijn de moleculen van een mag
netische stof (ijzer, staal, nikkel of cobalt) zelf magnetisch. Zo lang
het metaal nog niet is gemagnetiseerd, liggen de moleculen door elkander
Fig. 7.

■

Fig. 8.

Mïm&Ti I isisisisisill

(fig. 7) en heffen hun magnetische krachten elkander op. Tengevolge
van het magnetiseren worden ze echter met de gelijknamige polen in
dezelfde richting getrokken (gericht) en versterken elkaar (zie fig. 8).
Om dit duidelijk te maken neemt men wel de proef, die is afgebeeld
in fig. 9. Op een houten plankje zijn een aantal kleine magneetjes
tamelijk stroef draaibaar opgesteld. De polen ervan liggen, zoals in de
figuur is te zien, in verschillende richtingen. Beweegt men er nu een
magneet overheen, overeenkomstig fig. 10, dan trekt het magnetisme
hiervan de polen van de magneetjes in een richting, zodat ze met elkaar
een sterker veld zullen vormen dan dat in fig. 9.
Hoe harder het metaal is, des te moeilijker zijn de moleculen te richten. *
Ze veranderen dan echter na het magnetiseren niet meer zo gemakke
lijk van richting. Het staal behoudt dus het magnetisme. Bij een
zachte staalsoort zullen de meeste moleculen na het magnetiseren weer
van richting veranderen op een klein gedeelte na. Zacht staal blijft dus
na de magnetisering slechts zwak magnetisch.
Remanent magnetisme. Zacht staal (uitgegloeid staal, z.g. weekijzer),

i
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i
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niklcel en cobalt kan men magnetisch maken, b.v. door er een permanente
magneet tegenaan te houden; deze drie metalen zijn slechts zwak te
magnetiseren. Verwijdert men de magneet, dan verliest zachtstaal het
magnetisme bijna geheel; de hoeveelheid, die overblijft, heet nablijvend, achterblijvend of remanent magnetisme, Een
stalen kern, waartegen een magneet wordt gehouden, zal stukjes
weekstaal en staalvijlsel aantrekken (fig. 11). Na verwijdering van de

Fig. 12.

magneet zullen de zware stukjes staal van de kern vallen, doch een
hoeveelheid staalvijlsel blijft, tengevolge van het remanente magnetisme,
aangetrokken (fig. 12). Hoe harder de staalsoort, des te sterker het
remanente magnetisme.
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Fig. 15.
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Fig. 16.

Magnetisch spectrum. Brengt men een magneet onder een blad papier
of een glazen plaat (fig. 13), die is bestrooid met staalvijlsel, dan
ran gschikken de deeltjes zich volgens bepaalde lijnen. De lijnen verlopen
van pool tot pool en heten k r a c h 11 ij n e n; ze vormen te zamen een
figuur, die men het spectrum van de magneet noemt.
Permanent magnetisme. Een harde staalsoort blijft na het magneti
seren zeer lang magnetisch; men spreekt in dit verband van perma
nent magnetisme. Een krachtige magneet, die het magnetisme
zeer lang behoudt, is moeilijk te ontmagnetiseren. Genoemde eiaen-
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schappen hangen voornamelijk samen met de hardheid van het staal;
men vervaardigt voor magneten speciale staallegeringen 1). De oudste
legering voor dit doel, het wolf raamstaal, leent zich slechts voor
het maken van zwakke magneten (zie de fig. 1, 2, 11, 13, 14, 15 en 17).

Een veel sterker magnetisme verkrijgt men door toepassing van c o b a 11staal — een legering van staal en cöbalt (het laatste tot een gehalte
van 40%). Magneten, vervaardigd uit aluminium-nik-kelstaal, aluminium-nikkel-cobaltstaal, z.g. alnico en ticonal, een
legering van titaan, cobalt, nikkel en aluminium, overtreffen de cobaltstalen magneten in alle opzichten. Ze bezitten een groot permanent mag
netisme en worden gebruikt voor magnetische klauwplaten bij draai-,
schaaf- en freesbanken, alsmede voor rijwiel- en dynamozaklantaarns en
voor permanent-dynamische luidsprekers. De in fig. 17 afgebeelde ticonal
luidsprekermagneet draagt niet minder dan 1000 X het eigen gewicht
nl. een ouderwetse wolfraamstalen magneet met anker en belasting.
Het magnetiseren van permanente magneten geschiedt door middel van
een sterke electromagneet, zoals dit b.v. is aangegeven in fig. 18.
De polen van wolfraamstalen magneten bevinden zich altijd aan de
uiteinden. Bij magneten uit alnico of ticonal behoeven de polen echter
niet lichamelijk te zijn. Zo kunnen b.v. op de omtrek van een cilindrisch
anker (zié het anker van de knijpdynamo in fig. 149 op bladzijde 58)
acht polen worden gemagnetiseerd. Van een der verouderde soorten van
magneetstaal zouden ook de moluculen tussen de polen worden gericht
en de krachtlijnen over het metaal verlopen inplaats van buiten de mag-

1

!

• 1) Een legering is een samenstelling van verschillende metalen; staal
legeringen bevatten behalve staal (ijzer) ook koolstof.

1
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neet om te gaan. Een wolfraamstalen magneet zonder lichamelijke polen
verliest dan ook direct na de magnetisering het magnetisme. De mole
culaire krachten van de harde legeringen der moderne magneten zijn
zeer groot. Om deze magneten te magnetiseren heeft men grote electromagneten nodig.
Magneten uit alnico en ticonal worden als blok-, ring- (fig. 16) of
cilindermagneten uitgevoerd.
Het magnetisme in ijzer en staal is enige duizenden malen sterker
dan in lucht, daarom moet de weg door de lucht voor de krachtlijnen
zo kort mogelijk zijn. Wolfraamstalen magneten (zie de fig. 11, 14, 15 en
17) worden om deze reden dikwijls als hoefmagneet uitgevoerd; fig. 14
geeft ons het spectrum van de ringvormige hoefmagneet voor een draaispoelmeter. De fig. 15, 16 en 18 zijn afbeeldingen van luidsprekermagneten; het niet dik getekende deel der figuren bestaat’ uit zacht staal.

PLAAT

CHASSIS

Fig. 19 toont ons tot welke sterkte men een cobaltstalen magneet
kan magnetiseren. Een platte buigtang wordt met de voorzijde zo
krachtig aangetrokken, dat men de gehele magneet aan de tang kan
oplichten.
Het magneetsysteem van een electrodynamische (z.g. permanentdynamische) luidspreker in fig. 20 bevat een ringmagneet uit ticonal.
die in de figuur dik getekend is. De polen worden gemagnetiseerd aan
het boven- en ondervlak van de ticonal ring. De poolschoenen van het
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systeem bestaan uit een ring en een ronde plaat met een pen uit zacht
staal. De magneet heeft drie groeven aan de buitenzijde. De poolschoenen en de magneet worden met behulp van drie moerbouten en een
driekante plaat op het luidsprekerchassis gemonteerd. De opening tussen
de ring en de pen, de luchtspleet, is door middel van een messingen busje
aan de achterzijde beveiligd tegen stof en staalvijlsel of -schraapsel.
Stalen deeltjes worden nl. direct in de luchtspleet getrokken en zijn
daaruit vrij moeilijk te verwijderen.
Een magneet, waarvan de polen zich niet vlak bij elkaar bevinden,
verliest na het magnetiseren spoedig het magnetisme; dit is in het bij
zonder het geval bij aluminium-nikkelstaal, cobaltstaal, alnico en ticonaf.
Om deze reden mag men het magneetsysteem van een permanent-dynamische luidspreker, zoals in fig. 20, onder geen enkele voorwaarde
demonteren. Het is noodzakelijk na het magnetiseren over de magneetpolen van open .magneten een stuk weekstaal — het sluitstuk —
te plaatsen of de magneet (b.v. die in fig. 20) geheel gemonteerd te
magnetiseren. Het sluitstuk moet van de magneet worden afgeschoven, omdat de magneet zwakker wordt als men het anker van de
magneet trekt.
Ferro-, para- en diamagnetisme. De magnetische verschijnselen zijn
het sterkst bij ijzer en staal. Een stalen staaf, opgehangen tussen de
polen van een permanente magneet, plaatst zich in de richting van de
polen. Ijzer en staal zijn ferro-magnetisch (ferro = ijzer).
Chroom, nikkel en cobalt, verscheidene ertsen en metaalzouten bezitten
genoemde eigenschappen eveneens, doch in mindere mate; ze heten
para-magnetisch. De dia-magnetische stoffen zoals bismuth, antimoon,
zink en lood, reageren wel op de afstoting, doch niet op de aantrekking
van het magnetisme. Een staafje bismuth, dat tussen de polen van een
magneet is opgeha’ngen, plaatst zich loodrecht op de verbindingslijn
der polen.
i

MECHANISCHE ARBEID EN VERMOGEN.
Mechanische arbeid wordt verricht bij het verplaatsen van een voor
werp, het hijsen van een last of het opheffen van een gewicht
(zie de fig. 21 tot 25). De kracht, nodig om een voorwerp te ver
plaatsen, hangt af van het gewicht en de wrijving, die een lichaam
ondervindt; de figuren 21 en 22 tonen aan, dat een zelfde voorwerp
veel lastiger is te verplaatsen wanneer er grote wrijving optreedt, dan
bij geringe wrijving.
De eenheid van mechanische arbeid is de k i 1 o g r a m m e t e r, af
gekort kgm. Verplaatsen we een voorwerp over een afstand van 1 m
met een kracht van 1 kg, of heffen we een gewicht van 1 kg 1 m op
(fig. 23), dan wordt er een arbeid verricht van 1 kgm. Hijst men een
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last van 50 kg 10 m op, dan is daarvoor een arbeid nodig van 500 kgm
(fig. 24).

sn

\

iVg.

14 m.

lOm
\
*s|

r
Fig. 23.

Fig. 24.

i

Fig. 25.

Het mechanische vermogen is de arbeid, die wordt verricht per
secunde; de eenheid van mechanisch vermogen is de kilogrammeter
per secunde (kgm/sec). Bij het ophijsen van een 3000 kg zware last tot
14 m hoogte in 70 sec (fig. 25) wordt een arbeid van 3000 X 14 =
42000 kgm verricht, dus per secunde een arbeid van 600 kgm; het ver
mogen is dan 600 kgm/sec.
In de practijk gebruikt men als eenheid van vermogen de paardek r a c h t of pk (1 pk = 75 kgm/sec). Het vermogen van de hijs600
inrichting in fig. 25 bedraagt dus ^ ■= 8 pk.
ELECTRICITEIT, GELEIDERS EN ELECTRISCHE STROOM.
Het wezen van de electriciteit kan men zich moeilijk voorstellen, om
dat het hier geen stof betreft, die zichtbaar of tastbaar is of pp
een andere wijze is waar te nemen. De electriciteit bestaat, naar men
veronderstelt, uit zeer kleine deeltjes, electronen genaamd. Deze
kunnen arbeid overbrengen door het inwendige van bepaalde stoffen —
geleiders. Met een zaklantaarnbatterij en een meetinstrument
(fig. 26) kunnen we b.v. aantonen, dat het metaal van een schroevedraaier geleidt.
Electriciteit kan men het best met water vergelijken, omdat water
ook uit kleine deeltjes bestaat, die zich gemakkelijk verplaatsen. Een
waterstroom is een verplaatsing van waterdeeltjes, een beweging
van electronen noemen we een electrische stroom. Als in
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een der communicerende vaten (fig. 28) water wordt gegoten, ontstaat
er in de verbindingsbuis een waterstroom; op soortgelijke wijze vloeit
door een geleider (fig. 29) een electrische stroom, wanneer er aan één
zijde electronen worden „ingebracht”.
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Fig. 28.
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Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 29.

Tot de stoffen, die de electrische stroom geleiden, behoren de metalen,
de metaallegeringen, kool, grafiet, de vloeibare zuren en de oplossingen
van basen, zuren en zouten (b.v. zoutzuur, zwavelzuur, salmiakzout
of soda in water).
Zilver is de beste geleider; het oxydeert slechts in geringe mate en
wordt daarom toegepast voor het bewikkelen van spoeltjes met zo’n
geringe draaddikte, dat bij gebruik van koperdraad het oxyderen van
het metaal ongunstige invloed zou hebben op de weerstand of dat er
kans op doorroesten bestaat. Het oxyde van zilver is, in tegenstelling
met dat van andere metalen, geleidend; dit is de reden, dat men b.v.
schakelaarcontacten in radiotoestellen van zilver maakt.
Koper geleidt niet zo goed als zilver, doch wordt vanwege de lagere
prijs meer toegepast b.v. voor radioantennes (fig. 30) en aardleidingen
(fig. 31).
Aluminium behoort ook tot de goede geleiders en wordt om het ge
ringe soortelijke gewicht in sommige gevallen gebruikt.
Messing, een legering van koper en zink, is gemakkelijk te bewer
ken. Dit is eveneens het geval met brons, een legering van koper
en tin. Tijdens het samensmelten van sommige bronssoorten voegt men
wel silicium toe; siliciumbronsdraad is zeer hard en wordt
o.a. voor antennes gebruikt.
Staal is een minder goede geleider; de roestvorming aan de opper
vlakte bemoeilijkt de stroomovergang van de onderdelen op elkaar.
Chassis voor radiotoestellen worden dikwijls van staal vervaardigd
en aan de oppervlakte met een beter geleidende laag (b .v. cadmium)
bedekt (zie fig. 65, bladz. 30).
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ISOLATOREN.
Stoffen, die de electriciteit niet geleiden, heten isolatoren; in
fig. 27 kan men zien, dat het schroevedraaierheft isoleert. De radioantenne (fig. 30) bestaat uit een geleider — a — (siliciumbrons•draad), geïsoleerd door een aantal porseleinen *) of glazen isolatoren —
e —. De overspanningsb e v e i 1 i g i n g
v — in dezelfde
figuur bevat als geleiders: messing doorvoerbouten, moeren, contacten,
enz.; voor de isolerende delen zijn glas en kunsthars gebruikt.
Voor aardleidingen van radiotoestellen verdient het gebruik van geisoleerd koperdraad aanbeveling (fig. 31); deze draadsoort heeft een
vertind koperen kern, omgeven door rubber en een g e p a raf
fineerde katoen omvlechting als isolatie (RD). Figuur
■

i

I

I?
Fig. 31.

32 toont ons een doorvoerisolator van steatiet (gebrande speksteen) met
glazen doorvoerbuis — d —, daarnaast de geleidende doorvoerbout
— b —. De trimmer, in fig. 33 afgebeeld, wordt veel in radio
toestellen toegepast en bestaat uit een onderstuk van frequentiet
(steatiet), waarop verende koperen plaatjes zijn gemonteerd met een
plaatje mica er tussen. Met de stelmoer regelt men de afstand der
koperen plaatjes.
Enige practische voorbeelden van geleiders en isolatoren geven ons
de fig. 34, 35 en 36. De eerste is een ongeïsoleerde buigtang, de z.g.
rondtang, waarmede men oogjes aan draadkernen buigt; het
oogje dient rechtsom onder een schroef of
moer te worden geplaatst, zodat het bij het aandraaien
niet opengaat. Het vastzetten van schroeven en moertjes behoort niet
onder spanning te geschieden; wanneer het toch noodzakelijk
is, bedienen we ons van een geïsoleerde tang (fig. 35) of schroevedraaier. De schroevedraaier in fig. 36 heeft verende uiteinden, die
zich in de zaagsnede van de schroef vastklemmen; op deze wijze kan men
a) z.g. ei- of oorisolatoren.
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Katoen wordt vervaardigd uit het zaadpluis van de vrucht van de katoenplant.
Linnen weeft men van garen, vervaardigd uit de gedroogde bastvezels van de
vlasplant.
Zjjde. Het spinsel van de zijderups wordt van de cocons afgewikkeld en tot
een draad gesponnen; hiervan worden de weefsels gemaakt. De hierboven
behandelde stoffen (textielstoffen) gebruiken we in de electrotechniek als omspinning van geleiders (bobinedraad) als band en als doek. Zijde is een uit
stekende isolator, vooral voor radio-onderdelen.
Papier maakt men van textielafval (lompenpapier), van cellulose of halfstof,
die uit fijn gemalen hout wordt verkregen.
Prespaan is een glanzende taaie papiersoort van donkerbruine kleur; het wordt
op soortgelijke wijze als papier vervaardigd uit de vezels van tropische planten.
Leerpapier. De vezels van bepaalde planten ondergaan een langdurig process in
verschillende, geleidelijk minder sterk wordende zuuroplossisngen. Zo ontstaat
een papiermassa, die zo lang met water wordt gespoeld, totdat alle zuurbestanddelen zijn verdwenen. Leerpapier is geen bijzonder goede isolator, doch
het is vrij sterk.

\

Asbest is een mineraal (delfstof), dat als vezelige stukjes wordt gevonden. Van
de vezels twijnt men garens en hiervan worden de weefsels vervaardigd. Het
materiaal is onbrandbaar en bestand tegen hitte.
Glas vindt in de electro- en radiotechniek een uitgebreide toepassing. Potas,
soda, zand en zinkoxyde vormen de voornaamste bestanddelen, terwijl er ver
schillende stoffen, o.a. loódmenie, koper-, ijzeroxyde, enz. worden toegevoegd
om het glas bijzondere eigenschappen te geven en zo nodig kleurloos te maken.
De vervaardiging van glazen voorwerpen geschiedt na het smelten door blazen,
gieten, trekken of persen.

..

Porselein bestaat voor ongeveer de helft uit Chinese klei'), voor een vierde ge
deelte uit kalk en voor de rest uit zeer zuiver zand (kwarts). Deze stoffen wor
den vermengd, door spoelen gereinigd, gevormd en gedroogd. Daarna ondergaan
de vormstukken een gloeiproces, waardoor ze hun hardheid verkrijgen. Door
onderdompeling in dunne porseleinoplossingen vult men de poriën op en gloeit
vervolgens de onderdelen bij een hoge temperatuur in de porseleinoven. Bij
deze bewerking gaat het porselein aan de oppervlakte over in een onporeuze
stof (het glazuur).
Steatiet of frequentiet wordt op soortgelijke wijze als porselein vervaardigd uit
gemalen speksteen, een delfstof, die in ongebrande toestand gemakkelijk is te
bewerken (snijden, boren en draaien). Dit materiaal heeft het voordeel, dat het
tijdens de gloeiprocessen niet krimpt; het leent zich bijzonder voor de vervaar
diging van radio-onderdelen.
Rubber. De melksappen (latex) van tropische bomen worden afgetapt en in
gedampt; de ruwe rubber wordt langs mechanische of scheikundige weg van
ds bijmengsels afgescheiden. Daarna vermengt men de rubber gelijkmatig met
zwavel, geeft 'er de juiste vorm aan en verhit de voorwerpen (vulcaniseren).
De zwavél -verbindt zich dan met de rubber en deze gaat van een plastische
(kneedbare) in een elastische stof over. Door toevoeging van ca 35 °/o zwavel
ontstaat er na langdurig vulcaniseren een harde stof van zwarte kleur, eboniet
genaamd, die vroeger in de radiotechniek als frontplaat voor ontvangtoestellen
werd toegepast.
i)
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Kunstharsen. Ze zijn onder verschillende fabrieksnamen als Bakeliet, Philite,
Hajaliet, Texolite, enz. in de handel. Het zijn scheikundige verbindingen van
phenol of cresol met formaldehyd of paraformaldehyd, die een condensatieproce-;
ondergaan en met houtmeel worden vermengd. De fabricage van voorwerpen
uit kunsthars geschiedt door persen onder verwarming en hoge druk. Het
materiaal wordt in alle mogelijke kleuren en als doorzichtige stof (die door
vermengen met paraformaldehyd is verkregen) in de handel gebracht. Hardpapier bestaat uit papierlagen, in kunsthars gedrenkt en onder verwarming
samengeperst. De fabrieksnamen zijn Pertinax, Turboniet enz. Textielweefsels,
op soortgelijke wijze geïmpregneerd, vormen een sterke isolatiestof (hardweefsel), die onder de namen Philitax, Celeron, Novotext enz. bekend is. De
beide laatstgenoemde materialen zijn in plaatvorm verkrijgbaar in dikten van
0,1 tot 10 mm, terwijl haidpapier ook als buis en staaf wordt geleverd.
Celluloid en ccllon. Cellulose, die door verhitting van planten- of houtvezels
in salpeterzuur is verkregen — z.g. nitrocellulose — vormt, na oplossing in
alcohol en vermenging met kamfer, het zeer brand- en ontplofbare celluloid.
Behandelt men de vezels met azijnzuur en bewerkt men ze verder als celluloid,
dan ontstaat er cellon, dat in vele opzichten met celluloid overeenkomt, doch
onbrandbaar is. Van beide stoffen worden verbruiksvoorwerpen vervaardigd
of ze worden als plaatmateriaal met zeer geringe dikte (film) in de handel
gebracht.
Paraffine. Voor het impregneren (drenken) van spoelen ter isolatie gebruikt
men dikwijls paraffine. Dit is een aardolieproduct (een delfstof dus) van witte
kleur, dat bij ca 60° C smelt.
Aardwas (ceresine, ozokeriet) wordt o.a. als klompen in verbinding met bruin
kool of aardolie gevonden. Het wordt in de radiotechniek als impregneermiddel
gebruikt.
Was. In de electrotechniek gebruikt men was voor het impregneren van katoen,
papier en linnen. Meestal past men hiervoor zuivere bijenwas toe, in enkele
gevallen wordt de was met paraffine vermengd. Zuivere was is echter vrij
taai en breekt bij het buigen van geïmpregneerde stoffen niet zo spoedig als
paraffine.
Isolatielak. De juiste samenstelling van isolatielakken is meestal een fabrieks
geheim. De voornaamste bestanddelen zijn enige oliesoorten, bitumineuze stof
fen, terwijl ook lakken uit kunsthars (synthetische lakken) veel worden toe
gepast. Het verdunnen van de isolatielakken geschiedt met benzine of benzol.
Olielinnen, -zijde en -papier. Deze stoffen zijn in isolatielak gedrenkt en zijn
als vellen en band in de handel verkrijgbaar. De bandweefsels worden meestal
diagonaal gesneden, opdat ze sterker zijn. Olielinnen heeft een zwarte of gele
kleur; zijde en papier zijn bruin.
Mica, een delfstof, wordt gevonden in klompen van verschillende grootte, die
tot doorzichtige platen van zeer geringe dikte kunnen worden gespleten. Het is
een uitstekende isolatie, die goed tegen warmte bestand is.
Micaniet bestaat uit met isolatielak samengeplakte micaschilfers; Micafolium
uit micaschilfers, die op een laag papier zijn geplakt. Het voordeel van deze
isolatiestoffen is, dat men ze na verwarming kan buigen; de papierlaag van
micafolium moet bij het buigen aan de buitenzijde worden gehouden om schil
feren te voorkomen.
Micalex verkrijgen we door glas met kleine deeltjes mica samen te smelten.
Het materiaal is vrij goed bewerkbaar (zagen, boren enz.).

I
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gemakkelijk schroefjes in moeilijk bereikbare delen van een radiotoestel
op hun plaats brengen. De isolatie bestaat uit b.v. kunsthars of cellon.
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ELECTRISCHE LADING EN POLARITEIT.
De electrische lading van een glazen staaf, die men heeft gewreven
met een zijden doek, kan worden aangetoond volgens fig. 37. Een vlier-
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Fig. 34.

pitballetje is met een zijden draad opgehangen aan een statief. De
geladén staaf.-trekt het vlierpitballetje aan , om het direct daarna weer
/ *.
n

&

Fig. 37.

Fig. 38.

Fig. 39.

af te stoten (zie fig. 38). De vlierpit heeft een lading gekregen, gelijk
aan die van de staaf, zodat hier geldt: gelijknamige ladingen stoten
elkaar af. Het balletje wordt nu echter wel aangetrokken door een

!
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ebonieten staaf, die men heeft gewreven met een wollen lap (fig. 39).
De lading van de ebonieten staaf moet dus ongelijknamig zijn aan die
van de vlierpit en de glazen staaf, want als gelijknamige ladingen elkaar
afstoten, zullen ongelijknamige ladingen elkaar aantrekken. Men noemt
de ladingstoestand van het glas positief en die van het eboniet
negatief. De electronen hebben een negatieve lading. Ze vormen
een deel van de atomen, waaruit de stoffen zijn opgebouwd. De
rest der atomen is positief (atoomrest of ion). Bij het wrijven van
de glazen staaf onttrekt de doek electronen aan het glasoppervlak (de
doek blijkt na het wrijven negatief te zijn), zodat de positieve atoomresten de overhand hebben. Door het wrijven van de ebonieten staaf
gaan er electronen van de doek over op het eboniet en geven de staaf
een negatieve lading.
THERMISCHE EMISSIE EN RICHTING VAN DE
ELECTRISCHE STROOM.
Door de glazen ballon van een electrische gloeilamp (zie de fig. 40
en 41), is vacuumdicht een draadje met een klein plaatje of cilindertje
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Fig. 40.
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Fig. 41.

\ ae anode; gemonteerd; de gloeidraad heet hier kathode. Worden
deze electroden op een gelijkstroombron aangesloten, dan zal, onver
schillig met welke polen ze zijn Verbonden, de meter in de anodeketen
niet uitslaan en er dus geen stroom in die keten vloeien, zolang de lamp
niet brandt. Wanneer men echter de lamp laat branden en de anode
met de positieve pool van de spanningsbron verbindt, terwijl de kathode
wordt aangesloten op de negatieve pool, slaat de meter wel uit (fig. 40).
Er gaat dus een stroom door het vacuum van de gloeilamp. Als de
anode met de 'negatieve pool is verbonden en de kathode met de posi
tieve pool, heeft er geen stroomdoorgang plaats (fig. 41). Het verschijn
sel werd het eerst waargenomen door Edison en men heeft het naar
hem genoemd: ,,Edisoneffect .
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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De gloeiende draad zendt behalve warmte en licht (dit zijn electrische
trillingen) ook electronen uit (thermische emissie). Ze kunnen zich
alleen verplaatsen van de kathode naar de anode, omdat
de eerstgenoemde ze uitzendt (emitteert). De electronen worden
door de positieve anode aangetrokken, terwijl de negatieve kathode ze
afstoot. Hieruit volgt: de electronen gaan van de negatieve naar de
positieve pool.
Ook omdat we de electronen een negatieve lading toekennen, zullen
ze volgens logische begrippen van de —pool naar de +pool moeten
gaan. De positieve pool trekt de electronen aan en de negatieve stoot ze
af (fig. 42). In de negatieve pool is dus een opeenhoping van negatieve
electronen (zie de figuur).

-k
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Fig. 42.

Men heeft echter altijd aangenomen, dat de electriciteit stroomt van
de positieve naar de negatieve pool nl. van het te veel (pos.) naar het
te weinig (neg.). Het komt er in de practijk in vele gevallen weinig op
aan in welke richting de stroom vloeit; dikwijls stelt men bij het volgen
van een schema in de electrotechniek, wanneer er geen polen zijn aan. gegeven, zelf willekeurig een positieve en een negatieve pool. We
kunnen de richting van de stroom evenmin zien als de electriciteit
zelve. Stroomrichting betekent dus meestal niet anders dan het maken
van een afspraalc. Men zegt in dit verband ook wel:
de electronen gaan van de negatieve naar de positieve pool.
de electrische stroom vloeit van -f- naar —, of:
stroomrichting en electronenrichting zijn tegengesteld.
WEERSTAND VAN GELEIDERS.
De weerstand van een geleider is de tegenstand, die de stof aan de
electrische stroom biedt en wordt aangegeven met de letter R. Bij temperatuursstijging neemt bij de meeste metalen de weerstand toe; kool
daarentegen krijgt bij verwarming een lagere weerstand. Koper heeft
een lage weerstand; zilver bezit de laagste weerstand van de metalen.
Sommige metaallegeringen hebben in verhouding tot koper een hoge
weerstand, men noemt ze weerstandsmaterial e n. Hieronder
hebben wij de voornaamste aangegeven:
Nieuwzilver of nikkeline is een weerstandsmateriaal, dat
bestaat uit 54% koper, 26% nikkel en 20% tin. Manganine uit
84% koper, 12% mangaan en 4 % nikkel. Cons tan taan is een
samensmelting van 60% koper en 40% nikkel. De weerstand van manganine en constantaan verandert niet bij temperatuurswisseling. Van de
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weerstandsmaterialen heeft nich room of chroomnikkel, een
legering van 85% nikkel en 15% chroom, de hoogste weerstand. Dit
materiaal dient in de radiotechniek voor het maken van vaste weer
standen (fig. 103, blz. 42) en regelweerstanden (fig. 104, blz. 42).
De weerstand van een geleider is evenredig met de lengte. Maken we
een metaaldraad 2 X zo kort, dan behoeft de stroom slechts een 2 X
zo korte weg af te leggen (zie fig. 43) en ondervindt 2 X -zoveel
weerstand.
De weerstand van een geleider is omgekeerd evenredig met de door
snede, dit is het oppervlak van een haaks doorgesneden draad •)> aan
gegeven in mm2. Een draad met een 4 X zo grote doorsnede heeft een
4 X zo kleine weerstand, want de stroom doorloopt een 4 X zo ruime
weg. Eig. 44 toont ons dit voor een ronde, fig. 45 voor een vier-

Fig. 43.

Fig. ,45.

kante geleider. Van koperdraad voor verbindingsleidingen (b.v. naar
motoren, lampen, radiotoestellen enz.)
z.g. RD — wordt altijd de
doorsnede opgegeven. De handelsmaten zijn als volgt: 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 4 - 6 - 10 „ 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 185 - 240 mm2.
De eenheid van weerstand is de ohm. 2) Ter afkorting dient de let
ter Ü (omega).
SOORTELIJKE WEERSTAND.
Niet alle geleiders laten de stroom in dezelfde mate door;
hun weerstand is verschillend. Daarom moet men voor elke ge
leidende stof vaststellen, hoeveel weerstand een draad van 1 m lengte
en 1 mm2 doorsnede bezit. P.eze weerstand heeft betrekking op de
soort van dit materiaal en heet de s o o r t e 1 ij k e weerstand,
SW = P (rho).
De tabel op bladzijde 20 geeft de soortelijke weerstand aan van de
voornaamste geleiders.
i) De diameter van een draad kan men meten met een schuif maat of micro
meter, de doorsnede moet men echter berekenen.
-) De eenheid van weerstand is vastgelegd in de weerstand van het kwik in
een glazen buis met een inwendige doorsnede van 1 mm- en 1063 mm lengte.

20
De berekening van de weerstand van b.v. 16 m nikkelinedraad van
4 mm2 kan op de volgende wijze geschieden:
1 m nikkelinedraad van 1 mm2 doorsnede heeft 0,42 O weerstand,
„ 16X0,42 = 6,72 O
,, 1 mm2
16 m
weerstand.
6,72
= 1.68 O
16 m nikkelinedraad van 4 mm2 doorsnede heeft
4
weerstand,
SOORTELIJKE WEERSTAND
Aluminium
Bismuth
Cadmium
Constantaan
Goud
Koper
Kwikzilver
Messing
Nichroom
Nikkel
Nikkeline
Platina
Tin
Staal
de
Wolfraam
Zilver
Zink

0,12-0,23 (afh. van
hoeveelheid koolstof)

0,03
1,1-1,4
0,068
0,48
0,021
0,0175
0,94
0,07
1,05
0,12
0,42
0,09-0,12
0,13
0,12
0,056
0,016
0,06

en de bepaling van de weerstand van 60 m nichroomdraad van 0,5 mm2:
1 m nichroomdraad van 1 mm2 doorsnede heeft 1,05 O weerstand,
60 m
mm2
60 X 1,05 = 63 a
o
weerstand,
63
60 m
,, 0,5 mm2
= 126 0
" 0,5
weerstand.
Ten slotte de weerstand van 800 m koperdraad van 10 mm2:
1 m koperdraad van 1 mm2 heeft 0,0175 Q weerstand,
100 m
1 mm2
1,75
o
800 m
1 mm2
14
Q
800 m
10 mm2
1,4
a
rr

*r
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ELECTROMAGNETISME.
Rondom een stroomvoerende geleider en in een stroomvoerende draadspoel of solenoïde ontstaat een magnetisch veld. Brengen we een
kompas bij een solenoïde, waarin de stroom linksom vloeit (fig. 46),
dan blijkt de noordpool naar ons toe gericht te zijn. Uit de fig uur blijkt,
dat de veldrichting ook met de rechterhandregel (greepregel) kan worden bepaald. De greepregel luidt: houden we de rechterhand met de
binnenzijde naar de winding gekeerd en de vingertoppen in de stroom
richting, dan wijst de gestrekte duim de noordpool aan.

z
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49.

Wanneer er in een solenoïde een weekstalen kern wordt geplaatst,
dan zal het magnetisme veel sterker zijn; het geheel heet electromagneet (fig. 47). De kwaliteit van het staal is hierbij van grote in
vloed op de sterkte van het magnetisme; voor magnetische doeleinden
worden speciale staalsoorten vervaardigd, t.w. dynamogietstaal
en dynamoplaat of transformatorenplaat. Het laatste
is o.a. onder de naam Stalloy, een legering van staal, koolstof, sili
cium, mangaan en fosfor, in de handel. Bij gebruik van een
kern uit Stalloy wordt een veel sterker magnetisch veld verkregen dan
met andere staalsoorten. Voor kleine magneten,, b.v. in electrische
schellen en als poolschoenen bij luidsprekers, past men uitgegloeid staal,
z.g. zacht staal toe. Het staal wordt hiertoe in het vuur geelgloeiend gemaakt en onder de as gelegd, waarin het zeer langzaam
afkoelt.
Fig. 48 toont ons een toepassing van magnetisme: een doostelefoon,
die in de radiotechniek wordt gebruikt. De doostelefoon bestaat uit
een permanente magneet met poolschoenen van zacht staal. Om de poolschoenen bevinden zich spoeltjes van zeer dun emailledraad. Het geheel
wordt in een doos gemonteerd en afgesloten met een z.g. oorschelp,
die een zacht stalen (Stalloy) trilplaat of m e m b r a a n op de doosrand
klemt. In fig. 49 is de doorsnede over een bekrachtigde luidsprekermagneet (electrodynamische luidspreker) afgebeeld. De draden worden hierbij in lagen (wikkellagen) op een geïsoleerde koker of spoel-

22
houder gewikkeld, de wikkellagen zijn onderling door dun olielinnen of
oliepapier geïsoleerd. Binnen de spoelhouder is de stalen kern aan
gebracht.
De isolatie van geleidingsdraden voor electrische en radiospoelen
(z.g. spoelen- of bobinedraad) bestaat dikwijls uit een omspinning van
z ij d e, die beter isoleert dan katoen en voor radiodoeleinden minder
verliezen geeft. In vele gevallen kan men met emailledraad vol
staan; de isolatie bij emailledraad verkrijgen we door de koperdraden
met lak te overtrekken en ze vervolgens in een oven te moffelen. Deze
bewerking vormt een uiterst dunne laag en wordt meermalen, soms zelfs
25 maal, herhaald.
Diameter Doorsnede Weerstand Gewicht
in mm
in mm2 in Q per m in g per m

0,03
0,05
0,07
0,10
0,12
0,13
0,15
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00

0,00071
0,00196
0,00385
0,0079
0,0113
0,01327
0,0177
0,0254
0,0314
0,0491
0,071
0,096
0,126
0,1964
0,2827
0,385
0,503
0,6362
0,785
1,77
3,14
4,91
7,07
9,62
12,57

24,7
8,94
4,55
2,22
1,55
1,32
0,99
0,69
0,56
0,356
0,247
0,183
0,139
0.089
0,062
0j0455
0,035
0,0275
0,0223
0,0099
0,0056
0,00356
0,0025
0,00182
0.0014

0,0063
0,018
0,034
0,07
0,101
0,118
0J57
0,226
0,280
0,437
0,629
0,856
1,12
1,75
2,52
3,43
4,67
5,66
7,00
15,73
28,00
43,6
62,89
85,36
111,68

Aantal windingen
per cm2

27500
15700
9000
6400
4750
3460
3100
2250
1890
1110
930
625
494
330
236
178
138
111
90
40
23
15
10
8
6

23
Spoelen met draad, dat is geïsoleerd door katoen of zijde, worden in
vele gevallen met isolerende lak gedrenkt (geïmpregneerd), zodat de
spoel beter isoleert en beter bestand wordt tegen vocht. Bij
gebruik van aan de lucht drogende lak laat men de spoelen
na het impregneren aan de lucht drogen; z.g. ovendrogende
lakken moeten na het impregneren door verhitting in een moffeloven worden gehard. Het impregneren in deze lak en het moffelen geeft
bovendien aan de spoelen een grotere bestendigheid tegen warmte.
Wanneer spoelen tijdens het gebruik niet warm worden, mogen we
ze in was of paraffine drenken; de paraffine wordt gesmolten, de
spoelen worden voorgewarmd en in de isolerende vloeistof onderge
dompeld tot alle lucht uit de spoelen is ontweken.
In sommige gevallen dompelt men de spoelen in gesmolten chatterton,
een mengsel van rubber en bitumen; de spoelen zijn dan bestand tegen
slagwater (b.v. voor neontransformatoren).
Voor radio-ontvangspoelen komt alleen verliesarme was in aanmer
king (b.v. ozokeriet = aardwas).
Van de draadsoorten in deze paragraaf wordt de kernmiddellijn
in mm aangegeven, omdat men in de eerste plaats de diameter moet
weten om te bepalen hoeveel windingen een spoel kan bevatten. Bij
het bepalen van de weerstand, het aantal windingen of het gewicht
van een spoel kan de hiervoor geplaatste tabel van nut zijn. Het
aantal windingen per cm2, in de laatste kolom aangegeven, heeft alleen
betrekking op spoelen met zuiver naast elkaar gewikkelde windingen;
met extra-isolatie (b.v. prespaan of oliepapier) tussen de wikkellagen
is geen rekening gehouden.
ELECTRISCHE ARBEID. STROOMSTERKTE EN SPANNING.
De electriciteit kan men uitstekend gebruiken om op eenvoudige
wijze en met geringe verliezen arbeidsvermogen over te brengen
%

«
'

%
Fig. 50.

Fig. 51.

(transmissie). Fig. 50 geeft ter vergelijking aan, hoe men hetzelfde
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kan doen door middel van water. Het bovenste waterrad — b.v. aan
gedreven door een stpommachine — perst het water door de rechterbuis; de waterdruk doet het onderste rad draaien en het waterrad geeft
arbeid aan een werktuig af. Op deze wijze is het arbeidsvermogen door
een waterstroom overgebracht; hierbij is geen water gebruikt
doch slechts verplaatst, want het water stroomt door de linkerbuis terug.
Vergelijken we nu figuur 51, waarin de transmissie van arbeidsver
mogen door middel van. electriciteit is aangegeven. In de electrische
centrale „pompt” de generator of dynamo de electriciteitsdeeltjes (electronen) door het geleidingsnet en geeft deze het arbeidsvermogen mede,
dat de dynamo van- de aandrijvende benzinemotor heeft ontvangen.
Het door de stroom naar de ventilatormotor overgebrachte electrische
arbeidsvermogen wordt hier weer omgezet in mechanisch vermogen.
Wanneer de electronen, evenals bij het water, in één richting door de
keten stromen, spreken we van gelijkstroom. Ook hierbij wor
den de electronen slechts verplaatst.
De stroomsterkte is afhankelijk van de hoeveelheid electronen, die
per secunde door een geleider vloeit.
Bij water geeft men de stroomsterkte aan in liter per secunde (1/sec).
Vullen we b.v. een kan met een inhoud van 1 1 in 1 sec onder de
kraan (fig. 52), dan bedraagt de sterkte van de waterstroom 1 1/sec.
De hoeveelheid electriciteit (Q) wordt aangegeven in coulombs (C).
De electronen kunnen de electrische arbeid overbrengen met een vrij
geringe snelheid. Ze behoeven zich daarbij slechts over een kleine
afstand te bewegen. We zullen dit met een voorbeeld toelichten. Men
vult bijvoorbeeld een buis van een willekeurige, desnoods grote lengte
en een doorsnede van 1 cm2 geheel met water en voorziet de einden
van passende zuigertjes (zie fig. 53). Wanneer we het voorste zuigertje

met een snelheid van 1 cm/sec omlaagdrukken, gaat het achterste onmiddellijk met dezelfde snelheid omhoog, want water is onsamendrukbaar.
De watermoleculen zijn nu slechts 1 cm verplaatst en wel met een snel
heid van 1 cm/sec.

or
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Het aantal vrije electronen in 1 cm3 koper komt, naar bekend is, over
een met een electriciteitshoeveelheid van 16000 C. Wanneer nu de
stroomsterkte in een geleider met 1 cm2 doorsnede 100 A bedraagt,
wordt er door het metaal per sec 100 C electriciteit verplaatst. Daar
elke cm3 koper 16000 C electronen bevat, behoeven ze zich in het
100
genoemde geval slechts met een snelheid van
r - 0,0063 cm/sec
16 000
te verplaatsen.
Een ander voorbeeld: een stalen buis (fig. 54) van b.v. 1 km
lengte is geheel gevuld met stalen kogeltjes van dezelfde dikte als de
inwendige middellijn van de buis, laten we zeggen 1 cm; dan zitten er
dus 1 000 000 in. Perst men er nu aan het ene einde 1 kogeltje bij, dan
valt er gelijktijdig aan de andere kant een uit. De verstoring verplaatste
zich dus over één km, terwijl ieder kogeltje slechts 1 cm verschoof.
De eenheid van stroomsterkte is de ampère (A); ter afkorting ge
bruikt men de letter I1). Om te bepalen, hoe groot de stroomsterkte
is, die door een keten vloeit, gebruikt men de ampèremeter, waarvan
een model is aangegeven in fig. 55. De stroom doorloopt in de meter
een draadspoel; het tengevolge hiervan opgewekte magnetisme trekt
een weekstalen kerntje naar beneden, waardoor de wijzer uitslaat
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Fig. 55.

en de grootte van de electrische stroom aangeeft. Fig. 56 geeft het
inwendige van een ampèremeter. In de spoel bevinden zich twee zachtstalen plaatjes (zie ook fig. 57); één ervan is beweegbaar en aan de
wijzer bevestigd; door de afstotende werking der gelijknamig gemag
netiseerde plaatjes slaat de wijzer uit. De hiervoor behandelde meters
heten electromagnetische instrumenten. De dempinrichting voorkomt het naschommelen van de wijzer. In fig. 59 zien we,
hoe een ampèremeter in de keten wordt geschakeld, waarin een weerï)" Aan de stroomsterkte, die in een electrolytisch verzilverbad per secunde
1,118 mg zilver neerslaat, kent men de waarde van 1 A toe.
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stand is opgenomen; de ketenstroom doorloopt hierbij de meter (serieschakeling).
Bij de hittedraadmeters is tussen twee punten een metaaldraad ge
spannen (fig. 58). Tussen de metaaldraad en een punt verticaal eronder
is een zijden draad gespannen; tussen deze draad en een veer loopt

een zijden draad in horizontale richting. De laatste is enkele slagen over
een kleine trommel gewikkeld op de as van de wijzer; de veer houdt
de draden strak gespannen.
De electrische stroom doorloopt de metaaldraad; deze zet door de
warmte uit en een punt ervan wordt door de verticale zijdedraad een
wéinig naar beneden getrokken. Tegelijkertijd trekt de horizontale draad
onder invloed van de veer een punt van de verticale naar links en
draait de wijzer over een bepaalde hoek om de as. Hoe groter de stroomsterkte is, des te verder slaat de wijzer uit. Tengevolge van overbelasting
kan de meetdraad smelten. De veer is daarom verbonden met de rechteraansluitklem van de meetdraad; een contact links van de veer staat in
verbinding met de linkerzijde van de draad. Als de stroomsterkte de
maximale waarde overschrijdt, komt de veer tegen het contact en sluit
de meetdraad kort. De meetdraad krimpt door de afkoeling weer in en
de wijzer slaat terug op het nulpunt. Het kortsluitcontact wordt dan
onderbroken, de stroom vloeit door de meetdraad en de wijzer slaat
weer even uit. Aan het schommelen van de wijzer ziet men nu, dat de
meter wordt overbelast.
De dempinrichting bestaat uit een aluminium schijfje op de wijzeras.
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dat zich tussen de polen van een magneet kan bewegen. Hierbij ver
oorzaakt de magneet een remmende werking op het schijfje 1) en voor
komt het naschommelen van de wijzer. Duidelijkheidshalve is de magneet
in de tekening een eind naar rechts geschoven.
Wanneer het waterrad in fig. 50 druk op de waterdeeltjes uit'
oefent, brengen deze arbeidsvermogen over en ontstaat er een water
stroom. De electrische stroom is het gevolg van een electrische druk —
de electromotorische kracht of emk
die door
de generator op de electriciteitsdeeltjes wordt uitgeoefend. Het zal
duidelijk zijn, dat de druk op de rechterzijde van de keten groter is dan
die op de linkerzijde. Het verschil in druk tussen de klemmen van de
dynamo heet spanningsverschil of klemspanning.
De eenheid van spanning is de volt; 1 V doet in een weerstand van
1 ü een stroomsterkte ontstaan van 1 A. Spanning en e m k worden
afgekort met de letter E.
Om de spanning te meten gebruikt men een voltmeter; een
eenvoudig metertype is schematisch aangegeven in fig. 59. Een licht
weekstalen ankertje, draaibaar tussen de polen van een permanente
r.
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magneet, bevindt zich in het midden van een draadspoel. Als er door de
spoel een stroom vloeit, oefent het magnetisme een kracht op het an
kertje uit, zodat dit uit de veldrichting wordt gedraaid en de wijzer
uitslaat. De in fig. 59 afgebeelde meter dient alleen voor gelijkstroom.
Fig. 57 toont ons een electromagnetische voltmeter van hetzelfde type
als de ampèremeter in fig. 56. De wijzer wordt hier door een cilinderveertje (als bij horloges) in de nulstand gebracht. Door middel van het
hefboompje en de schroef in de glazen plaat van de meter kan men de
wijzer op het nulpunt instellen.
Een vcltmeterspoel heeft veel windingen van dun draad (zie de fig.),
l) Zie bladzijde 45.
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dus een hoge weerstand en gebruikt weinig stroom. Voltmeters voor
radiodoeleinden hebben 100—1000 Cl weerstand per volt. De spoel van
een ampèremeter moet weinig weerstand bezitten en wordt daarom met
weinig windingen van dik draad uitgevoerd. De meters volgens de
fig. 55, 56, 57, 58 en 59 kunnen zowel voor volt- als ampèremeter wor
den geconstrueerd. Sommige van deze meters bevatten een spoel met
een stroom- en een spanningswikkeling, zodat deze instrumenten als volten als ampèremeter kunnen worden gebruikt.
We kunnen de spanning en de stroomsterkte meten volgens fig. 64.

Fig. 64.

De ampèremeter wordt in de stroomkring van de gloeilamp geschakeld;
de stroomsterkte bedraagt b.v. 1,6 A. De spanning (110 V) kan men
meten door middel van meetkabels aan de voltmeter met geïsoleerde
contactpennen, die op de klemmen van het verbruikstoestel worden
gehouden. De handvaten der contactpennen zijn voorzien van een
kraag, om te voorkomen dat men in aanraking komt met de onder span
ning staande delen van het toestel. We meten hier de spanning aan
het verbruikstoestel (achter de ampèremeter) evenals in de’ fig. 60 en
61. De voltmeter in fig. 59 geeft de spanning aan tussen de aansluitklemmen van de spanningsbron, — de netspanning. Ook bij deze figuur
is er in de keten een ampèremeter geschakeld.
DE WET VAN OHM.
Een spanning van 1 V doet in een weerstand van 1 Cl een stroom
ontstaan van 1 A (fig. 59). Maken we de spanning aan de weerstand
b.v. 5 X zo groot, dus 5 V, dan zal de stroomsterkte ook vijf maal
zo groot worden nl. 5 A (fig. 60). Immers bij een 5 X zo grote druk
worden ook 5 X zoveel electriciteitsdeeltjes in dezelfde tijd door een
weerstand verplaatst. De stroomsterkte is recht even
redig met de spanning. Maken we de weerstand 10 X zo
groot (dus 10 Cl) bij dezelfde spanning van 5 V, dan worden de elec
triciteitsdeeltjes in 10 X zo sterke mate tegengehouden; er ontstaat een
10 X zo kleine stroomsterkte — in dit geval 0,5 A (zie fig. 61). De

!
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stroomsterkte is omgekeerd evenredig met de
weerstand. Het verband tussen stroomsterkte, spanning en weer
stand heet de wet van Ohm.
Om nu de stroomsterkte te bepalen, die in een metaaldraadlamp
met een weerstand van 880 Cl optreedt, wanneer deze lamp op een
netspanning van 220 V wordt aangesloten, redeneren we als volgt: 1 V
spanning doet in een weerstand van 1 Q een stroomsterkte ontstaan
van 1 A; 220 V veroorzaakt in een weerstand van 1 Q een stroomsterkte
van 220 A; dus veroorzaakt 220 V in een weerstand van 880 Cl een
stroomsterkte van 220 - 1 A

880

4 A’

Hoe groot zal nu de waarde zijn van b.v. een weerstand in een radio
toestel, als hierin bij een spanning van 80 V een stroomsterkte ontstaat
van 20 mA? Welnu, 80 V doet in een weerstand van 1 Cl een stroom
ontstaan van 80 A en dus in een weerstand van 1000
een stroom
van 80 mA. De stroomsterkte is hier 20 mA, dus viermaal zo klein; de
weerstand is dan viermaal zo groot, dus 4000 12.
Het bepalen van de spanning, die in een weerstand van 6 Q een
stroomsterkte doet ontstaan van 2 A, geschiedt op de volgende manier:
om in een weerstand van 1 Ü een stroomsterkte van 2 A te doen ont
staan, is een spanning van 2 V nodig. In dit geval is de weerstand
6 Q, dus 6 X zo groot; deze zal op een spanning van 6 X 2 = 12 V
moeten worden aangesloten.

SCHAKELEN VAN WEERSTANDEN.
Weerstanden kunnen in serie of parallel worden geschakeld.
Bij de serieschakeling sluit men het begin van de eerste weerstand op
de stroombron aan, het einde van de eerste weerstand verbindt men
met het begin van de tweede, het einde van deze weerstand
met het begin van de derde enz. Het einde van de laatste weer
stand wordt weer met de stroombron verbonden. De stroom door
loopt de weerstanden achtereenvolgens en behoudt dus in alle dezelfde
waarde. Schakelen we twee gelijke weerstanden in serie, dan moet de
stroom een tweemaal zo moeilijke weg doorlopen en ondervindt ook
tweemaal zoveel weerstand. Bij serieschakelen is de
totale weerstand gel ij k aan de som van de in
serie geschakelde weerstanden. Om de totale weer
stand te overwinnen, was in dit geval 2 X zoveel spanning nodig, waar
uit volgt: De totale spanning is gel ij k aan de som
der spanningen aan de uiteinden van de a f .zonderlijke weerstanden. Schakelen we een weerstand
van 14 Cl in serie met een van 12 Q (fig. 62), dan moet de stroom eerst
de weerstand van 14 £2 en daarna die van 12 Q. doorlopen, dus in totaal
14 -j- 12 = 26 Cl overwinnen. Is de totale spanning 4 X zo groot als de
totale weerstand, dus 4 X 26 = 104 V, dan ontstaat er een stroom van

30
4 A. De spanning aan de eerste weerstand zal ook 4 X zo groot zijn als
de .eerste' weerstand, dus 4 X 14 = 56 V en die aan de tweede weerstand
4 X 12 = 48 V. Ook hier is de som der takweerstanden gelijk aan de
totale weerstand en die der takspanningen gelijk aan de totale spanning.
De parallelschakeling wordt in de practijk veel toegepast; de
beginpunten der weerstanden worden te zamen met .de ene pool,
de eindpunten niet de andere pool van de spanningsbron verbonden.
Alle weerstanden zijn dus op dezelfde spanning aangesloten. Dit is even
eens het geval met b.v. onze verbruikstoestellen (verlichtingslampen,
motoren, enz.), die wij op het electriciteitsnet aansluiten. De totale
stroom is b ij parallelschakeling gel ij k aan de
som der stromen in de afzonderlijke weersta nden (takweerstanden); dit heet de eerste wet van Kirchhoff.
Om de totale stroom te verkrijgen, moeten we dus de takstromen bij
elkaar optellen.
Schakelen we een weerstand van 4 Q en een van 6 O parallel (fig. 63)
.op een spanning van 48 V, dan is de eerste takstroom 12 A en de tweede
8 A; de totale stroom is dus 20 A en de totale weerstand, volgens de
48
wet van Ohm, 20 ~ 2,4
ELECTROLYSE.
Eig. 65 laat ons zien, op welke wijze een stalen chassis voor een
radiotoestel van een beschermende metaallaag wordt voorzien. Het
chassis wordt tegenover
een plaat cadmium in de
oplossing van een cadmium
bevattende vloeistof . (electrolyt) gehangen. Sluit men
dit bad op een gelijkspan
ning aan, zodat de -stroom
in het electrolyt van de cadmiumplaat (anode) naar het
chassis (kathode) vloeit,
66.
dan worden op dit laatste
kleine cadmiuindeeltjes neergeslagen; ze vormen een roestwerende
laag. Vele fabrieksradiotoestellen zijn met een vercadmiumd chassis
uitgevoerd. Het verchromen, vernikkelen, verzilveren, vergulden, ver
koperen enz. geschiedt op soortgelijke wijze.

t

ELEMENTEN.
In een beker, (fig. 66), gevuld met een oplossing van een zuur of
zout (b.v. verdund zoutzuur of salmiak in water), plaatst men een
koper- en een zinkplaat en sluit deze platen buiten het element op een
meter aan; nu blijkt, dat er een stroom door dé keten vloeit en het element;
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dus een spanning (e m k) opwekt. De stroom wordt veroorzaakt door het
oplossen van het zink in de vloeistof; de koperplaat van het element
vangt de stroom op (kathode) en heet de positieve of + pool; de zinkstaaf is de negatieve of—pool. Het element—Volta-element genaamd—
geeft een spanning van =h 1 V. Tijdens het gebruik vermindert de e m k
tengevolge van de polarisatie. De electrische stroom, die in
het element door de vloeistof gaat, ontleedt nl. het water
in zuurstof en waterstof. De laatste slaat neer op de koper
plaat en vormt met deze een element met een spanning
(polariteit), tegengesteld aan de totale spanning; de
laatste vermindert daardoor in sterke mate. Om de
polarisatie tegen te gaan, gebruikt men als positieve pool
een staaf retortenkool1) en omgeeft haar met een zakje
(buidel), gevuld met bruinsteen2) (fig. 67). Het bruin
steen bevat veel zuurstof, die zich met de waterstof tot
water verbindt. De waterstof kan dan niet op de positieve
pool komen en er ontstaat geen polarisatie. Het droge
e le. ment in fig. 67 heeft als negatieve pool een zinken bus, die het
geheel afsluit. De salmiak is bij dit element in gelatine of ander bind
middel opgelost, de bovenzijde met chatterton of kurk afgesloten; de
koolstaaf steekt even boven de afsluitlaag uit en bevat een koperen dopje
voor het maken van verbindingen of voor contact met het verbruikstoestel, zoals bij de staafbatterij in fig. 87, blz. 36; grote elementen wor
den met schroefverbindingen uitgevoerd. De spanning der droge elemen
ten bedraagt max. 1,45 V (in nieuwe toestand), de maximaal toelaatbare
stroomsterkte hangt af van de grootte der elementen.
SERIESCHAKELING VAN ELEMENTEN.
Om bij gebruik van elementen een hogere span
ning dan van één element te verkrijgen, schakelen
we ze in serie (fig. 68). De — pool van het bovenste
element is in de figuur met de + pool van het mid
delste verbonden en de — pool van dit element met
de + pool van het onderste. De positieve pool van
het bovenste element en de negatieve pool van het
onderste vormen de polen van de gehele b a 11 e r ij.
De totale spanning = dé som der spanningen van de elementen. Fig. 69
toont ons een z.g. rooster-batterij, die uit 5 in serie gescha
kelde elementen bestaat, elk met 1,4 V spanning; dus een totale
spanning van 5 X 1,4 = 7V. Op de linker —pool en op alle + polen
zijn koperen buscontacten gesoldeerd. Met behulp van de contactstoppen
(zie fig. 70) kan nu op verschillende spanningen worden afgetakt. De
J) Retortenkool ontstaat bij de gasfabricage als een roetlaag in de retorten.
2) Bruinsteen of mangaanoxyde is een mangaanerts (MnCte).
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anodebatterii (fig. 71) bevat een veel groter aantal elementjes
en wordt voor spanningen van 45 tot 150 V geleverd. Het aftakken op
verschillende spanningen geschiedt op de bovenomschreven wijze. De

elementen worden gemonteerd in een kartonnen doos en met kartonnen
tussenschotten van elkaar gescheiden; de bovenzijde van de batterij
giet men met chatterton af. Genoemde batterijen vinden toepassing voor
radiotoestellen, op plaatsen waar geen electriciteitsnet aanwezig is zoals
op beurtschepen, verafgelegen boerderijen, landhuizen, enz. en ook voor
draagbare ontvangers.
ACCUMULATOREN.
Een accumulator — kortweg accu — bestaat uit een glazen, ebonieten
of celluloid bak >met verdund zwavelzuur; hierin zijn rastervormige
loden platen geplaatst, die meestal met een loodverbinding zijn opge
vuld. Sluit men de accu gedurende een bepaalde tijd op een gelijkspan
ning aan (pluspool accu op
pluspool stroombron, zie fig.
72) dan zal de stroom, die
door de vloeistof van de ene
plaat naar de andere gaat,
de samenstelling der platen
veranderen (fig. 73 en 74).
De bruine kleur van de
+ plaat gaat aan het einde
van het proces over in zeer
donker bruin, terwijl in de
vloeistof een gasontwikke
ling optreedt. De accumula
tor vormt nu een secundair
element en kan spanning afgeven; men zegt ,,d e accu is g e 1 a d e n”.
tijdens de ontlading gaan de beide platen over in loodsulfaat (fig. 7-3). .
Gedurende de lading gaat de stroom in de accu van de -T pool naar de
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pool, en wordt de zuurrest uit de beide platen losgemaakt. Deze
rest vormt met de waterstof uit het water zwavelzuur; het s g van
de vloeistof s t ij g t. De vrijgekomen zuurstof gaat naar de
positieve pool; hier wordt loodsuperoxyde gevormd. In de negatieve
plaat blijft poreus lood over (zie fig. 73).
Bij de ontlading vloeit de
stroom in de accumulator
van de negatieve pool naar
! <3CÖ - 1 — l®"- I
lood -4
de positieve. Het zwavel
;
zuur wordt ontleed, de wa
;ooü
-.looi- V
’ !ocdI oJfajt
* y.t-r-—
terstof gaat naar de plustiC.ro
cr.r<^rg
pool en vormt met de daarin
.
Fig.
72.
Fig.
-73.
aanwezige zuurstof water,
tengevolge waarvan hetsoortelijke gewicht van het zuur
(zuurdichtheid) daalt. De uit het zwavelzuur vrijgekomen zuurrest
gaat naar de beide platen en zet ze weer in loodsulfaat om, zodat de
accuspanning daalt. Wordt de ontlading te ver doorgezet, dan vormt
zich in de platen te veel loodsulfaat (sulfateren), hetgeen schadelijk is
en de levensduur aanmerkelijk verkort. De klemspanning van de accu
mulator bedraagt aan het einde van de lading 2,7 V per cel; direct na de
lading daalt de spanning tot 2,35 V (de emk). Na de ontlading is de
spanning 1,83 V per cel. Onder geen enkele voorwaarde
mag men nu de accumulator verder ontladen; hij
moet dan juist worden geladen. Daar de laadtoestand
van een accu door de zuurdichtheid wordt bepaald, controleert men dit
dikwijls met een hevelzuurweger (fig. 75). De rubberbal aan de boven
zijde wordt samengeknepen en het slangetje in de accu gebracht. Ver
mindert men nu de druk op de bal, dan wordt het accuzuur in de hevel
gezogen. Het drijvertje (areometer of zuurweger) zakt bij een hoog s.g.
niet zo ver in de vloeistof als bij een laag s.g. Op de hals van de drijver
staat het zuurgewicht, de aanduidingen: ontladen, half ontladen en ge
laden of de kleuren rood, geel, blauw. Het zuurgewicht is echter behalve
van de laadtoestand afhankelijk van de temperatuur. Daarom vinden
soms zuurwegers toepassing, waarin een thermometertje is aangebracht.
De schaal geeft aan, met hoeveel het opgemeten s.g. moet worden- ver
meerderd of verminderd. De spanning van een ontladen accu loopt,
wanneer hij geen stroom levert, weer op tot 2 V; het opmeten van de
klemspanning mag daarom alleen onder belasting geschieden. Fig. 76
toont ons een accumeter, een voltmeter met een spoeltje van lage
weerstand. Dit instrument onttrekt tijdens de controle een tamelijk grote
stroom aan de accu, waardoor bij een ontladen accumulator de spanning
onmiddellijk terugvalt. Het toestel heeft een contact, dat met de vinger
even moet worden ingedrukt, zodat de stroom er slechts korte tijd door
gaat. Dit is nodig om sterke warmteontwikkeling en bederven van de
accu te voorkomen. In fig. 77 is het schema getekend van een meter voor
3
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accumulatoren en elementen. Door middel van een omschakelaar wor
den verschillende belastingsweerstanden aan de meter parallel gescha
keld, zodat de spanningcontróle onder stroomafneming geschiedt.

hJu^w
Fig. 78 geeft een radioaccu (gloeistroomaccu) weer, bestaande uit
twee in serie geschakelde cellen; de batterijspanning is dan ± 4 V. Om

het kromtrekken der positieve platen te voorkomen, heeft men ze tussen
twee negatieve platen van halve dikte opgesteld. Het zuurniveau moet
altijd iets hoger zijn dan de bovenzijde van de platen. De accumulatoren
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zijn voorzien van een porseleinen of glazen vuldop met opening en aan de
bovenzijde met chatterton afgegoten. De capaciteit wordt aangegeven
in ampère-uur (Ah); de meeste gloeistroomaccu’s hebben eèn capaciteit
van 27 Ah bij een ontlading met 0,05 A. Ze worden in dezelfde gevallen
toegepast, als voor de anode-batterijen is opgegeven.
Ten slotte toont fig. 79 ons een alkalische accumulator,
bestaande uit vernikkelde stalen platen, gevuld met staal- en nikkelverbindingen en ondergedompeld in k a 1 i 1 o o g. De spanning is 1,2 V
per cel; het gewicht dezer accu’s is aanmerkelijk lager dan dat van loodaccumulatoren. Bovendien zijn ze beter bestand tegen onregelmatige
ontladingen en overbelasting.
DE WARMTEONTWIKKELING DOOR DE
ELECTRISCHE STROOM.
De electrische stroom en de spanning ontwikkelen warmte bij het
overwinnen van de weerstand in een geleider; tengevolge van de warmte
stijgt de temperatuur.
Toevoerleidingen en electrische apparaten, waarin de stroom geen
warmte behoeft te ontwikkelen (b .v. electromotoren), moeten weinig
weerstand bezitten en de maximale stroomsterkte mag slechts zó hoog
zijn, dat er weinig warmte wordt ontwikkeld. Het omringende materiaal
van de geleiders bij de aanleg in buis of als kabel en van de electromotoren voert de warmte voor het grootste gedeelte af. Nu stijgt de
temperatuur van de toevoerleidingen bij de maximale belasting slechts
weinig. De temperatuur van electromotoren mag tijdens het bedrijf
een hogere waarde bereiken dan van de geleidingen en stijgen tot hand
warmte of zelfs tot boven het kookpunt van water naar gelang van de
samenstelling van de isolatie.
Als toepassing van de warmteontwikkeling van een electrische stroom
noemen we de electrische kachels en lampen. Het in fig. 80 afgebeelde
lampje dient voor de schaalverlichting in radiotoestellen. De stroom
gaat van de schroefhuls door een verbindingsdraad naar de gloeidraad,

Fig. 80.

ontwikkelt daarin warmte en vloeit door de andere verbindingsdraad
naar het geïsoleerde middencontact op de lamphuls terug. De gloei
draad straalt tengevolge van de ontwikkelde warmte licht uit. Om ver
branding te voorkomen, bevindt de draad zich .in een luchtledige glazen
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ballon; de verbindingsdraden gaan door de z.g. kneep van de glas
ballon, waar ze luchtdicht zijn ingesmolten. Het lampje wordt met de
schroefhuls in een lamphouder (fitting) gedraaid en zo via de toevoerJeiding verbonden met de stroombron. Ook in weerstanden (fig. 81),
die in radiotoestellen veel toepassing vinden, ontwikkelt de elec
trische stroom warmte. Bij van draad gewikkelde weerstanden is de
toelaatbare warmteontwikkeling groter dan bij grafietweerstanden;
toch dient men er op te letten, dat het maximale op de weerstanden
aangegeven vermogen niet wordt overschreden. Fig. 82 geeft een
derde voorbeeld van warmteontwikkeling door de electrische stroom,
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nl. de gloeikathode van een radiobuis. In een imetalen (nikkelen
of koperen) buisje, bedekt met een laagje bariumoxyde, bevindt zich een
weerstandsspiraal (gloeidraad). De electrische stroom ontwikkelt in de
gloeidraad warmte, waardoor de gehele kathode gaat gloeien. De gloei
draad is voorzien van tegen hitte bestendige isolatie; het kathodebuisje
moet de warmte goed geleiden.
Een andere toepassing van electrische verwarming is de in fig. 83
getekende electrische soldeerbout. De weerstandsdraden
zijn op een metalen cilinder gewikkeld, de beide wikkellagen zijn
van elkaar en van de cilinder geïsoleerd door mica. Het geheel is
voorzien van een gat, waarin de koperen bout (hier een z.g. hamerbout)
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wordt ondergebracht. In fig. 84 ziet men de toepassing, nl. het sol
deren met een electrische soldeerbout. Het solderen van contacten van
radio-onderdelen mag slechts geschieden met harskernsoldeer
(een buisje van tinsoldeer, dat met hars als vloeimiddel is gevuld) of
met zuurvrije soldeerpasta als vloeimiddel. De bout moet goed vertind
zijn en aan de zijde van het contact worden gehouden, tegen
gesteld aan die, waartegen men het soldeer drukt. De soldeerboutpatroon
in fig. 85 bestaat uit een electro-keramisch isolatiestuk, bewikkeld met
een weerstandsspiraal en omgeven door mica; het geheel is in een
messingen buisje gemonteerd. Bij reparatie aan radiotoestellen kan men
gebruik maken van een verlichte schroevedraaier (fig. 86).
Deze is inwendig van een huls met staafbatterij en gloeilampje voor
zien (fig. 68). Draait men de schroefdop onder aan de schroevedraaier
aan. dan gaat het lampje gloeien en geeft licht bij het werk in een
donker toestel.
De temperatuur van de electrische verwarmings- en verlichtingstoestellen is hoog, tengevolge van de grote warmteontwikkeling van
de electrische stroom in de verhoudingsgewijze hoge weerstand en
omdat de warmte voor een gedeelte niet wordt afgevoerd (uitgestraald).
De temperatuur wordt gemeten met een thermometer. De temperatuurschaal is volgens Celcius tussen het vries- en het kookpunt verdeeld
in 100 gelijke delen of graden. De eenheid van temperatuur is de ° C
(graad Celcius).
Warmte en temperatuur houden wel verband met elkaar, doch zijn
niet hetzelfde. De warmte, nodig om 1 cm3 (1 g) water 1° C in tem
peratuur te doen stijgen — de eenheid van warmte — heet de calorie,
afgekort cal. Om dus 1 1 = 1000 cm3 water 1° C in temperatuur te
verhogen zijn er 1000 cal = 1 kcal warmte nodig.
ELECTRISCHE ARBEID EN VERMOGEN.
Om het verband tussen de electrische arbeid, de stroomsterkte en de
spanning aan te tonen, nemen we de volgende proef (fig. 88). Een zaklantaarnlampje (4 V, 0,3 A) wordt in serie met een ampèremeter aange
sloten op een batterij van 4 V. Het lampje zet elke sec een hoeveelheid
arbeid om in warmte (licht). Schakelt men twee lampjes en twee batte
rijen in serie (fig. 89), dan zal de ampèremeter weer 0,3 A aanwijzen. De
spanning der beide batterijen te zamen is 2 X zo groot, doch de lampjes
geven samen ook 2 X zoveel licht en nemen 2 X zoveel arbeid op.
Met 3 lampjes en 3 batterijen in serie (zie fig. 90) zullen arbeid en
spanning 3 X zo groot zijn, terwijl de stroomsterkte gelijk blijft. Uit het
voorgaande volgt:
de electrische arbeid is evenredig met de spanning.
Fig. 91 geeft de afbeelding van een electrische gramofoon. Sluiten
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we haar op het electriciteitsnet aan. dan neemt de motor een stroom op
van b.v. 0,75 A, waarbij electrische arbeid in mechanische arbeid
wordt omgezet. Schakelt men nu een tweede gramofoonmotor in, dan
zal de leidingstroom, aangegeven door de ampèremeter, 2 X zo groot

ft
A

Fig. 88.

worden (2 X 0,75 = 1,5 A). De beide motoren nemen te zamen 2 X
zoveel electrische arbeid uit het net op:
de electrische arbeid is evenredig met de stroomsterkte.
Herhalen we een der beide proeven (zie de fig. 88—91) en wel eerst
gedurende b.v. een tijd van 1 sec en vervolgens 10 sec, dan zal de arbeid
in het tweede geval tienmaal zo groot zijn als de eerste maal.
-a

E
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J
Fig. 91.

E

Fig. 92.

de electrische arbeid is evenredig met de tijd.
De eenheid van electrische arbeid is de joule (J).
Tussen de eenheden van mechanische arbeid, van warmte en van
electrische arbeid bestaat het volgende verband:
1 kgm — 9,81 ] en 1 cal = 4,18 J dus:
1 J = 0,102 kgm en 1 J = 0,24 cal.
Het electrische vermogen — de electrische arbeid per sec — is dus
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evenredig met de spanning en de stroomsterkte, omdat we daarbij de
tijd mogen stellen op 1 sec.
De eenheid van electrisch vermogen is de watt (W).
Een spanning van één volt geeft aan de stroomsterkte van 1 ampère
het vermogen van 1 watt. In de practijk gebruikt men de kilowatt of
kW (1 kW = 1000 W).
Het electrisch vermogen meten we met de wattmeter (fig. 92). De
stroom doorloopt de vaste spoel (stroomspoel), die een gering aantal
windingen van grote draaddoorsnede bezit. In de stroomspoel is een
spanningsspoel gemakkelijk draaibaar opgesteld; de laatste wordt in
serie met een voorschakelweerstand op de te meten spanning aange
sloten en bevat veel windingen van dun draad. De beide spoelen oefenen
door hun magnetisme een kracht op elkaar uit, de spanningsspoel draait
en doet de wijzer uitslaan. De wijzeruitslag is evenredig
met spanning en stroomsterkte, want een driemaal zo
grote spanning veroorzaakt een driemaal zo sterk magnetisch veld en
een 3 X zo grote uitslag van de meter, een 5 X zo grote stroom-
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sterkte doet de wijzer 5X zo ver uitslaan. Fig. 93 toont ons de schakeling
van de wattmeter; tevens zien we hieruit nogmaals, hoe de volt- en
ampèremeter worden aangesloten. Het schakelschema der meetinstru
menten is getekend op het zich achter de experimenteertafel bevindende
schoolbord. De meting wordt verricht aan een weerstand van 300 Q,,
aangesloten op een spanning van 60 V; de opgenomen stroomsterkte
bedraagt dan 1/300 A Per V' dus bij 60 V} A of 200 mA
mA Z
0,001 A). Het aan de weerstand toegevoerde vermogen is £ W per V
■ of 12 W per 60 V. De wattmeter geeft een vermogen van 12 W aan.
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De in de tekening aangegeven meters zijn z.g. precisie-instrumenten, voorzien van spiegelaflezing. Achter de wijzer bevindt zich nl. een spiegel; wanneer men nu zo op de meter kijkt, dat
de wijzer precies boven het spiegelbeeld ligt, is de aflezing nauwkeurig.
De electriciteitsbedrijven berekenen de geleverde electrische arbeid
in kilowatturen (kWh). Het kWh is het product van het vermogen
in kW en de tijd in uren. Is een toestel met een vermogen van 2,5 kW
gedurende zes uur op het net aangesloten, dan is de arbeid zes maal
2,5 = 15 kWh. Het kWh is de practische eenheid van electrische arbeid;
men spreekt ook dikwijls van het verbruik in kWh. Het verbruik van
een radiotoestel met een opgenomen vermogen van 125 W = 0,125 kW
is b.v. in een maand van dertig dagen met een gemiddelde speeltijd
van vijf uur per dag, dus gedurende 150 uur: 150 V. 0,125 = 18,75 kWh.
WEERSTANDSBUIZEN OF REoELBUIZEN.
Een staaldraadweerstand wordt in serie met een gloeilampje van 2 V
op een zakbatterij (4 V) aangesloten; het lampje brandt normaal. Verhit
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Fig. 97.

men de weerstandsspiraal (fig. 94) tot roodgloeihitte, dan geeft het
lampje aanmerkelijk minder licht. De weerstand van de staaldraad is
door de temperatuursverhoging toegenomen en de stroomsterkte ver
minderd. Fig. 95 geeft een staaldraadweerstand weer, die in serie
met een andere weerstand op een stroombron is aangesloten; de voltmeter geeft het spanningsverlies in de staaldraad aan. Bij stroomdoorgang wordt het staal heet en krijgt een hogere weerstand. Wanneer
we nu de spanning van de stroombron aanmerkelijk hoger maken,
neemt de stroomsterkte slechts in geringe mate toe. De weerstand van
en het spanningsverlies in de staaldraad worden ten gevolge van de
temperatuurstoeneming aanmerkelijk groter. Op dit principe berusten
de regelbuizen of weerstandsbuizen. De in fig. 96 afgebeèlde regelbuis
vindt toepassing bij het laden van accumulatoren (zie hiervoor fig. 72
op bladz. 32, nl. de achterste buis van de laadinrichting), die in fig. 97
voor het begrenzen van de gloeistroom in radiotoestellen voor aanslui
ting op gelijkstroomnetten. De staaldraad bevindt zich bij deze buizen
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in een luchtdichte glazen ballon, die, om oxydatie te voorkomen, is
gevuld met waterstofgas.
Omdat wolfraam in koude toestand een aanmerkelijk lagere
weerstand heeft dan bij gloeitemperatuur, zal bij het inschakelen van
grote lampengroepen de stroomstoot veel hoger zijn dan de normale
stroomsterkte en daarom ontsteekt men b.v. in bioscopen* de zaalverlichting via een regelweerstand en voorkomt dan bovendien verblinding.
De radiobuizen nemen tijdens het inschakelen een ongeveer 6 X zo
grote stroomsterkte op als in gloeiende toestand. In goedkope, voor
namelijk Amerikaanse radiotoestellen, vervangt men de regelbuis wel
door een weerstand van dun staaldraad, die om een van de aders van
het aansluitsnoer is gewikkeld en in plaats van deze ader het toestel
en de contactstop met elkander verbindt; het snoer wordt enigszins
warm. Men dient hierop goed te letten bij de reparatie van dergelijke
toestellen.
'

SPANNINGSVERLIES.

Een metaaldraadlamp 100 V 1 A kan in serie met een passende weer
stand op een spanning van 220 V worden aangesloten (fig. 98). De
stroomsterkte in de keten moet 1 A blijven en de ketenweerstand dus
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Fig. 102.

220 Q bedragen. De weerstand van de lamp is 100 O. De serieweerstand
(voorschakelweerstand) zal een waarde van 220 — 100 = 120 Ü moe
ten hebben. De spanning aan de uiteinden van de voorschakel
weerstand heet spanningsverlies (120 V), die aan de
lamp nuttige spanning (100 V).
In toevoerleidingen treedt bij stroomdoorgang, als gevolg van de
leidingweerstand eveneens een spanningsverlies op. Voor
beeld: het spoeltje van een electrodynamische luidspreker (fig. 99)
neemt bij 2 V spanning een stroom op van 0,5 A. Hoeveel weerstand
moet de toevoerleiding hebben, als de spanning aan de uitgangsklemmen
van het radiotoestel 2,2 V is (z.g. laagohmige luidsprekeraansluiting)?
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Antwoord: het spanningsverlies in de toevoerleidingen mag 2,2 — 2 —
0,2 _
0.2 V bedragen, de weerstand van de toevoerleiding dus
= 0.4 Cl.
0,5
Elke draad heeft een weerstand van 0,2 O en geeft een spanningsverlies
van 0,5 X 0,2 = 0,1 V.
Spanningsverlies in elementen. Door het oplossen van het zink in de
vloeistof van een element ontstaat aan de negatieve pool de electromotorische kracht, die de stroomsterkte in de keten veroorzaakt
(fig. 100). Een gedeelte van de emk is als inwendig spanningsverlies
nodig om de stroom de weerstand van de vloeistof (inwendige weer
stand) te doen overwinnen, zodat de spanning aan de klemmen van
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Fig.
het element (klemspanning) kleiner is dan de emk; zie het vervangingsschema in fig. 101. Neemt de stroomsterkte in de keten toe, dan
wordt het inwendige spanningsverlies groter en de klemspanning
kleiner. De klemspanning van een element dient
bij normale stroomafneming te worden gemeten.
Spanningsdelers (afgetakte weerstanden of potentiometers) vinden
veel toepassing in radiotoestellen. Aan de hand van fig. 102 volgt de
berekening van de waarde der serieweerstanden: in het aftakpunt
wordt 5 mA afgenomen; de spanning over de onderste weerstand r2
= 10000 a moet 100V zijn bij een totale spanning van 250 V.
Antwoord: We kiezen de stroomsterkte in de onderste weerstand b.v.
100
10 mA = 0,01. A. Dan is r2 = 0,01 — 10 000 Cl = 10 ka In de bovenste
weerstand moet dus een spanningverlies van 250 — 100
150 V
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ontstaan. Door deze weerstand vloeit echter de stroom van de onderste
weerstand + de aftakstroom = 104-5 = 15 mA. De weerstand van
150
rx moet dan
— 10 000 Q zijn. Spanningsdelers geven een vrijwel
0,015
constante (onveranderlijke) spanning op het aftakpunt bij veranderlijke
stroomsterkte.
Fig. 103 geeft een spanningsdeler weer, bestaande uit een pertinax
plaatje, waaromheen weerstanddraad is gewikkeld. De soldeerverbindingen zijn geklonken (geniet) op het isolatieplaatje. De regelbare weer
stand in fig. 104 kan ook als spanningsdeler (potentiometer) worden uit
gevoerd. De weerstand heeft dan drie aansluitschroeven, nl. twee aan
de weerstandseinden en één aan het schuifcontact. De isolatie is aan de
omtrek gegolfd, zodat de luchtcirculatie beter wordt en er minder
kans bestaat op temperatuurstijging.
Serieweerstanden voor voltmeters. Om een voltmeter (zie fig. 105)
met 50 V ineetbereik en 5000 Q weerstand geschikt te maken voor
metingen van b.v. 250 V moet de totale weerstand van de keten 25000 O
worden gemaakt; de ketenstroom blijft dan dezelfde. De serieweerstand
moet een waarde van 25000 — 5000 = 20000 Q bezitten. Meet men
nu een spanning van 150 V. dan wijst de voltmeter 30 V aan; bij een
te meten spanning van 100 V slaat de voltmeter tot 20 V uit. De schaal
verdeling moet dus met 5 worden vermenigvuldigd.
INDUCTIE.
Brengt men in een draadspoel. aangesloten op een milli-ampèremeter
met de nulstand in het midden, een magneet, dan slaat de milli-ampère
meter uit (fig. 106). De toeneming van het magnetische veld wekt in de
windingen een spanning — inductiespanning — op. Houden we de
magneet stil, dan verandert het veld niet; de milli-ampèremeter wijst geen
stroom aan. zodat er ook geen spanning is. Wanneer men de magneet
uit de spoel trekt (fig. 107), ontstaat er opnieuw een inductiespanning,
echter in een richting, tegengesteld aan die in fig. 106; de milli-ampèremeterwijzer slaat naar de andere zijde uit. De inductiespanning ontstaat
door de krachtstroomverandering, want al is het veld er, doch verandert
het niet van sterkte, dan wordt er geen inductiespanning opgewekt.
De inductiespanning verzet zich tegen de oorzaak van haar ontstaan.
In fig. 106 brengen we b.v. de magneet met de noordpool naar beneden
in de spoel. De inductiestroom doet nu aan de bovenzijde van de spoel
een noordpool ontstaan. De richting van de inductiestroom bepalen we
met de greepregel; we houden de rechterhand met de binnenzijde naar
de spoel en de duim naar boven (in de richting van het inductieveld).
De vingertoppen geven dan de inductiestroom aan, nl. aan de voorzijde
van de spoel van links naar rechts. Bij het uithalen van de magneet
(in fig. 107) tracht de inductiestroom het veld in stand te houden en
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zijn de noordpoolkrachtlijnen in de spoel naar beneden gericht. Zoals
we met de greepregel kunnen aantonen, vloeit de inductiestroom in het
tweede geval aan de voorzijde van de wikkeling van rechts naar links.
De telefoon is in fig. 108 aangegeven (telefoonschakeling
van Bell). Men spreekt voor de trilplaat van een der telefoons; het
membraan van T, raakt in trilling: de afstand tussen de trilplaat
en de poolschoenen van de magneet wordt afwisselend kleiner en groter
en het magnetisme van de magneet sterker en zwakker. De krachtstroomverandering veroorzaakt in de spoeltjes een inductiespanning. de
inductiestroom vloeit door de leiding en de spoeltjes van de andere tele
foon (T2). Het magnetisme in deze telefoon wordt versterkt en ver
zwakt en de trilplaat meer en minder aangetrokken; het membraan
geraakt ook in trilling. De veranderingen van magnetisch veld en in-

r
Fig. 108.

ductiestroom en de trilling der membranen geschieden met hetzelfde
aantal malen per secunde (frequentie) als het trillingstal het stemgeluid.
Het membraan zal dit geluid weergeven. Vloeit er een wisselstroom
door een telefoon, dan worden de spoeltjes 2 X in één periode1) be
krachtigd. Zonder de permanente magneet zou het membraan elke
periode 2 maal worden aangetrokken en de dubbele frequentie weer
geven. De permanente magneet wordt echter gedurende een halve
periode verzwakt en de andere halve periode versterkt. Het trillingstal
van het membraan komt dan overeen met de frequentie van de wissel
spanning.
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FOUCAULTSE STROMEN.
Laat men een metalen (bijv. koperen) plaat slingeren tussen de
polen van een electromagneet, dan zal de beweging van de schijf, bij het
inschakelen van de bekrachtigingsstroom, worden geremd (fig. 109).
De oorzaak hiervan zijn de wervelstromen (foucaultse stromen), die
bij het slingeren door de krachtstroomverandering in de schijf worden
opgewekt. Op overeenkomstige wijze werkt de wervelstroomrem vol
gens fig. HO» die o.a. b*) kWh-meters als belasting van het aandrijfa) Zie wisselstroom bladzijde 56.
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mechanisme dienst doet en de demping van de meter in fig. 58 op blz. 26.
De wervelstromen hebben een verhitting van het metaal ten gevolge
en veroorzaken dus verliezen. Een ingezaagde schijf slingert ongehin
derd door het magnetische veld (zie fig. 111); de zaagsneden verhin
deren het ontstaan van wervelstromen.
De kernen van wisselstroommagneten, transformatoren en dynamoankers worden daarom gelamelleerd d.w.z. uit dunne platen opgebouwd,
die van elkaar zijn geïsoleerd met zeer dun z.g. bekledingspapier.
big. 112 toont ons, dat de wervelstromen minder worden, naarmate de
lamellering verder is doorgevoerd. Een hoge electrische weerstand van
!

Fig. 112.

het gebruikte plaatstaal (b.v. Stalloy) verhindert eveneens het ontstaan
van sterke wervelstromen.
DE PYNAMO EN HET PRINCIPE VAN DE ELECTRODYNAMISCHE MICROFOON.
In een geleider, die door een magnetisch veld wordt bewogen, lood
recht op de krachtlijnen (men noemt dit „krachtlijnen snijden"), ontstaat
een inductiestroom. Het verband tussen de veld-, bewegings- en stroomrichting is aangegeven in de fig. 113 en 114. Wanneer de stroom naar
ons toe vloeit, geven we de stroomrichting in de doorsnede van de
geleider aan door een stip (zie fig. 113). Het kruisje in de geleider
(fig. 114) wil zeggen, dat de stroom van ons af is gericht. Om het
verband tussen de stroomrichting, de richting van het magnetisme en
die van de beweging gemakkelijk te onthouden, maakt men gebruik van
.de r e chterhandregel. We houden daartoe de duim, de wijs
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vinger en de drie overige vingers loodrecht op elkander, zoals fig. 115
aangeeft. De wijsvinger wordt in de richting van het veld (richting
noord-zuid) gehouden en de duim in de bewegingsrichting. De drie
overige vingers geven nu de stroomrichting aan. In fig. 116 vloeit dus
de stroom van ons af. Bij het bepalen van de stroomrichting in fig. 117
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Fig. 113.

Fig. 114.

Fig. 115.

Fig. 116.

Fig. 117.

houden we de wijsvinger, evenals bij fig. 115, naar beneden, doch
draaien nu de duim naar links. De drie overige vingers zijn dan naar
voren gericht en dit is dus ook met de stroom het geval. In de geleider
staat dan ook een stipje getekend.
De winding in fig. 118 draait om de as tussen de beide polen van de
magneet. Het is niet moeilijk met de rechterhandregel aan te tonen,
dat de stroom in het linkergedeelte van de winding naar voren en in
het rechterdeel naar achteren is gericht. De inductiespanningen in de
werkzame gedeelten van een winding (de gedeelten evenwijdig met de
polen (in de figuur aangegeven door een pijl), die draait in een mag
netisch veld, versterken elkander — het principe van de dynamo. Dit
zou niet het geval zijn, als we de winding in dezelfde stand op en neer
zouden bewegen. Om dan een spanning te doen ontstaan moet er zich
één pool binnen de winding bevinden en de andere er buiten om — eea
z.g. concentrisch veld — (zie de fig. 119 en 120).
I
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Fig. 118.

De stroomrichting is in fig. 119 weer met de rechterhandregel be
paald. Wanneer de winding naar achteren wordt bewogen, gaat de
stroom erin rechtsom. Fig. 120 geeft de richting van de stroom aan bij
de beweging van de winding naar voren. Op dit beginsel berust de;
electrodynamische microfoon.
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DE DYNAMO.
Een der voornaamste toepassingen van de inductie is de dynamo.
Bij de gelijkstroomdynamo's bevinden de draden zich aan de omtrek
van een gelamelleerde cilinder — anker — (fig. 121). Als het anker
draait, snijden de draden op de ankeromtrek de krachtlijnen, die van de
noordpool naar de zuidpool van het magneethuis door het anker gaan.
In de ankerwindingen ontstaat een inductiestroom, die na elke halve
omwenteling van het anker van richting verandert, omdat een draad,
die zich eerst voor de noordpool bevond, dan voor de zuidpool is

N
Fig. 121.

gekomen. Om aan het anker een gelijkstroom te kunnen onttrekken,
zijn de windingen aangesloten op een collector, bestaande uit een
aantal van elkaar en van de as geïsoleerde koperen stroken (lamellen).
Zoals uit de tekening blijkt, vloeien de stromen van de ankerwikkelingen
aan de linker zijde naar een punt van de collector toe, terwijl ze van
een punt aan de rechter zijde afvloeien; dit is bij elke ankerstand het
zelfde. Op deze plaatsen wordt de stroom voor de buitenketen, met
behulp van sleepcontacten — koolborstels — aan de ankerwindingen
onttrokken, resp. teruggevoerd.
In enkele gevallen, b.v. bij rijwieldynamo’s, worden permanente mag
neten gebruikt.
De meeste dynamo’s zijn uitgerust met electromagneten; de magneetwikkeling is parallel op (shuntdynamo) of in serie met (seriedynamo) het anker geschakeld.
Bij shuntdynamo's heeft de spanningsregeling plaats door middel
van een z.g. shuntweerstand, die in serie met de magneetwikkeling is geschakeld. Het schema is in de fig. 122 en 123 aan
gegeven. In de nulstand sluit de shuntregulateur — R — de veldwikkeling kort, tengevolge waarvan het ontstaan van hoge zelfinductiespan-.
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ningen in de magneetwikkeling bij stroomonderbreking wordt voor
komen. Ook zien we in de figuren, dat bij het omkeren van de ankerdraairichting de shuntwikkeling door middel van een stripje kan worden
omgeschakeld, waardoor de polen van de dynamo dezelfde blijven.
De shuntwikkeling moet een vrij hoge weerstand bezitten, omdat er
anders te veel stroom voor dit doel aan het anker wordt onttrokken; de
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Fig. 122.

Fig. 123.

spoelen worden dan te heet en er gaat veel electrisch vermogen verloren.
De spanning aan de borstels is evenredig met de omwentelingssnelheid
van het anker, het aantal ankerwikkelingen, de ankerdiameter en de
veldsterkte. Gelijkstroomdynamo’s vinden in de radiotechniek toepassing
voor de voeding van versterkerinstallaties op die plaatsen, waar geen
electriciteitsnet aanwezig is en batterijen van elementen te spoedig
zouden zijn uitgeput; verder voor het laden van accumulatoren en in
sommige gevallen voor het opwekken van gelijkstroom voor radio
zenders.
LORENTZKRACHT EN HET BEGINSEL VAN DE ELECTRODYNAMISCHE LUIDSPREKER.
Een geleider bevindt zich tussen de polen van een electromagneet
(fig. 124). Vloeit er een electrische stroom in een bepaalde richting door
de geleider, dan wordt deze naar rechts gedrukt (fig. 125). Door het
omkeren van de stroomrichting (fig. 126) öf de richting van het mag
netische veld, zal de geleider zich naar links bewegen. De kracht, op de
geleider uitgeoefend (Lorentzkracht), is evenredig met de stroomsterkte en de veldsterkte.
De richting van de Lorentzkracht wordt op de volgende wijze be
paald: houden we de wijsvinger van de linkerhand in de richting van
de krachtlijnen (N—Z), de overige vingers in de richting van de elec
trische stroom, dan geeft de duim de richting aan van de Lorentzkracht.
De wattmeter en de draaispoelmeter, die zijn behandeld in de fig. 92
en 141 op de bladzijden 38 en 54, werken volgens het hierboven om
schreven beginsel.
Het principe van de electrodynamische luidspreker is aangegeven
in de fig. 127 en 128. De electrische stroom doorloopt een winding,
die zich in de luchtspleet van een concentrisch-magnetisch veld in de
asrichting kan bewegen. In fig. 127 vloeit de stroom in negatieve rich-
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ting door de windingen en, zoals in deze figuur met de linkerhandregel
wordt aangetoond, beweegt de spoel zich naar voren. Wanneer de
stroom (fig. 128) in tegengestelde richting vloeit, gaat de spoel naar
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Fig. 124.
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Fig. 125.

Fig. 126.

achteren. We houden dus in deze figuur de wijsvinger van de linkerhand
in de richting Noord-Zuid (dus hier van de kern af gericht) en drie
vingers naar rechts. De duim geeft nu de bewegingsrichting aan.

ELECTROMOTOREN.
De werkingswijze der electromotoren berust op de Lorentzkracht. Een
gelijkstroommoter is geheel uitgevoerd als een gelijkstroomdynamo (zie
fig. 121, bladzijde 47); de motoren kunnen shuntmotoren zijn (veldspoelen parallel met anker) of seriemotoren (veldspoelen in serie met
het anker). Kleine motoren hebben soms permanente magneten; er
vloeit alleen stroom door de ankerwikkelingen. Wordt de electromotor
op een spanning aangesloten, dan gaat er een stroom door de veld4
Diks Radiotechniek — 4e dr.
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spoelen en er ontstaat een veld, terwijl de ankerstroom over de borstels
en de collector door de ankerwindingen vloeit; stroomsterkte en magne
tisch veld oefenen op de ankerdraden een kracht uit, waardoor het
anker gaat draaien. De collector zorgt er voor, dat de stroom in de
ankerdraden onder de noordpool dezelfde richting behoudt, terwijl de
stroomrichting in de draden onder de zuidpool hieraan tegengesteld is.
De Lorentzkracht onder de zuidpool heeft dezelfde draairichting als
onder de noordpool; beide krachten versterken elkaar.
De ankerdraden snijden ook krachtlijnen en er wordt in de motor een
spanning opgewekt — de
tegenelectromotorische
kracht of temk
die tegengesteld is aan de netspanning.
De opgenomen stroomsterkte wordt bepaald door het afgegeven ver-

o
Fig. 129.

Fig. 130.

mogen van de motor en niet door de ankerweerstand. Wanneer het
anker van de motor niet draait, is de temk nul; de stroom ondervindt
slechts de ankerweerstand en zal bij het aanlopen van de motor een
hoge waarde bereiken. Daarom geschiedt het aanzetten van de motor
met behulp van een aanzet weerstand (A), waarmede de
stroomstoot wordt verminderd (zie de fig. 129 en 130 resp. „uit” en
„in"). Wanneer de motor een voldoend aantal omwentelingen maakt,
is de tegenelectromotorische kracht groot genoeg om de stroomsterkte
op de normale waarde te houden.
Bij shuntmotoren moeten de veldwindingen vóór de aanzetweerstand
worden afgetakt, zodat de veldstroom en de veldsterkte direct de volle
waarde bereiken en de motor met het normale koppel aanloopt (fig.
129 en 130). In de meeste gevallen Voorziet men de aanzetweerstanden
van een nulspanningsspoel — N —, die in serie met de veldwikkeling is geschakeld en de hefboom van de weerstand vasthoudt. Bij het
uitschakelen van de motor of het „wegvallen” van de spanning verliest,
de spoel het magnetisme, laat het anker los en trekt een veer de hefboom
in de nulstand.

I
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OMZETTERS (OMVORMERS).

I

Electromotoren worden o.a. gebruikt voor het aandrijven van gelijk
stroom dynamo's bij z.g. omzetter s. Fig. 104 is de afbeelding van
een motorgenerator. Een askoppeling brengt het mechanische
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Fig. 131.

Fig. 132.

vermogen van de motor op de dynamo over, die het in electrisch ver
mogen omzet. Motor en dynamo zijn op een gemeenschappelijke
lundatieplaat gemonteerd. De éénanke r-g e 1 ij k s t r o o m o m-
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zetter (fig. 105) heeft op het anker twee wikkelingen; één van beide"
wordt over de collector als motor op de netspanning aangesloten, terwijl
de andere wikkeling met een collector de gelijkstroomdynamo vormt.
Dynamo en motor hebben dus een gemeenschappelijk veld en shuntwikkeling. De motorzijde wordt over een regelbare aanzetweerstand op
het net aangesloten; de spanning aan de dynamozijde kan met een shuntweerstand worden geregeld.
De éénankeromzetter in fig. 133 bestaat uit een gelijkstroommotor
voor lage spanning b.v. 6 V. Op het anker is een tweede wikkeling —
de hoogspanningswikkeling — aangebracht, die via twee sleepringen
een wiselstroom afgeeft (fig. 134). De spanning bedraagt voor
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radiodoeleinden in de meeste gevallen 200 a 250 V. Deze omzetter kan
men ook gebruiken om een over de sleepringen toegevoerde wisselstroom
om te zetten in een gelijkstroom, die over de collector wordt afgenomen.
De trilleromzetter in fig. 135, dient voor het omzetten van een lage
gelijkspanning in een hoge.
t
Het schema is getekend in
de fig. 136 en 137. In fig.
136 bevindt het anker zich
m
in een zodanige stand, dat
de stroom door de bovenste
helft van de transformatorFig. 136.
wikkeling vloeit en de mag
neet wordt bekrachtigd.
Het anker wordt aange
+
trokken, de stroom vloeit
<
dan door de onderste wikkelingshelft van de trans
m
formator en de magneetstroom wordt onderbroken
(fig. 137). Het verander
Fig. 137.
lijke magnetische veld, dat
in de transformatorkern ontstaat, wekt in de hoogspanningswikkeling
een wisselspanning op.

I

T

It-HH

ƒ

Fig. 139.

'rr

JF
o

j! p
Fig. 140.

Fig. 138 geeft een trilleromzetter weer van vrij eenvoudige con
structie. De kern van een transformator is aan een zijde open en met
vulstukjes eronder gemonteerd op een grondplaat uit isolatiemateriaal,
b.v. hardpapier (pertinax) of gebakeliseerd hout. Op een kleine afstand
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van de voorste pool van de kern is een tweedelig ankertje opgesteld
dat wordt geklemd om twee geïsoleerde contactveren. De veren
zijn bevestigd aan een isolatiestukje en hebben zilveren contacten, aan
weerszijden waarvan vaste contacten op isolatiestukjes zijn opgesteld.
Deze contacten kunnen we met stelschroeven op de juiste afstand van
de contactveren aan het anker instellen. De isolatieblokjes en de con
tacten zijn in de tekening duidelijkheidshalve naar links verschoven.
Ook de spoel is naast de kern getekend.
De aansluiting van de spoel en de contacten en de werking van het
apparaat blijkt uit de schema's in de fig. 139 en 140. De accumulator
is verbonden met de laagspanningswikkeling van de spoel en de boven
ste contactveer. De andere uitloper van de laagspanningswikkeling
komt aan het bovenste vaste contact. De beide onderste vaste contacten
worden aan de uitlopers van de hoogspanningswikkeling verbonden.
De onderste contactveer en de middenaftakking op de hoogspanningsspoel vormen de polen van de omvormer.
Als in fig. 139 het anker door de kern wordt aangetrokken, onder
breekt de bovenste contactveer (ook de bovenste in fig. 138) de stroom
in de laagspanningswikkeling. Er ontstaat dus in de spoel een stroomvermindering. De inductiestroom zal trachten het veld van de laagspanningsspoel in stand te houden en dus bij gelijk gewikkelde spoelen
dezelfde richting hebben als de stroom in de laagspanningswikkeling
(zie de pijlen in fig. 139). De geïnduceerde stroom vloeit via een der
onderste vaste contacten en de onderste contactveer naar het belastingstoestel.
De kern verliest na de stroomonderbreking het magnetisme en laat
het anker los (zie fig. 140). De laagspanningszijde is nu weer gesloten
en de stroom wekt een inductiespanning op. die in de hoogspanningsspoel tegengestelde richting heeft van de stroom in de laagspanningsspoel. De inductiestroom gaat eveneens over een der onderste
contacten en de onderste contactveer naar het verbruikstoestel. De
wisselstroom in de hoogspanningsspoel wordt dus door het onderste
stel contacten in een intermitterende gelijkstroom omgezet. Het apparaat
geeft elke halve periode een stroomstoot (dubbele gelijkrichting of ook
wel dubbelfasige of dubbele golfgelijkrichting).
De trilleromzetter vindt toepassing voor de voeding van radio
toestellen en versterkers uit accumulatoren b.v. bij autoradio, verster
kers in luidsprekerauto’s, radiotoestellen op beurtschepen en in land
huizen en verafgelegen boerderijen.
DRAAISPOELMETERS.
Volgens het principe van de Lorentzkracht kan men zeer gevoelige
meetinstrumenten
draaispoel meters — construeren. Een
draaispoelinstrument (fig. 141) bezit een licht draadraampje, dat uiterst
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gemakkelijk met de zijkanten in de luchtspleet van een permanente mag
neet kan draaien. Twee veertjes, in tegengestelde richting gespannen,
houden het raampje met de zich daaraan bevindende wijzer in de nulstand, doch zorgen tevens voor de stroomtoevoer en -afvoer der win
dingen, die zich op het raampje bevinden. Bij stroomdoorgang onder
gaat het spoeltje tengevolge van het magnetische veld, dat daarin ont
staat, onder de polen een krachtwerking, zodat het raampje draait en de
wijzer uitslaat. Draait de richting van de stroom om, dan slaat het geheel
naar de andere kant uit. Deze meter geeft ook een bepaalde stroom
richting aan, doch is alleen voor gelijkstroom geschikt. De uitslag is
evenredig met de stroomsterkte; de meter heeft daarom een regelmatige
schaalverdeling. Een geringe stroomsterkte in het spoeltje is reeds
voldoende om de wijzer over de gehele schaal te doen uitslaan.

499x4mA

Tijdens het uitslaan van de meter ontstaan in het aluminium draadraampje wervelstromen, tengevolge waarvan dit raampje een remmende
invloed ondervindt, zodat het naschommelen van de wijzer wordt voor
komen. Men fabriceert draaispoelinstrumenten voor alle willekeurige
meetbereiken b.v. voor een meetbereik van 1 mA = 0,001 A; het spoeltje
heeft dan b.v. 50 O weerstand, zodat men er ook 50 mV mee kan meten;
andere typen zijn voor meting tot 15 mA bij b.v. 5 Cl weerstand en hebben
als voltmeter een meetbereik van 75 mV. Om met deze meters een hogere
spanning te meten, maakt men gebruik van passende serieweerstanden. x) Voor het meten van grotere stroomsterkten dan die, waar
voor de meter geschikt is, wordt over de meterklemmen (fig. 141) een
z.g. shunt geschakeld, die een bepaald gedeelte van de totale stroom
om de meter leidt.

j

*) Zie fig. 105, bladz. 42.
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In de figuur is aangegeven, hoe men een meter van 4 mA voor meting
tot 2 A (het 500-voudige meetbereik) kan gebruiken. Daartoe scha
kelen we een weerstand parallel, die van de 2 A = 500 X 4 mA totale
stroom 499 X 4 mA doorlaat. De shunt laat 499 X zoveel stroom door
als de meter en moet daarom 499 X zo weinig weerstand bezitten.
Bij meters met 5 Cl weerstand past men shunts toe van 5/9, resp 5/99,
5/999, 5/9999 Cl enz., om het meetbereik 10, resp. 100, 1000 en 10000
maal zo groot te maken. Immers de eerste shunt heeft een 9 maal 'zo
kleine weerstand als de meter en laat dus 9 maal zoveel stroom door.
Door meter en shunt te zamen gaat dan 10 X zoveel stroom als door
de meter alleen. De meterwijzer slaat bij een tienvoudige stroomsterkte
normaal uit; het meetbereik is tienmaal vergroot. Op dezelfde wijze kan
men met een shunt van 5/99 Q het meetbereik 100 maal en met één van
5/999 Cl het bereik 1000 X vergroten.
Als de meterweerstand 10 Cl bedraagt, worden de shunts 10/9, resp.
10/99, 10/999 en 10/9999 Q; bij 15 fi meterweerstand 15/9 = 5/3, resp.
15/99 = 5/33, 5/333 en 5/3333 Q.
De shuntweerstand moet onder alle omstandigheden dezelfde waarde
bezitten en van een weerstandsmetaal zijn vervaardigd, waarvan de
s w bij temperatuursstijging niet toeneemt, b.v. constantaan.
Voor metingen aan radiotoestellen en
-buizen maakt men meestal gebruik van
universele meters b.v. zoals in
fig. 142. Dit zijn instrumenten, waar
mede stroomsterkten en spanningen van
zeer uiteenlopende waarden kunnen wor
den gemeten. De verandering van het
meetbereik geschiedt door een omschakelaar, die voor spanningsmetingen diverse
weerstanden in serie met en voor stroom
metingen verschillende shunts parallel op
de meter schakelt. Op de mogelijkheden,
die een dergelijke meter biedt, en op de
schakeling komen we later terug (fig. 589,
bladz. 291).
De wijzer kan reeds bij 1 mA over de
gehele schaal uitslaan want het meet
Fig. 142.
instrument is uiterst gevoelig. Dit is ver
kregen door toepassing van een zeer klein draaispoeltje en een lichte
dubbele aluminium wijzer, die balanceergewichtjes als bij de meters
in fig. 55, bladz. 25 overbodig maakt. Het geheel loopt dus uiterst licht.
WISSELSTROOM.
!
!

Wisselstroomgeneratoren. Draait een winding in een magnetisch
veld, of draait een magneet binnen een vaste winding (fig. 143), dan
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wekt het magnetische veld bij het snijden van de krachtlijnen een
inductiespanning op in de wikkeling. De stroom zal elke halve omwen
teling van richting-Omkeren (fig. 144) en heet daarom een wissel
stroom. Het spanningsverlóop gedurende een omwenteling is in
fig. 145 (grafische voorstelling) aangegeven. Staat de magneet haaks
op de winding, dan is de inductiespanning nul (tijdstip I) en neemt in
de tijd, die de magneet nodig heeft om recht voor de spoelkant te komen,
geleidelijk toe tot de maximale waarde (maximale of- piekspanning,
tijdstip II), om bij het verder draaien van de magneet tot nul te vermin
deren (tijdstip III); dan staat de magneet weer haaks op het windingsvlak. Gedurende de volgende halve omwenteling herhaalt dit zich in
tegenovergestelde zin. De spanningswaarden worden daarom in de
grafiek naar beneden uitgezet (tijdstip IV en V). De tijdsduur
waarin het verloop plaats heeft, noemt men een periode; het aan
tal perioden per secunde heet de frequentie (f) en wordt aan
gegeven in hertz (Hz), kilohertz
(kHz) of megahertz (MHz); 1 kHz —
1000 Hz en 1 MHz = 1 000 000 Hz.
tijdstip:

I

II

III

IV

V

1 PERIODE

12

3

2

Fig. 145.

De netfrequentie bedraagt meestal 50 Hz, dus 50 perioden per secunde;
bij radiozenders gebruikt men frequenties van 100 000 tot 60 000 000 Hz
of 100 tot 60 000 kHz en hoger.
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Fig. 147.

Het overbrengen van arbeidsvermogen door wisselstroom is in de
fig. 146 en 147 met water vergeleken. De zuiger in de bovenste cilinder
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wordt aangedreven en perst bij de rechtse slag het water rechtsom door
het buizenstelsel, zodat de onderste zuiger naar links gaat. Wordt
(fig. 146) de bovenste zuiger naar links gedrukt, dan gaat de waterstroom linksom en de onderste zuiger naar rechts. De laatste beweegt
zich dus voortdurend heen en wéér en kan met een krukas een werktuig
aandrijven. De wisselende waterstroom heeft het arbeidsvermogen, dat
de aandrijvende machine aan de bovenste zuiger afgaf, overgebracht. De
onderste zuiger geeft het vermogen aan het werktuig af.
De vloeistofdeeltjes verplaatsen zich bij het overbrengen van de
arbeid in de fig. 146 en 147 slechts over een zeer kleine afstand in
verhouding tot de lengte, die het buizenstelsel kan hebben. Men zal
echter het aantal heen en weergaande bewegingen van de vloeistof
niet tot een hoge waarde kunnen opvoeren wegens de traagheid van
de vloeistof (de vloeistof heeft immers een bepaald sg).

In het hoofdstuk „Stroomsterkte” werd aangetoond, dat de electronen
slechts een korte weg per sec behoeven af te leggen. Ze kunnen onder
bepaalde omstandigheden een veel grotere snelheid bereiken. De grootte
van de frequentie wordt dus in het geheel niet beperkt door de maximale
snelheid. De traagheid van de electronen is veel te klein om zelfs bij
de hoogste frequentie belemmerend te werken.
De overbrenging van vermogen heeft bij een wisselstroom plaats met
behulp van een receptor, die werkt volgens het in fig. 148 aangegeven
principe en het door de wisselstroom toegevoerde vermogen in een
andere vorm van arbeidsvermogen omzet. Dit kunnen lampen zijn of
motoren, b.v. de wisselstroommotor, waarvan een eenvoudig type op
bladz. 65 in fig. 166 tot 171 zal worden behandeld. De electrische stroom
vloeit door het leidingnet en brengt tengevolge van de druk van de
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wisselspanning het arbeidsvermogen van de generator naar de motor
over, wat overeenkomt met hetgeen werd aangetoond in fig. 51, bladz.
23 voor gelijkstroom. Electrisch. arbeidsvermogen is met wisselstroom
veel beter over te brengen, dan met gelijkstroom, zoals uit het volgende
hoofdstuk zal blijken.
Als voorbeeld van een wisselstroomdynamo geven we in fig. M8
een dynamozaklantaarn of knijpdynamo. Door de
druk van de duim wordt bij deze dynamo een tandheugel bewogen, die
door middel van stalen rondsels en een
tandwiel uit gebakeliseerd textiehveefsel
de t i c o n a 1 dynamomagneet aandrijft.
In de as is een vrijloop aangebracht, zodat
POOI.RAD
de dynamo na het indrukken van de heu
gel nog enige tijd doorwerkt.
POOLSCHOENEN
Het achtpolige magneetsysteem is afgebeeld in fig. 149. De polen zijn gemag
ASKUSSEN
netiseerd met een speciale electromagneet
op de cilindermantel van het magneetSPOELTJE
MET KERN
wieltje, waarin het rondseltje met lood
kan worden vastgegoten of met kit vast
UITLOPERS
gezet. De constructie van de stator blijkt
uit het middelste tekeningetje van de
figuur. Het kerntje in de spoel heeft aan
de bovenzijde een plaatje met vier pool
schoenen, die zijn gemonteerd tussen de
vier poolschoenen van het plaatje onder
aan de kern. De bovenrand van het huis
onderaan de figuur valt in de omgebogen
haakjes van de poolschoenen en houdt
ze stevig op hun plaats. Bij een bepaalde stand van het anker zijn de
poolschoenen van het bovenste plaatje noord- en die van het onderste
zuidpolen. Na een achtste omwenteling bevat het bovenste plaatje vier
zuidpolen en het onderste vier noordpolen. Het spoeltje heeft dan een
krachtstroomverandering ondergaan, tengevolge waarvan er een e m k
van zelfinductie in ontstaat. De stroom vloeit door de keten: dynamospoel-verbindingsdraad-lampcontact-gloeidraad-dynamohuis (zie fig.
148) en doet het lampje gloeien.
TRANSFORMATOREN.
Een draadspoel, die zich om een gesloten weekstalen kern bevindt,
(rechterspoel van fig. 150) wordt op een wisselspanning aangesloten.
De wisselstroom in de spoel wekt een wisselend magnetisch veld in de
kern op. De krachtstroomveranderingen veroorzaken in de linkerspoelen
inductiespanningen van dezelfde frequentie als van de netspanning, want
het magnetische veld wisselt ook met deze frequentie. De spanning der
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linkerspoelen hangt af van de op de rechterspoel aangesloten netspan
ning T) en het aantal windingen der spoelen. In de figuur heeft de rech
terspoel 8 windingen en bedraagt de spanning nu 80 V, dan is dit 10 V
per winding. De spanning in de andere spoelen zal ook 10 V per win
ding zijn. De onderste spoel (11 w) geeft 110 V en de bovenste (3 w)
geeft 30 V spanning. De stroom, die aan de spoelen kan worden ont
trokken, hangt af van de grootte van de transformator en van de draaddikte van de windingen. Zo kan de bovenste spoel een grotere stroomsterkte afgeven dan de onderste. Bij de transformatoruitvoering in
fig. 150 gaat een groot gedeelte der krachtlijnen om de transformator
heen (strooiing), zoals fig. 153 laat zien. In de radiotechniek gebruikt
men altijd mantelkerntransformatoren (fig. 151). De wikkelingen be
vinden zich om de middelste kern en zijn door b.v. prespaan of olielinnen goed van elkaar geïsoleerd.
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Fig. 152.

Fig. 151.

Fig. 153.

Transformatoren voor grote vermogens worden in oliereservoirs ge
plaatst; de olie verbetert de isolatie tussen de verschillende wikkelingen,
die uit met katoen geïsoleerde draden zonder impregnatie bestaan en
voert tevens de in de transformator ontwikkelde warmte af. Daarom
zijn de transformatorbakken voorzien van koelribben. Het nut van
de transformator voor de overbrenging van electrisch vermogen
met wisselstroom wordt in fig. 152 met een voorbeeld duidelijk ge
maakt. Een vermogen van 200 kW = 200 000 W moet worden over
gebracht, de spanning is 100 V. De stroomsterkte zou dus 2000 A be
dragen. Door nu de spanning op 10 000 V te transformeren, kan men
het vermogen met een stroomsterkte van
= 20 A overbrengen.
Men heeft hiervoor een leiding voor hoge spanning nodig van slechts
geringe dikte. Aan het einde van de leiding wordt via een transformator
de normale spanning herkregen.
De transformatorkernen worden, om de wervelstromen tegen te gaan,
gelamelleerd (uit transformatorenplaat, met bekledingspapier beplakt,
x) De spoel waaraan cle stroom wordt toegevoerd, heet primaire, die welke
het vermogen afgeeft de secundaire spoel.
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opgebouwd). De isolatie loopt in de richting der krachtlijnen, zodat
haaks hierop aan de wervelstromen (foucaultse stromen) de weg wordt
afgesneden en de verhitting van de kern door de wervelstromen alsmede
het hierdoor ontstane verlies aan arbeidsvermogen wordt verminderd.

c

DE SMOORSPOEL.
Sluiten we een solenoïde met 20 H weerstand op een gelijkspanning
van 200 V aan, dan gaat er een stroom van 10 A door; bij wisselspan
ning 200 V 50 Hz (fig. 154) zal de stroomsterkte iets minder bedragen.
Als in de spoel een weekstalen kern wordt gebracht (fig. 155), ver
mindert de stroom tot b.v. 1 A. De weerstand van de spoel is schijnbaar

groter geworden. Herhaalt men de proef met gelijkstroom, dan is de
stroomsterkte met of zonder kern 10 A. Een electromagneet — smoorspoel — biedt aan de wisselstroom een hogere weerstand (schijnbare
weerstand of impedantie) dan aan de gelijkstroom. De impedantie wordt
voorgesteld door Z.
De krachtstroomverandering induceert in de spoel een e m k, de
electromotorische kracht van zelfinductie of e m kz. De zelfinductiespanning verzet zich tegen de oorzaak van haar ontstaan, is dus tegen
gesteld aan de netspanning en biedt weerstand aan de electrische stroom,
de inductieve weerstand of reactantie. De weer
stand van het geleidingsmateriaal (ook wel ,,ohmse weerstand” ge
noemd) en de reactantie vormen tezamen de schijnbare weer
stand.
De zelfinductiespanning wordt groter, als de frequentie toeneemt en
is verder nog afhankelijk van de gegevens van de smoorspoel. Men
heeft deze gegevens vastgelegd in de coëfficiënt van zelfinductie (afgekort met de letter L). De eenheid hiervan is de henry (H). Voor spoelen
met kleine zelfinductie werkt men ook met de millihenry (1 mH =
0,001 H) en de microhenry (1 /*H = 0,000 001 H) (/x = Mu).
FASEVERSCHUIVING.
De smoorspoel en de weerstand in fig. 156 zijn in serie aangesloten
op een netspanning van ± 220 V. De voltmeter over de smoorspoel wijst
200 V spanning aan, die over de weerstand 100 V. De beide spanningen
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zijn tezamen 300 V, dus aanmerkelijk hoger dan de netspanning. De
oorzaak van het verschijnsel ligt in de zelfinductie van de smoorspoel.
Het spanningsverschil in de weerstand zal de minimale en maximale
waarde bereiken op dezelfde tijdstippen als de stroomsterkte in de
keten; beide zijn in fase. De verandering van het magnetische veld in
de smoorspoel veroorzaakt een emk van zelfinductie. De krachtstroom
is in fase met de stroomsterkte; in het nulpunt keren ze van richting om.
De krachtstroomverandering en de emk van zelfinductie zijn dan het
grootst. Bij het bereiken van de maximale waarde is de
krachtstroomverandering practisch nul en wordt
er geen zelfinductiespanning opgewekt. De emk van zelfinductie is
dus maximaal als de stroomsterkte nul is en nul wanneer de stroom de
maximale waarde heeft bereikt. Het spanningsverschil aan de smoor
spoel treedt dus niet gelijktijdig op met de stroomsterkte en het span
ningsverschil aan de weerstand, doch is een vierde periode ermede in
fase verschoven. Daarom kunnen de spanningen tezamen groter zijn
dan de netspanning, immers als de ene maximaal is, is de ander nul en
omgekeerd. We kunnen het nu voorstellen, alsof de beide spanningen
worden opgewekt door twee spoelen, die over de omtrek van een anker

90° zijn verschoven, zoals fig. 157 weergeeft (een vierde periode komt
bij een tweepolige generator overeen met een hoek van 90°). Als spoel
Hz het maximale aantal krachtlijnen snijdt, staat spoel Ev in de neutrale
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zone. Meestal stelt men de spanningen voor door draaiende pijlen,
vectoren genaamd. De grootte van de horizontale projectie der vectoren
geeft de ogenblikswaarde van de spanning aan. We zetten dan, zoals
in fig. 158, Ez en Ev loodrecht op elkander. Als de horizontale projectie
van Ez maximaal is, zoals in de figuur, is die van Ev nul. De vector
van de stroomsterkte valt samen met die van Ev, want het spanningsverlies en de stroomsterkte zijn in fase. De netspanning is nu de diago
naal van een rechthoek met Ez en Ev als rechthoekszijden (spanningsrechthoek) en we vinden dan de faseverschuivingshoek <p tussen de
netspanning en de stroomsterkte. In de figuur is de hoek tussen En en I
ongeveer 60°, hetgeen overeenkomt met 1lfi periode. Men zegt, dat de
stroom een hoek <p n a ij 11 op de spanning.
Als we de spanningen in een bepaalde schaal uitzetten: b.v. Ez =
4 cm en Ev = 2 cm, dan blijkt En = 4,4 cm te zijn, wat overeenkomt
met 220 V.

i

SCHIJNBAAR EN WERKELIJK VERMOGEN.
Wanneer de stroomsterkte in fase verschoven is op de spanning,
verrichten ze minder vermogen dan hetgeen ze in fase ontwikkelen.
Immers, als de spanning de maximale waarde heeft bereikt, is de stroom
sterkte nul en bij de maximale stroomsterkte gaat de spanning door het
nulpunt. Schakelen we in de toevoerleiding van een eenfase-motor een
wattmeter (zie fig. 159), dan zal het opgenomen vermogen bij een
rn
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Fig. 159.

belasting tot 1JG pk ongeveer 200 W bedragen. Bij een netspanning
van 125 V en een frequentie van 50 Hz wijst de ampèremeter 2 A aan.
Het product van spanning en stroomsterkte is dus |j/2 X zo groot als
het opgenomen vermogen. Men noemt dit het schijnbare ver
mogen en geeft het aan in volt-ampère (VA) of k i 1 ovolt-ampère (kVA). Het schijnbare vermogen van de motor
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in fig. 159 bedraagt dus 250 V.A. De faseverschuiving maakt nu wel
het opgenomen vermogen niet groter, maar zonder faseverschuiving zou
het vermogen van 200 W bij een stroomsterkte van
— 1,6 A worden
geleverd. Wegens de zelfinductie is er voor eenzelfde vermogen een
grotere stroomsterkte nodig en moet men dus over het algemeen ge
leidingen van grotere doorsnede gebruiken.
ARBEIDSFACTOR.
De stroomsterkte ontwikkelt in de keten volgens fig. 159 met het
spanningsverlies Ev het vermogen. De inductieve spanning Ez ijlt een
vierde periode na op de stroomsterkte en kan er dus geen vermogen
^ mee ontwikkelen. De verhouding tussen het spanningsverlies Ev en de
netspanning E„ — de benen van de hoek <p in fig. 154 — heet de cosinus
van die hoek (afgekort cos <p). In de practijk noemt men de cos <p
meestal de arbeidsfactor. De arbeidsfactor is dus ook de verhouding
tussen het werkelijke en het schijnbare vermogen, want deze vermogens
zijn gelijk aan de betreffende spanningen maal de stroomsterkte in de
keten. Nemen we als voorbeeld nog eens fig. 159. Daar bedraagt de
verhouding van het werkelijke en het schijnbare vermogen 200 : 250 =
0,8. De arbeidsfactor van de motor is aangegeven: cos y = 0,8, hetgeen
klopt.
WISSELSTROOMINDUCTIEMOTOREN.
Voor de radiotechniek is alleen de wisselstroominductiemotor van be
lang. Vroeger gebruikte men voor gramofoons nog wel seriemotoren. De
seriemotor is zowel voor gelijk- als wisselstroom geschikt. De wisselstroomsterkte draait gelijktijdig in anker en magneten van richting om.
Ankerstroom en magnetisch veld zijn dus in fase en kunnen een koppel
uitoefenen op het anker. De stroomsterkte en het koppel zijn bij wissel
stroom kleiner dan bij gelijkstroom, zodat men de motor op een
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Fig. 161.

iets hogere wisselspanning moet aansluiten als de gelijkspanning zou
bedragen. De vonkvorming aan de collector van de seriemotor ver
oorzaakt echter een sterke storing in de 1 f versterker; daarom vinden
dergelijke motoren bijna geen toepassing meer.
In de stator van een wisselstroommotor ontstaat een w i s s e 1 v e 1 d,
d.w.z. het magnetisme draait elke halve periode van richting om. In de
fig. 160 en 161 is dit afgebeeld voor een tweepolig magneetsysteem.
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Een anker of poolrad gaat er eerst dan in een bepaalde richting draaien,
als het van te voren op gang is gebracht.
Voor gramofoonmotoren past men nog wel eens deze motoren —
synchrone motoren — toe. De fig. 162 tot 165 geven de werking
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Fig. 162.

Fig. 165.

weer van een motor met een vierpolig anker. De stator bevat slechts
twee polen. Na het inschakelen maakt het statorveld twee polen van
het anker magnetisch (fig. 162). Daarna draaien stroom en statorveld
van richting om (zie fig. 163), zijn dan gelijknamig aan de polen van
het remanente magnetisme van het magneetrad en stoten ze af. Het
anker draait dan b.v. rechtsom. Wanneer het anker een kwartslag is
gedraaid, komen de beide andere polen onder de statorpolen (fig. 164)
en worden gemagnetiseerd. Draait nu het statorveld weer van richting
om, dan stoot het de gelijknamige polen van het poolrad af, en wel de
zuidpool bovenaan en de noordpool van onderen, zoals fig. 165 weergeeft, terwijl het de andere polen aantrekt. Het anker maakt dus weer
een kwartslag en is na een periode een halve slag gedraaid. Het toeren
tal van een tweepolige motor is gelijk aan de frequentie. Bij 50 Hz maakt
de motor dus 50 omw/sec of 3000 omw/min. De vierpolige motor maakt
elke periode een halve omwenteling d.i. 25 omw/sec of 1500 omw/min.
Het vereist enige handigheid een synchrone wisselstroommotor met
de hand op gang te brengen. Grote synchrone motoren worden met een
machine op het juiste toerental gebracht; bij omvormers b.v. door de
gelijkstroomdynamo. Bij gramofoonmotoren draait men meestal de
draaitafel met de hand een kwart of een halve slag rond en schakelt
dan de motor in. Synchrone motoren draaien in de richting, waarin ze
op gang zijn gebracht. Bij gramofoonmotoren dient men hierop goed
te letten. De gramofoonnaald zal bij een verkeerde draairichting een
stukje uit de gramofoonplaat steken of diepe groeven en krassen ver
oorzaken, dus de plaat grondig bederven.
De asynchrone motoren hebben een kortsluitanker (kooianker), dat in de ankergroeven een aantal staafjes bevat. Ze zijn aan
beide zijden van het anker in ringen met passende gaatjes geklonken
•en gesoldeerd (zie fig. 172). Wanneer de staafjes krachtlijnen snijden,
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worden er inductiestromen in opgewekt. Stroom en veld doen een
koppel ontstaan, tengevolge waarvan het anker gaat draaien. In een
stator uitgevoerd volgens fig. 160, dan heeft dit pas plaats, nadat het
anker op gang is gebracht.
De meeste asynchone motoren zijn zo geconstrueerd, dat de wissel
stroom een draaiend magnetisch veld (draaiveld) doet ontstaan.
Dikwijls hebben de polen een kortgesloten winding — kortsluitwinding —. De fig. 166 tot 171 geven aan, hoe het draaiveld ontstaat.
Een krachtstroomtoeneming veroorzaakt in de kortsluitwinding een
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inductiestroom. Stroom en inductieveld verzetten zich tegen de oorzaak
van hun ontstaan en houden het hoofdveld tegen. Het veld verloopt nu
over de poolhelften zonder kortsluitwindingen (fie fig. 166). Als de
krachtstroom de maximale waarde heeft bereikt, ontstaat er geen
inductiestroom en gaat het hoofdveld over de beide poolhelften
(fig. 167). Bij de krachtstroomafneming, volgens fig. 168 tracht de
inductiestroom het hoofdveld in stand te houden en verloopt dit over
de poolhelften met de kortsluitwindingen. De volgende halve periode
herhaalt zich hetzelfde als hiervoor is omschreven, doch nu voor de
tegengestelde veldrichting (zie de fig. 169, 170 en 171). Uit de figuren
blijkt, dat het veld in één periode één omwenteling heeft gemaakt. Het
aantal omwentelingen van het draaiveld is gelijk aan het aantal, dat we
voor de synchrone motoren berekenden. De kortsluitrotor draait echter
langzamer dan het veld, want, anders worden er geen krachtlijnen
gesneden en ontstaat er geen koppel; de rotor slipt. De slip is bij
kleine motoren groter dan bij machines van groter vermogen en het
toerental van een tweepolige asynchrone inductiemotor van een gramoDiks, Radiotechniek — 4e dr.
5
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fooninstallatie bedraagt geen 3000, doch c.a. 2500 omw/min en van een
vierpolige gramofoonmotor ongeveer 1300 omw/min.
In fig. 172 is een vierpolige inductiemotor (asynchroonmotor) voor
gramofoons afgebeeld, bestaande uit een wormkast W, waaraan het
beschermkapje B en het magneethuis M door middel van schroeven zijn
bevestigd. Aan het einde van het kooianker A, dat in de figuur buiten
het magneetsysteem is getekend, bevindt zich de worm met twee gangen,
die door middel van een wormwiel de verticale as en de draaitafel
in beweging brengt. Het beugeltje op de as dient voor eventuele auto
matische uitschakeling. De beide horizontale polen, waarvan er in de
tekening één is gedemonteerd, hebben magneetspoelen en worden gelijk
namig gemagnetiseerd, zodat de verticale polen aan de eersten ongelijk
namig zijn. De kortsluitwindingen — K — (zie fig. 172) veroorzaken
met het wisselende magnetisme van de vier polen, het d r a a i v e 1 d. De
' horizontale polen passen zuiver in het magneethuis en worden door
ronde messingen staafjes op hun plaats gehouden. De spoelen hebben elk
vier uitlopers, resp. met zwarte, blauwe, rode en gele isolatie. Ze
moeten aan de overeenkomstige contacten van de omschakelaar O wor
den gesoldeerd. Met de omschakelaar kan men de motor aansluiten op
drie verschillende spanningen, nl. 250, 125 en 110V (zie ook het
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schema in de linkerbovenhoek van de tekening). De pertinax schakelaarplaat wordt in een gleuf van het beschermkapje B vastgehouden; het
drukkussentje (met kogel) in het midden van het kapje dient ter onder
steuning van de ankeras.
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NUTTIGHEIDSGRAAD (RENDEMENT).
Aan een electromotor wordt uit het electriciteitsnet arbeidsvermogen
toegevoerd; de machine zet dit electrische vermogen in mechanisch
arbeidsvermogen om. Een wisselstroom-gelijkstroomomzetter (fig. 131,
bladz. 51) neemt uit het wisselstroomnet electrisch vermogen (toegevoerd vermogen) op en geeft electrisch vermogen in de vorm van ge
lijkspanning af. Aan een gelijkstroomwisselstroomomzetter, zoals op
bladzijde 51 in fig. 133 is afgebeeld, wordt het vermogen door de
gelijkstroom toegevoerd; de omzetter geeft dit vermogen als wissel
spanning op de sleepringen en borstels af (nuttig vermogen).
Een gelijkrichter (zie fig. 72, bladzijde 32) zet het uit het wissel
stroomnet toegevoerde vermogen in gelijkstroom en -spanning om; de
beide laatsten leveren het nuttige vermogen.
Ook een accumulator neemt bij de lading een zekere hoeveelheid ver
mogen als toegevoerd vermogen op en geeft tijdens de ontlading nuttig
vermogen af.
De omzetting van vermogen gaat altijd met verliezen gepaard; een
deel van het toegevoerde vermogen ontwikkelt o.a. in de draadwindingen van de machines en toestellen warmte en gaat verloren. De door
de wrijving in de kussenblokken ontwikkelde warmte veroorzaakt even
eens verlies aan arbeidsvermogen. Bij accu's gaat zowel gedurende de
lading als gedurende de ontlading een gedeelte van het vermogen ver
loren (als scheikundig vermogen en warmte).
Het nuttige vermogen is altijd kleiner dan het toegevoerde vermogen.
De verhouding tussen het nuttige vermogen en het toegevoerde ver
mogen heet de nuttigheidsgraad of het rendement; het wordt aangegeven
met de letter v (êta); de nuttigheidsgraad is dus altijd kleiner dan 1.
Het nuttige vermogen wordt aangegeven met de letters Wn, het
toegevoerde vermogen met de letters Wt.
Als een omvormer uit het wisselstroomnet 2000 W opneemt en aan
de gelijkstroomzijde 1600 W afgeeft, is de nuttigheidsgraad 77 = 0,80.
Een gelijkrichter neemt bij 220 V een vermogen van b.v. 100 W op
en laadt een 6 V accu met 10 A, dus een nuttig vermogen van 60 W.
De nuttigheidsgraad is 0,60.
Bij transformatoren treden verliezen op: 1°. door de warmteontwik
keling in de spoelen; 2°. door de warmteontwikkeling in de kernen;
3°. door magnetische verliezen. Deze toestellen hebben eveneens een
bepaalde nuttigheidsgraad. Het vermogen aan de netzijde is groter dan
dat aan de belastingzijde. Zo zal een transformator, die een nuttig
heidsgraad van 0,9 bezit, bij belasting tot 270 W uit het net 10/9 maal
zoveel opnemen, d.i. 300 W.
Hoewel men van radiotoestellen nooit de nuttigheidsgraad opgeeft,
is de verhouding tussen het vermogen, dat uit het net wordt opgenomen
en datgene wat het toestel aan de luidsDreker afgeeft, zeer ongunstig
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b.v. een primair netverbruik van 60 W en een luidsprekervermogen
van 4 a 5 W.
Na een lading van 20'uur met 5 A bij de accu van 6 V in fig. 174 is de
stand van de kWh meter 413 kW'h. De beginstand was 411,5 kWh
(zie fig. 173). De laadinrichting nam uit het net een arbeid op van
413—411,5 = 1,5 kWh dus per uur 75 Wh. Het toegevoerde vermogen
is dus 75 W. Het vermogen van de accu is 30 W (6 V bij 5 A) en het
rendernen* van de accugelijkrichter 30/75 = 0.40.
Fig. 173.

DE BRUG VAN WHEATSTONE (MEETBRUG).
Een onbekende weerstand rx wordt in serie met een bekende weer• stand r2 parallel aan een gecalibreerde 1) draad — de meetdraad —
op een batterij aangesloten (fig. 175). Over de meetdraad kan men
een contactveer (schuifcontact) verplaatsen. Tussen het schuifcontact
en het verbindingspunt van de beide weerstanden wordt een millivoltmeter of een andere gevoelige spanningsaanwijzer (galvanometer) ge
schakeld, Doordat weerstand en spanning evenredig zijn, is de verhou
ding tussen de bekende en de onbekende weerstand, wanneer er door
beide dezelfde stroom gaat, dezelfde als hun spanningsverhouding. Het
schuifcontact moet nu in een stand worden geplaatst, waarbij de voltx) d.i. een cilindrische draad van zeer zuivere afmetingen.
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meter in het geheel niet uitslaat. De spanningsverhouding der weer
standen is dan gelijk aan die der stukken, waarin het schuifcontact de
meetdraad verdeelt. Deze verhouding is weer dezelfde als de weerstandsverhouding van de meetdraadstukken en dus eveneens als hun
beider lengteverhouding; immers ook weerstand en lengte zijn even
redig.
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Als de voltmeter geen spanningsverschil aanwijst, is de verhouding
tussen onbekende en bekende weerstand gelijk aan de verhouding der
stukken, waarin het schuifcontact de meetdraad verdeelt.
Moet men in fig. 175 het schuifcontact op het 36/ioo deel van de
meetdraad plaatsen, opdat de voltmeter niet uitslaat, dan is de ver
houding als 36 : 64 = 9 : 16 en de onbekende weerstand r^het °/16 deel
van de bekende (r2). Bij een bekende weerstand van 10000 fi is de
onbekende weerstand 9/16 X 10 000 = 5625 Q.
Langs de meetdraad geeft men nu de verhouding der beide delen op
verschillende punten aan. De bekende weerstanden zijn dikwijls met
behulp van pencontacten verwisselbaar gemaakt of kunnen door middel
van uittrekbare contactstoppen worden ingeschakeld (weerstandsbank).
Ze bezitten afgeronde waarden, b.v. 0,1, 1, 10, 100, 1000, 10 000 en
10Ó000Q. Heeft men een bekende weerstand van 1000 12 ingeschakeld,
(verbonden aan de rechlerklem van de meetdraad) en moet men om
de voltmeter niet te doen uitslaan, het schuifcontact op een punt brengen,
waarin de verhouding der meetdraadstukken 55/45 = n/g is, dan zal de
onbekende weerstand n/o maal de bekende zijn, dus 12222/9 (fig. 176).
Wordt bij plaatsing van het schuifcontact in een punt, waar de ver
houding op de meetdraad 3/10 bedraagt, de nulstand van de voltmeter
verkregen, terwijl de bekende weers-tand 10 000 O bedraagt, dan is de
onbekende 3/10e deel hiervan of 3000 f>.
Het verdient aanbeveling, een millivoltmeter met nulstand in het mid
den te gebruiken en in de batterijketen een stroomonderbreker te
plaatsen. Anders is het niet goed mogelijk te controleren‘of de meter
zich inderdaad in de nulstand bevindt. De meting wordt vergemakkelijkt
door toepassing van een radio-hoofdtelefoon als nulspanningsaanwijzer;
men dient dan tijdens de meting de batterijstroom met de stroomonder
breker voortdurend te onderbreken. De stroomstoten zijn als tikken in
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de hoofdtelefoon waarneembaar; bij de juiste stand van het schuifcontact
zijn ze niet meer of slechts zwak te horen. Het verdient aanbeveling
een electrische zoemer in serie met de batterij te schakelen; nog beter
is een generator met een frequentie van 1000 Hz.
In fig. 177 is een meetbrug
voorgesteld, waarbij de meet£
draad door een potentiometer
i
van b.v. 30012 met schaalknop
is vervangen. Het toestel leent
(53J
zich voor het bepalen in afge
ronde waarden van onbekende
weerstanden voor radiodoelein<ri5®
den. Als bekende weerstand kun
nen goede radioweerstanden met
juiste waarden van b.v. 100,
1000, 10 000 en 100 00012 in de
rechterweerstandhouder worden
geplaatst. Meestal bevat de knop
een gewone schaalverdeling en
kan men het best een verdeling
Fig. 177.
met de bijbehorende verhouding
maken, zoals dit in fig. 175 langs de meetdraad is geschied.
Wordt dus bij een schaalverdeling van 100° de nulstand van de
voltmeter bij een instelling op 40° en een bekende weerstand van
120 00012 verkregen, dan is de verhouding tussen bekende en onbe
kende weerstand f, dus de onbekende weerstand = -§ X 120 000 =
80 000 12.
De brug van Wheatstone leent zich in het bijzonder voor zeer zui
vere metingen, 'echter alleen voor weerstanden, groter dan 1 12, waarbij
de nauwkeurigheid van de meting 0,1% bedraagt. Bij de juiste instelling
vloeit er.nl. door de voltmeter geen stroom en wordt de meting dus
niet nadelig beïnvloed.
onbffcerxlc
weerstand

f

bekende
weerstand

potentiometer

:
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GASONTLADINGSLAMPEN.
Een bijna luchtledige glazen ballon is gevuld met een kleine hoeveel
heid gas. Door het glas zijn twee electroden, de anode en de kathode,
vacuumdicht gemonteerd (fig. 178 tot 181). De gasatomen in de ballon
bestaan uit een positieve kern (het ion), omgeven door een aantal elect^onen — a— (fig. 178). Sluiten we de anode aan op de positieve en
de kathode op de negatieve pool van een spanningsbron, dan zullen de
vrije electronen én ionen die zich in de buis bevinden, o.a. door de
inwerking van het licht uit de omgeving, naar de anode, resp. de kathode
worden getrokken'— b — (zie fig. 179). Ze komen dan in botsing met
de gasatomen en ontwikkelen daardoor arbeid, die in de vorm van
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trillingen (straling) wordt afgegeven. De electronen gaan naar de anode
— c — (fig. 180) en veroorzaken de stroomsterkte in de keten. Wan
neer de straling geheel of gedeeltelijk ligt in het zichtbare gebied, neemt
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Fig. 182.

Fig. 180.

men in de lamp een lichtschijnsel waar. Overschrijdt de spanning tussen
de electronen een bepaalde waarde, dan komen de ionen in een
hevige botsing met de gasatomen — d — en splitsen hen in ionen
en electronen. De stroomsterkte wordt dan groter en dientengevolge
worden weer nieuwe atomen gesplitst (ionisatie). Wanneer men hier
tegen geen maatregelen treft, bereikt de stroom een abnormaal hoge
waarde en geraakt de lamp defect.
De ionen, die tegen de kathode botsen, maken daaruit ook electronen
los — e
(zie fig. 180). De electronen geven de arbeid, die ontstaan
is, weer af als een trilling of straling, het z.g. negatieve glim
licht aan de kathode — g — (fig. 181). De ionen veroorzaken bij de
anode de positieve lichtzuil, — f — (fig. 181), die bij de
meeste gasontladingslampen wordt gebruikt voor de opwekking van
het licht.

Fig. 183.

In een met neongas gevulde ballon ontstaat slechts het negatieve
glimlicht. Zo’n lamp heet een neonlamp of neonbuis. Om te voorkomen,
dat er ionisatie ontstaat, schakelt men met de meeste neonbuizen een
weerstand in serie. De serieweerstand is in vele gevallen aangebracht
in het glazen buisje onder de kneep van de lamp (zie fig. 184). Ook bij
de neonsignaallamp in fig. 182 is dit geschied. Het signaallampje vindt
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toepassing o.a. bij 1 f versterkers om te controleren of het toestel is
ingeschakeld.
De neonstabiliseringbuis in fig. 183 heeft geen serieweerstand. Scha
kelt men een dergelijke buis. over een voedingsapparaat voor een vrij
geringe stroomsterkte (een z.g. plaatspanningsapparaat), dan zal er
in de stabiliseringbuis bij het overschrijden van de normale spanning
ionisatie optreden en de stroomsterkte zo groot worden, dat de spanning
van het voedingsapparaat de normale waarde behoudt. *)
De electroden zijn bij deze buis verbonden aan het voorste en het
achterste der acht contacten van de buishuls.
Het doormeten van radiobuizen heeft in de meeste gevallen plaats
met speciale meetkasten. In sommige gevallen meet men radiobuizen wel
door op sluiting tussen de electroden of gloeidraadbreuk met een neon
lamp, zoals fig. 184 weergeeft. In het buisje onder de kneep is de serie
weerstand zichtbaar. De lamp heeft een huls met drie contactpennen,
waarvan er twee verbinding hebben met de electroden. De derde dient
om de buis steviger in de houder te bevestigen. Wanneer er sluiting
is tussen de electroden van de radiobuis licht de lamp op; als de gloeidraad heel is eveneens. Bij een buis met defecte gloeidraad brandt de
lamp niet. De neonlamp staat in serie met een der toevcerdraden van het
stopcontact naar de meetpennen. Eén ader loopt dus in de lamphouder
door, terwijl de andere aan de buscontacten is gesoldeerd. Het verdient
aanbeveling meetpennen te gebruiken als zijn afgebeeld in de figuur en
na het doormeten de pencontactstop uit de wandcontactdoos te trekken,
opdat men niet in aanraking kan komen met de spanning op de meet
pennen.
Voor de verlichting van verkeerswegen, spoorwegemplacementen,
enz. gebruikt men lampen gevuld met natrium (sodium) z.g. natriumof sodiumlampen en kwiklampen. Bij de laatstgenoemde lampen heeft de
gasontlading plaats in kwikdamp. Daar natrium en kwik bij normale
temperatuur condenseren, leidt men de gasontlading in (ontsteken)
bij de natriumlampen met neon en bij de kwiklampen met argon. De
ontsteekspanning moet aanmerkelijk hoger zijn dan de normale spanning.
De lampen hebben daarom een voorschakelapparaat (transformator of
smoorspoelen), die bij de geringe stroomsterkte in het neon of argon
een veel hogere spanning geven dan bij de stroomsterkte in het
natriumgas of de kwikdamp. Het duurt, al naar de buitentemperatuur,
8 a 15 min, voordat de lichtsterkte de volle waarde heeft bereikt.
Voor binnenverlichting zijn er z.g. hogedrukkwiklampen in de handel,
gemonteerd in een ballon met lamphuls, overeenkomstig die van de
gloeilampen. Het paarse (ultraviolette.) licht is onaangenaam en schade
lijk voor de ogen. Daarom voert men ze o.a. uit als z.g. menglampen,
overeenkomstig fig. 185. Het ontladingsbuisje bevindt zich in het midden
*) De neonstabiliseringsbuizen worden ook wel uitgevoerd met spiraalvormige
electroden overeenkomstig fig. 184.
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van de ballon en is omgeven door een gloeidraad, zoals we die kennen
uit de gloeilampen. Kwiklamp en gloeilamp zijn in serie geschakeld. De
ontstekingsanode rechts bovenaan in het gasontladingsbuisje, waarmede
de gasontlading in het argon wordt ingeleid, is in serie geschakeld
weerstand (op het mica plaatje bovenin de glazen
ballon). Na het inschakelen begint de ont
steking van de kwiklamp door de gasontlading,
in het argon. De stroomsterkte is gering en het
spanningverlies in de gloeidraad eveneens. De
ontsteekspanning van de kwikbuis heeft dus bijna
dezelfde waarde als de netspanning. Na de ver
damping van het kwik snoert de ontlading tussen
de electroden zich samen tot een smalle boog en
zijn de lichtsterkte en de stroomsterkte normaal.
Dientengevolge is de gloeidraad op de volle sterk
te gaan gloeien en er is zoveel spanningsverlies
in ontstaan, dat de spanning aan de kwiklamp tot
de normale waarde is gedaald. Bij deze lampen
heeft men dus geen voorschakelapparaat noodig.
Het licht van de gloeidraad en de kwiklamp
(menglicht) komt het daglicht nabij.
De lagespannings-fluorescentie-buislamp volgens fig. 186 vindt o.a.
toepassing voor het verlichten van reparatie-werkplaatsen en b.v. als
verlichting boven schakelpanelen in radiocentralen. De buizen zijn ver
vaardigd uit opaal glas (1 laag gewoon glas en 1 laag melkglas) en aan
de binnenzijde bedekt met een fluorescerende verflaag. In de buis ont
staat voor 90% ultro-violet licht (zeer schadelijk voor de ogen). De
verflaag laat dit niet door, doch wordt van binnenuit verlicht en straalt
daardoor zelf licht uit (fluoresceren). Het fluorescentielicht is voor onze
ogen geheel onschadelijk. Men vervaardigt de l.s. fluorescentielampen
in drie kleuren en wel: daglicht, warm wit en wit. De lamp wordt (zie
fig. 186) met de hulzen uit kunsthars aan weerszijden van de buis in de
verende contacten van de lamphouders gedrukt. Het voorschakel

apparaat is in de figuur onder de lamp gemonteerd, doch kan, zo nodig,
ook op een andere plaats worden aangebracht, b.v. aan de achterzijde
van de montageplaat. De aansluitklemmen zijn zo geplaatst (zie fig. 187),
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dat een eenvoudige bedrading mogelijk is. De schakeling blijkt uit de
figuur. De buis heeft verhitte electroden, die in serie zijn geschakeld
met de beide wikkelingen op de smoorspoel en een neonontladingsbuisje
(glimlichtschakelaar). Direct na het inschakelen heeft er tussen de op
korte afstand van elkaar geplaatste electroden van de glimlichtschake
laar een ontlading plaats. Deze verhit de thermostaat naast de electro
den, zodat het bimetaal krom trekt en het contact sluit. Nu vloeit er
een stroom door de keten, die zo sterk is, dat de electroden van de
fluorescentiebuis worden verhit. De neonontlading van de glimlicht
schakelaar houdt op, het bimetaal komt weer in de oorspronkelijke
stand terug en onderbreekt het contact aan de thermostaat. Er ontstaat
nu een stroomonderbreking en een krachtstroomverandering in de
smoorspoel. De hoge induciespanning, die hiervan het gevolg is, ont
steekt de fluorescentiebuis. De condensator, parallel aan de glimlicht
schakelaar, voorkomt een te sterke vonkvorming en verbranding van
de contacten; die over de netaansluiting dient ter vermijding van sto
ringen in eventuele radioapparaten of verbetering van de arbeidsfactor.
Het rendement van de fluorescentiebuisslamp is hoog. Bij een licht, sterkte, overeenkomstig die van een gloeilamp van 75 W (100 decalumen), bedraagt het opgenomen vermogen slechts 28 W, waarvan 3 W
voor het inschakelapparaat.
AANRAKEN VAN ONDER SPANNING STAANDE
TOESTELLEN, ONDERDELEN EN GELEIDINGEN.
Alvorens over te gaan tot de radiotechniek, dient hier eerst iets te
worden gezegd over het gevaar, dat er schuilt in het aanraken van
geleidingen en onderdelen, die onder een spanning staan, hoger dan
ongeveer 40 V. De toestellen moeten zo zijn ingericht, dat het aan
raken van onderdelen met een hogere spanning dan de hierboven aan
gegeven waarde absoluut is uitgesloten. Het aanraken van deze spannin
gen wordt levensgevaarlijk geacht. Dikwijls zijn de oorzaken van
het gevaar gelegen in een onoordeelkundige montage van geleidingen
en toestellen. Men dient dan ook bij de aanleg van b.v. een wand
contactdoos (met de bijbehorende pencontactstop heet dit apparaat een
stopcontact) voor een radiotoestel of een 1 f versterker de voorschriften
der Gemeentelijke of Provinciale electriciteitsbedrijven, alsmede de
veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
Bij sommige mensen heerst de misvatting, dat het aanraken van een
geleiding, waardoor een grote stroomsterkte gaat, gevaarlijker zou
zijn dan van een, die onder een hoge spanning staat. Men komt tot deze
conclusie, omdat een stroomsterkte door het lichaam groter dan 40 mA
a 80 mA (naar gelang van de persoon) de dood tengevolge heeft. Dit
moge dan juist zijn, doch de stroomsterkte in ons lichaam hangt af
van de grootte van de spanning en de weerstand van ons lichaam.
De laatste is niet onder alle omstandigheden dezelfde en wordt bepaald:

\

75
le. door de lichaamsweerstand en 2e. de overgangsweerstand van de
geleider en aarde op onze handen, resp. voeten. De overgangsweerstand
is in vochtige toestand veel lager dan wanneer we b.v. een geleider
met droge handen aanraken. In het eerste geval kan onze weerstand
wel eens slechts 1500 O zijn; dan zal er reeds bij aanraking van 60 V
een dodelijke stroomsterkte in ons lichaam ontstaan. In droge toestand
is soms de totale weerstand wel tienmaal zo groot; dan zou eerst het
aanraken van een spanning van 600 V de dood tengevolge hebben.
Men heeft daarom veiligheidshalve spanningen, hoger dan 40 V, als
voor aanraking gevaarlijke spanningen aangegeven. Zoals we in fig. 188
zien, kan men zonder gevaar een leiding aanraken, die staat onder een
spanning van 40 V, ook al gaat er een stroom doorheen van 1000 A.
Immers, als we de weerstand van het lichaam rekenen op 8000 Q vloeit
er slechts een stroomsterkte door van 5 mA. Daarentegen krijgt men
bij het aanraken van leiding of onderdelen van een plaatspanningsapparaat met een spanning van 400 V en een keten van 80 kQ, waar
door slechts een stroom vloeit van 5 mA een geweldige schok (zie
fig. 189) en is het niet uitgesloten, dat de maximaal toelaatbare stroommA
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sterkte in het lichaam wordt overschreden en de aanraking zelfs de dood
tengevolge heeft.
HERHALING.
Magnetisme.
1. Welke eigenschap heeft een magneet?
2. Hoe heten de plaatsen van een magneet waar de aantrekkings
kracht het grootst is?
3. Geef een korte beschrijving van het kompas.
4. Wat is een permanente magneet?
5. Welke eigenschap moet het staal voor permanente magneten
bezitten?
6. Noem enige speciale soorten van staal voor luidsprekermagneten
en hun samenstelling.
7. Welke werking hebben de onglijknamige polen op elkaar en welke
de gelijknamige?
8. Wat verstaan we onder remanent magnetisme? Wat is zacht staal?
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9. Waarom maakt men de magneten soms zo, dat de polen dicht bij
elkaar komen? Hoe heten deze magneten?
Om welke reden moet men over de polen een sluitstuk plaatsen?
10. Op welke wijze verkrijgen we een magnetisch spectrum en wat is
hierin te zien?
Mechanische arbeid en vermogen.
11. Wanneer verrichten we mechanische arbeid? Wat is de eenheid
van kracht? Idem van lengte?
12. Wat is de eenheid van mechanische arbeid? Wanneer verrichten
we deze arbeid?
13. Geef het verschil aan tussen arbeid en vermogen.
14. Wat is de eenheid van mechanisch vermogen?
15. Welke eenheid wordt in de practijk gebruikt? Hoeveel kgm/sec
is deze?
ELECTRICITEIT.
Geleiders.
16. Welke eigenschap hebben de metalen; hoe noemt men ze?
17. Waarom vergelijken we electriciteit met water?
18. Wat verstaan we onder een waterstroom?
19. Hoe stellen we ons een electrische stroom voor? Welke naam
dragen de electriciteitsdeeltjes?
20. Waardoor ontstaat een waterstroom en hoe een electrische
stroom?
Isolatoren.
21. Wat zijn isolatoren?
22. Noem de geleiders en de isolatoren van de antenne-aanleg (zie
fig. 30).
23. Idem voor de overspanningsbeveiliging.
24. Welke isolatie is toegepast bij de trimmer (fig. 32)?
25. Geef nog enkele isolatoren aan, die in de radiotechniek toe
passing vinden.
Weerstand van geleiders.
26. Welk metaal is de beste geleider en welke eigenschappen heeft
het? Welk geleidingsmateriaal gebruikt men het meest in de
practijk?
27. Wat verstaan we onder de weerstand van een geleider? Noem
de eenheid van weerstand. Hoe heeft men haar vastgelegd?
28. Geef een verklaring van de soortelijke weerstand.
29. Welk verschil bestaat er tussen de diameter en de doorsnede van
een geleider? Hoe wordt de eerste en hoe de tweede bepaald?
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30. In welke gevallen geeft men van geleiders de doorsnede aan en
wanneer de diameter?
Electromagnetisme.
31. Waaruit bestaat een kompas en welke eigenschap heeft het?
32. Hoe bepalen we de richting van het magnetische veld van een
spoel?
33. Waarom brengt men in een magneetspoel een stalen kern aan en
hoe noemen we het geheel?
34. Welke toepassing van het electromagnetisme is in fig. 48 aan
gegeven?
35. Beschrijf de werking van de bekrachtiging van de electrodynamische luidspreker (fig. 49).
Electrisch vermogen, stroomsterkte en spanning.
36. Waarvoor kan men de electriciteit uitstekend gebruiken?
37. Wat verstaan we onder de stroomsterkte: 1° bij water, 2° bij
electriciteit?
38. Noem de eenheid van stroomsterkte.
39. Waarmede meten we de stroomsterkte?
40. Hoe wordt deze meter geschakeld?
41. Tengevolge waarvan ontstaat de stroom in een keten?
42. Wat is de eenheid van spanning? Welke spanning is dit?
43. Waarmede meten we de spanning?
44. Geef het verschil tussen een ampère- en een voltmeter aan.
45. Hoe sluiten we een voltmeter aan?
De wet van Ohm.
46. Welk verband bestaat er tussen spanning, stroomsterkte en weer
stand? Hoe heet dit verband?
47. Wat bedoelen we met de uitdrukking „Stroomsterkte en spanning
zijn evenredig”?
48. En wat met „Stroomsterkte en weerstand zijn omgekeerd even
redig”?
49. Bereken, zonder van formules gebruik te maken, de stroomsterkte
in een weerstand van 25 Cl bij 75 V spanning.
50. Ook in een weerstand van lOkfi bij 100 V spanning (I in mA).
Serieschakelen van weerstanden.
51. Op welke wijze schakelen we weerstanden in serie?
52. Wat weet ge van de totale weerstand bij in serie geschakelde
weerstanden?
53. Hoe berekent men de totale weerstand?
54. Welk verband bestaat er tussen totale spanning en de spanning
der in serie geschakelde weerstanden?
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55. Drie weerstanden van 45 Q zijn in serie geschakeld; bereken oo
eenvoudige wijze de totale weerstand.
Electrolyse, elementen.
56.
57.
58.
59.
60.

Geef een toepassing van het neerslaan van metalen.
Hoe is het element van Volta samengesteld?
Waardoor wordt de polarisatie veroorzaakt?
Hoe voorkomt men de polarisatie?
Welke elementen vinden tegenwoordig nog hoofdzakelijk toe
passing?

Serieschakelen van elementen.
61. Op welke wijze schakelt ge een aantal elementen in serie?
62. Wat weet ge van de totale spanning bij serieschakeling van ele
menten?
63. Geef enkele toepassingen voor de radiotechniek van in serie ge
schakelde elementen.
64. In welke gevallen past men bovenbedoelde batterijen toe?
65. Hoe verkrijgt men de verschillende spanningen?
Accumulatoren.
66. Waarop berust de werking van een accumulator?
67. Wat betekent „de accu is geladen”?
68. Op welke wijze controleren we of een accu geladen is?
69. Wat moet men doen, als de accu-spanning tot 1,83 V is gedaald?
70. Beschrijf de accu's, die in de radio-ontvangers en 1 f versterkers
worden gebruikt.
De warmteontwikkeling van de electrische stroom.
71. Wat ontstaat er in een electrische geleider bij stroomdoorgang?
72. Welke toepassingen van de warmteontwikkeling door electriciteit
kennen we uit het dagelijkse leven?
73. Waartoe dient de warmteontwikkeling in een electrische gloei
lamp?
74. Waarop moeten we letten bij het belasten van weerstanden?
75. Geef als toepassing van warmteontwikkeling een onderdeel van
de radiobuis aan en omschrijf hiervan de werking.

/

Electrisch vermogen.
76.
77.
78.
79.
80.

Waarom is het vermogen evenredig met de spanning?
Waarom is het vermogen evenredig met de stroomsterkte?
Hoe wordt een wattmeter geschakeld?
Beschrijf in het kort de werking van een wattmeter.
Geef nu ook nog eens aan, hoe de volt- en de ampèremeter wor
den geschakeld.

i
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Rcgelbuizen.
81.
82.
83.
84.
85.

Noem een belangrijke eigenschap van staaldraad bij verhitting.
Op welke wijze ontstaat de verhitting van de weerstand in fig. 95?
Noem de toepassingen van de regelbuizen in de radiotechniek.
Voor welk doel dient de stroombegrenzer in fig. 96?
Voor welk doel de regelbuis in fig. 97?

Spanningsverlies.
86. Op welke wijze kan men een toestel op een hogere netspanning
aansluiten?
87. Hoe heet de weerstand, die men met een toestel in serie schakelt
om te zorgen, dat de spanning aan het toestel lager is dan de net
spanning?
88. Welke naam draagt het spanningsverschil aan de voorschakelweerstand en waarom?
89. Waarop dient men te letten bij het aansluiten van electrodynamische luidsprekers op de ,,laag-ohmige luidsprekeraansluiting”
van een radiotoestel, wanneer er een toevoerleiding nodig is?
90. Op welke wijze moet men de klemspanning van een element meten?
Inductie.
91. Wat ontstaat er in een draadspoel, waarin we een magneet op
en neer bewegen?
92. Welk verschil bestaat er in de spanningsrichting bij het inbrengen
en bij het uithalen van de magneet?
93. Waarom ontstaat er geen inductiespanning, als we de magneet
stil houden? Dus inductiespanning is....................
94. Geef een korte omschrijving van de telefoon.
95. Waarom ontstaat er een inductiespanning in de spoeltjes, als de
trilplaat dichter bij de poolschoenen komt?
De dynamo.
96.
97.
98.
99.
100.

Waarop berust de werking van de dynamo?
Met welke regel bepalen we de stroomrichting in de ankerdraden?
Op welke wijze onttrekt men een gelijkstroom aan de dynamo?
Wat is het doel van de shuntweerstand bij de shuntdynamo?
Waarom moet de shuntwikkeling een hoge weerstand bezitten?

Lorentzkracht (Stroomvoerende geleider in een magnetisch veld).
101. Welke werking ondergaat een stroomvoerende geleider in een
magnetisch veld?
102. Waarvan is de bewegingsrichting van de geleider afhankelijk?
103. Bestaat er verschil tussen een gelijkstroomdynamo en een gelijkstroommotor?
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104. Wat ontstaat er in de ankerdraden van een gelijkstroommotor door
het snijden van de krachtlijnen?
105. Waardoor wordt de opgenomen stroomsterkte van een electromotor bepaald?
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Omzetters.
106.
107.
108.
109.

Voor welk doel past men in de radiotechniek omzetters toe?
Waaruit bestaat een omzetter?
Wat is een éénankeromzetter?
Hoeveel collectors heeft de eenankeromzetter en waarvoor? Hoeveel magneetgestellen?
110. Waarom heeft men voor een versterker, die 250 V spanning
vraagt, bij aansluiting op een auto-installatie van 6 V. een omzetter nodig?

Draaispoelmeters.
111. Waarop berust de werking van een draaispoelmeter?
112< Noem de voordelen van deze meters.
113. Als we met een draaispoelvoltmeter een hogere spanning willen
meten, wat moeten we dan gebruiken?
114. Welk'toestel wordt gebruikt voor het meten van hoge stroomsterkten met de draaispoelampèremeter?
115. Voor welke stroomsoort is bovenbedoelde meter alleen bruikbaar?
Wisselstroomgeneratoren.
116. Wat weet ge van de stroom gedurende een halve omwenteling
in een wisselstroomdynamo?
117. Hoe noemt men het stroomverloop gedurende één omwenteling
van het anker?
118. Welke naam heeft het aantal perioden per secunde? Waarin
wordt dit uitgedrukt?
119. Geef aan met behulp waarvan electrisch vermogen door wissel
stroom wordt overgebracht.
120. Hoeveel bedraagt de gebruikelijke netfrequentie?
Transformatoren.
121. Waarop berust de werking van een transformator?
122. Hoe noemen we de plaatstaalconstructie van de transformator in
fig. 150? Hoe heet die in fig. 151?
123. Welk doel heeft het gebruik van spoelen met verschillend win■ dingstal op de transformator (zie fig. 150)?
124. Noem het nadeel van een kerntransformator.
125. Op welke wijze heeft de overbrenging van grote electrische ver
mogens plaats?
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Smoorspoel.
126. Wat gebeurt er, als we in een spoel, aangesloten op een wissel
spanning, een stalen kern plaatsen?
127. Waarom is het nodig de kernen van wisselstroommagneten,
transformatoren en dynamo’s te lamelleren? Wat is dit?
128. Hoe noemt men de hoge weerstand van de smoorspoel voor
wisselstroom?
129. Waardoor ontstaat deze hoge weerstand?
130. Waarin geeft men de waarde van de zelfinductie bij smoorspoelen aan?
Wisselstroommotor*
131. Welke typen wisselstroommotoren vinden in de radiotechniek toe
passing en waarvoor?
132. Wat is een kooianker?
133. Voor welk doel dient de kortsluitwikkeling in de inductiemotor
(zie fig. 172)?
134. Waardoor ontstaat er, als de wisselstroom toe- of afneemt, een
stroom in de kortsluitwikkeling?
135. Hoe komt het, dat het kooianker met het roterende magnetische
veld meedraait?
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VERSTERKERTECHNIEK.
GELIJKRICHTERS.
GELIJKRICHTING.
Radiotoestellen en versterkers hebben voor hun werking gelijkspan
ning nodig. Hiervoor komen, zoals we reeds in het hoofdstuk „Elemen
ten” beschreven, in sommige gevallen batterijen in aanmerking. In de
meeste gevallen echter is een wisselstroomnet aanwezig; de wisselstroom
kan met behulp van gelijkrichters in gelijkstroom worden omgezet.
Fig. 190 toont ons het grafische verloop van een wisselspanning gea^halïperiode

Wisselspanning

durende twee perioden. Wanneer de gebogen lijn boven de horizontale
lijn uitkomt, wil dit zeggen, dat de stroom de keten van de electrische
lamp (fig. 191) linksom doorloopt. De volgende halve periode vloeit
de stroom in tegengestelde richting door de lampketen, hetgeen in de

grafiek is aangegeven door de kromme lijn onder de horizontale lijn
te tekenen. In de volgende perioden herhaalt zich dit stroomverloop.
Parallel op de lampketen wordt in fig. 191 een toestel aangesloten,.
Intermitterende gelijkstroom
C
V

1 pwiode

Fig. 192.

waarmede een gelijkrichter (ventiel) is in serie geschakeld. Een gelijkrichter laat de electrische stroom slechts in één richting door, overeenkomstig de werking van een fietsventiel, (zie het hoofdstuk „Thermische
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emissie" op bladzijde 17). Men zegt nog wel: een ventiel laat de stroom
door van anode naar kathode, dus tegengesteld aan de richting van de
electronen. Volgens het schema wordt de stroom de eerste halve periode
doorgelaten en gedurende de tweede halve periode tegengehouden; de
derde halve periode vloeit de stroom weer door de keten en een halve
periode later wordt er geen stroom doorgelaten; er ontstaan dus gelijkstroomstoten. De grafische voorstelling van de stroom is in fig. 192
gegeven. Gedurende de helft van elke periode wordt er geen stroom
doorgelaten; men noemt dit een intermitterende (onderbroken)
g e 1 ij k s t r o o m.
Metaalgelijkrichters.
Een koperen plaatje, aan één zijde bedekt met een oxydelaagje, waar
tegen een loden plaatje drukt, vormt een gelijkrichter. De stroom wordt
in één richting doorgelaten: het koper is de
kathode, het oxyde de anode. In de
tegengestelde richting wordt de stroom
tot een maximale spanning van 2 V (sperspanning)
tegengehouden.
Cuproxgelijkrichters zijn op de hierboven beschreven
wijze uitgevoerd, alleen is het koperoxyde
aan de oppervlakte langs electrolytische
weg weer in koper omgezet. De gélijkrichtende werking blijft gelijk, het contact
tussen de platen is echter veel beter. S e 1 en i u m c e 11 e n bevatten een metalen plaat,
bedekt met een laag selenium1); de sperspanning is 20 V per cel. Voor het gelijkrichten van hogere wisselspanningen scha
kelt men een overeenkomstig aantal cellen in serie, b.v. voor 10 V wis
selspanning moet een koperoxyde-gelijkrichter uit op z'n minst 5 cellen
bestaan en een seleniumgelijkrichter voor 220 V moet uit 11 cellen zijn
samengesteld. De cellen worden door een geïsoleerde bout samen
geklemd; wanneer de druk niet te groot mag zijn, worden er nog veren
tussen de cellen aangebracht (fig. 193).
Gloeikathode-gelijkrichters (ventielbuizen).
In een bijna luchtledige glazen ballon bevinden zich een gloeidraad
.— kathode — en een metalen plaat — anode —2). De kathode in fig.
194 bestaat uit een wolfraamdraad, die, evenals de anode, door lucht
dicht ingesmolten verbindingsdraden (b.v. geoxydeerd koperdraad, z.g.
manteldraad) met de verende contactpennen van de huls is verbonden.
i\ Selenium is een metaal, waarvan de weerstand verandert, als het wordt
belicht. Het smelt bij 690° C.
2) Fleming 1912.
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Het platte gedeelte van het buisje onderin de ballon — de z.g. kneep —
is vacuumdicht om de toevoerdraden der electroden geperst (kneepconstructie).
De gloeidraad wordt op een spanning (gloeispanning) aangesloten en
door de electrische stroom (gloeistroom) verhit. Kathode en anode
worden met een wisselspanningsbron verbonden (fig. 195). Gedurende
een halve periode is de anode positief en
ontstaat er emissie; er vloeit een stroom door
de keten (fig. 195). De volgende halve periode
heeft de anode een negatieve lading en stoot
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Fig. 195.

i
Fig. 196.

electronen af; de electrische stroom in de keten is onderbroken (fig. 196).
Men noemt dit enkel faz^i ge, enkele golf, of enkele
g e 1 ij k r i c h t i n g; in de stroomkring
ontstaat een intermitterende gelijkstroom
(fig. 192).
Wanneer de gloeikathodebuizen bij de
fabricage bijna luchtledig zijn gepompt,
worden er vóór het dichtsmelten van de bal
lon met een solenoïde, waardoor een wissel
stroom van hoge frequentie vloeit, wervelstromen in de metalen delen van de buis op
gewekt. De hierdoor verhitte metalen stoten
de nog in de poriën aanwezige gassen uit,
terwijl tevens het zich in de glasballon be
vindende „getter”, bestaande uit magnesium
of barium, verdampt. Nu vormt zich.op de
binnenzijde van de glazen ballon een spie
gelende resp. grijze laag, die de gasresten op
neemt en daarom de naam gasbinder draagt.
De gloeikathoden zijn met een laagje
bariumoxyde *) bedekt om de emissie en
daardoor de stroom door de ventielbuis
(anodestroom) te vergroten. Bij de buis in
’) Barium is een zilverwit metaal, behorende tot de aardalkalimetalen; het
oxyde smelt bij 2000° C.
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fig. 194 zendt de gloeidraad zelf de electronen uit; de kathode is
direct verhit. De buis, voorgesteld in fig. 197, heeft een in
direct verhitte kathode, waarvan de constructie reeds op
bladzijde 35 (fig. 82) werd besproken. De anode wordt vlak om of bij
de kathode gemonteerd en dikwijls van gaas gemaakt met grote zij
vlakken om de ontwikkelde warmte af te voeren. De buishuls wordt
met de contactpennen in de verende contactbussen van de huis
houder geplaatst; de contacten van de huishouder zijn van soldeerof schroefverbindingen voorzien. Ventielbuizen kunnen (al naar de
constructie) wisselstromen van zeer hoge spanning gelijkrichten.
DE CONDENSATOR.
Een condensator bestaat uit twee metalen platen, gescheiden door
een isolerende tussenlaag (diëlectricum). Als de condensator op een
dynamo of andere gelijkstroombron wordt aangesloten^ dan „pompt" •
i
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Fig. 201.

Fig. 198.

deze de electriciteitsdeeltjes (fig. 199) van het rechterbekleedsel naar
het linker, evenals de pomp in fig. 198 dit met de vloeistof doet.
In de linkerplaat ontstaat een teveel, in de rechter een tekort aan
ontlading
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Fig. 203.

electronen en tussen beide platen een spanningsverschil. Onderbreekt
men de verbinding met de dynamo en sluit men een voltmeter op de
condensator aan (fig. 200), dan wijst de meter spanning aan. De electro
nen stromen van de linker- naar de rechterplaat terug, totdat er in beide
platen evenveel electriciteitsdeeltjes zijn en de spanning nul is; hetzelfde
i
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geschiedt met de waterdeeltjes in fig. 198, als de kraan in de voorste
buis wordt geopend.
Een condensator laat wisselstroom schijnbaar door. Aan
de hand van fig. 201—203 is dit als volgt te verklaren: ten
gevolge van de wisselspanning vloeien de electronen gedurende de ene
halve periode van de rechter- naar de linkerplaat, zodat er in de eerste
een tekort en in de tweede een teveel aan electronen ontstaat (fig. 202).
De volgende halve periode worden de electriciteitsdeeltjes weer terug
gepompt (zie fig. 203); in de leiding gaan de electronen elke periode
heen en terug en er vloeit dus een wisselstroom. (Vergelijk het watervoorbeeld in fig. 201). Wanneer de condensator van de wisselstroombron wordt afgeschakeld op het moment, dat de stroom niet nul is, zal
er tussen de platen een spanningsverschil bestaan. Voor de conden
satoren geldt de volgende regel: een condensator laadt zich met gelijk
stroom od ; de wisselstroom wordt schijnbaar doorgelaten. De mate,
waarin dit geschiedt, heet de capaciteit (bevattingsvermogen)
van de condensator. De eenheid van capaciteit is de farad (F).
In de practijk gebruikt men de millioenste farad of microfarad (/xF) en
de micro-microfarad of /x/xF, ook wel met picofarad (pF) aangegeven.
Soms geeft men de capaciteit aan in cm; 1 cm = 1,11 pF.
De electronen op de bekleedsels van een condensator stoten elkaar
af. Deze werking heeft geen invloed op een ongeladen condensator; er
is dan een evenwichtstoestand. De electronen in de negatieve plaat van
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Fig. 204.

Fig. 205.

Fig. 206.

Fig. 207.

een geladen condensator oefenen, door het diëlectricum heen, eveneens
een druk uit op de rest der electronen in het positieve bekleedsel
(fig. 204). De druk heeft dezelfde richting als de spanning, waarop
de condensator is aangesloten, en vergemakkelijkt de lading. De af
stotende werking wordt groter, als de afstand der platen minder is.
■ Hoe dichter de bekleedsels bij elkander staan, des te groter is de druk
van de electronen onderling. De laadstroom en de capaciteit van de
condensator nemen toe. De electronen aan het oppervlak van de tussenstof nemen deel aan de lading en ontlading. Daardoor ontstaat er tussen
de oppervlakken van het diëlectricum, waartegen de bekleedsels rusten,
de hiervoor beschreven werking (zie fig. 205). De capaciteit is dus
ook afhankelijk van het diëlectricum.

!
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In de tig. 206 en 207 is de werking van een condensator toegelicht
door reservoirs met een vloeistof erin. De beide helften zijn gescheiden
door een elastsische tussenstof. Als het water in de reservoirhelften even
hoog staat, verandert de afscheiding niet van plaats. Wanneer er echter
in het rechterdeel meer water wordt gepompt dan in het linker-,
(fig. 207), zal de tussenstof naar links uitbuigen. Het hoogteverschil
tussen de vloeistofoppervlakken zal daardoor minder zijn dan bij een
onbuigzame tussenstof (zie fig. 206). Op soortgelijke wijze bevordert
de tussenstof van een condensator de verhouding van de laadspanning
t.o.v. de laadstroom.
De capaciteit van een condensator is evenredig met het tegenover
elkaar liggend oppervlak der bekleedsels en omgekeerd even
redig met hun afstand.
Wanneer men condensatoren parallel schakelt, wordt de
capaciteit groter. De fig. 208 en 209 verduidelijken dit voor twee
$
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Fig. 210.

condensatoren van dezelfde grootte; door de parallelschakeling ontstaat
er een condensator met een tweemaal zo groot oppervlak en
tweemaal zo grote capaciteit, want capaciteit en oppervlak zijn
evenredig. Zo zullen drie gelijke condensatoren in parallelschake
ling, driemaal zoveel capaciteit bezitten als één van deze conden
satoren (fig. 210). Schakelen we twee gelijke condensastoren in serie,
dan wordt de capaciteit tweemaal zo klein (fig. 211—212); uit fig. 212
blijkt, dat men de twee condensatoren kan vervangen door een conden-
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sator met een tweemaal zo grote plaatafstand. De fig. 213 t.m. 216 ver
duidelijken dit voor drie en vier condensatoren in serie.
Mica- en papiercondensatoren.
De mica condensator in fig. 218 bestaat uit een aantal plaatjes latoenkoper, die door mica zijn gescheiden. De oneven strookjes zijn te zamen
met een soldeercontact verbonden, de even plaatjes ook (zie fig. 217).
Op deze wijze ontstaat er een kleine condensator met grote capaciteit.
Mica condensatoren worden gefabriceerd in waarden van 30 tot
10 000 pF; de toelaatbare spanning is hoog (b.v. 3000 V), want mica
isoleert uitstekend.
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Papiercondensatoren vervaardigt men zoals in fig. 219 is aan
gegeven. Twee stroken staniol 1) of aluminium-foelie worden te zamen
met geparaffineerde of gewaste stroken papier opgerold, zodat het papier

500»
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Fig. 218.

Fig. 221.

± i cm buiten de stroken metaal uitsteekt. Strookjes latoenkoper,
die contact maken met de bekleedsels, dienen voor de verbinding
met de aansluitpunten. Cilindrisch opgerolde condensatoren worden,
nadat er aan de contactstroken vertinde koperdraden zijn gesoldeerd, in
een koker geschoven en aan de einden met chatterton dichtgegoten;
x) Staniol is dunne tinplaat, z.g. zilverpapier of bladtin.
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ze heten kokercondensatoren of rolblokcondensatoren (fig. 220). Dik
wijls hebben papiercondensatoren de vorm van platte blokjes en plaatst
men ze met tussenvoeging van isolatieplaten in blikken bakjes. De
metalen doosjes worden aan de bovenzijde afgesloten met een isolerend
plaatje, voorzien van aansluitschroeven of soldeercontacten (fig. 221);
soms giet men de condensatoren aan de bovenzijde met chatterton af.
Papiercondensatoren zijn verkrijgbaar in waarden van 1000 pF tot
10 juF bij bedrijfsspanningen van 250, 500, 1000 en 1500 V. Ook
andere isolatoren kunnen als diëlectricum dienen, b.v. lucht, pertinax,
celluloid, enz. De meeste isolatiestoffen geven de condensator een
grotere capaciteit dan luchtisolatie. De diëlectrische con
stante, het getal dat aangeeft hoeveel maal de capaciteit door ge
bruik van een isolator groter wordt dan bij lucht, is in onderstaande
tabel aangegeven.
Diëlectrische constante
Ameniet
Eboniet
Glas
Hars
Kunsthars (bakeliet)

3,5
2,05—3,15
2—9,896
2,55
5—8
voor kunst
hars zonder
vezels 20,—

Kwarts
Lucht
Mica

4,3—4,55
1
5,97—8

Papier
Paraffine
Paraffineolie
Pertinax
Porselein
Schellak
Steatiet
Terpentijn
Trolitul
Zijde

1,8—2.6
1,97—2,29
3,5—3,64
2—4
5—7
3—4
5,5—6,5
2,2—3
2,4—2,8
1.6

Electrolytische condensatoren.
Een aluminiumplaat wordt als kathode te zamen met een anode in een
scheikundige vloeistof (electrolyt) geplaatst. Vloeit er een electrische
stroom door de keten, dan wordt het aluminium met een oxydehuidje
overdekt, dat de eigenschap heeft de stroom in één richting door te
laten en in de andere richting tegen te houden. In het laatste geval
vormen aluminium en electrolyt, met de niet-geleidende oxydelaag als
diëlectricum, een condensator van grote capaciteit; het
aluminiumoxydehuidje is zeer dun en heeft een grote diëlectrische con
stante. Bij te hoge spanning slaat het huidje door, er ontstaat t ij d e 1 ij k
een lekstroom, waarna het oxydelaagje zich herstelt. De lekstroom is
niet groot, doordat het electrolyt een vrij hoge weerstand heeft.
Fig. 222 stelt een natte electrolytische condensator voor met een
stervormige aluminiumelectrode. De platen zijn, om het oppervlak te
vergroten, gegolfd en ruw gemaakt. De kathode is in een gesloten
metalen bus geplaatst, die met een electrolyt (boorzuur) is gevuld.
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De aansluitkJem van het aluminium bevindt zich aan de onderzijde.
Boven aan de beker wordt door een cilinder met gaatjes en een daarom
heen aangebrachte rubberring een ventiel gevormd, waardoor de in
de electrolyt ontwikkelde gassen kunnen ontwijken. Een deksel met
enige gaatjes beschermt het ventiel. Natte condensatoren moeten altijd
verticaal met de aansluitklem naar beneden worden gemonteerd (zie
de fig. 227 en 228). De kathode van de electrolytische condensator
volgens fig. 226 bestaat uit een aantal concentrische cilinders met
sleuven, die in fig. 229 uit een dunne plaat aluminium, welke zigzag is
opgerold en met de einden in de sleuf van een aluminium staafje
geklemd. De plaat heeft een aantal gaatjes om het doorstromen van het
o
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-vorderen (hetzelfde doel hebben de sleuven in fig. 226).
Het tapse gedeelte van het aluminium staafje wordt met een rubber
manchet, een schroefdraadeinde en een moer met sluitplaat en geïsoleer
de onderlegschijf, vloeistofdicht in het tapse gat van de metalen beker
geklemd. De rubber ringetjes om de electroden verhinderen kortsluiting
met de beker. De montage van deze electrolytische condensator blijkt
ook uit de projectie in fig. 229.
Droge electrolytische condensatoren. Twee stroken aluminium zijn
te zamen met tussenlagen van ongelijmd papier opgerold, het geheel
wordt van verbindingsdraden (uitlopers) voorzien, in boorzuur ge
drenkt en in metalen of isolerende kokers opgesloten; aan de zijvlakken
van deze kokers zijn de uitlopers doorgevoerd of aan soldeerlippen beekv
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vestigd (fig. 223). Een droge electrolytische condensator, bestaande uit
drie stroken aluminium en drie tussenlagen, zien we afgebeeld in

fig. 224. De buitenste bekleedsels vormen met het middelste twee con
densatoren; dit is een dubbele condensator. Het geheel wordt in een
electrolyt gedrenkt en in een metalen beker gemonteerd. De uitlopers,
GOEDE MONTAGE
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Fig. 228.

waarvan de negatieve van zwarte en de beide positieve van rode iso
latie zijn voorzien, worden door een buisvormig gedeelte van de beker
gevoerd en afgedekt met chatterton. Droge electrotytische condensa-
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toren mogen in elke stand worden gemonteerd. Bij alle electrolytische
condensatoren moet men de met + gemerkte klem (bij natte condensa
toren de klem onderaan in het midden) of de rode uitlopers met de
positieve pool van de spanningsbron verbinden; het gestel, de —klem
of de zwarte verbindingsdraad, moet met de negatieve pool worden
verbonden. Nooit mag men electrolytische condensatoren op wissel
stroom aansluiten. De condensatoren in de fig. 222, 224, 226 en 229
lenen zich bijzonder voor de montage op chassis.
Kleurencode van condensatoren.
De waarden der condensatoren worden dikwijls in genormaliseerde
kleuren aangegeven (b.v. R.C.A. 1)-code). Hierbij is op de condensator
een pijl met drie gekleurde stippen aangegeven, van welke de linker het
eerste cijfer van de capaciteitswaarde in pF bepaalt, zoals in kolom a
van onderstaande tabel is aangegeven. De kleur van de tweede stip
geeft het tweede cijijfer aan (kolom b)
kleur
a
b
c
en de stip op het rechtereinde van de
condensator het aantal nullen hier
zwart
0
0
geen nul
achter, zie kolom c.
bruin
1
1
0
rood
2
2
00
Voorbeeld. Van een condensator met
een bruine, een groene en een oranje
oranje
3
3
000
stip is het eerste getal (kolom a) 1, het
geel
4
4
0000
tweede (kolom b) 5 en het aantal nul
groen
5
5
00000
len achter deze cijfers (kolom c) 3;
de capaciteit is dus 15000 pF.
blauw
6
6
000000
Voorbeeld.
Een condensator van 250
violet
7
7
pF heeft een rode, een groene en een
grijs
8
8
bruine stip; een condensator van 100
wit
9
9
pF heeft een bruine, een zwarte en een
bruine stip.
DE SMOORSPOEL.
Voor gelijkrichters in radiotoestellen en versterkers komen smoorspoelen van het manteltype (fig. 225) met een zelfinductiecoëfficiënt
van 10 tot 50 H en een weerstand van 100—500 O. in aanmerking. De
schijnbare weerstand van een smoorspoel met luchtspleet, zoals in de
figuur is aangegeven, blijft dezelfde, als de stroomsterkte verandert.
SCHAKELINGEN VAN GELIJKRICHTERS.
De schakeling van een metaalgelijkrichter voor enkele gelijkrichting,
zoals b.v. voor de bekrachtiging van electrodynamische luidsprekers
wordt gebruikt, is in fig. 230 aangegeven. De gelijkrichfer en de
bekrachtigingsspoel zijn in serie geschakeld; parallel op de spoel sluit
*) Radio Corporation of America.

•\

Genormaliseerde waarde der condensatorcapaciteiten.
Capaciteit
2
4

pF

10
15

,, of cm.

25
50

>1
»l

100
150
200
250
300
500

1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000

10000
15000
20000
30000
40000
50000

knoop- Mica ge Kokerkera
BlokElec. lyt. Elec. lyt. Elec. lyt. Elec. lyt.
mische en koker stapelde condens. condens. condens. condens condens, condens.
condens. condens. condens. Em.4U0V Em. 250 V Em- 25 V. E,n. 50 V E„,.500 V Em.l00V
„ 350 V
„ 500 V
„ 650 V
„ 1000 V

)»

»

ll

i

ii
i

«

i'i

n
H
ll

»

II

BI

w

»

0,0005 ij. F,
0,001
0,002
0,003
0,005

»

0,01
0,015

)»

0,02

ft

0,025

ft

0,03
0,05

0,1
0,2
0,25
0,3
0,5

1
2
3
4
6
8

ft
ft

n
ft

ft

n

»>
yy

n

12
16
25
32
50

W
If

150
2X8

2X16
100

yy
yy
IV

2X4
n
8+8-1-25
„
8+8+4+25 ,,
250

i
i

»ï

') Voor het 25 ^F gedeelte is Em.

25 V. Voor het 4 ^

gedeelte is E m .

1

250 V.

94
men een blokcondensator aan van 4—8 fiF. Het doel van de conden
sator zullen we nagaan aan de hand van de figuren 231 t.e.m. 235. Ge
durende een halve periode zendt de wisselspanning (fig. 231) een
stroom door de keten (fig. 232), waardoor de condensator C wordt
geladen (fig. 233). Deze heeft nu de volgende halve periode nog voldoende spanning om een stroom door de luidsprekerketen te sturen.
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Voortdurend vloeit er dus stroom door de spoel; de tweede halve periode
wat minder dan de eerste. In de spoelketen ontstaat een pulserende
gelijkstroom (fig. 235); deze wekt een veel constanter magnetisch
veld op dan een intermitterende gelijkstroom (fig. 234).
Voor luidsprekerbekrachtiging past men ook gloeikathodegelijkrichters toe met indirect verhitte kathode en een gloeidraad, geschikt voor
directe aansluiting op de netspanning van 125 of
220 V (zie ook fig. 421 op bldz. 210). Een transformator behoeft hierbij
niet te worden gebruikt. Het schema is in fig. 236 aangegeven voor
luidsprekerbekrachtiging; de condensator C heeft hetzelfde doel als die
in fig. 230 en wordt afvlakcondensator genoemd. Hoe groter de capaci
teit is van de condensator, des te groter stroom kan aan een bepaalde
gelijkrichter worden onttrokken. Het rechtereinde van de gloeidraad
moet wórden verbonden met de onderste pool van het net.
Meetcellen Een gelijkstroomvoltmeter (draaispoelmeter) wordt in een
speciale gelijkrichterschakeling op een wisselspanning aangesloten. De
intermitterende gelijkstroom, die door de keten vloeit, doet de meter
uitslaan; de uitslag is evenredig met de wisselspanning, doch niet gelijk
aan de uitslag bij gelijkspanning. Wanneer de schaal een dienovereen
komstige wijziging ondergaat, is het draaispoelinstrument voor wisselspanningsmetingen te gebruiken. De gelijkrichter draagt in dit geval
de naam m e e t c e 1. Fig. 237 geeft de afbeelding van een dergelijke
cel; op de schakeling van deze cellen (fig. 238) komen we later nog
terug.
'
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Dubbelfasige gelijkrichters. Gloeikathode gelijkrichters voor dubbele
gelijkrichting moeten op een transformator worden aangesloten.
De manteltransformatoren (fig. 239) hebben de spoelhouder (6) om
de middelste kern (5). De onderste wikkeling (7) wordt op het
electriciteitsnet aangesloten; over deze spoel is de a n o d e h o o gspanningswikkeling (8) aangebracht. Beide wikkelingen zijn
dikwijls gescheiden door een dubbele laag prespaan (3). Tussen de
isolatielagen wordt een plaat latoenkoper (4) gelegd, die voor electrische afscherming dienst doet; het scherm en de transformatorkern
worden met aarde verbonden (geaard). De plaat mag onder geen enkele

Fig. 236.

voorwaarde een kortgesloten wikkeling vormen, anders zou de trans
formator door de grote warmteontwikkeling van de kortsluitstroom en
het overschrijden van het toelaatbare vermogen, overmatig heet worden
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Fig. 239.

of zelfs verbranden. De bovenste wikkelingen worden op de gloeidraden aangesloten. Spoel 1 dient voor de gloeistroom van de gelijkrichtbuis, terwijl in wikkeling 2 de gloeistroom der ontvang- en versterkerbuizen wordt opgewekt.
Beide spoelen moeten zeer goed van elkaar zijn geïsoleerd. Weliswaar
wekken ze geringe e m k'n op, maar de gloeidraad van de ventielbuis
is de + pool van het voedingsapparaat en aan deze is de betreffende
gloeidraadwikkeling verbonden. De gloeistroomwikkeling van de ver-
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sterkerbuizen heeft verbinding met de negatieve pool van het voedingsapparaat. Tussen de spoelen heerst dus de volle spanning.
Fig. 240 geeft de uitvoering van een ventielbuis met direct
verhitte kathode voor dubbele gelijkrichting weer. De gloeidraden zijn
in serie geschakeld en hebben een handvorm om het oppervlak te vergroten. De indirect verhitte gloeikathodegelijkrichter (fig. 241) heeft
twee gaasanoden, die met steunstaafjes en mica plaatjes op geringe
afstand van de kathode zijn gemonteerd.
De ventielbuis voor dubbele gelijkrichting in fig. 242 heeft een indirect
verhitte kathode voor geringe gloeistroom en een gloeispanning van
6,3 V (EZ 2). De anoden zijn bij deze constructie niet van gaas vervaar
digd, doch ze hebben ieder twee cilindervormige uitsteeksels, die de ont-
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wikkelde warmte zoveel mogelijk afvoeren en uitstralen. Het platte ge
deelte aan de rechterzijde van de bovenste anode is langer dan dat van
de onderste en wordt aan het verticale doorvoerstaafje, dat voor het
afnemen van stroom dient, vastgelast. Bij de onderste anode is dit aan
-de linkerzijde het geval. De staafjes van de korte uitsteeksels der anode
zijn tussen de mica plaatjes gemonteerd. De kathode wordt bij deze buis
niet verbonden aan één der gloeidraden, doch over een afzonderlijk
contact naar buiten gevoerd, hetgeen noodzakelijk is voor de toepassing
dezer buizen in sommige schakelingen, b.v. bij radiotoestellen in auto
mobielen. Het getter zit vast aan het doorvoerdraadje van de kathode.
Bij toestellen, die zowel op gelijk- als wisselstroom kunnen worden
aangesloten gebruikt men vaak indirect verhitte enkelfasige ventielbuizen. Fig. 243 geeft hiervan een afbeelding en wel uitgevoerd als z.g.

E

97
sleutelbuis.
De anode en de kathode zijn lang en de buis richt daar
door een vrij grote stroomsterkte gelijk (60 mA), zonder dat de levens
duur sterk vermindert. Op de constructie der sleutelbuizen komen we
later nog uitvoerig terug.
Voor de voeding van grote versterkers in radiocentralen past men
bijna uitsluitend kwikbuizen toe.
De kwikbuis in fig. 244 *) is geschikt voor een groter ver
mogen dan de hiervoor beschreven ventielen. De gloeidraad
wordt soms (zie de fig.) in serie geschakeld met een thermoschakelaar, bestaande uit twee. op elkaar gewalste stroken van
metalen met verschillende uitzettingscoëfficiënt (een z.g. bi-metaal);
hierom is een weerstandsdraad gewikkeld. De waarde van de weerstand
is zo gekozen dat in de tijd, die de gloeikathode nodig heeft om volbi-metaal
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Fig. 244.

doende kwik in de buis te verdampen, het bi-metaal van de holle in de
bolle vorm overspringt. Het contact op de strook sluit de anodestroomkring van de gelijkrichtbuis. Als de anode direct na inschakeling van
de gloeikathode op de wisselspanning werd aangesloten, zou de buis
defect raken. De maximale anodespanning bedraagt 1500 V.
De spiraalvormige kathode van de buis in fig. 245 2) wordt gemon
teerd onder een metalen kapje, dat zich op een kleine afstand van de
anode bevindt. Het chroomijzeren plaatje aan de doorvoering van de
anode is vacuumdicht met het glas van de ballon samengesmolten. Deze
!) Geco (General Electric Company) Londen.
2) N.V. Philips, Eindhoven.
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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buis heeft een normale Edisonhuls. Nieuwe buizen moeten ca. 24 uur
worden voorgewa*md (alleen de kathode laten gloeien) om alle kwik,
die zich nog tussen de doorvoerdraden mocht bevinden, te verdampen
en kortsluiting in de buis te voorkomen. De kwikdamp verlaagt de
inwendige weerstand van de buis aanmerkelijk.
Fig. 246 1) geeft een soortgelijke type buis weer met een Amerikaanse
huls. De beide dikke contactpennen zijn de aansluitingen der gloeidraad.
De anodedoorvoering heeft een kneepconstructie aan de top van de
ballon. Deze buis kan 250 mA gelijkrichten bij een anodewisselspanning
van 3000 V. Er zijn ook grotere typen verkrijgbaar voor 3000 V en een
stroomsterkte van 1 A resp 2 A met een goliathhuls voor de aansluiting
van de gloeidraad.
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In bioscopen werden de booglampen der projectielantaarns meestal
gevoed door een omzetter overeenkomstig de motorgenerator in fig. 131
op bladz. 51. Voor dit doel vinden ook gelijkrichters veel toepassing,
i )e ventielbuis uit fig. 247 2) is geschikt voor het gelijkrichten van een
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*) Tungsram, Tilburg.
2) N.V. Philips, Eindhoven.
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stroomsterkte van ca. 80 A bij een spanning van 60 a 80V. Wegens
de hoge gloeistroom heeft de gloeidraadaansluiting plaats over een
goliath-schroefhuls. De beide anoden bestaan uit kool; er is een metalen
scherm tussen in gemonteerd, dat over de aansluitschroef aan de achter
zijde van de ballon wordt geaard. Het scherm is bevestigd aan isolatiebuisjes, die over de toevoerstiften van de electroden zijn geschoven.
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Fig. 247.

Fig. 248.

De electrodendoorvoering heeft bij deze buizen op zeer vernuftige wijze
plaats. De. doorvoeringen zijn vastgelast aan chroomijzeren plaatjes.
(Chroomijzer is een legering van zacht koolstofstaal en chroom) die
met het glas worden samengesmolten. Op deze wijze voert men de
doorvoerdraden vacuumdicht door de ballon. Een weinig kwik in de
buis verdampt kort na het in bedrijfscellen door de ontwikkelde warmte.
De buis dient voor dubbele gelijkrichting, doch men kan ook de beide
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anoden parallelschakelen en drie buizen als draaistroomgelijkrichter
op een driefasige transformator aansluiten. Men gebruikt de anode ook
wel afzonderlijk in z.g. ster-schakeling; de transformator heeft dan
6 spoelen. Bij de gewone draaistroomschakeling wordt een minder sterk
pulserende gelijkstroom verkregen dan bij de dubbele gelijkrichting. Bij
de ster-ster-schakeling zijn de pulsaties nog geringer dan bij de eerst
genoemde schakelingen.
De in fig. 248 afgebeelde buis heeft twee anoden, waarvan de steunribben met steatiet isolatiestukjes om het glazen buisje onder de kneep
zijn bevestigd. De anoden worden aan de bovenzijde door een steatiet
isolatiering op hun plaats gehouden. De anodeaansluiting bevindt zich
b

a

a

b

tTansformjïtorspanning
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gelijkgerichte stroom
Fig. 249.

Fig. 250.

boven aan de glasballon (topaansluiting). De gloeidraad is met de
symmetrisch geplaatste contactpennen onder aan de buishuls verbonden.
In de fig. 249 en 250 worden de enkele en dubbele gelijkrichting met
elkaar vergeleken. De resp. direct en indirect verhitte gloeidraden,
ontvangen stroom van een wikkeling op de transformator. De eerste
halve periode (fig. 249a) trekt de positieve anode de negatieve electronen aan en vloeit de transformatorstroom door de keten. De tweede
halve periode stoot de negatieve anode de electronen af en is de stroom
onderbroken (fig. 249b). De transformator voor dubbele gelijkrichting
heeft een' anodespanningswikkeling met middenaftakking. De stroom
gaat de eerste halve periode over de linker anode (fig. 250a) en door
de bovenste spoelhelft van de transformator; de tweede halve periode
via de rechteranode en de andere helft van de spoel (fig. 250b). In de
buitenketen vloeit elke halve periode een stroom in één en dezelfde
richting. Onder de figuren is de grafische voorstelling van het stroomverloop getekend. Beide gelijkstromen zijn intermitterend, doch bij enkele
gelijkrichting houdt de onderbreking 1/100e sec aan, terwijl de dubbele
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gelijkrichting een gelijkstroom geeft, die slechts een ondeelbaar ogenblik
nul wordt.
Afvlakinrichtingen. Om van de intermitterende gelijkstroom een ge
lijkstroom te maken, die niet meer nul wordt (pulserende gelijk
stroom) en zich leent voor voeding van radioversterkers en -ontvan
gers, is het gebruik van een enkele condensator onvoldoende. Een
volkomen afvlakking verkrijgt men door toepassing van twee conden
satoren parallel op en een smoorspoel in serie met de stroomkring.
De combinatie heet afvlakfilter (fig. 251a). De condensatoren
worden met de intermitterende gelijkstroom geladen, deze stroom
ondervindt tevens in de smoorspoel een hoge impedantie. Het afvlakfilter
laat alleen de gelijkstroom door, vandaar de naam. De gelijkspanning
:
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Fig. 254.

is met afvlakfilter hoger dan zonder filter, ondanks het spanningsverlies
in de smoorspoel. De lading der condensatoren verhoogt nl. de spanning.
Wanneer men de spanning wil verlagen of wanneer een zeer goede
afvlakking voor een bepaald gedeelte van het radiotoestel noodzakelijk
is, wordt achter het eerste filter een tweede geschakeld (fig. 251b).
De condensator krijgt over een weerstand stroom toegevoerd; in de
weerstand ontstaat een spanningsverlies. De condensator heeft dus een
lagere spanning dan de gelijkrichter; spanningsschommelingen van de
laatste hebben geen invloed op de condensatorspanning. De stroombron
moet op de rechterklemmen worden aangesloten.
Schakeling van Gratz. Een schakeling voor dubbele gelijkrichting,
waarbij, als de netspanning een geschikte waarde heeft, een transfor
mator overbodig is, geeft fig. 252 aan. De dikke horizontale lijnen
stellen het wisselstroomnet voor, de stroom gaat de ene halve periode
in de door de getrokken pijlen aangegeven richting, de volgende halve
periode volgt de stroom de weg, die de gestippelde pijlen aangeven.
In het schema zijn voor elke stroomrichting twee gelijkrichters (cellen)
in serie geplaatst. Het aantal cellen hangt van de netspanning af.
De schakeling volgens Gratz wordt ook meestal toegepast voor de
meetcellen (fig. 237 en 238, bladz. 96). Immers bij dubbele gelijk-
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richting slaat de meter het meest uit en is gevoelig voor zwakke
stromen. De meetcel verhoogt de weerstand van een meetinstrument
aanmerkelijk, hetgeen bij stroommetingen een bezwaar kan zijn. Daarom
past men wel eens ampèremeters toe met ingebouwde transformator,
een z.g. stroom transformator. Door de éne wikkeling hier
van (weinig windingen dik draad) vloeit de te meten stroom en onder
vindt slechts weinig weerstand; meter en meetcel zijn op de tweede
transformatorwikkeling aangesloten.
Spanningsverdubbeling. Directe gelijkrichting van de netspanning
levert een gelijkspanning, waarvan de waarde te laag is voor de meeste
radiotoestellen en versterkers. In die gevallen past men de D e 1 o nschakeling (fig. 253) toe. Het merendeel der metaalgelijkrichters bezit voor dit doel een middenaftakking. Bij de eerste impuls
van de wisselspanning vloeit de stroom linksom door de bovenste keten
en wordt de condensator Ct geladen; de volgende halve periode gaat
de stroom in dezelfde richting door de onderste keten en krijgt de con
densator C2 een lading in dezelfde richting als de bovenste. Beide con
densatoren geven in serie tweemaal zoveel spanning als één condensator.
Het is noodzakelijk, over de uitgangsklemmen een condensator van
4 — 8 /x¥ te schakelen. Fig. 254 laat ons het schema zien van de
Delonschakeling voor gloeikathodebuizen; de werking is dezelfde als
bij metaalgelijkrichters. De gloeidraden voor 125 of 220 V worden
parallelgeschakeld;. bij buizen voor lage gloeispanning past men ook
wel serieschakeling van gloeidraden toe.
Serieschakelen van ventielbuizen. Over het algemeen is het mogelijk
de gloeikathodebuizen voor elke gewenste anodespanning te fabriceren.
Bij buizen voor dubbelfasige gelijkrichting moet men rekening
houden met spanningsoverslag tussen de anode in de ballon. Daarom
past men bij groot vermogen
en hoge spanning voor de
dubbelfasige gelijkrichting
*
dikwijls twee enkelfasige
ventielbuizen toe, waarvan
de gloeidraden worden pa
rallelgeschakeld. Bij zeer
hoge spanningen en voor
:
het geval, dat men niet be
schikt over buizen en transformatoren van de gewens
te spanning, worden de
Fig. 255.
buizen wel eens in serie
geschakeld (fig. 255).
De linker- resp. de rechterhelft van de figuur is geschikt voor enkele
en het gehele schema voor volle golfgelijkrichting. De schakeling is
zo op het oog zeer eenvoudig. De netspanningswikkelingen van de trans-
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formatoren moeten echter zo worden aangesloten, dat de spanningen
van de twee in serie geschakelde anodewikkelingen in fase zijn en de
beide parallelgeschakelde series in tegenfase. Om dit te controleren
verbindt men vóór de montage de beide in serie te schakelen spoelen
zonder tussenschakeling van de ventielen direct met elkander; de beide
series aan de onderkant eveneens. Men zal dan bij de juiste verbinding
tussen de uiteinden aan de bovenzijde de viervoudige spanning meten
van één spoel.
Toepassingen. Enkele toepassingen van gelijkrichters hebben we reeds
in de vorige hoofdstukken besproken. Voor radiotoestellen en ver
sterkers gebruikt men de gelijkrichters in combinatie met een afvlakfilter volgens fig. 250, bladzijde 100. en een of meer filters, die ook
voor spanningsverlaging kunnen dienen (fig. 251, bladz. 101). Vroeger •
monteerde men de onderdelen van de gelijkrichter in een afzonderlijk
kastje, het plaatspanningsapparaat geheten. Tegenwoordig wordt het
voedingsapparaat meestal op het chassis van de versterker of het radiobelaslïig iX»
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toestel gemonteerd. *) De moderne radio-ontvangers en -versterkers
hebben dubbelfasige gelijkrichters. Toestellen voor gelijkstroomnetaansluiting zijn meestal geconstrueerd zonder gelijkrichter, maar met
een goede afvlakinrichting. De spanningsschommelingen, door de
stroomafneming op de commutator van de dynamo in een gelijkstroomnet veroorzaakt, maken een zeer goede afvlakking noodzakelijk.
De metaalgelijkrichter volgens fig. 256 bestaat uit een geïsoleerde
stalen bout, die de koperoxydecellen, de tussenlegringen en de
afkoelingsplaten samenklemt. De linkercellen zijn met de gelijkrichtende
laag naar links gemonteerd; de rechterplaten hebben de oxydelaag aan
de rechterkant. Het is dus een gelijkrichter voor dubbele gelijkrichting.
*) Grote versterkers hebben veelal afzonderlijke plaatspanningtrappen, die
zijn gemonteerd op een chassis onder dat van de versterker.

104
De buitenste afkoelingsribben worden op de uiteinden van de trans
formator aangesloten. De middenaftakking van deze is de negatieve,
de middenplaat van de gelijkrichter de positieve pool.
In fig. 257 is een gelijkrichter van Gratz getekend
met twee parallelgeschakelde secties. De stroom gaat gedurende een
halve periode van de rechterwisselstroomklem naar de achterste plaat
en vandaar naar de tweede plaat, die met de plusklem van de be
lasting is verbonden. De stroom vloeit door het belastingtoestel naar
de minpool, over de verbindingsdraad (hier onzichtbaar) naar de vierde
plaat van achteren om vervolgens via de linkerwisselstroomklem de
transformator te bereiken. De volgende halve periode is de stroomloop
als volgt: van de linkerwisselstroomklem via de derde en de tweede
plaat naar de positieve pool, door het verbruikstoestel naar de nega
tieve pool. De stroom bereikt dan via de hier onzichtbare verbindings
draad de vijfde afkoelingsplaat, die tevens voor het andere deel
van de gelijkrichter dienst doet, de rechterwisselstroomklem en gaat
ten slotte naar de transformator. In het voorste deel van de gelijkrichter
is de stroomloop dezelfde. Tussen de afkoelingsplaten zijn de gelijkrichtcellen en de tussenlegringen aangebracht.
Het aantal in serie ge
schakelde cellen tussen de
111
afkoelingsplaten hangt van
de
bedrijfsspanning af.
Twee kwartgedeelten van
1
-o een sectie zijn in serie ge
►P »l rAAr-ptjV7
schakeld; het aantal cellen
<3 per sectie is dus de halve
net- of transformatorspan'ü
■° ning, gedeeld door de sperspanning per cel. Het aantal
parallelgeschakelde secties
' bepaalt
men
door de
Fig. 258.
stroomsterkte per cel op de
belastingsstroom te delen.
Voor grotere stroomsterkten worden verscheidene secties parallelgeschakeld. Deze gelijkrichters worden • o.a. gebruikt voor het laden
van accumulatoren, het bekrachtigen van magneten, die alleen voor ge
lijkstroom geschikt zijn, enz., dus ook op ander dan radiogebied.
Voor het laden van accumulatoren worden uitsluitend dubbelfasige
gelijkrichters toegepast. Ventielbuizen van accugelijkrichters
hebben een dikke gespiraliseerde gloeidraad; aan weerszijden hiervan
zijn de anoden gemonteerd. In serie met elke anode en anodespannings‘wikkeling van de transformator (fig. 260) wordt de halve weerstand
van een regelbuis (fig. 96, bladz. 40) geschakeld. Bij gehele of gedeel-
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telijke kortsluiting behoudt’, de stroom in de anodekringen dezelfde
waarde.
Fig. 258 geeft het schema weer van een gelijkrichter voor hoge span
ning met drie trappen en metaalventielen. 1) Elke trap is aangesloten
op een der secundaire transformatorwikkelingen en verdubbelt de span
ning (schakeling van Delon). Over de onderste gelijkrichtertrappen is
een filter geschakeld, bestaande uit een 1 f smoorspoel en een afvlakcondensator; de bovenste trap heeft voor de afvlakking een weer
stand en een condensator. De afvlakcondensatoren zijn in serie ge
schakeld en geven samen een veelvoud van de spanning per trap, tussen
de onderste en de bovenste aansluitklem heerst de totale spanning van
de drie condensatoren. De gelijkstroom van de onderste gelijkrichtertrap wordt afgenomen over twee regelbare weerstanden. Ze regelen
de spanning tussen de onderste klem en de tweede klem van onder en
tussen de onderste klem en de derde klem van onder. De derde weer
stand van onder regelt de gezamenlijke spanning van de beide onderste
trappen in serie. De klemspanningen worden nogmaals door conden
satoren afgevlakt. De totale spanning van de drie trappen kan men
regelen met de bovenste regelweerstand. Voor de totale spanning is
geen extra-afvlakcondensator nodig. Men kan nu de spanning per trap
zo kiezen, dat de totale spanning b.v. 3000 V bedraagt en de lagere
spanningen 1000, 350 en 250 V (twee trappen van 500 V in serie met
één van 2000 V) of ook 3 trappen van 1000 V in serie (ex = b.v.
300 V, e2 = 500 V, e3 = 200 V en e4 = 3000 V).
HERHALING.
Gelijkrichting en metaalgelijkrichters.
1. Welke spanningssoort heeft men voor radiotoestellen en verster
kers nodig?
2. In welke gevallen gebruikt men hiervoor batterijen en hoe heten
deze?
3. Beschrijf, op welke wijze een wisselstroom wordt gelijkgericht.
4. Waarmede komt de werking van een gelijkrichter overeen?
5. Hoe heet de stroom, die na gelijkrichting ontstaat?
6. Welke naam dragen de electroden van een gelijkrichter en in welke
richting- wordt de stroom doorgelaten?
7. Wat betekent sperspanning?
8. Hoe vervaardigt men koperoxydecellen?
9. Wat is het voordeel van seleniumgelijkrichters boven koperoxyde
cellen?
10. Uit hoeveel cellen moet een koperoxyde-gelijkrichter voor HO V
op z'n minst bestaan? Uit hoeveel cellen een seleniumgelijkrichter
voor 400 V?
J) Westinghouse metal rectifiers.
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Gloeikathode-gelijkrichters.
11. Geef een korte beschrijving van een gloeikathode-gelijkrichter.
12. Wat is een emissie; welke lading hebben de electronen?
13. Waarom trekt een positieve anode de electronen aan?
14. Wat verstaat men onder enkelfasige gelijkrichting?
15. Waartoe dient het bariumoxyde op de kathode?
16. Welk verschil bestaat er tussen de buis in fig. 194 en die in fig. 197?
17. Om welke reden is de anode in fig. 197 uit gaas vervaardigd en
waartoe dienen de zijvlakken?
18. Hoe heet het onderste deel van de buis en waarin wordt dit geplaatst?
19. In welke richting gaat de stroom door een gelijkrichtbuis en hoe
heet deze stroom?
20. Welke electrode van de gelijkrichter is aan de gelijkstroomzijde
de positieve pool? Waarom?
Condensatoren.
21. Hoe komt het, dat een condensator, wanneer hij op gelijkspanning
is aangesloten, wordt geladen?
22. Laat een condensator wisselstroom door? Waardoor ontstaat de
wisselstroom in de toevoerleiding van de condensator?
23. Wat is de eenheid van capaciteit? Waarom wordt ze in de practijk nooit gebruikt? Welke eenheden past men in de practijk toe?
24. Welk verband bestaat er tussen capaciteit, oppervlak en afstand
der bekleedsels?
25. Vul in: 100
/xF =
F
500
/xF =
F
65
/xF =
F
PF
0,01 /x F =
0,02 /xF =
PF
3
/xF
F =
100
PF =
8000
pF
„F
Mica en papiercondensatoren.
26. Wat is een mica condensator? In welke waarden wordt hij ge
fabriceerd?
27. Waarom is de mica condensator zo goed bruikbaar bij hoge span
ningen?
28. Geef de constructie aan van een papiercondensator.
29. Op welke wijze worden papiercondensatoren afgemonteerd?
30. Wat is het voordeel van papier en mica ten opzichte van lucht?
Wat verstaat men onder de diëlectrische constante?
Electrolytische condensatoren.
31. Tengevolge waarvan heeft de electrolytische condensator zo’n grote
capaciteit?
32. Welk voordeel heeft de electrolytische condensator bij tijdelijke
overspanning?
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33. Waarom zijn de platen van een electrolytische condensator gegolfd
en ruw gemaakt?
34. Hoe is een droge electrolytische condensator samengesteld?
35. Waarop dient men te letten bij het aansluiten van electrolytische
condensatoren? Waarop bij de montage van natte condensaoren?
Kleurencode van condensaoren.
36. Welke kleuren heeft een condensator van 30000 pF?
37. Een condensator heeft een bruine, een groene en een zwarte stip.
Hoe groot is de capaciteit?
38. Bepaal de capaciteit van een condensator met een zwarte, een
rode en een zwarte stip.
39. Welke kleuren heeft een condensator van 150 pF?
40. Een condensator heeft een grijze, een zwarte en een groene stip.
Hoeveel pF is deze condensator?
41. De kleuren van de stippen op een condensator zijn groen, zwart en
geel. Bepaal de capaciteit.
42. Geef de kleuren van een condensator van 0,003 /xF aan (eerst pF
van maken).
43. Ook van een condensator van 0,1 /xF.
44. Welke kleuren heeft een condensator van 0,3 /xF?
45. Bepaal de capaciteit van een condensator met een rode, een groene
en een zwarte stip.
Smoorspoel en schakeling van condensatoren.
46. Welke eigenschap heeft een smoorspoel, wanneer er een wissel
stroom doorheen vloeit?
47. Om welke reden voert men smoorspoelen met een luchtspleet uit?
48. Hoe komt het, dat bij parallelschakelen van condensatoren de capa
citeit groter wordt?
49. Wat weet ge van de capaciteit bij serieschakelen van condensa
toren? Waarom is dit zo?
50. Bepaal de capaciteit van drie parallelgeschakelde condensatoren,
groot 4 ^F en van 5 in serie geschakelde condensatoren van elk
200 pF.
Schakeling van metaalgelijkrichters.
51. Om welke reden schakelt men een blokcondensator parallel op de
spoel in fig. 230?
52. Hoe heet de gelijkstroom, die ontstaat na afvlakking door de
condensator?
53. Welk voordeel heeft het gebruik van gelijkrichtbuizen met indirect
verhitte kathode en 125 of 220 V gloeidraad?
54. Bij gelijkrichters is het gebruik van condensatoren met grote capa
citeit noodzakelijk. Waarom?
55. Wat is een meetcel? Geef het voordeel van meetcellen aan.
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Dubbelfasige gelijkrichters.
56. Geef een korte beschrijving van de transformator in fig. 239.
57. Geef de stroomloop aan gedurende één periode bij de dubbelfasige
gelijkrichter met gloeikathodebuis.
58. Wat brengt men bij moderne transformatoren tussen de primaire
en de secundaire spoel aan?
59. Welk verschil bestaat er tussen de buizen in fig. 240 en 241?
60. Noem het voordeel van de dubbele gelijkrichting ten opzichte van
de enkele gelijkrichting.
Afvlakfilters.
61. Om welke reden gebruikt men bij gelijkrichters afvlakfilters?
62. Hoe zijn de condensatoren in het filter geschakeld; hoe de smoorspoel?
63. Waarom is de spanning met filter hoger dan zonder afvlakinrichting?
64. Voor welk doel past men de in fig. 251b aangegeven schakeling
toe?
65. Waarom hebben de spanningsschommelingen van de gelijkrichter
geen invloed op de condensatorspanning van dit filter?
Schakeling van Gratz en Delon.
66. Geef de stroomloop gedurende één periode aan bij de schakeling
van Gratz.
67. Wat is bij gebruik van metaalgelijkrichters het voordeel van deze
schakeling?
68. In welk geval past men de schakeling van Delon toe?
69. Verklaar de werking van de schakeling voor spanningsverdubbe
ling en geef de stroomloop gedurende een periode aan.
70. Hoe komt het, dat de condensatoren Cj en C2 de dubbele spanning
geven?
Toepassingen.
71. Worden er bij de moderne versterkers en radiotoestellen nog plaatspanningsapparaten (gelijkrichters) gebruikt?
72. Waarom is het gebruik van een goed afvlakfilter bij toestellen
voor netaansluiting noodzakelijk?
73. Wat weet ge van de uitvoering der gelijkrichtbuizen voor accugelijkrichters?
74. Om welke reden gebruikt men bij accugelijkrichters een weerstandsbuis?
75. Verklaar de werking van de weerstandsbuis.
Opgaven.
76. Geef een korte beschrijving van het plaatspanningsapparaat uit
opgave 1 (bid. 109).
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77. Idem voor de accugelijkrichter in opgave 2.
78. Welke naam dragen de spanning en de stroomsterkte, waarop de
gloeidraden der buizen zijn aangesloten?
79. Geef een beschrijving van de opgave 3, bladzijde 110.
80. Waartoe dient de gloeistroomwikkeling in fig. 261?

OPGAVEN.
1.

Teken de leidingen in het schema voor enkelfasige gelijkrichtinc
(fig. 259); geef de positieve leiding een rode. de negatieve eer
blauwe kleur. Bij de schema’s worden dikwijls schemasleutels ge
maakt en wel op de volgende manier;

1
ï

a o o
220125
VvT
Fig. 260.

De onderdelen merkt men met een letter, de condensatoren met C1
en C2, de smoorspoel met S. De waarde der onderdelen wordt in
een tabel aangegeven. De schemasleutel van opgave 1 ziet er als
volgt uit:

110

2.

1500 Ü.
Cl = Elec: condensator 25juF. Rx = weerstand b.v.
b.v. 10 000 £2.
25^F. Ro =
C2 ~
4;u.F. Tr = transformator.
C3 = Blokcondensator
4/xF. G = gelijkrichtbuis.
C4
c5 —
4/xF.
S = smoorspoel 50 H 500 Q
Maak het schema af voor de accugelijkrichter, waarvan de onder
delen in fig. 260 zijn aangegeven; kleur de leidingen eveneens.
0

1
>

<

O'/'D

Fig. 261.

3.

Fig. 261 geeft de symbolen der onderdelen van de dubbelfasige
gelijkrichter weer. Ook hier moeten de leidingen in kleuren worden
aangegeven.
Maak van het schema een schemasleutel.
ONDERDELEN VOOR LAAGFREQUENT VERSTERKERS.

Tengevolge van de omzetting in electrisch vermogen van de lucht
trillingen, die bij muziek en spraak optreden, ontstaan er wisselstromen
met dezelfde frequentie als’ die der luchttrillingen. Deze stromen heten

h
mnu,

HMK*

HM

Fig. 262.

Fig. 263.

laag frequente stromen (lf stromen); ze hebben een frequen
tie tussen 16 en 20 000 Hz (gerekend van de laagste tot de hoogste hoor-
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bare frequenties). De versterking van deze stromen heet laagfrequentversterking.
VERSTERKERBUIZEN.
Drie-electrodenbuis of triode. Tussen kathode en anode van een buis
met twee electroden of diode (fig. 262) is een rastervormige electrode — het stuurrooster — geplaatst.1) De gloeidraad verbindt
men met een gloeistroombron; de anode en één zijde van de kathode wor-

Fig. 269.

den op de anodespanning aangesloten, waarbij de anode aan de 4-pool
komt. Wanneer het stuurrooster met geen enkele spanningsbron is ver
bonden (fig. 263), zal de door de mA meter aangegeven anodestroom,
ongeveer even groot zijn als in fig. 262. Een positief rooster zal
echter de negatieve electronen een grotere snelheid geven en een grotere
anodestroom doen ontstaan; het rooster helpt de anode (zie
fig. 264). Maken we het rooster negatief t.o.v. de kathode, dan wor
den de eveneens negatieve electronen afgestoten (fig. 265); het rooster
werkt de anode tegen en de anodestroom wordt kleiner.
Doordat het rooster zich veel dichter bij de kathode bevindt dan de
anode, heeft een kleine roosterspanningsverandering (signaalspanning)
dezelfde invloed op de anodestroom als een veel grotere anodespanningsverandering. Wanneer b.v. bij een triode, 4 V roosterspanningsverandering de anodestroom evenveel wijzigt als 60 V anodesfcpoomverandering,
1) L. de Forest, 1914. De naam stuurrooster wordt gebruik^"omdatldit rooster
de anodestroom als het ware bestuurt.
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komt dit, zoals later zal blijken, overeen met een spanningsversterking
van 15; men zegt, dat de buis een versterkingsfactor ^ (of g)
= 15 heeft.
Steilheid. Tegenwoordig wordt van de 1 f versterkerbuizen niet meer
de versterkingsfactor doch alleen de steilheid S opgegeven. Dit is de
anodestroomverandering, veroorzaakt door 1 V roosterspanningsverandering. Als de anodestroom van 8 op 6 mA of 2 mA daalt, doordat
we de roosterspanning van — 6 tot — 7 V of met 1 V vermeerderen,
heeft de buis een steilheid S = 2 mA/V. Om de steilheid te bepalen,
sluit men tussen rooster en kathode een variabele roosterspanningsbron
met voltmeter aan en schakelt een milliampèremeter in de anodeketen,
zie fig. 275 blz. 117. Wanneer het rooster minder negatief wordt, neemt!
de anodestroom toe, terwijl een grotere negatieve roosterspanning de
anodestroom doet dalen. Delen we nu de anodestroomverandering door
de roosterspanningsverandering (afgelezen op de meetinstrumenten),
dan is de uitkomst de steilheid in mA/V.
Inwendige weerstand. Veranderen we de anodespanning van een
buis, dan ondergaat ook de anodestroom een verandering. De inwen
dige weerstand in k van een radiobuis is de weerstand, die per volt
anodespanningsverandering een anodestroomverandering van 1 mA ten
gevolge heeft. Als bij een buis met 5000 Cl = 5 k Q. weerstand de anode
spanning van 100 tot 80 V afneemt, dus met 20 V vermindert, zal de
20
anodestroom een verandering van —- = 4 mA ondergaan.
5
Fig. 266 toont ons het binnenwerk van een direct verhitte triode.
De gloeidraad (kathode) is zig-zag door het stuurrooster gespannen;
het rooster is spiraalvormig uitgevoerd. De anode heeft dikwijls een
rechthoekige vorm. De indirect verhitte buis in fig. 268 heeft een cilin
dervormige anode; het rooster kan hier — door toepassing van zuiver
geponste micacentreerplaten, waarvan de bovenste door een vernauwing
van de glasballon (döme) wordt vastgehouden
op geringe afstand
van de kathode worden gemonteerd, hetgeen de werking van de lamp
zeer ten goede komt.
De gloeilampenfabrieken construeerden de radiobuizen steeds met
de gebruikelijke kneep der electrische gloeilampen. De toevoerleidingen
de electroden lopen bij de kneepconstructie over vrij grote lengten
onderling evenwijdig en kunnen elkaar sterk beïnvloeden, hetgeen de
werking van de buis schaadt. Om de invloed van de anodeverbinding
op de roosterverbinding te verminderen, voerde men oorspronkelijk de
anode aan de top van de buizen naar buiten en voorzag haar daar van
een schroefaansluiting met een isolatie uit kunsthars- (anodetopaansluiting). De moderne typen van buizen hebben, om de rooster- en anodeverbindingen zover mogelijk uit elkander te houden, een roostertopaansluiting, zoals fig. 268 weergeeft.
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De verbindingsleiding wordt met een roosterklem (clip), die naast
de buis is afgebeeld, op de topcontact aangesloten.
Tetroden en penthoden. Bij de schermroosterbuizen bevindt zich tus
sen het stuurrooster en de anode een tweede rooster — het schermrooster —, dat op een positieve spanning wordt aange
sloten. Zo’n buis heeft dus vier electronen en heet
tetrode. Het schermrooster geeft de electro/ïen een * i
ft
Mi
9rotc sne^ieid en verhoogt de steilheid en de inwendige ' * 1
\ weerstand van de buis. De electronen botsen dan echter
i
I
j met grote snelheid tegen de anode en maken daaruit
l
I electronen los, die zich nu in een richting gaan bewegen,
tegengesteld aan de anodestroom (secundaire emissie).
De secundaire emissie heeft een schadelijke invloed op
I de werking van de tetrode. Bij buizen met grote ver' sterkingsfactor, in het bijzonder bij eindbuizen, brengt
men tussen schermrooster en anode een derde rooster
aan, het rem- of vangrooster, dat is verbonden met de
kathode. Dit rooster remt de aanvankelijk door het
schermrooster versnelde beweging van de electronen bij
hun aankomst op de anode, vermindert zo de secun
daire emissie en vangt bovendien de secundaire elec
Fig. 270.
tronen op om ze weer naar de kathode te voeren.
De op deze wijze geconstrueerde buis heeft 5 electroden nl.
kathode + 3 roosters + anode en draagt de naam penthode.
Fig. 267 geeft het inwendige weer van een direct verhiltte eindpenthode. Onder een
ein dbu is
verstaat men de laatste buis
in een versterker of radiotoestel. Een moderne eindpenthode met
indirect verhitte kathode is in fig. 269 afgebeeld. De kathode bestaat
uit een metalen buisje, dat de warmte goed geleidt, een groot oppervlak
bezit en o.a. met bariumoxyde is bedekt. Deze buizen hebben een hoge
9,5 mA/V, een
anodestroom (40 mA en meer), bij grote steilheid S
hoge inwendige weerstand (b.v. 40 kQ) en dus een grote versterkingsfactor; penthoden met lagere anodestroom (tot zh 6 mA) bezitten soms
een inwendige weerstand van l M O.
De binnenzijde van de glazen ballon is met grafiet bespoten om scha
delijke werkingen *) in de buis tegen te gaan. De penthoden in fig. 269
heeft een nokkenhuls (P huls); onder aan de huls bevinden zich acht
contactnokken, die even buiten de isolatie uitsteken en waaraan de
zes verbindingsdraden, die uit de glasballon komen, zijn gesoldeerd; er
blijven dus twee nokken ongebruikt. De nokkenhuls wordt in een biji) Het S-effect; de electronen, die over de anode heen de glaswand treffen,
maken daar secundaire electronen los. De laag grafiet op het glas gaat deze
werking tegen.
8
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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behorende houder geplaatst, de nokken drukken tegen contactveren,
waaraan de verbindingsdraden worden geschroefd of gesoldeerd.
De buizen van een batterijtoestel moeten bij een lage gloeispanning
slechts een geringe stroomsterkte opnemen, anders zijn de elementen
spoedig uitgeput. Voor dit 'doel vervaardigt men gloeikathodebuizen
met een uiterst dunne gloeidraad (de D-serie). De constructie zien we
in fig. 270, die een eindpenthode voorstelt. De kathode is gespannen
tussen de middelste doorvoering van de kneep en het veertje bovenop
het electrodensysteem, dat via de beugel, waaraan het is vastgelast, ver
binding heeft met het vangrooster. De gloeistroom vloeit van de gloeidraadpen van de buishuls over een der steunstaafjes van het remrooster
naar de bovenzijde van de gloeidraad. De buis beslaat, door de geringe
afmetingen, weinig ruimte in een toestel.
De gloeidraad neemt uit een element van 1,2 a 1,4 V slechts een
stroomsterkte op van 50 mA, dus een vermogen van 60 a 70 mW. Het
atgegeven vermogen in de anodeketen is in verhouding hiermee vrij
groot, nl. 175 mW bij 90 V en 250 mW bij 120 V anodespanning.
De acht contactpennen van de huls zijn geplaatst in de hoeken van
een regelmatige achthoek. Als men de middelste pen van de buishuls zo
in het gat van de houder brengt, dat het nokje aan de pen in het sleufje
van het gat valt, en vervolgens de pennen in de buscontacten drukt, is
de buis goed in de houder geplaatst. De hulsuitvoering komt overeen
met de later te behandelen sleutelbuizen of van de Amerikaanse octaalbuizen.
De spanning op het schermrooster is voor de meeste eindpenthoden
gelijk aan, soms zelfs iets hoger dan, de anodespanning (b.v. 250 V
anodespanning en 250 of 275 V schermroosterspanning). Voor buizen
met een lagere schermroosterspanning (250 V anodespanning en 100
of 150 V schermroosterspanning) past men serie weerstanden en, om
een constante schermroosterspanning te verkrijgen, aftakweerstanden
toe (fig. 273). De berekening van aftakweerstanden werd reeds be
handeld op bladzijde 42. Het is noodzakelijk, tussen schermrooster en
aarde een condensator van minstens 0,1 ^iF te schakelen. De anodestroomveranderingen veroorzaken nl. variaties in de schermroosterstroom. Hierdoor veranderen ook het spanningsverlies in de voorschakelweerstand en de schermroosterspanning. De condensator houdt
echter de schermroosterspanning constant. Fig. 274 toont ons de scha
keling van een eindpenthode met direct verhitte kathode. Het verdient
aanbeveling een smoorspoel (S) in de anodeketen te schakelen en de
wisselstroom over een condensator naar de luidspreker te doen vloeien.
Van een eindpenthode mag nl. de anodestroom
nooit worden onderbroken, anders ontstaat er
een te hoge schermroosterstroom, hetgeen het
defect raken van de buis ten gevolge kan hebben.
De schermroosterstroom bedraagt, al naar de anodestroom, 1—3 mA
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voor buizen met een anodestroom van 1—6 mA en 4—10 mA voor
eindpenthoden.
Buizen met secundaire emissie. De steilheid en inwendige weerstand
van de z.g. secundaire emissiebuizen is zeer groot; hierbij wordt geen
remrooster toegepast. Tegenover een schermroosterelectrodensysteem
is een hulpkathode geplaatst (zie fig. 347 op bladz. 152) , vervaar^
digd van een materiaal waaruit de electronen bij hun botsing
gemakkelijk secundaire electronen losmaken. De hulpkathode wordt
aangesloten op een lagere spanning dan de anode, die er naast is ge
monteerd. De secundaire electronen gaan vervolgens van de hulpkathode
naar de anode. Ze moeten nu echter een lange weg afleggen en dien
tengevolge neemt de snelheid, die ze van het schermrooster hebben
gekregen, belangrijk toe. De steilheid en de inwendige weerstand van de
secundaire emissiebuizen is bijna tweemaal zo groot als die van de
penthode van hetzelfde vermogen. Om te voorkomen, dat de voortdurend
van de kathode verdampende bariumoxyde de hulpkathode zou be
dekken en de secundaire emissie ervan verminderen, heeft men een
scherm geplaatst voor het electrodensysteem. De electronen worden
door een afbuigelectrode om het scherm geleid. Het afbuigscherm heeft
dezelfde potentiaal als de kathode (zie de pijlen in de figuur). Het
rooster met fijne mazen (of gaas) voor de hulpkathode heeft dezelfde
potentiaal als de anode en zorgt ervoor, dat alle electronen de hulp
kathode bereiken.
Negatieve roosterspanning. Trioden, tetroden en penthoden vinden
toepassing voor versterking van 1 f spanningen. Sluit men rooster en
kathode aan op een wisselspanning (in de fig. 271 tot 274 aangegeven
door de + en — tekens bij de roosteringang) dan krijgt het rooster
beurtelings een positieve en een negatieve polariteit (zie de fig. 271 en
272); de anodestroom neemt toe en af (zie de cirkeltjes in de figuren).
De versterking, die hierdoor ontstaat, wordt bepaald door de
anodestroomverandering en niet door de anode
de
stroom. Door het rooster een vaste negatieve spanning
negatieve roosterspanning — te geven, houdt men de
anodestroom laag. echter zo, dat de anodestroomveranderingen nog
groot genoeg kunnen zijn. Een buis zonder negatieve roosterspanning
veroorzaakt bovendien een geluidsvervorming. De negatieve spanning in
fig. 271 is verkregen door tussenschakeling van een roosterbatterij
(fig. 69, bladz. 32); in fig. 27^ wordt de anodestroom over een pas
sende weerstand geleid, waarin een spanningsverlies ontstaat.
Het rooster is, in serie met de wisselspanningsbron (signaalspanning),
aan de negatieve zijde van de weerstand verbonden en verkrijgt zo
negatieve roosterspanning. De signaalspanning maakt de nega
tieve spanning op het rooster de ene halve periode minder nega
tief en de volgende halve periode sterker negatief; de
anodestroom neemt met dezelfde frequentie toe en af. Als de
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anodestroom toeneemt, wordt het spanningsverschil in de voorschakelweerstand groter en verkrijgt het rooster een grotere negatieve span
ning; een kleinere anodestroom geeft het rooster minder negatieve voorspanning. De anodestroomveranderingen worden dus door de spanningsschommelingen in de weerstand tegengewerkt. Om de negatieve roosterspanning constant te houden, schakelt men met de weerstand een blokcondensator van 0,1 tot 100 fxF parallel; de te gebruiken waarde van de
condensator hangt af van de frequentie. In fig. 273 is de verbinding
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van de voorschakelweerstand (kathodeweerstand) bij een indirect ver
hitte penthode aangegeven. De schakeling voor negatieve roosterspanning (fig. 27d) kan slechts bij een direct verhitte eindpenthode worden
toegepast. De anodestroom gaat van het plaatspanningsapparaat (psa)
over anode, kathode, gloeistroomwikkeling en kathodeweerstand terug
naar het psa. Het rooster is in serie met de signaalspanningsbron aan
de negatieve zijde van de kathodeweerstand verbonden. Voor de afvlakcondensatoren der kathodeweerstanden past men voor 1 f stromen
electrolytische condensatoren van 25 tot 100
toe.

■

:

KARAKTERISTIEKEN VAN RADIOBUIZEN.
De steilheid en de inwendige weerstand van een roosterbuis hebben
bij elke instelling van de anodespanning, resp. n.r.s. een andere waarde.
Om de versterkerbuizen met elkander te kunnen 'vergelijken en hun
eigenschappen te kennen, maakt men er karakteristieken van,
ook wel grafieken of grafische voorstellingen ge
naamd. In fig. 275 is weergegeven, hoe we van een h f penthode de
karakteristiek maken. De milli-ampèremeter in de anodeketen geeft de
anodestroom aan. In de potentiometer tussen kathode en negatieve pool
van de voedingsbron ontstaat een spanningsverlies. Een gedeelte van
deze spanning wordt gebruikt als n.r.s. De voltmeter aan de roosterkring
geeft de grootte aan van de n.r.s., die dus kan worden geregeld met de
knop van de potentiometer.
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Op een blad met ruitjes van b.v. een cm2 of nog beter met ruitjes
van 1 cm2 onderverdeeld in ruitjes van 1 mm2 (z.g. millimeterpapier)
zetten we twee lijnen (de assen) loodrecht op elkaar. De horizontale
as (zie fig. 276) heet de absis of x-as en de verticale de
ordinaat of y-as. In de figuur stelt elk vakje in horizontale
richting een roosterspanning van 1 V voor en elke cm op de ordinaat
0,5 A. Wanneer we nu bij 8 V n.r.s. een anodestroom meten van 0,5 mA,
zetten we op het snijpunt van het achtste verticale lijntje op de absis en
het eerste horizontale op de ordinaat een punt. Bij een roosterspanning
van
6 V is de anodestroom 1 mA en komt er ook op het tweede
vakje van het verticale lijntje door —6 V een punt te staan. We her
halen de bewerking voor de
gemeten waarde van de
anodestroom van 2 mA bij
—4 V n.r.s., evenzo voor
die van 5 mA bij een roos
terspanning van
2 V en
op 8 mA bij 1 V n.r.s. De
vloeiende gebogen lijn (dus
zonder knikken) door de
gevonden punten heet de
roosterspanning sof Vg-Ia karakte
ristiek van de opgeme
ten buis. Het is de gewoonte
om de roosterspanning, die immers negatief is, uit te zetten op het linker(negatieve) deel van de absis en de anodestroom op het verticale posi
tieve gedeelte van de ordinaat.
Voor het bepalen van de weerstandskarakteristieken
of Va-Ia krommen (fig. 277), meet men de waarden van de
anodestroom bij verschillende anodespanningen en houdt daarbij de
n.r.s. constant. Men heeft een milli-ampèremeter in de anodeketen
geschakeld en een voltmeter over de anodespanning. De n.r.s. blijft bij
de onderste kromme —16 V. De schaal van de anodespanning is 50 V
per vakje en voor de anodestroom 10 mA. Bij 25 V werd gemeten 40 mA
en de waarden hiervan op het ruitjes-, resp. millimeterpapier, uitgezet.
Vervolgens is een punt van de grafiek bepaald bij 50 V anodespanning,
waarbij de anodestroom 50 mA bedroeg. De overige punten van de
grafische voorstelling liggen op de snijpunten van 200 V en 60 mA resp.
400 V en 70 mA.
De beide andere karakteristieken werden bepaald bij n.r.s. van —8
en —2 V en het zal den lezer nu niet moeilijk vallen om na te gaan welke
anodespanningen en -stromen er voor deze grafieken zijn gemeten.
De roosterspanningskarakteristiek geeft duidelijk het begrip steilheid
weer. Dit is nl. de helling van de kromme lijn. We zien er tevens in,
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dat de steilheid bij hoge n.r.s. veel geringer is dan bij een kleine waarde.
Twee volt roosterspanningsverandering nl. van —8 tot —6 V wijzigt de anodestroom slechts 0,5 mA, een steilheid dus van 0,25 mA/V. Brengt men echter

Fig. 277.
Fig. 276.
de n.r.s. van —2 op —1 V, dan verandert de anodestroom van 5 tot 8 mA,
hetgeen overeenkomt met een steilheid van 3 mA/V.
Ook de inwendige weerstand hangt af van de anodespanning en de n.r.s.
Een spanningswijziging van 400 op 200 V in fig. 277 brengt de anodestroom
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400-200
van 70 op 60 mA, dus een inwendige, weerstand van 70-60 = 20 kg. Bij
8V n.r.s. bedraagt de steilheid tussen 200 en 350 V slechts 7,5 kQ.
Fig. 278.
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In de vg-Ia kromme kan men bovendien aflezen hoe groot ongeveer
de n.r.s. moet zijn om de buis vervormingsvrij te doen werken, m.a.w.
waar het werkpunt van de karakteristiek moet
liggen. Wanneer we het werkpunt kiezen op —8 V, zoals in fig. 278,
kan de buis een grote signaalspanning op het rooster verwerken en een
groot vermogen afgeven. Wanneer echter de n.r.s. 3,5 V minder wordt,
dan neemt de anodestroom 18 mA toe. Een roosterspanningsvermeerdering van 3,5 V heeft slechts een anodestroomafneming van ongeveer
3,5 mA tengevolge. De vervorming van de wisselstroomgrafiek gaat
gepaard met een overeenkomstige geluidsvervorming.
Het is daarom beter als het werkpunt b.v. wordt gekozen op —4 V
(zie fig. 279). De buis kan dan weliswaar een kleinere signaalspanning
verwerken dan in het eerste geval, doch er treedt dan bijna geen
vervorming op. Meestal zal men het werkpunt van de buis ongeever
op het midden nemen van de hierbij behandelde gevallen; men staat
dan natuurlijk een geringe vervorming toe (ten gevolge van de ver
anderlijke steilheid van de buis).
MICROFOONS.
De electrodynamische microfoon berust op het inductieprincipe van
de dynamo (fig. 119 en 120, bladz. 46). In de luchtspleet van een sterke
magneet (fig. 280) bevindt zich een draadspoeltje, dat onmiddellijk op
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Fig. 282.

de trilplaat (membraan) is gemonteerd. Spreekt men voor de micro
foon M, dan geraakt het membraan in trilling (zie de fig. 281 en 282).
Het spoeltje maakt in de luchtspleet een heen- en weergaande beweging,
de draden snijden krachtlijnen en in de winding wordt een inductiestroom opgewekt met dezelfde frequentie als die van de luchttrilling.
De versterker zet de microfoonstromen om in wisselstromen van grotere
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waarde doch met dezelfde frequentie. De luidspreker L.S. geeft het
geluid, dat voor de microfoon werd voortgebracht, versterkt weer (zie
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Fig. 283.

Fig. 284.

op bladzijde 99 figuur 239). Figuur -2-10 geeft een andere microfoonconstructie, de koolmicrofoon weer. Zij bestaat uit een zwaar isolatieblok met een uitholling aan de voor
zijde, de z.g. koolkamer. Aan elke
kant van de koolkamer is een koolstaafje of electrode (E) gemonteerd.
De koolkamer wordt aan de voorzijde
door een strak gespannen cellofaanmembraan afgesloten en met speciaal koolgruis
gevuld. Het raampje van gaas aan de
voorkant van het blok beschermt de tril
plaat tegen beschadiging. De microfoon
wordt in serie met een schakelaar aan
gesloten op de microfoonbatterij (fig.
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Fig. 288.

285). Spreekt men voor de microfoon, dan geraakt het membraan in
trilling en drukt het koolpoeder meer of minder samen, de overgangsweerstand van het gruis wordt kleiner en groter, zodat de gelijkstroom

\
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in de keten overeenkomstig de geluidsfrequentie pulseert en, na 1 f ver
sterking, weer door een luidspreker in geluid kan worden omgezet. Om
te voorkomen, dat de microfoon onnodig blijft ingeschakeld en de batterij
spoedig uitgeput raakt, is de schakelaar dubbelpolig. Over het tweede
contact wordt een signaallampje met gering stroom
verbruik (0,04 A) met de
batterij verbonden. De mon
tage van de koolmicrofoon
geschiedt met veren in een
metalen ring (fig. 286). De
moderne microfoons wor
den direct op het statief be
vestigd. Bij studio-opnamen
(radio- en films) worden
de microfoons meestal aan
een lange arm opgehangen
(microfoonhengel), die in
alle richtingen draaibaar is.
Het geheel wordt op een
rijdbaar onderstel gemon
teerd, zodat de microfoon
snel verplaatst en vlak bij
r>
de artisten kan worden
gebracht. Voor lezingen vervaardigt men tafelmicrofoons (zie fig. 293,
bladz. 123); het statief van deze microfoons is kort gehouden om de
microfoon op tafel te kunnen plaatsen.
Stroomverandering in koolmicrofoons.
De stroomverandering van een koolmicrofoon is alleen evenredig
met de weerstandsveranderingen, die door de geluidstrillingen in het
koolgruis worden veroorzaakt, als er zich in de keten geen andere weer
standen bevinden. In serie met de microfoon zijn echter de leidingsweerstand en die van de telefoon of de versterkeringang geschakeld.
Verandert bij een bepaalde microfoon de weerstand van 500 tot 75 O
— een toeneming van 50% — en bedraagt de weerstand van de overige
delen van de keten 100 O, dan neemt de ketenweerstand van 150 O tot
175
175 Q toe en wordt dus
— ltyè X zo groot, een toeneming van slechts
150
zt 15 %. De stroomsterkte wordt in het eerste geval z/3 en in het
tweede geval 6/7 X zo groot. Hoe lager de weerstand is, die met een
koolmicrofoon in serie wordt geschakeld, des te groter zijn de stroomveranderingen in de keten. Dit is een van de redenen, waarom een
koolmicrofoon alleen met een microfoontransformator wordt gebruikt.
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De transformatorspoel, die met de microfoon is verbonden, moet de
kleinste weerstand hebben als, in verband met het nodige aantal
windingen voor de magnetisatie van de kern, mogelijk is.
De bandmicrofoons in de fig. 283 en 287 berusten op hetzelfde
beginsel als de e.d.-microfoon. Ze bestaan uit een gegolfd aluminium
bandje — het membraan —, dat in een sterk magnetisch veld is ge
spannen. Het geluid brengt het membraan in trilling, het metaal snijdt
krachtlijnen, waardoor de inductiestromen worden opgewekt. De wissel
spanning is geringer dan bij de e.d. microfoon. Het geheel wordt in een
huis (fig. 288) met geluidsopening en raster gemonteerd.
Aan de hand van fig.
MAGNEET
290 kan men zelf een
AANSLUITbandmicrofoon vervaar
KLEM
digen. Het bandje wordt
gemaakt van dun aluminiumfoelie, b.v. uit een
defecte papiercondensator of droge electrolytische condensator. De
contactstukjes
waarop
het is gemonteerd, heb
ben getapte gaten en
worden vastgeschroefd
met een metaalschroef
en een tapeind van ach
teren af door de cirkel
vormige
montageplaat
uit hardpapier of een
POOLSCHOENEN
dergelijk materiaal. Voor
het aansluiten der snoe
ALUMINIUMBANDJE
ren komt op het tapeind
aan de achterzijde een
moer met kartelmoer (zichtbaar door het opengesneden gedeelte van de
pertinax plaat). Aan de voorzijde klemt men het bandje met een plaatje
vast. Ter weerszijden van het aluminium bandje zijn de beide poolschoenen op overeenkomstige wijze als de contactblokjes gemonteerd. De
magneten (b.v. uit een oude luidspreker) liggen met de gelijknamige
polen tegen elkander en worden door de U-vormige beugel op de montageplaat geklemd. De beugel heeft een vierkante operiing en schuin
naar achteren gebogen driehoekige lippen, die met de schuine voor
kanten van de poolschoenen een geluidstrechter vormen. Men kan de
pertinax plaat op een ringvormig huis bevestigen, waartegen aan de
binnenzijde een stukje metaalgaas is gelegd. De bus aan de onderzijde
van de ring heeft schroefdraad voor de montage van de microfoon op
een standaard.

\
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De beide microfoons, afgebeeld in de fig. 287 en 289 *), zijn van
ticonal magneten voorzien. De eerste van de figuren stelt een bandmicrofoon voor, de tweede een dwarsdoorsnede over de afsluitkap, de derde figuur een electrodynamische microfoon
aan de achterzijde gezien. Het magneetsysteem is gedeeltelijk in door
snede getekend; in de luchtspleet bevindt zich het spreekspoeltje. De
magneet en het weekstalen juk bestaan uit drie gedeelten, zodat het ge
luid niet wordt gedempt. Een magneet zonder openingen vormt achter

I

Fig. 2932).

het membraan een afgesloten ruimte, waardoor demping ontstaat.
Midden in het magneetsysteem bevindt zich een gat. waarin de microfoontransformator is bevestigd; in de tekening is deze transformator,
evenals het aansluitbordje, uit de microfoon gelicht. De transformator
heeft aan de uitgangszijde drie aftakkingen, waarmede twee aanpassin
gen op de versterker zijn te maken.
De condensatormicrofoon. De bekleedsels van een condensator, waar
van er één met zeer dunne isolatie is bedekt, worden op ± 150 a 200 V
aangesloten en op enige afstand van elkaar gehouden (fig. 291); zelfs
de gevoeligste meter, die in de toevoerleiding is geschakeld, zal hierJ) N.V. Philips Radio (fig. 288 is een doorsnede van de kap van de bandmicrofoon).
2) Telefunken.
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door niet uitslaan. Drukt men de platen, zoals in fig. 292, plotseling
op elkander, dan slaat een micro-ampèremeter even uit. Door de ver
mindering van de plaatafstand verandert de capaciteit, zodat er een laadstroompje ontstaat. Hetzelfde heeft plaats, als we de armaturen snel
van elkaar verwijderen.
Op dit principe berust de condensa tormicrofoon, van
welke fig. 293 een tafelmodel weergeeft. Het dik getekende schijfje
met het raampje van gaas aan de bovenzijde is de microfoon; de para
bolische kap (reflector) dient voor verbetering van het geluid.
De condensatormicrofoon bestaat uit een vast armatuur en een strak
gespannen membraan, van elkaar geïsoleerd met een tussenruimte
van slechts 0,001 a 0,002 mm (fig. 294); de capaciteit is ca. 400 pF.
Ook worden membranen toegepast uit een isolatiestof, die aan een zijde
is verguld.
Het vaste armatuur bevat verscheidene kanalen om de lucht achter
het membraan gelegenheid te geven naar de geluidsreflector te ont
wijken. Het samendrukken van de lucht achter het membraan zou de
vrije trilling er van verhinderen.
De geluidskwaliteit van de condensatormicrofoon is uitstekend, het
afgegeven vermogen echter gering. Daarom
# •
bevindt zich in de buisvormige microfoonstandaard een microfoonversterker. In vele
gevallen wordt de versterker als h f gene
rator geschakeld (zie fig. 477 en de be
schrijving op bladzijde 236). In het laatste
geval spreekt men van h f microfoons. De
microfoon en de versterker moeten met ge
lijkstroom uit batterijen worden gevoed. De
in de laagfrequentversterker medeversterkte
Fig. 294.
Fig. 295.
pulsaties van een plaatspanningsapparaat
zouden een hinderlijke bromtoon veroorzaken.
Fig.
geeft de doorsnede van een h f microfoon weer, waarbij het
membraan zich tussen twee lagen zeer dunne zijde bevindt, die achter
het vaste armatuur zijn gespannen. De openingen hierin dienen om de
geluidstrillingen door te laten; de grote opening in het microfoonhuis
staat in verbinding met de geluidsreflector.
De microfoontransformator. De meeste microfoons kunnen niet zon
der meer op het rooster van de laagfrequentversterkerbuis worden aan
gesloten. De signaalspanning is te laag, de microfoonweerstand te klein
om in de roosterkring van de buis te worden geschakeld; bovendien
moet de roosterketen van een versterkerbuis steeds gesloten zijn. Kool-,
eleotrO"dynamische en bandmicrofoons worden met behulp van een
microfoontransformator op de versterker aangesloten (zie de fig. 281
en 285). Een koolmicrofoon wordt in serie met de schakelaar en de
transformatorspoel, die het minste aantal windingen bezit, op de
f
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microfoonbatterij aangesloten (fig. 285). De transformatorwikkeling
met het grootste windingstal geeft de signaalspanning aan de versterker.
De wikkelingsverhouding bedraagt voor e.d. microfoons 1 : 100, voor
bandmicrofoons 1 : 250 en voor koolmicrofoons 1 : 25 of 1 : 50.
Kristalmicrofoons. Lost men in kokend water zout op, dan zetten zich
na afkoeling in de vloeistof kristallen af. Wanneer een plaatje kristal,
vervaardigd uit Rochelle- of Seignettezout, in de langsrichting wordt
gerekt, ontstaat er tussen boven- en ondervlak een spanningsverschil
(fig. 296); bij druk is de polariteit tegengesteld. Gebruiken we zo'n
kristal als membraan, dan wordt dit tijdens het opnemen van geluiden
gebogen; de onderzijde ondergaat dus een druk en de bovenzijde een
trek, zodat de polen aan deze vlakken dezelfde zijn (fig. 297). Om twee
ongelijknamige polen op de beide vlakken te verkrijgen, kleeft men twee
kristallen van tegengestelde
oriëntatie op elkaar (zie fig.
x
298). In sommige micro
foons vindt een opstelling
Fig. 297.
Fig. 296.
als in fig. 299 toepassing.
Van de beide elementen is
dan het ene geschikt voor
de lager en het andere
voor de hoge frequenties,
zodat ze samen een groter
Fig. 299. ').
Fig. 298.
frequentiebereik hebben.
De kristallen worden met een microfoonmembraan verbonden of direct
als membraan gebruikt. Boven- en ondervlak beplakt men met staniol
of met zeer dun papier, dat met staniol is bedekt, zodat er een conden
sator met de vlakken wordt gevormd. Raakt het kristal in trilling, dan
brengen de strookjes staniol de wisselstroompjes op de aansluitklemmen
over.
Bij de kristalmicrofoon in fig. 300 heeft men het kristalplaatje vast
gelijmd op een dun glazen plaatje. Door het buigen van de plaatjes
'bij trilling wordt het kristal in lineaire richting gerekt of samengedrukt
en treden er dus spanningen op tussen de oppervlakken. Om de stroom
te kunnen afnemen, vermengt men de kleefstof tussen de plaatjes met
grafiet en bevestigt er aan één hoek een uitloper van staniol tussen, die
contact maakt met het grafiet. Aan de achterzijde van het kristal kleeft
men een plaatje staniol vast. De uitlopers worden vastgeniet op de
pertinax achterplaat van het element; in de nieten soldeert men de
verbindingsdraden naar de aansluitklemmen. Om de plaatjes wordt een
licht beugeltje bevestigd; men kleeft ze met een druppeltje Velpon of
Forticol vast op de montageplaat. Over de punt van het beugeltje wordt
daarna een kleine conus van dun staniol geschoven. Deze conus rust
+ 4 + 4 +

1) Naar: Philips techn. tijdschr.
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met de onderzijde op de hardpapieren plaat en is met een druppeltje
kleefstof aan de punt van het beugeltje gelijmd. Dikwijls heeft het
element aan de achterzijde nog een conus van staniol, die met de
voorste door een elastieken bandje tegen de montageplaat wordt ge
drukt. Het element kan, zoals de figuur aangeeft, met tussenvoeging
van kussens uit rubberspons, worden gemonteerd in een metalen ring.
met een achterplaat, voorzien van aansluitklemmen en een geperforeerde
voorplaat.
Fig. 301 toont ons een tafelmicrofoon met kristalelement, terwijl
KRISTALPLAATJE
GLASPLAATJE

ELASTIEK
STANIOL

ALUMINIUM
CONUS

ISOLATIEPLAAT
RUBBERSPONS

Fig. 301 ‘).
in fig. 355 bladzijde 158 eveneens een kristalmicrofoon is afgebeeld.
Kristalmicrofoons moeten parallel aan een weerstand (b.v. 1—5 Mfi)
op de versterker worden aangesloten. Ze zijn zeer gevoelig voor vocht
en temperatuursverhogingen en mog ennooit op een spanningsbron
worden aangesloten; hierdoor wordt de microfoon
onbruikbaar.
Het aansluiten van microfoons. Voor microfoonverbindingen komen
enkel- of dubbelpolige toevoerkabels met afgeschermde mantel in aan
merking. Bij de eerste soort dient de mantel als geaarde terugleiding en
bestaat uit een omvlechting van vertind of vercadmiumd koperdraad.
De kabels vormen een condensator; lange aansluitleidingen nemen
van microfoons met gering vermogen, zoals condensator- en kristala) N.V. Philips Radio.
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microfoons, het grootste deel van het afgegeven vermogen op. Dit is
een van de voornaamste redenen, waarom dergelijke microfoons met
een voorversterker worden uitgevoerd.
Bij lange microfoonleidingen verdient het gebruik van verliesvrije afgeschermde kabel aanbeveling. De aders zijn bij
deze kabels door een koordspiraal omgeven, zodat de isolatie tussen de
aders onderling en de afschermmantel overwegend uit lucht bestaat. De
capaciteit wordt zo tot een minimum teruggebracht; de leiding heet
daarom ook wel capaciteitsarme kabal.
GRAMOFOONOPNEMERS (PICK-UPS).
De electro-magnetische gramofoonopnemer uit
fig. 303 werkt op de volgende wijze: De gramofoonnaald rust in de
groef van de gramofoonplaat. Wanneer de plaat draait, volgt de naald
punt de bijna onzichtbare afwijkingen, die de groef naar beide zijden
maakt (zie fig. 302) en brengt het anker (A), waarin de naald is be
vestigd, in trilling. De bovenzijde van het om een asje draaibare anker
komt beurtelings dichter bij de noord- en de zuidpool der poolschoenen
van de permanente magneet; de magnetische krachtstroom in het
A
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Fig. 303.

anker verandert en in het spoeltje (S), dat zich om het anker bevindt,
worden inductiestromen opgewekt. Alles geschiedt met een frequentie,
overeenkomende met de in de gramofoonplaatgroef vastgelegde tril
lingen. De gramofoonnaald wordt met een schroefje in het onderge
deelte van het anker geklemd of door het magnetisme in een speciaal
gevormd gaatje vastgehouden. Fig. 305 is de afbeelding van een electromagnetische gramofoonopnemer; de aansluiting op de versterker is
schematisch getekend en geschiedt met een potentiometer van 20 tot
100 Kr.
Kristalgramofoonopnemers berusten op hetzelfde principe als de kristalmicrofoon. Het armpje (fig. 304) is, om trilling te vermijden, in
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rubberringetjes draaibaar en brengt de heen- en weergaande beweging,
die de naald in de gramofoonplaatgroef maakt (zie fig. 302) op
het kristal over. Het kristal is met zachte rubberplaatjes tussen de
buitenmantel (kunsthars) van het kristalelement geklemd. De gramofoonopnemers worden aan een arm (pick-up arm) gemonteerd, die in een
horizontaal vlak gemakkelijk draai
baar is, zodat de opnemer de gra
mofoonplaatgroef kan volgen, zon
der veel wrijving te veroorzaken.
Fig. 302 geeft een complete op
nemer met arm *) weer. Door het
vergrootglas kan men zien, dat de
groef van de gramofoonplaat niet
recht is doch slingeringen vertoont
van dezelfde frequentie als die van
het geluid, dat er bij de opname in
werd vastgelegd.
De normale gramofoonnaald moet
na het afspelen van twee plaatzijden
worden vervangen door een nieuwe. Er zijn ook gramofoonnaalden in
de handel, waarmee men 10 platen aan beide zijden kan bespelen en
z.g. langspeelnaalden voor 100 gramofoonplaten. Verscheidene gramo""IIUIIII

l

i

i
I

Fig. 305. 2)

foonopnemers bezitten een onverslijtbare saffier, die het verwisselen van
naalden overbodig maakt.
x) N.V. Philips, Eindhoven. Amroh, Muiden.
2) British Thomson Houston (B.T.H.).
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Gramofoonmotoren. De werking van een inductiemotor werd reeds
aan de hand van de fig. 166—171 op bladz.
beschreven. Onderaan
in fig. 303 zien we de uitvoering van een gramofoonmotor (M =
magneet, S = spoel, K = kooianker en A = aanloopwikkeling). De
ankeras drijft met een wormoverbrenging de verticale as aan, waarop
zich de draaitafel bevindt, die de gramofoonplaat draagt. In vele ge
vallen is de motor voorzien van een automatische schakelaar (zie
fig. 355 op bid. 158 en fig. 357 op bid. 162). Wanneer de plaat is
afgespeeld, drukt de pick-up de schakelaararm opzij en schakelt zo de
gramofoonmotor uit.
LUIDSPREKERS.
Electrodynamische luidsprekers. Fig. 306 toont ons een bekrach
tigde electrodynamische luidspreker. De bekrachtigingsspoel is om de magneetkern aangebracht; de kern wordt door een
messingen ring in het gat van de andere pool gecentreerd. De magneetspoel wordt op een gelijkstroombron aangesloten b.v. een gelijkstroomnet, in enkele gevallen een batterij, doch meestal op een gelijkrichter zo
als op bladz. 92 en 94 in de fig. 230—235 werd behandeld. Ook
schakelt men de bekrachtigingsspoel wel eens als smoorspoel (zie fig.
250, blz. 101) in het voedingsapparaat; bij het normale anodestroomverbruik van een radiotoestel (=h 50 mA) moet de spoel veel windingen be
zitten en een hoge weer
stand hebben (1500—
2500 Q). De spoel geeft
een spanningsverlies van
± 100 V, zodat de span
ning van de gelijkrichter
100V meer moet be
dragen dan die aan het
toestel; de extra gelijk
richter vervalt nu echter.

©

©
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Het verdient aanbeveling, vóór de luidspreker een filter te scha
kelen, bestaande uit een smoorspoel van 10 H en een condensator
van 4—8 fj.F.
Diks. Radiotechniek — 4e dr.
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In de luchtspleet van de electromagneet bevindt zich een draadspoeltje (3), dat aan een papieren kegel — de conus (1) — is
vastgelijmd en, geleid door een centreerplaat, in langsrichting
kan bewegen tussen de noord- en zuidpool van de magneet. Doorloopt
een laagfrequente wisselstroom het spoeltje, dan ondergaan de win
dingen een krachtwerking (Lorentzkracht) naar voren of achteren, naar
gelang van de stroomrichting (stroomvoerende geleider, blz. 49, zie
de fig. 127 en 128). Spreekstoeltje en conus geraken in een trilling,
overeenkomende met de frequentie; de conus geeft het geluid weer.
Het spoeltje moet korter zijn dan de breedte van het magnetische
veld in de luchtspleet. Wil de weergave natuurgetrouw zijn (vervormingsvrijheid), dan moet het spreekspoeltje zelfs bij de grootste uitslag
van de conus binnen het veld blijven.
De weerstand van het spoeltje bedraagt
5—10 Q, de schijnbare weerstand ± 50 Q. Het
spoeltje heeft een te geringe weerstand om in
de anodekring van een versterkerbuis te wor
den geschakeld. Men sluit het spreekspoeltje
daarom op de laagspanningswikkeling van een
transformator (rechts onderaan in de figuur)
aan, terwijl de hoge-spanningswikkeling van de
transformator in de anodeketen van de eindbuis
wordt opgenomen (zie de fig. 308 en 309). De
luidsprekertransformator heeft op beide wikke
lingen een middenaftakking; bij een drie-electrodenbuis wordt de halve hoogspanningswikEig. 309.
keling gebruikt, want de uitwendige weerstand
moet voor een triode vrij laag zijn (± 2500 O). Achter een penthode
schakelt men de gehele hoogspanningsspoel (fig. 30J) in serie
(± 8000 ü) en sluit soms de luidspreker op de halve lage-spanningswikkeling aan, naar gelang van de weerstand van het spreekspoeltje en
de gunstigste a.anpassingsweerstand van de eindbuis (bij batterijbuizen
10 V 10 000—25 000 fi). Fig. 309 laat tevens zien, hoe we met een omschakelaar een tweede electrodynamische luidspreker kunnen bijschake
len. Vele fabriekstoestellen zijn voorzien van een tweede luidsprekeraansluiting achter de transformator — een z.g. laagohmige luidsprekeraansluiting —. De extra luidspreker (electro-dynamisch) moet dan zonder luidsprekertransformator worden aangesloten.
Een lange luidsprekerleiding moet voldoende doorsnede bezitten; bij de
lage spanning en de hoge stroomsterkte ontstaat er in een toevoerleiding
met hoge weerstand te veel spanningsverlies (vergelijk ook de bereke
ning op bladz. 41 en fig. 99). In fig. 308 is een condensator van
5000—10 000 pF parallel op de luidsprekertransformator geschakeld.
De condensator laat de wisselstromen van hoge frequentie door en
onderdrukt dus de hoge tonen.
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Onvoldoende afvlakking van de bekrachtigingsstroom veroorzaakt
in de electromagneet krachtstroomveranderingen, tengevolge waarvan
er in het spreekspoeltje wisselspanningen van de netfrequentie worden
opgewekt. De inductiestroom zou het spoeltje en de conus in een trilling
brengen overeenkomstig de netfrequentie; de conus zou een hinderlijke
bromtoon voortbrengen. De anti-bromwikkeling (2) in fig. 306 is zo
in serie met het spreekspoeltje geschakeld, dat er een inductiespanning
wordt opgewekt even groot als, doch tegengesteld aan de spanning
van het spreekspoeltje, die het ontstaan van de bromtoon verhindert.
De buitenrand van de conus is met een ring uit zacht materiaal (vilt,
papier of iets dergelijks) op het metalen frame — het chassis — be
vestigd; aan het luidsprekerchassis monteert men
ook de electromagneet. De
luidspreker wordt gemon■ teerd op een z.g. klankbord,
vervaardigd uit hout of ge
luiddempend materiaal. De
door de voorzijde van de
conus voortgebrachte geluidstrillingen zouden an
ders direct om de conusrand
heen buigen en den toe
hoorder slechts gedeeltelijk
bereiken. Het klankbord
zorgt er voor, dat ook de
lage geluidstrillingen zich
door de ruimte voortplanten.
Het magneetsysteem van een bekrachtigde electrodynamische luid
spreker (zie fig. 306) kan zeer goed als smoorspoel in een afvlakfilter
worden gebruikt. Het verdient aanbeveling vóór de luidsprekerspoel,
gerekend van de ventielbuis, een smoorspoel van ca. 10 H te schakelen
en een derde electrolytische condensator te gebruiken, zoals in de figuur
is aangegeven. De weerstand van een bekrachtigingsspoel bedraagt
ongeveer 2000 O, in verband met het grote aantal windingen van een
z.g. hoge-spanningsbekrachtiging. Bij een stroomsterkte van ± 50 mA
(het normale verbruik van een radiotoestel of een versterker) ontstaat
er een spanningsverlies van ^ X 2000 = 100 V. De plaatspanning
1000
moet dus 100 V hoger wezen dan de anodespanning. der radiobuizen.
Weliswaar is dit dus geen „kosteloze bekrachtiging”, maar op deze
manier heeft men geen extra-gelijkrichter voor de luidsprekerbekrachtiging nodig.
Permanent-dynamische luidsprekers. Hieronder verstaat men een luid
spreker met een permanente magneet, zoals b.v. in fig. 310 is aan-
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gegeven. Om een sterk magnetisch veld te verkrijgen, moet de magneet
uit prima magneetstaal worden vervaardigd. Op bid. 7 werden de magneetstalen reeds behandeld. De moderne magneetstalen zijn even sterk
(zo niet sterker) te maken als (dan) electromagneten en de fabriekstoestellen worden dan ook bijna alle met permanent-dynamische luid
sprekers uitgerust. De luidspreker in fig. 310 heeft een gegoten stalen
magneet (1); in de laatste tijd vinden de ringmagneten (figuur 11,
bladzijde 6) een uitgebreide toepassing. De conus van de luidspreker
in fig. 310 heeft een gebogen vorm, die de geluidssterkte en kwali
teit ten goede komt, en is dikwijls met buitencentreerplaat (3) — de
z.g. spin — uitgevoerd. Op de kern (2) wordt een bakelieten trechter
(4) — de z.g. klankverstrooier — geschroefd. De hoge tonen
hebben nl. de eigenschap zich sterk gericht voort te planten. De klank
verstrooier dient voor de verspreiding van de trillingen met hoge fre
quentie. De werking van de luidspreker en de aansluiting van het spreekspoeltje op de luidsprekertransformator komen overeen met die in
fig. 306.
Vele e.d. luidsprekers geven de lage tonen beter weer dan de hoge;
bij sommige fabrikaten is in de conus een tweede conus van kleine af
meting aangebracht ter weergave van de hoge tonen. Ook verhardt
men voor dit doel het midden van de conus wel over een straal van
4—5 cm met lak. Bij dure toestellen worden behalve de normale
luidspreker soms één of twee kleine luidsprekers (Eng.: tweeter) op het
klankbord gemonteerd. Deze tweeters worden nu in serie met conden
satoren van 0,1 of 0,2 /xF op de versterker aangesloten, zodat ze alleen
de hoge tonen weergeven (want de condensatoren laten slechts de 1 f
wisselstromen van de hoogste frequenties door). In enkele gevallen, nl.
bij zeer dure gramofoonversterkers, is een ideale weergave van het ge
luid verkregen door toepassing van een luidspreker met een zeer grote
conus (b.v. 60 cm), één met normale conusdiameter en een zeer kleine
luidspreker (conusdiam. 5—8 cm). De eerste geeft de zeer lage, de
laatste de hoge tonen weer. Ze worden gezamenlijk op één groot klank
bord gemonteerd.
In de reparatie-afdeling voor permanent-dynamische luidsprekers mag
geen spoor van „ijzervijlsel" aanwezig zijn. Zelfs het kleinste staaldeeltje
wordt in de luchtspleet van de magneet getrokken, veroorzaakt een vals
geluid en maakt de luidspreker onbruikbaar. De fabrieksluidsprekers
zijn verpakt in een katoenen zakje om het magneetsysteem te vrijwaren
van stof en ijzervijlsel. Men moet de luidspreker met de stofzak
eromheen in. de kast of op het klankbord monteren.
Electromagnetische luidsprekers. De oude typen luidsprekers waren
feitelijk doostelefoons (zie fig. 48, bladzijde 16) in zware uitvoering.
De oorschelp werd door een metalen plaat vervangen, waarop een
geluidstrechter (hoorn) was bevestigd. Later liet men de hoorn ver
vallen en monteerde voor de magneetpolen een metalen plaatje, dat
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door een asje met een papieren kegel (conus) was verbonden; het asje
bracht de trilling van het plaatje op de conus over. De gepolariseerde
luidspreker, waarvan een systeem in fig. 311 is afgebeeld, is een grote
verbetering. Aan weerszijden van het anker zijn de vier poolschoenen
van een permanente magneet gemonteerd,
zó, dat zich voor het anker links een
<S2>
noordpool en rechts een zuidpool bevindt
en achter het anker links een zuid- en
Z-N
rechts een noordpool. Het anker is opge
steld in het midden van een spoeltje, dat
een paar duizend windingen en ± 1000 O
T
weerstand heeft. Doorloopt een laag'P’ &
frequente wisselstroom van voldoende
sterkte (5—20 mA) het spoeltje in
Fig. 311.
de richting der pijlen, dan ontstaat
er volgens de rechterhandregel (fig. 46, blz. 21) aan het linkereinde van
het anker een noord- en rechts een zuidpool. Het anker wordt door de
voorste poolschoenen naar achteren gedrukt en door de achterste naar
achteren getrokken (push-pull systeem). Aan de rechterzijde houdt een
sterke veer het anker op de juiste plaats; hel asje brengt de trilling op de
conus over. Een gedeelte van het asje en van het messing gestel, waarop
de poolschoenen zijn gemonteerd, hebben we in de figuur weggelaten
. om de werking der overige delen beter te doen uitkomen. Gepolariseerde
luidsprekersystemen zijn zeer gevoelig; wanneer er door het spoeltje
geen stroom vloeit, ondervindt het anker van alle poolschoenen een
even sterke aantrekkingskracht.
Enkele schakelingen van luidsprekers zullen we nog behandelen. Fig.
312 is een schema van een luidsprekerbeveiliging. In serie
met de anode van de eindbuis wordt een smoorspoel (30—60 H) (zie
ook fig. 274, bladzijde 116) geschakeld, die de anodegelijkstroom
doorlaat. De 1 f wisselstroom ondervindt in de smoorspoel een hoge
weerstand en kiest zijn weg over de condensator en de daarmede in
serie geschakelde luidspreker. Door de luidspreker vloeit alleen wissel
stroom en de gelijkstroom gaat over de smoorspoel, zodat de stroomsterkte in de luidspreker klein is. In deze schakeling is niet alleen de
luidspreker beveiligd doch ook de penthode. Onderbreekt men nl. de
luidsprekerketen, b.v. door de pencontactstop van de luidspreker uit te
trekken, dan blijft de anodestroom van de penthode door de smoorspoel
vloeien, zodat de eindbuis niet defect kan raken.
De grote anodestroomveranderingen der moderne eindpenthoden
maken het zeer moeilijk de in de kathodeweerstand ontstane negatieve
roosterspanning constant te houden. Een middel om dit te bereiken
hebben we op bladzijde 116 in fig. 274 aangegeven, nl. een conden^
sator met grote capaciteit, die parallel op de weerstand wordt ge
schakeld; deze houdt de negatieve roosterspanning constant en gaat
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geluidsvervorming tegen. De schakeling, schematisch aangegeven in de
fig. 313 en 314, heeft hetzelfde resultaat. Wanneer de anodestroom toe
neemt, wordt het spanningsverlies in de smoorspoel S groter, de spanning
aan de anode kleiner en de stroom in de luidsprekerketen neemt evenveel
af als die in de smoorspoel toeneemt (fig. 313); wordt de anodestroom

minder (fig. 314), dan vermeerdert de luidsprekerstroom in dezelfde
mate. De anodewisselstroom gaat over de condensator C, de luidspreker
en de kathodeweerstand terug naar de negatieve pool van de voedings

bron. De stroom in de weerstand (R) behoudt steeds dezelfde waarde,
nl. kleinere anodegelijkstroom + grotere luidsprekerstroom of grotere
anodestroom + kleinere luidsprekerstroom. Het spanningsverlies in de
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kathodeweerstand — de negatieve roosterspanning — blijft constant en
er treedt geen vervorming op.
Telefoons. In de radiotechniek gebruikt men hoofdtelefoons, bestaande
uit twee doostelefoons, zoals behandeld werden op bladzijde 17 en aan
gegeven in fig. 48. De spoeltjes om de poolschoenen moeten een groot
aantal windingen bezitten en hebben een weerstand van meestal lOOOn
per stuk. De gehele hoofdtelefoon bevat 4 spoeltjes en heeft dan 4000 Ü
weerstand. De beide doostelefoons worden verstelbaar in een beugel
aangebracht (fig. 433, bladzijde 214). Legt men de beugel op het
hoofd, dan kan men de telefoons met de oorschelp op de oren
instellen. Hoofd- of koptelefoons vinden toepassing voor het hoorbaar
maken van zwakke signalen; ze zijn gevoelig voor stroomstoten van
8—12 /j.A. Tegenwoordig worden ook laagohmige telefoons gebruikt,
b.v. in vliegtuigen, die evenals een e.d. luidspreker zijn voorzien van
een ingangstransformator.
Fig. 315 geeft het gebruik van een in dit geval zeer kleine electrodynamische luidspreker als microfoon weer. De tijdens het spreken in
het spoeltje van dit luidsprekertje opgewekte stromen, worden via de
transformator aan de versterker toegevoerd. De versterkte 1 f stromen
brengen de conus van de e.d. luidspreker in trilling. Het magneetsysteem
is in doorsnede getekend, opdat de ticonal magneet en het spreekspoeltje in de figuur goed uitkomen. De conus is uit één stuk van een
speciale papiersoort gemaakt (geschept), van ingeperste randen voor
zien en onder een omgevouwen metalen rand van het chassis bevestigd.
De luidsprekertransformator heeft drie aansluitklemmen op de hogespanningszijde voor aanpassing aan trioden en penthoden en voor
balansschakeling; de aanpassing kan ook worden veranderd met behulp
van het pencontact aan de luidsprekerzijde. In de figuur is een gedeelte
van de versterkerschakeling zichtbaar. Dergelijke kleine luidsprekers kan
men nu in een passend gestel monteren. Luidspreker en microfoon zijn
op te tekening vlak bij elkaar getekend. Dit moet men in werkelijkheid
vermijden; de luidspreker brengt dan de microfoon in trilling en er
ontstaat een giltoon door de z.g. acoustische terugkoppe
ling.
AANPASSING VAN TRANSFORMATOREN.
De wikkelingsverhouding of aanpassingswaarde van een luidspreker
transformator (fig. 307, bid. 12J), wordt bepaald door de verhouding
tussen de uitgangsspanning van het radiotoestel of de versterker (de
spanningsvariaties in de anodeketen van de eindbuis) en de spanning,
nodig om de luidspreker naar behoren te doen werken. De afmetingen
van de transformator hangen af van het vermogen, dat de transformator
onvervormd van de eindbuis op de luidspreker moet overdragen.
Wat de wikkelingsverhouding betreft: de fabrieken van radiobuizen
geven nooit de afgegeven spanning van de eindbuizen op, doch de gun-

136

I

stigste uitwendige weerstand (impedantie) van de anodeketen. Daarom
verstrekt men van de luidsprekers ook de gegevens omtrent de
impedantie.
De luidsprekertransformatpr moet in elk geval een bepaald vermogen
omzetten. De *«eeBg|aa|t isto.v. het vermogen evenredig met het vier
kant van de spanning. Immers, als we in een keten de spanning twee
maal vergroten, zal de stroomsterkte bij dezelfde weerstand ook
tweemaal zo groot worden en neemt het ontwikkelde vermogen toe tot
het viervoudige van de oorspronkelijke waarde. De spanning is dus
evenredig met de wortel uit de weerstand of impedantie.
De wikkelingsverhouding is gelijk aan de verhouding tussen de uitgangsspanning van een toestel en de luidsprekerspanning en dus ook
gelijk aan de wortel uit de verhouding tussen de gunstigste aanpassingsweerstand van de buis en de luidsprekerimpedantie.
Wanneer b.v. een luidspreker met een impedantie van 5 Cl moet
worden aangepast aan een eindbuis met een uitwendige weerstand
van 8 000 H, is de verhouding der impedanties 8 000 : 5 = 1600 : 1 en
de wikkelingsverhouding gelijk aan de wortel uit die verhouding dus
40 : 1.
LAAGFREQUENT VERSTERKERS.
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Versterkers met weerstandskoppeling. De door een buis versterkte
signaalspanningen kunnen door een tweede versterkerbuis opnieuw wor
den versterkt. Het is niet mogelijk het rooster van de volgende buis
direct met de anodeketen van de voorgaande buis (voorversterkerbuis)
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Fig. 319.

te verbinden, want dan zou het rooster van de tweede buis positief
worden en het moet juist negatief zijn. In de anodekring van de
voorversterkerbuis schakelt men een passende weerstand — anodeweerstand (Ra) — en verbindt het rooster van de volgende buis door
een z.g. roosterweerstand R6 met de negatieve roosterspanning (fig.
316). De wisselspanningsvariaties in de anodeweerstand worden door
een koppelcondensator Ck op het rooster overgebracht; de gelijkstroom
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van de voorversterkerbuis wordt door de condensator tegengehouden.
Bij eindpenthoden verdient het gebruik van een afgetakte roosterweerstand of stopweerstand aanbeveling.1) De condensator wordt, zoals
het schema aangeeft, op het aftakpunt verbonden. De negatieve roosterspanning der indirect verhitte buizen is met kathodeweerstanden te
verkrijgen (zie de fig. 273 en 274, bladzijde 116), hoewel ook roosterbatterijen in aanmerking komen (zie fig. 69, bladzijde 32). De anodeweerstand en de roosterweerstand zijn feitelijk parallelgeschakeld en
mogen niet te veel in waarde verschillen. De anodecapaciteit van de
voorversterkerbuis, de capaciteit van de geleiders in buishuls en -houder,
van de verbindingsdraden en 'van het rooster van de eindbuis t.o.v.
aarde zijn parallelgeschakeld met de anodeweerstand. De versterking
van de hoge frequenties zal daarom bij een anodeweerstand van
0,5 Mf2 aanmerkelijk kleiner zijn, dan die van de gemiddelde frequenties.
Men kiest zelfs voor penthoden (met hoge inwendige weerstand) in de
voorversterkertrap de anodeweerstand niet hoger dan 200 k£2.
De koppelcondensator laat de stromen van hoge frequenties beter
door dan die van lage frequentie en biedt dus aan de laatste een grote
tegenstand. Condensator en roosterweerstand vormen een spanningsdeler. Bij de lage frequenties is de condensatorweerstand hoog t.o.v. de
roosterlekweerstand. De signaalspanning op het stuurrooster van de
eindbuis en de versterking zijn dus kleiner, naarmate de koppelconden
sator kleiner is. De lekstroom van een grote koppelcondensator (b.v. .
1 p. F) beïnvloedt echter de n.r.s. van de eindbuis meer dan een rooster-Wk
1 Megjssmèimweois» van de gebruikelijke waarde, nl. 0,7 MO. (1 MQ
1 000 000 n). Een kleinere roosterlekweerstand, om de n.r.s
ohm
constant te houden, vermindert de versterking. Men past in de practijk
koppelcondensatoren toe van 15 000 a 20 000 pF. De versterking is dan
bij 150 a 200 Hz ruim voldoende. Een condensator van deze waarde
vermindert tevens de versterking van e.v. bromtonen, ontstaan door
onvoldoende afvlakking van de anodegelijkspanning.
Wanneer men de juiste weerstanden gebruikt, is met weerstandskoppeling op eenvoudige wijze een goede geluidsweergave te bereiken.
Weerstandskoppeling geeft alleen een grote geluidsversterking bij
gebruik van penthoden als voorversterkerbuis. De versterking van de
voorversterkertrap bedraagt dan ca. 60 bij toepassing van de juiste
weerstandswaarden.
Weerstanden. In de fig. 317, 318 en 319 zijn enkele weerstanden
afgebeeld: le. een uit draad gewikkelde weerstand (fig. 318), bestaande
0 Bij eindpenthoden voorkomen de stopweerstanden in de stuur- en schermroosterleidingen, beïnvloeding van de schermroosterstroom door het stuur
rooster — het z.g. zelf-genereren — waardoor deze roosters sterk worden verhit
en de buis defect raakt. Het zelfgenereren veroorzaakt soms in de luidspreker
een giltoon, doch is in vele gevallen niet hoorbaar. Daarom geraakt er dikwijls
een eindbuis defect, zonder dat men daarbij denkt aan zelfgenereren.
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uit een glazen buisje, bewikkeld met weerstandsdraad. Om de wikkeleinden worden vertinde of vercadmiumde messing beugeltjes met soldeereinden geklemd; het geheel is, uitgezonderd de soldeereinden, met
emaillelak bedekt, 2e. fig. 317 stelt eveneens een uit draad gewikkelde
weerstand voor, echter voor groter vermogen; de weerstandsdraad is
hier spiraalsgewijze om een door katoen geïsoleerde koperdraad aan
gebracht en op een buis van keramisch materiaal (porselein, steatiet e.d.)
gewikkeld, 3e. grafietweerstanden bestaan uit een aardewerk buisje, dat
aan de oppervlakte met een dun laagje grafiet is bedekt en aan de
einden van een metalen contactdopje met soldeerverbinding is voorzien.
Een goede grafietweerstand zien we in fig. 319; het isolatiebuisje
heeft hierbij een spiraalvormige groef, die met grafiet wordt gevuld.
Over de weerstand schuift men ter bescherming een stukje isolatiekous
of men dompelt het geheel in isolerende lak.
Fig. 320 is de afbeelding van een uit draad gewikkelde weerstand

met 12 W-dissipatie (toegestane warmteontwikkeling p/sec). Het weer
standsdraad is op asbestkoord gewikkeld, de einden van de draad zijn
met het. koord en de uitloper in een koperen busje geklemd. Het geheel
wordt door een buisje van keramisch materiaal beschermd. Aan weers
zijden van het buisje worden vercadmiumde koperen dopjes vastgekit,
waarin de klembusjes en de uitlopers zijn gesoldeerd.
De weerstand volgens fig. 321 wordt gevormd door een laagje
kool op een glazen staafje, dat in een steatiet buisje- past. De einden
hiervan en de uitlopers zijn omgoten met metalen dopjes (b.v. lood). Op
de weerstanden staat meestal de waarde in ft, kft of Mft en het ver-
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mogen in W aangegeven. Op de bladzijden HO en 141 is in de tabel
aangegeven door een zwart vakje welke genormaliseerde weerstanden
in de handel zijn.
Kleurencode van weerstanden. De genormaliseerde kleuren van weer
standen komen overeen met die van de condensatoren, bladzijde
Bij de weerstanden heeft het lichaam een kleur (a), één einde even
eens (b), terwijl zich op het midden van de weerstand een gekleurde
stip bevindt (c). Hier volgen nog enkele voorbeelden; het getal geeft
de waarde van de weerstand in^fi aan.
Ie. Van een rode weerstand met een groen einde en een gele stip be
palen we de waarde als volgt: het eerste cijfer is een 2 (volgens
de kolom a), het tweede cijfer een 5 (b) en volgens kolom c komen
hierachter vier nullen. De waarde van de weerstand is dus
250 000 Cl.
2e. Een weerstand van 75 000 n heeft volgens de tabel de volgende
kleuren: lichaam- violet, einde- groen en de stip oranje.
Versterkers met transformatorkoppeling. Schakelt men (fig. 322) de
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primaire wikkeling van een 1 f transformator in de anodeketen van een
versterkerbuis, dan zullen de anodestroomveranderingen inductiespanningen in de secundaire wikkeling opwekken, die aan het rooster
van een tweede buis kunnen worden toegevoerd, waarna opnieuw ver
sterking volgt.
De primaire transformatorspoel moet geschikt zijn om in de anode
keten van de voorversterkerbuis te worden geschakeld. Het windingstal
van de primaire spoel wordt dus bepaald door de schijnbare weerstand
ervan. Bij gebruik van een triode als voorversterkerbuis moet de
primaire wikkeling een impedantie hebben van ca. 60 kfi. De schijnbare
weerstand van de secundaire spoel moet zijn aangepast aan de roosterkring van de eindbuis en dus ongeveer 10 maal zo groot zijn als de
primaire impedantie. De verhouding tussen het primaire en secundaire
aantal wikkelingen (de wikkelingsverhouding) bedraagt ook van de
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meeste 1 f transformatoren 1 : 3,5. (Tien is ongeveer het vierkant
van 3,5).
Het hogere aantal secundaire wikkelingen veroorzaakt een spanningsversterking en maakt het mogelijk om, zelfs bij een lagere anodespanning, een grotere versterking te verkrijgen dan bij weerstandskoppeling. Transformatorkoppeling vindt daarom veel toepassing bij
radiotoestellen en versterkers met een anodebatterij (batterijtoestellen).
De impedantie der transformatorspoelen is bij lage frequentie gering.
Het spanningsverlies en het vermogen, dat bij een bepaalde anodestrooniverandering wordt overgedragen, zijn dus slechts klein. Dien
tengevolge geeft een 1 f versterker niet transformatorkoppeilng een
goede versterking van de tonen met gemiddelde frequentie (het z.g.
middenregister) en die met hogere frequentie (de boventonen), doch
versterkt de lage tonen minder goed. Moderne radiotoestellen en 1 f
versterkers worden dan ook, behoudens bijzondere schakelingen, hoofd
zakelijk uitgevoerd met weerstandskoppeling.
Laagfrequenttransformatoren. Deze worden volgens fig. 323 uit
gevoerd; de wikkelingslagen zijn door dun gewast papier gescheiden,
de primaire en de secundaire spoel door een extra-isolatielaag. De pri
maire spoel bevat 3—5000 windingen met 800 a 1000 Q weerstand. Het
secundaire aantal windingen is b.v. 3,5 X zo groot. De kernplaten zijn
dun en van goede magnetische kwaliteit (b.v. stalloy of permalloy).
Fig. 323 laat de wijze zien, waarop de kernplaten in de spoel worden
geschoven. De kern en de spoel monteert men in een bakelieten of
stalen huis met vier aansluitklemmen (fig. 324). De klemmen bezitten
een letteraanduiding, nl. Pi en Po, Si enSo of wel P en B + , G en F—.
Aan de anode van de voorversterkerbuis komen Pi of P, aan de posi
tieve klem van de voedingsbron: Po of B + . Het rooster van de tweede
buis moeten we verbinden met Si of G en de klem, gemerkt So of F—,
met aarde of de negatieve roosterspanning.
Het door de anodegelijkstroom opgewekte magnetische veld vergroot
het wisselveld in de ene richting, doch maakt dat in de andere richting
kleiner (voormagnetisatie). De geïnduceerde wisselspanning in de
secundaire spoel is daardoor in de ene richting groter dan in de andere,
tengevolge waarvan er geluidsvervorming ontstaat.
Bij goede fabrikaten vindt men opgegeven, hoe groot de stroom in
de primaire spoel mag zijn.Stroomloze transformatorschakeling. Ter verbetering van de geluids
kwaliteit schakelt men de primaire transformatorspoel niet direct in de
anodeketen van de voorversterkerbuis, doch voedt de anode over een
weerstand Ra (fig. 325).
De lf wisselstromen vloeien via de condensator Ck (meestal 0,02 —
0,1 fiF), door de transformatorspoel naar aarde. Omdat er door de primaire spoel geen gelijkstroom gaat, spreken we wel van een stroom! o z e transformatorschakeling. De weerstand r, tussen.
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de positieve klem van het p s a en de anodeweerstand, vormt met de
condensator C een filter overeenkomstig figuur
bladzijde
en
voorkomt het ontstaan van bromtonen. De schermroosterspanning voor
de eindpenthode in de figuur is lager dan de anodespanning en wordt
via een voorschakelweerstand verkregen. Het schema in fig.
is
in beginsel aan de vorige schakeling gelijk, alleen zijn de primaire en
de secundaire wikkeling in serie geschakeld (P, en S0 of P en F—
met elkaar verbinden), zodat er een grotere wikkelverhouding ontstaat
(spaarschakeling). De verhouding van een laagfrequentransformator
1 : 3,5 wordt nu 1 : 4,5.
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Fig. 326.

Het verdient aanbeveling, de transformator over een roosterweerstand
Rg (50 000 Q) met het rooster van de eindbuis te verbinden. In de beide
schema's zijn de gloeidraadverbindingen weggelaten; dit geschiedt bij
de meeste schema's voor buizen met indirect verhitte kathode. De
stippellijn om de voorversterkerbuis in fig.,,327 stelt de metaalverfmantel
voor, die op vele buizen is aangebracht en voor afscherming dient.
De metallisering geschiedt nadat de buis is gereedgekomen. Op de ballon
wordt fijn verdeeld metaalpoeder gespoten, waarover men ter bescher
ming een rood-, grijs- of goudkleurige laklaag aanbrengt. De geleidende
onderlaag is door een koperdraadje verbonden aan het contact van de
kathode of aan een afzonderlijk contact van de buishuls.
Een methode voor de regeling van de geluidssterkte
(volumeregeling) is in fig.
getekend. Het rooster van de voor- J32
versterkerbuis wordt op het schuifcontact van een potentiometer
(50 000—200 000 n) aangesloten. De uiteinden van de weerstand wor
den aan de 1 f wisselstroombron (microfoon of gramofoonopnemer)
verbonden. Door verschuiving van het contact over de weerstand krijgt
het rooster meer of minder signaalspanning en regelt men de geluids
sterkte (het volume). Fig. 327 toont ons één van de constructies van
zo’n potentiometer. Een reepje isolatiemateriaal is met metaaldraad
omwikkeld en de wikkeling is over de lengte doorgesneden, zodat er een
contactbaan ontstaat. Om de draadwikkeling wordt een met grafiet
bedekt strookje papier gedrukt, dat de hoge weerstand vormt; over
de contactbaan schuift de contactveer.
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De weerstand heeft dikwijls aan de achterzijde een schakelaar; een
nokje op het schuifcontact schakelt de afsluiter, in de nulstand, bij het
rechtsomdraaien i n en bij het terugdraaien u i t. Vele volumeregelaars
bezitten een cirkelvormige grafietbaan, waarover een licht contact
schuift (zie figuur 493, bladz. 247). De montage van een volumeregelaar
met aangebouwde afsluiter op het versterkerbasis zien we in fig. 328;
ook de montage van de voedingstransformator en de electrolytische condensatoren is hierin aangegeven. Het chassis wordt meestal

Fig. 328.

I

wan vercadmiumde staalplaat vervaardigd en dient tevens als nega
tieve leiding voor de plaatspanning. De cadmiumlaag waarborgt een
goed contact van de verschillende onderdelen. De negatieve leiding
of het chassis van een versterker, moet men, ter vermijding van bromtonen, aarden.
TOON- OF TIMBREREGELING.
Op bladzijde 130 hebben wij het doel van de luidsprekercondensator
behandeld. In de meeste gevallen schakelt men deze condensator in
serie met een regelbare weerstand van 0—50 kl2 en verkrijgt op die
manier toon- of timbreregeling. Hoe kleiner de waarde is, waarop de
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Fig. 331.

weerstand staat ingesteld, des te meer vloeien de stromen van hoge
frequentie over het filter en worden de hoge tonen onderdrukt. Fig. 329
geeft de schakeling weer. Bij gramofoonversterkers moet de condensator
ter onderdrukking van de hoge tonen een waarde bezitten van ca.

i

}

1

145
5C 000 pF en vloeit er een vrij belangrijk gedeelte van de anodewisselstroom over het filter. Een grafiet-weerstand brandt dikwijls op de
contactbaan in. Daarom verdient he aanbeveling een met draad bewikkelde regelweerstand toe te passen. Ook schakelt men wel eens een
condensator van 20 000 pF parallel aan de luidspreker en hieraan
parallel een filter, die bestaat uit een regelweerstand en een condensator
van ca. 20 000 pF (fig. 330).
De toonregeling kan ook geschieden aan het rooster van een der
versterkerbuizen, b.v. de eindbuis. Fig.
geeft hiervan een schema.

T
Fig. 332.

Fig. 333.

In de roosterkring van de eindbuis is een weerstand van dz 50 kfi
geschakeld en tussen rooster en aarde een regelbare condensator van
0—500 pF. De condensator leidt de stromen van hoge frequentie, naar
gelang van de ingestelde capaciteit af naar aarde. Het schema in fig. 332
vindt toepassing bij weerstandskoppeling. Tussen de koppelcondensator
en aarde wordt een potentiometer van 0,5 Mn in serie geschakeld met
een condensator van 500 pF. Het schuifcontact van de spanningsdeler
is eveneens via een weerstand van 0,5 Mfi verbonden met de roosterweerstand van de eindbuis. Wanneer men het glijdcontact van de poten
tiometer naar de zijde van de condensator schuift', leidt deze de hoge
frequenties in sterke mate naar aarde af en onderdrukt de hoge tonen.
Men spreekt daarom wel van basversterking. Hoe verder men het
contact naar de zijde van de koppelcondensator schuift, des te minder
worden de hoge frequenties afgeleid en de hoge tonen onderdrukt. Bij
transformatorkoppeling kan men de schakeling volgens fig. 331 toe
passen, nl. tussen de secundaire transformatorspoel en het rooster van
de eindbuis een weerstand van ca. 50000 O schakelen en tussen het
rooster van de eindbuis en aarde een regelcondensator (schijfcondensator) van 0—500 pF. Door instelling op de hoogste capaciteit van de
condensator worden de stromen van hoge frequentie in de sterkste mate
naar aarde afgeleid en dus de hoge tonen onderdrukt. Bij versterkerinstallaties voor de weergave van spraak (b.v. op perrons, stationsemplacementen* enz.) is het noodzakelijk de hoge tonen extra te versterken. Dit kan geschieden volgens fig. 333 met een condensator van
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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270 pF parallel aan een weerstand van 330 kQ in de anodeketen van
de voorversterkerbuis.
Balansversterking. Bij versterkers met groot vermogen past men in
vele gevallen balansversterking toe (fig. 334). De roosters der beide
eindbuizen worden op de secundaire spoel van een speciale 1 f trans
formator met middenaftakking aangesloten. De primaire spoel wordt in
de anodeketen van de voorversterkerbuis geschakeld; de middenaftakking
van de secundaire spoel is met de negatieve roosterspanning verbonden.
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Fig. 336.

De anodestroomveranderingen van de voorversterkerbuis veroorzaken
een wisselveld in de transformatorkern en de krachtstroomverandering
wekt in de secundaire spoel een inductiespanning op. Is de wisselstroom
in de spoel naar boven gericht, dan wordt het rooster van de bovenste
buis minder negatief cn dat van de onderste sterker negatief. De anodestroom in de eerstgenoemde buis neemt toe, terwijl die in de andere
afneemt (fig. 335). Deze stroom vloeit door de overeenkomstige wikkelingshelften van de primaire spoel op de transformator achter de eind
buizen (uitgangstransformator); in de figuren is de secundaire wikke
ling weggelaten. Fig. 336 geeft ons hetzelfde voor de volgende halve
periode. In de secundaire wikkeling van de uitgangstransformator ont
staat een wisselstroom, die de luidspreker doet „aanspreken". De
balansversterking heeft twee voordelen:
le. -De anodegelijkstromen van de eindbuizen zijn tegengesteld van
richting in de primaire wikkelingshelften van de uitgangstransfor
mator. Hun magnetische velden heffen elkaar op. De uitgangs
transformator veroorzaakt nu geen vervorming door de aanwezig
heid van een magnetisch veld ten gevolge van de anodegelijJcstroom
(vóórmagnetisatie). De wisselspanning tussen de uiteinden van de
spoel is echter gelijk aan de som der wisselspanningsvariaties van
de beide eindbuizen.
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2e. Wanneer de anodestroom in de ene buis groter wordt, neemt die
in de andere evenveel af (fig. 335 en 336). De voedingsbron (p s a)
levert tweemaal de normale anodestroom van één buis (ruststroom)
en ondervindt dus verder geen belastingschommelingen, hetgeen
de geluidskwaliteit zeer ten goede komt.
Het afgegeven vermogen van de eindtrap wordt bepaald door de
anodedissipatie en de ruststroom der buizen en door de totale vervor
ming van de versterkertrap. Daar de anodestroomvariaties van een eindbuis in balansschakeling groot kunnen zijn t.o.v. de ruststroom en er
weinig vervorming optreedt, kan een buis bij de toelaatbare dissipatie
en vervorming in een balanstrap een groter vermogen (uitgangsvermogen) afgeven dan bij de gewone eindversterking. Het uitgangsvermogen noemt men ook wel de output; het is evenredig met de afge
geven spanning en stroomsterkte van de versterker.
De negatieve roosterspanning wordt bij klasse A-versterkers op de voor de buis aangegeven waarde ingesteld. Door toe
passing van een grote negatieve roosterspanning kan men de anoderuststroom zeer laag houden. Als de stroom in de secundaire
spoel van de eerste transformator naar boven is gericht, vermindert
de negatieve spanning op het rooster van de bovenste versterkerbuis;
de anodestroom van die buis neemt toe, het rooster van de onderste buis
kan wel sterker negatief worden, doch de anodestroom is tengevolge
van de hoge n.r.s. zeer laag en kan dus slechts weinig verminderen.
Keert de stroom in de secundaire wikkeling van richting om. dan neemt
de anodestroom van de onderste buis toe, doch van de bovenste buis
bijna niet af. Bij deze versterking (klasse B -versterkers) is de
ruststroombelasting van het plaatspanningsapparaat zeer gering, echter
treden elke halve periode van de laagfrequente wisselstroom in het p sa
stroomstoten op. De vergelijking met een gewone versterker van hetzelf
de vermogen is gunstig, want bij een dergelijke versterker wordt om de
halve periode een tweemaal zo grote stroom onttrokken bij een kleine
ruststroom. De klasse B-versterkers vervormen echter het geluid meer
dan een klasse A-versterker. Daarom kiest men ook wel de negatieve
roosterspanning zo, dat de ruststroom ± de helft van de normale waarde
per buis bedraagt en spreken we van klasse A—B-v ersterkers.
Bij klasse B-versterkers mogen de roosterspanningsveranderingen zo
groot zijn, dat er in de roosterketen een stroom gaat vloeien. De laagfrequenttransformator geeft dan secundair vermogen af, dat aan de
primaire zijde door de voorversterkerbuis moet worden geleverd, hetgeen
bij A-versterkers niet het geval is. Men noemt de voorversterkerbuis
bij B-versterkers daarom driver (spreek uit draiver).
We kunnen de voordelen van een balansschakeling ook aantonen met
behulp van de karakteristieken der versterkerbuizen. In fig. 337 zijn
I en II de (gelijke) grafieken van de eindbuizen. Onder en boven de
horizontale assen zijn de roosterwisselspanningen getekend, die in tegen-
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fase ontstaan tussen de klemmen der secundaire wikkelingen van de
balanstransformator. Rechts van de ordinaten ziet men de anodestroomveranderingen. Het werkpunt van de karakteristieken is zo gekozen,
dat de anodewisselstroom een tamelijk sterke vervorming ondergaat.
In de uitgangstransformator versterken de stromen elkander. De streepstippel-lijn op de rechterzijde van de figuur geeft de resulterende stroomsterkte weer, die dus niet is vervormd.
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De plaatstroomverandering van de gelijkrichter is gelijk aan het ver
schil van de anodestroomveranderingen der buizen, gerekend op het
zelfde tijdstip van een periode. De ruststroom van de gelijkrichter is
tweemaal de anoderuststroom van één buis, zodat in dit geval de stroom
verandert tussen de dubbele waarde van de ruststroom en nul. De
stippellijn van de grafieken aan de rechterzijde van de buis geeft het
verloop van de anodestroomveranderingen aan.
Omdat de anoderuststroom van de eindversterkerbuizen bij B-versterking bijna tot nul wordt teruggebracht, leent deze schakeling zich
bijzonder voor batterij-ontvangers. Immers wanneer de luidspreker geen
geluid geeft, nemen de buizen practisch geen stroom op uit de anodebatterij en heeft deze een lange levensduur. De sterk wisselende plaatstroom is dan geen groot bezwaar, want de batterij heeft door de
geringe inwendige weerstand een vrij constante klemmenspanning. Dp
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anodebatterijen hebben een aantal elementen voor de n.r.s.; de laatste
wordt dus ook niet beïnvloed door de anodespanningsveranderingen en
blijft constant gedurende de verandering van de anodestroom.
Fig. 338 geeft een direct verhitte dubbele triode weer, fig. 340 een
indirect verhitte dubbele penthode voor balanseindtrappen.
De principeschakeling van een balansversterker met indirect ver
hitte penthoden is in fig. 339 aangegeven. Het verdient aanbeveling,
elke buis een afzonderlijke (eventueel regelbare) kathodeweerstand

mü

voor negatieve roosterspanning te geven met het oog op ongelijkmatige
werking der buizen. Bij balanstrappen maakt men dikwijls gebruik van
gemeenschappelijke kathodeweerstanden. De precisie van de moderne
eindbuizen is zó groot, dat dit geen moeilijkheden meer oplevert.
Vóór de stuur- en schermroosters zijn de gebruikelijke weerstanden
(resp. 50 000 n en 100 ü) geschakeld. De meeste luidsprekertransformatoren bezitten op de hogespanningszijde drie klemmen (zie fig. 315,
bladzijde
) en lenen zich voor balansschakeling. De positieve pool
van de gelijkspanningsbron wordt aan de middelste klem verbonden,
de anoden aan de buitenste klemmen. Bij de hiervoor behandelde
balansversterkers werd transformatorversterking toegepast.
Fig. 344 is een schema voor weerstandskoppeling. De triode heeft
twee anodeweerstanden (r„) nl. één tussen de positieve klem van het
plaatspanningsapparaat en de anode, terwijl de andere weerstand de
kathodeweerstand met de aardleiding verbindt (fig. 342). De roosters
van de eindbuizen zijn over de koppelcondensatoren en de roosterweerstanden resp. met de anode en de kathodeweerstand van de triode ver
bonden. Het rooster van de drie-electrodenbuis verkrijgt negatieve
roosterspanning via de roosterweerstand. De inwendige weerstand van
de triode is groot ten opzichte van de beide anodeweerstanden. Een
signaalspanning op het rooster 'van de drie-electrodenbuis veroorzaakt
een ano destroomverandering in de buis. Van het hierdoor ontstane
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spanningsverlies liggen de tegengestelde polen resp. aan de anode en
de kathode van de buis (fig. 341 en 344). De roosterwisselspanningen
der eindbuizen zijn dus tegengesteld van polariteit (in tegenfase); er
ontstaat balansversterking. In de triode ontstaat bij deze schakeling
practisch geen versterking, daarom is het gebruik van een voorversterkerbuis noodzakelijk. De roosters van de eindpenthoden verkrijgen
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negatieve roosterspanning via afzonderlijke roosterweerstanden, terwijl
een gemeenschappelijke kathodeweerstand met grote afvlakcondensator
is toegepast. In plaats van een uitgangstransformator geeft fig. 339 de
schakeling van een üitgangssmoorspoel weer; de anoden worden over
voorschakelweerstanden aan de smoorspoel verbonden. De positieve
voedingsleiding komt aan de middenklem van de spoel, waaraan men
de luidspreker parallelschakelt. Het is noodzakelijk, met de luidspreker
een condensator, — beter nog twee condensatoren aan weerszijden, —
in serie te schakelen. Door de anodestroomveranderingen der eindbuizen
worden de uiteinden van de smoorspoel beurtelings positief en negatief;
de wisselstroom vloeit door de condensatoren en de luidspreker.
Het omkeren van de fasen kan ook geschieden volgens fig. 345.
In deze balansversterkertrap is een z.g. triode-heptode buis gebruikt.
Het linkergedeelte van het buisschema geeft het heptodesysteem weer,
dat hier echter als penthode wordt gebruikt. Het derde rooster is nl.
geaard. De roosterwisselspanningen worden in dit gedeelte versterkt
en van de anode via de koppelcondensator c6 en de stopweerstand r13
toegevoerd aan het betreffende rooster van de dubbele penthode. De
wisselspanningsyariaties beïnvloeden echter ook het rooster van het
triodegedeelte van de faseomkeerbuis en wel over r8 en c4. De anodespanningsveranderingen ,van de triode zijn in tegenfase met de roosterspanningsvariaties en worden via c5 en r12 overgedragen op het andere
gedeelte van de dubbele eindbuis. Ze hebben echter in de triode een
belangrijke versterking ondergaan t.o.v. de anodestroomvariaties van
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het eerste versterkergedeelte. Daarom worden de roosterwisselspanningen van de triode onderdrukt door de spanningsveranderingen uit de
anodeketen over weerstand r7. Deze weerstand doet dienst als tegenkoppelingsweerstand, want bij grote stroomveranderingen worden niet
alleen de roosterspanningsvariaties van de triode onderdrukt over de
weerstand r7, doch tevens de anodestroomveranderingen van het
heptodedeel over rg. De roosterweerstanden van de eindbuis zijn aan
gegeven met Ti o en r1]L, de schermroosterweerstanden met r14 en r15,
de kathodeweerstand met r]G en de condensator parallel aan deze met
c7; r3 is de schermroosterweerstand, c2 de schermroostercondensator en
r4, resp. r5 zijn de anodeweerstanden van de faseomkeerbuis. De n.r.s.
van deze buis wordt verkregen door de weerstand r6 en de conden
sator c3.
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Het schema geeft ook nog een filter weer voor het verbeteren van
de geluidskwaliteit bij de weergave van gramofoonplaten. Hiertoe is
tussen de gramofoonopnemer en de geluidsterkte-regelaar r2 een weer
stand Ti parallel geschakeld met een condensator c4. Het schema van
deze filters is bij de verschillende fabrikaten van pick-ups hetzelfde,
doch de grootte van de weerstanden en de capaciteit van de conden
satoren lopen vrij sterk uiteen.
De waarden van de onderdelen wordt op^egeven in fig. 357.
Verwijdering van een der eindbuizen uit de versterker heeft, bij
gebruik van een gemeenschappelijke kathodeweerstand, overbelasting
van de andere eindbuis ten gevolge. Daarom past men in vele balans
versterkers afzonderlijke weerstanden en afvlakcondenslatoren .toe.
Balansversterking wordt toegepast voor versterkers met groot ver-*
mogen b.v. in radiocentralen, luidsprekeraanleg met grote geluidssterkte
en voor radiotoestellen in dure uitvoering.
Het plaatspanningsapparaat van de klasse B-versterker moet in staat
zijn grote wisselstroomstoten te verwerken, terwijl de spanning constant
blijft. Een afvlaksmoorspoel zonder luchtspleet, die bij grote stroom-
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sterkten een kleine schijnbare weerstand bezit en niet veel spanningsverlies veroorzaakt, geeft de beste resultaten; dikwijls laat men de
eerste condensator achter de gelijkrichtbuis (reservoircondensator)
vervallen.
Bij B-versterking levert het gebruik van kathodeweerstanden grote
moeilijkheden; wegens de grote anodestroomveranderingen (van bijna
nul tot maximum)- is het alleen mogelijk om het spanningverlies in de
kathodeweerstanden constant te houden door middel van neon-stabilisatoren. Zonder deze hulpmiddelen ontstaat er een sterke tegenkoppeling, die bij B-versterking geen zin heeft, omdat bij toepassing van deze
schakeling de vervorming immers wordt aanvaard ter wille van een
maximale geluidssterkte.
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Meestal verkrijgt men bij B-versterkers de n.r.s. van de eindbuizen
uit een afzonderlijk plaatspanningsapparaat van gering vermogen met
een enkelfasige gelijkrichtbuis of een als zodanig geschakelde buis voor
dubbele gelijkrichting.
De stromen in de anode en de hulpkathode van een buis met secun
daire emissie (fig. 347), zijn in tegenfase. De secundaire electronen worden uit de hulpkathode losgemaakt; een anodestroomvermeerdering is dus een gevolg van het afnemen van de stroom in de
hulpkathode. Een buis met secundaire emissie kan dus worden gebruikt
voor het omkeren der fasen in een balansversterker. Fig. 346 is het
schema van de faseomkeringstrap. Bij de faseomkeerbuis type E E 1
heeft de gnodeweerstand ra een waarde van 26 kf2. De spanning van de
hulpkathode wordt verkregen van een spanningsdeler (rkh = 20,8 kO,
r = 29 kQ), die van het schermrooster door ri (85 kü), r2 (30 kO)
en r3 (9 kO). Op deze spanningsdeler is ook het stuurrooster aange-
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sloten via een weerstand rg van 0,5 MQ. De kathodeweerstand rk heeft
een waarde van 6,9 kR. De wisselstromen in tegenfase worden afge
nomen van de anode resp. de hulpkathode en via condensatoren van
0,05 /iF toegevoerd aan de eindtrap.
TEGENKOPPELING EN CONTRASTVERSTERKING.
ilt
Tegenkoppeling. Op bladzijde Ja?'3' bespraken wij een methode
om de negatieve roosterspanning bij stroomstoten constant te houden.
Bij tegenkoppeling laat men de anodestroomveranderingen in de eindpenthode ook de negatieve roosterspanning van de voorversterkerbuis
beïnvloeden. Tussen kathode en kathodeweerstand van de eerste versterkerbuis wordt een smoorspoel of weerstand geschakeld, die parallel
op de laagspanningszijde van de uitgangstransformator wordt aange
sloten (fig. 351). Heeft de serieweerstand in de toevoerleiding een zo-
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danige waarde (b.v. 100 a 200 R), dat er juist evenveel spanningstoeneming in de smoorspoel ontstaat als de spanningsvermindering in de
kathodeweerstand bedraagt, dan blijft de negatieve roosterspanning van
de eerste buis constant. Kiest men echter de waarde van de serieweer
stand zo, dat de spanningstoeneming bij anodestroomverandering van de
eerste buis juist in de hand wordt gewerkt, dan is tegenkoppeling verkre
gen. Wanneer de eindbuis eveneens tegenkoppeling heeft, treedt er practisch geen vervorming op. Als in de kathodeketen een smoorspoel wordt
gebruikt, zullen er bij hoge frequenties groter spanningsverschillen op
treden, zal er dus een sterkere tegenkoppeling ontstaan; de hoge tonen
worden dan onderdrukt. Een smoorspoel in de plaats van de serieweer
stand houdt de hoge frequenties meer tegen dan de lage; de lage tonen
komen sterker door, want bij deze is de tegenkoppeling minder. Door
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aan de smoorspoel een weerstand of regelweerstand parallel te schake
len, kan men de tegenkoppeling veranderen.
Bij het schema in fig. 349 is een methode voor tegenkoppeling bij
balansversterking aangegeven. De secundaire spoel van de 1 f trans
formator heeft hier twee gescheiden wikkelingen, die over weer
standen (roosterweerstanden) met aarde zijn verbonden. Van de anodespanningsveranderingen wordt een gedeelte via weerstanden en conden
satoren aan de roosterweerstanden toegevoerd en wel zo, dat de n.r.s.
bij anodéstroomtoeneming wordt vergroot en bij stroomvermindering
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verkleind. Fig. 348 is de afbeelding van een direct verhitte eindtriode van groot vermogen, zoals deze in balansversterkers worden ge
bruikt, b.v. bij radiocentralen. Dergelijke buizen eisen een grote voorversterking; men schakelt ze ook meestal achter een omroepontvanger
in balansversterking.
De eindtriode in fig. 353 heeft een speciale roosterconstructie.
Het rooster bestaat uit een groot aantal dunne plaatjes met een recht
hoekig gat; de uiteinden zijn haaks omgebogen, dakpansgewijze over
elkaar geschoven en gelast. Zo ontstaat er in het rooster geen temperatuursverhoging tengevolge van de warmteuitstraling van de gloeidraad.
Hierdoor zou het rooster zelf electronen uitzenden, een positieve lading
krijgen en een abnormaal hoge anodestroom (roosteremissie) veroorzaken.
Om te vermijden, dat de electroden elkaar onderling beïnvloeden,
zijn de rooster- en anodeverbindingen niet door de kneep gevoerd, doch
vacuumdicht vastgesmolten op een lager punt in het glazen buisje
ervan Dikwijls voert men de verbindingen van rooster en anode door
twee punten aan de bovenzijde van de glazen ballon en voorziet ze van
contacten, die overeenstemmen met een roostertopaansluiting.
De gloeidraden worden door de drie pennetjes met veren strak
getrokken in de steatieten bovenplaten van het electrodensysteem.
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Contrastversterking. In fig. 351 wordt inplaats van een serieweerstand
een regulator toegepast; het principe van de regulator hebben we reeds
op bladzijde
aan de hand van de fig. 96 en 97 besproken. Daar
lampen met wolfraamdraden dezelfde eigenschap bezitten, kan een
rijwiellampje van b.v. 6 V 0,(M A uitstekend
dienst doen. Bij sterke passages van het geluid
,
neemt de luidsprekerstroom toe en- zal ook de
tegenkoppeling groter worden. De temperatuursstijging in het lampje door de grotere
stroom in de transformatorspoel, serieweerstand
en extra-kathodeweerstand verhoogt echter de
ketenweerstand, wat een veel kleinere stroom
ten gevolge heeft. De tegenkoppeling is dus
klein bij de zware geluidspassages en deze
komen dan nog sterker door.
Daarentegen gloeit het lampje gedurende de
zachte passages bijna of geheel niet en heeft
dan een lage weerstand; tengevolge hiervan
treedt een hoge spanning in de kathodeketen
van de voorversterkerbuis op en neemt de n.r.s.
toe. De tegenkoppeling wordt groter en het
1!
geluid verzwakt. Het verschil tussen de zachte
il
en harde passages (contrast) neemt toe; er
ontstaat contrastversterking of
contrastexpansie.
Tegenkoppeling en contrastversterking kun
nen alleen worden toegepast bij buizen met zeer
grote versterking; in fig. 350 is een eindpen■0
thode met grote steilheid en vermogen gete
kend, verkregen door toepassing van een
speciale indirect verhitte kathode en een roos
ter, dat zich op zeer kleine afstand van de
Fig. 353.
kathode bevindt. De zijkanten van de kathode
zijn niet met een emitterende stof bedekt (zie fig. 352), omdat hiertegen
over de roostersteunstaafjes staan. Om verhitting van het rooster te
voorkomen, heeft men de staafjes uit een goed warmtegeleidend mate
riaal vervaardigd en aan de bovenzijde voorzien van afkoelingsvleugels.
Contrastversterking heeft o.a. voordeel bij de ontvangst en verster
king van muziek, die via telefoonlijnen uit de concertzaal wordt
doorgegeven, doch vooral bij het electrisch weergeven van gramofoonplaten. Het is in dit geval nl. nodig, de stroom bij de zware geluiden ter
vermijding van geluidsvervorming te onderdrukken, terwijl men dezwakke stromen juist moet versterken. Er ontstaat dan een vervlakt
geluid, dat veel van het oorspronkelijke contrast mist.
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HET OPNEMEN VAN GRAMOFOONPLATEN.
Het registreren van de geluidstrillingen op een gramofoonplaat ge
schiedt tegenwoordig uitsluitend als z.g. breedtesch rift (Berliner). De trillingen zijn hierbij in horizontale richting vastgelegd op
de plaat. Bij de handelsplaten draagt de hartafstand van de groeven
0,27 mm, de breedte 0,15 mm en de diepte 0,075 mm. De beschikbare
0,27 — 0,15
ruimte voor de uitwijkingen tussen de groeven is dus
2
0,06 mm. De maximale uitwijking van de groef (modulatieruimte) moet
minder bedragen dan de helft hiervan, anders slaat de naald bij de
sterke trillingen door de wand tussen de groeven. Daarom kiest men
in de practijk de modulatieruimte ten hoogste 0,02 mm. Het kan nl. voor
komen, dat de zwaarste passages zijn vastgelegd op twee naast elkander
liggende groeven.
De laagste tonen veroorzaken de grootste uitslag van de gramofoonnaald; de uitslag is omgekeerd evenredig met de frequentie en zo geeft
een trilling van 50 Hz een twintig maal zo grote uitslag dan een
waarvan de frequentie 1000 Hz bedraagt. Men zorgt er in de practijk
voor, door toepassing van een schakeling met tegengestelde eigen
schappen als die in fig. 351, z.g. contrastdepressie, dat de opnamenaald
bij frequenties lager dan 250 Hz, niet verder uitwijkt, hetgeen echter
de sterkte van de lage tonen zeer benadeelt. Daarom moeten gramofoonversterkers zijn voorzien van contrastversterking om de geluidsterkte
weer in de juiste verhouding te brengen. Vele pick-ups bezitten echter,
zij het in mindere mate, dezelfde eigenschap. De gramofoonnaald tekent
bij de hoge frequenties de geluidstrillingen weinig of niet op en dan
brengen de geringe afwijkingen van de groef bij het afspelen de gramo
foonnaald niet in trilling. In dit opzicht geven de lichte en gevoelige
gramofoonopnemers, die tegenwoordig in de handel verkrijgbaar zijn,
goede resultaten.
Bij het diepteschrift (Edison-Pathé) werden de trillingen als
verdiepingen in de plaatgroef vastgelegd en was dus de modulatieruimte
zeer groot. Deze methode wordt echter, ondanks de genoemde nadelen
van het breedteschrift, niet meer toegepast.
Het snijden van gramofoonplaten van binnen naar buiten heeft vele
voordelen t.o.v. de gebruikelijke methode. Aan de binnenzijde van de
plaat is de omtreksnelheid aanmerkelijk kleiner dan aan de buitenkant
en dientengevolge de geluidskwaliteit slechter. In de aanvang van het
snijproces is echter de snijnaald nog nieuw en kan beter de sterke krom
ming van de binnenste groeven volgen dan een afgesleten naald. Bij
het snijden van de plaat trekt de spaan iets tezamen en komt zodoende
terecht aan de binnenkant van de groef. Daarom moet men -tijdens het
snijden van buiten naar binnen steeds zorgen, dat de spaan niet tussen
de plaat en de snijnaald komt. Snijden we de groeven van binnen naar

\

■

1
:
1

5:

V'

157
buiten, dan ligt de spaan direct vrij van de gesneden groef. De geluids
kwaliteit is dus bij de van binnen naar buiten gesneden platen over
het algemeen beter dan bij de van buiten naar binnen gesnedene. Men
moet echter bij de eerstgenoemde methode aan de buitenkant van de
plaat een flinke ruimte houden om er de opnemer in te laten uitlopen
en er bestaat dan nog kans dat hij van de plaat wordt geworpen. We
kunnen bij het spelen van deze platen ook geen gebruik maken van de
automatische schakelaar der meeste gramofooninstallaties. De handels
platen zijn dan ook alle van buiten naar binnen gesneden.
De versterkerbuis met groot vermogen van
Amerikaans fabrikaat in fig. 354, heeft een soort
gelijke constructie als de hiervoor omschreven
buis. De anode is van kool vervaardigd en ver
bonden met de aansluiting op de top van de
glazen ballon. De verbinding tussen anode en
topaansluiting bestaat uit een stukje metaalgaas,
dat de warmte gemakkelijk uitstraalt en dus niet
naar de aansluiting overbrengt; ware dit niet zo,
dan zou het soldeer smelten en er zou slecht con
tact ontstaan.
De versterkerbuizen van groot vermogen be
zitten een huls en huishouder van speciale con
structie, zoals onderaan de figuur zichtbaar is, nl.
een bajonet-buishouder. De doorvoerpennen zijn
gemonteerd in een steatiet isolatieplaat van de
buishuls en maken zijdelings contact met stevige
veren, die zijn bevestigd met de aansluitklemmen
op het steatiet of porseleinen onderstuk van de
huishouder.
Fig. 355 laat ons zien, hoe men zelf gramofoonplaten kan op
nemen. De microfoon is door middel van een speciale microfoonkabel — een rubberkabel met geaarde soepele metaaldraadomvlechting
— en de concentrische koppelingen kx *) verbonden met de volume
regelaar van de laagf requentverste r k e r v. De regelaar
bevat tevens de afsluiter voor het inschakelen van de nettransformator t.
De microfoonstroom passeert een smoorspoel van 3H, die de hoogste fre
quenties, veroorzaakt door het z.g. naaldgeruis bij het afspelen van
gramofoonplaten, tegenhoudt, terwijl de condensator (c) ze naar aarde
afleidt; de smoorspoel bezit een aantal klemmen voor de juiste instelling
van de zelfinductie.
De 1 f stromen worden in de penthode (p) versterkt; de anode van
deze buis is aan de top uitgevoerd en via een condensator (c) met
de lf balanstransformator (t) verbonden (stroomloze transformatorJ) fabr. Belling Lee.
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schakeling). De in de secundaire spoel van deze transformator geïndu
ceerde wisselspanningen veroorzaken beurtelings aan de stuurroosters
van de beide eindpenthoden epj en ep2 een spanningsvariatie, die de
anodestroom der buizen een verandering doet ondergaan, welke 1 f
wisselstroom door de uitgangstransformator (tu) vloeit en daarin op de
uitgangswikkeling wordt overgebracht. De laatste is via de afgeschermde
kabel en de concentrische koppelingen verbonden met de snijkop sn x)
van het opname-apparaat.
Het voedingsgedeelte van de 1 f versterker bestaat uit de nettransformator t, waarvan de in de secundaire wikkeling opgewekte wissel
stroom door de dubbele gloeikathodebuis (gi,) wordt gelijkgericht en
met behulp van de condensatoren ct en c2 en de smoorspoel sm afgevlakt.
De voorversterkerbuis verkrijgt de anodespanning over de anodeweerstand ra; de spanning wordt door een weerstand r verlaagd en met
de condensator c3 afgevlakt, zodat de netfrequentie geen bromtoon kan
doen ontstaan. Weerstand rs verlaagt de spanning voor het scherrnrooster van de le 1 f buis, de condensator cs dient voor de afvlakking.
De kathodeweerstand rk en de electrolytische condensator ck dienen
voor de n.r.s. van genoemde buis. De kathodeweerstanden rkl en r^
van de eindpenthoden zijn regelbaar en kunnen op de juiste waarde
worden ingesteld, terwijl bovendien de versterker, die bij instelling
overeenkomstig de tekening als klasse A-B-versterker werkt, door ver
andering der negatieve roosterspanningen als klasse A- en klasse Bversterker kan worden ingesteld. De schermroosters van de eindbuizen
zijn door stopweerstanden (rst) met.de gelijkstroombron verbonden.
De versterker is voor bodemmontage getekend, zodat de verbindingen
duidelijk zichtbaar zijn; om dezelfde reden zijn ook de onderdelen zo
ver uit elkaar getekend. Op de bodemplank bevindt zich een metalen
afschermplaat.
Het opname-apparaat heeft een inductiemotor. die men met de
schakelarm zowel voor b.v. 12 als voor 25 W kan schakelen;
in het laatste geval ontwikkelt de motor voldoende trekkracht voor
het snijden van opnameplaten. Het toerental kan met de toerenregelaar
(links) worden geregeld (meestal 78 omwentelingen per minuut). De
draaitafel voor het maken van opnamen moet zuiver vlak zijn en
een rubberplaat hebben. Aan de omtrek bevinden zich een aantal
zwarte rechthoekjes die als z.g. stroboscoop dienst doen. Bij
verlichting uit een electriciteitsnet van 50 Hz regele men de snelheid
van de motor zo, dat het schijnt, alsof de zwarte blokjes stilstaan. De
snijkop (sn) wordt, aangedreven door de buigzame as en de wormoverbrenging (w), langzaam over de plaat bewogen; de opnamenaald
snijdt dan een spiraalvormige groef met een zeer fijne spoed. De snijnaald moet met de opnameplaat een hoek van b.v. 85° maken en in
horizontale richting iets linksom worden gedraaid. De uitgesneden spaan
*) AKÉ Simplex.
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gaat dan vanzelf naar het midden van de plaat en wikkelt zich om de
platenklem. Het verdient aanbeveling, de spaan met een penseel naar
het midden te strijken, zoals de figuur laat zien en de platen te voren
met een weinig speciale pasta in te vetten.
Het inschakelen van de gramofoonmotor geschiedt door het indruk
ken van het uitschakelarmpje (a). De versterkte microfoonstromen
vloeien door het spoeltje van de snijkop (gramofoonopnemer), waar
van de inrichting met een gepolariseerde luidspreker overeenkomt, en
brengen het anker met de snijnaald in trilling. De opnamenaald snijdt
dus een groef, welke, onder een sterke lens bezien, een zijwaartse slinge
ring vertoont, die overeenkomt met de vastgelegde frequentie (zie
figuur 302, bladzijde 127). Het schakelaararmpje wordt zo ingesteld,
dat de weergeverarm de motor uitschakelt, wanneer de plaat geheel of
voor het gewenste deel is gesneden.
Bij het afspelen der platen wordt de schroef van de weer
geverarm losgedraaid, zodat de weergever (snijkop) zich vrij
over de plaat kan bewegen, het gewicht g wordt verwijderd en de
snijnaald door een afspeelnaald vervangen. De naald volgt tijdens het
afspelen de trillingen van de plaatgroef en brengt het anker in be
weging. De in het spoeltje geïnduceerde stromen worden aan een ver
sterker toegevoerd. In plaats van de snij-installatie sluit men nu een of
meer luidsprekers op de versterker aan.
De snijkop moet bij het snijden van gramofoonplaten uiterst nauw
keurig over de plaat worden bewogen. Daarom is een snijinrichting
volgens fig. 356 te verkiezen boven die uit fig. 355. De gramofoonplaat
wordt eveneens vastgezet met een schroefdop. Bovenop het uitstekende
aseinde hiervan past een klemdop met rubberring, bevestigd aan de
verticale wormas. De wormoverbrenging draait de horizontale as met
de schroefdraad (transporteur) langzaam in het rond en verplaatst
daardoor het support langs de geleide-as (in de tekening vóór de
transporteur zichtbaar). De geleide-as is bevestigd in de wormkast met
schroefdraad en geborgd door een stelschroef. De onderzijde van de
wormkast heeft een afschroefbaar deksel voor het monteren van de
worm. De transporteur wordt met de tap (het gedeelte geheel rechts
ervan zonder schroefdraad) geschoven door de kussens van de worm
kast en door een bus, waarin het wordt vastgehouden met de vier
borgschroeven van een stelmoer. Tussen de stelmoer en het wormwiel
uit in kunsthars gedrenkt textielweefsel is een stevige veer bevestigd,
een z.g. sterveer. Het wormwiel neemt bij het draaien de transporteur
mede, doch deze kan men ook met de knop aan de linkerzijde ervan
onafhankelijk van de wormoverbrenging draaien om de snijkop op de
juiste plaats in te stellen. Het support bestaat uit twee gedeelten; het
binnenste rust met schroefdraad op de bovenste helft van de transpor
teur en wordt hiertegen van onderen aangedrukt door een veer met een
lip eronder. Daardoor is het mogelijk het support een weinig op te lichten
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en langs de geleide-as te verplaatsen. Het bovenste gedeelte van het
support wordt door een veer in de hoogte gedrukt, t.o.v. het onderstuk;
de snijkop is dus instelbaar op de juiste hoogte door middel van een
tapeinde met kartelmoer.
Men kan de snij-inrichting omklappen en draaien om de ondersteuning
aan de linkerzijde van de transporteur en met de klemdop onderaan de
wormas plaatsen op de pen met montageplaat zichtbaar achteraan de
figuur.

De opnameplaten bestaan meestal uit een metalen (fabr. Pyral) of
glazen plaat (Simplex) aan weerszijden bedekt met een laagje gelatine.
Ze zijn dus aan beide zijden te gebruiken en kunnen bij goede behande
ling meer dan 50 malen worden afgespeeld. De Pyral platen vereischen
na het snijden geen verdere behandeling. Simplexplaten maakt men na
de bewerking met een zachte borstel goed schoon en behandelt ze
daarna met een hardingsmiddel. Men doet dit door er een watje mede
te bevochtigen en er de plaat van binnen naar buiten mede in te
wrijven terwijl deze langzaam draait op de draaischijf. Wanneer de
vloeistof is verdampt en verder gedroogd (bespoedigd met een warme
luchtstroom b.v. van een haardroger duurt dit ongeveer 5 minuten),
wrijft men de oppervlakte in met een polijstmiddel. Na enige seconden
is de plaat weer droog en moet ze goed worden afgewreven met een
zacht lapje. Door nu de plaat af te spelen met een sleepnaald, zie
fig. 356, wordt de groef gepolijst.
GRAMOFOONVERSTERKER VOOR CHASSISMONTAGE.
De balansversterker op bladzijde
was uit een oogpunt van overzichtelijkheid en om de schakeling goed te kunnen verklaren, gebouwd
op een z.g. bodemplank.
Fig. 357 geeft een gramofoonversterker weer met een balanseindtrap
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
11

91

GRAMOFOONOPNEMER

VOEQNGSTRANSfOR-

L F VERSTERKER

I
'

SPREOSPOELTJE
CENTREERPLAAT
CEWTREERRING
VELDSPOEL
CHASSIS

ELECTRODYNAMISCHE LUIDSPREKER

i

163
en grote voorversterking, gramofoonmotor, gramofoonopnemer en e.d.
luidspreker. De onderdelen zijn gemonteerd op een chassis, waar men
in de tekening van onderen af tegen aanziet. Bij de montage wordt de
versterker meestal ondersteboven gelegd en men doet dus verstandig
de tekening in dezelfde stand te houden. Het chassis is gestippeld en
bijna alle onderdelen van de versterker zijn zichtbaar.
De eerste voorversterkerpenthode B 1 (EF 5 of EF 6) heeft als
ingangSfilter de roosterweerstand r2 en de serieweerstand ri(- de laatste
is parallelgeschakeld met de condensator c4. Het filter verbetert de
geluidskwaliteit bij de weergave van gramofoonplaten. De waarde van
r2 bedraagt ongeveer 100 kQ, van r1 500 kn en van c1 300 a 500 pFy
al naar het type van de gramofoonopnemer. De eerste buis heeft een
schermroosterweerstand r3 van 500 kH; een condensator c2 van 0,1 /x¥
verhindert het ontstaan van schermroosterschommelingen in het rhythme
van de anodestroomvariaties. De anodeweerstand van de eerste buis
(r4) heeft een waarde van 200 kQ. De koppelcondensator c3 (0,01 ^F)
is in serie geschakeld met de potentiometer r5 van 0,2 a 0,5 M.Q en
de weerstand rG (100 kü), die parallel met een condensator c4 (ca.
7500 pF) is verbonden aan aarde. Wanneer men de potentiometer
linksom draait, worden de hoge tonen meer versterkt dan de lage. In
de tegenovergestelde stand heeft een extra-versterking plaats van de
lage tonen (basversterking) en komen de hoge tonen minder sterk door.
Achter de geluidsregelaar is de volumeregelaar r7 (0,5 Mq) geschakeld.
De middenaftakking van deze potentiometer ligt via de weerstand rs
(50 kQ) aan het rooster van de faseomkeerbuis B2 (ECH 4). De scha
keling en de onderdelen van de fase-omkering zijn in het schema dikker
getekend dan de overige details. Hier volgen de waarden der onder
delen: de anodeweerstand van het heptodesysteem (r9) 0,3 Mfi, van
het triodegedeelte (r10) 0,1 Mn, de schermroosterweerstand (rxl)
0,5 Mo, de koppelweerstand (r12) 1 Mfi, de tegenkoppelingsweerstand.
(r13) 1,1 Mo, de roosterweerstand (r14) 1 Mo, de roostercondensator
(c5) 0,01 /.iF en de schermroostercondensator (c6) 0,1 /xF. De eindpenthoden worden gevoed over koppelcondensatoren (c7.en cs) van
0,01 [xF; ze hebben roosterweerstanden (r15 en r16) van 0,7 Mo, roosterstopweerstanden (r17 en r18) van 1 kO en schermroosterstopweerstanden (r19 en r20) van 100 O. Als eindpenthoden B3 en B4 komen in aan
merking de buizen van de E-serie nl. de E L 3, E L 5 of E L 6. Bij gebruik
van de beide laatste typen buizen moet men de ventielbuis (B5) AZ 4
toepassen, die een groot vermogen kan afgeven aan de gelijkstroomzijde.
Het afgegeven vermogen van de ventielbuis A X 1 is nog groter dan dat
van de A Z 4, doch deze buis heeft een pennenhuls. Wanneer men
eindbuizen van het type A L 4 of A L 5 toepast, moet de voedingstransformator een afzonderlijke wikkeling hebben van 4 V voor de
voeding van deze buizen of een 4 V aftakking op de wikkeling van 6,3 V.
Het filter achter de luidspreker bestaat uit een condensator c9 van
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10 000 pF en de regelbare weerstand r2rvan 20 kn. Deze weerstand
is geschakeld tussen de condensator en de anode van een der eindbuizen en moet dus goed zijn geïsoleerd van het chassis. Ook zorgen
we ervoor, dat bedienende personen niet in aanraking kunnen komen
met de spanning (b.v. over het stelschroefje van de regelknop).
Alle condensatoren van de kathodeweerstanden, t.w. c10, clx, c12 en
Cj3 zijn electrolytisch en hebben een waarde van 25 /xF bij een maximaal
toelaatbare spanning van 40 a 50 V. De kathodeweerstanden moeten
de volgende capaciteiten bezitten: r22 (voor de eerste buis B,) 3000 Cl,
r23 (voor de ECH 4) 150 Q. Van de beide eindbuizen zijn r24 en r25:
voor de AL 4 of EL 3 resp. EBL 1, 150 Cl en voor de AL5 of EL 5, 175 Cl.
Men kan ook één gemeenschappelijke kathodeweerstand gebruiken
voor de beide eindbuizen en wel: voor de EL 5, 120 Q en voor de
E L 6, 90 Cl.
De luidspreker kan men zo nodig zelf vervaardigen. Het magneetsysteem bestaat uit een kern en twee zeskante platen, die door zes
kolommen met bevestigingsschroeven op de juiste afstand worden ge
houden; alles uit zacht staal (dus goed uitgegloeid). Wanneer men een
messing centreerring toepast, kan het veld ter plaatse van de luchtspleet door een passende ring worden verbreed, zoals in de figuur is
aangegeven, en kan er een spreekspoeltje met een grotere wikkellengte
dan normaal worden gebruikt.
De veldspoel heeft bij 12000 w van emailledraad met 0,2 mm dikte
een weerstand van ca. 1200 ü. Het spreekspoeltje bevat naar gelang
van het type l.s. transformator in de versterker twee lagen met elk
ongeveer 50 w van 0,15 mm emailledraad.
Om een behoorlijke bromvrijheid te krijgen moeten in het filter conden
satoren van 16 of 32 /xF worden gebruikt. Ook de condensator c^
kiest men meestal 16 ^F en de serieweerstand r25 b.v. 5000 Q.
. De netschakelaar bevindt zich op de toonregelaar r2i, doch men kan
deze schakelaar ook combineren met de volumeregelaar r7. De toonof timbreregelaar moet bij gebruik van eindbuizen van groot vermogen
met draad zijn bewikkeld.
De versterker is in verhouding tot de gramofoonmotoren de luid
spreker nogal groot getekend, omdat de onderdelen overzichtelijkshalve
verder dan normaal uit elkander zijn geplaatst.
Bij deze versterker is een bekrachtigde e.d. luidspreker aangegeven.
Rekenen we het opgenomen vermogen van de veldspoel op 6 W, dan
zal bij gebruik van twee eindpenthoden E L 3 of A L 4 de anodestroom
ca. 60 mA zijn en de schermroosterstroom ongeveer 10 mA. De stroom
in de veldspoel kan men dus met inbegrip van de stroomsterkte der
voorversterkerbuizen op 70 mA stellen. Het spanningsverlies in de spoel
— X 1000 = 85 V moeten zijn en de weerstand -55- = \ 2 kf>.
zal dus ■
70
Twee buizen E L 5 of E L 6 nemen samen bijna 140 mA op; het span-
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ningsverlies in de veldspoel zal daarbij — X 1000 — 42 V bedragen
140
42
en de weerstand
X 1000 = 300 O.
140
Aan de ventielbuis meten we in het eerste geval een gelijkspanning
van 250 + 85 = 335 V en in het tweede 250 4- 42 = 292 V.
De arm van de gramofoonopnemer is vervaardigd uit aluminium.
Het metaal is om een stalen staaf in de U-vorm gezet en na het afwerken
met de staaf in de bankschroef een weinig omgebogen. Het kristalelement
wordt door middel van twee schroefjes met moertjes vastgehouden in
de arm. Deze arm is aan de onderzijde draaibaar om twee schroeven,
die in de spil zijn bevestigd. Zo kan de pick-up worden omhooggeklapt
voor het inzetten van de gramofoonnaald (hier een z.g. langspeelnaald,
waarmede men ca. 100 plaatzijden kan bespelen). De metalen mantel
van de verbinding tussen opnemer en versterker is via het rechter buscontact van de versterker-ingang verbonden met aarde. De kabel wordt
met een beugeltje in de metalen arm gemonteerd en aardt zo de
gramofoonopnemer.
Aan de spil van de pick-up-arm zit een plaat met twee pertinax
stroken. Beweegt men de arm uit de ruststand een weinig naar rechts,
dan brengt de achterste strook het schakelaararmpje (hier het schake
laartje van een volumeregelaar) over het dode punt en schakelt de
gramofoonmotor in. Is de plaat uitgespeeld, dan wordt de motor door de
voorste strook uitgeschakeld.
De gramofoonmotor heeft een tweepolige stator (b.v. van een oude
stofzuigermotor). Tussen de einden der poolschoenen worden plaatjes
zacht staal geschoven; ze zijn in de figuur dik getekend. Men dient de
veldspoelen te vervangen door nieuwe met het dubbele aantal windingen
van de oorspronkelijke motor, of men moet er een passende weerstand
mede in serie schakelen (b.v. een met gas gevulde lamp van 60 W met
dezelfde spanning als de motor). De platen van het anker worden t.o.v.
elkaar gedraaid, zodat de groeven scheef lopen, omdat anders de motor
niet het vereiste aantal omwentelingen zou maken. De ruimte rondom
de rotorstaafjes in de ankergroeven wordt opgevuld met stukjes dun
staaldraad (uitgloeien). De ondersteuning van de rotoras en de as van
de draaischijf geschiedt door glijdkussens (geruislozer dan kogelblokken); het kogeltje in het kussenblok neemt de druk op in de asrichting.
Het omwentelingtal van de machine wordt geregeld met de knop aan
de linkerzijde van de figuur en de excentriek de stand van het armpje
dat met vilten schijfjes tegen het plaatje van de regulateur drukt, iets
te veranderen.
GELUIDSSTERKTE EN STERKTEVERHOUDING.
Een microfoon zet de geluidstrillingen om in electrisch vermogen, dat
aan de laagfrequentversterker wordt toegevoerd. De versterking van
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de versterker wordt bepaald door de verhouding tussen het aan de
versterker toegevoerde electrische vermogen en het aan de luidspreker
afgegeven vermogen.
Spreken we voor de microfoon, dan geeft de luidspreker via de ver
sterker het geluid versterkt weer. De indruk, die men van een ster
ker geluid krijgt, is echter niet gelijk aan de verhouding van de geluks
vermogens. De verhoudingseenheid van de geluidsindrukken op het
menselijke oor is de bel (b).
Wanneer het geluid in een versterker b.v. 10 X wordt versterkt,
is de gemiddelde indruk van die versterking op ons oor = 1 b en bij
een 100-voudige versterking 2 b. Als eenheid van geluid sversterking is de bel te groot. Daarom gebruikt men in de practijk de d e c i b e 1 (db) = 0,1 b.
Bij een
100-voudige versterking bedraagt de
geluidsversterking 2b = 20db,
1000bedraagt de
geluidsversterking 3b = 30db,
10 000bedraagt de
geluidsversterking 4b = 40db,
100 000bedraagt de
geluidsversterking 5b = 50db,
„ 1000 000bedraagt de
geluidsversterking 6b = 60db,
voorzover het de indruk op ons oor betreft.
Nu moet men het getal 10 tot de tweede macht verheffen om het
getal 100 te verkrijgen, verheft men het tot de derde macht dan is de
uitkomst 1000 enz. (10* = 10, 102 = 100, 103 = 1000, 10* = 10 000,
105 = 100 000). De macht, waartoe men het getal 10 (grondtal) moet
verheffen om een zeker getal op te leveren, heet de logarithme
van dat getal; 4 = log 10 000, 2 = log 100, 0 = log 1. Bedraagt dus
de waarneembare geluidsversterking 3b = 30 db, dan is dit de loga
rithme van een 1000-voudige versterking, terwijl een geluidsversterking
van 5b de logarithmische verhouding is van het afgegeven vermogen
van een lf versterker, dat 100 000 X zo groot is als het aan die ver
sterker toegevoerde vermogen.
De eenheid van de voor ons oor waarneembare geluidsversterking —
de bel — is de logarithme van de verhouding tussen het toegevoerde
en het afgegeven geluksvermogen van een versterker.
In de bovenstaande lijst zijn de versterkingen in zeer afgeronde waar
den gegeven. Wil men de versterking van het geluid ook voor tussen
liggende waarden bepalen, dan moet men dit aan de hand van een
logarithmentafel of met behulp van een rekenliniaal doen en vindt dan
b.v. voor een 500-voudige versterking van het vermogen log. 500 =
2,69897b. De waarneembare geluidsversterking is in dit geval afgerond
27db. Hebben we een versterker met een geluidsversterking van 45 db,
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dan bepalen we de versterking op de volgende wijze: 45db = 4,5b. De
logarithraische verhouding van de versterking is 4,5. In een logarithmentafel vinden we dat 4,5 de logarithme is van het getal 31626. De ver
sterker versterkt het vermogen dan 30 000 maal, hetgeen overeenkomt
met een V 30 000 = ± 172-voudige spanningsversterking. De verster
king van de spanning (zoals die b.v. voor buizen wordt opgegeven) is nl.
evenredig met de wortel uit de versterking van het vermogen.
De versterking heeft in verscheidene trappen plaats; de totale ver
sterking is het product van de versterkingen in de afzonderlijke trappen.
Heeft b.v. de eerste versterkingstrap een 100-voudige, de tweede een
40-voudige versterking en versterkt de laatste trap 15 X, dan is de
totale versterking 100 X 40 X 15 = 60 000. De logarithme van het
getal 60 000 = 4,77815; de geluidsversterking is afgerond 48 db.
Geluidssterkte. De sterkte, waarmee een bepaald geluid wordt waar
genomen, is bij verschillende personen ongelijk. De oren van jonge
mensen zijn b.v. veel gevoeliger dan die van oudere. De gemiddelde
geluidssterkte, waarbij het menselijke oor begint waar te nemen, noemt
men de hoorbaarheidsdrempel, die, waardoor ons oor
onaangenaam wordt getroffen, de p ij n g r e n s. Oorspronkelijk gaf
men de geluidssterkte aan in decibels. De eenheid van geluids
sterkte is de phon. De hoorbaarheidsdrempel hangt af van de
overige geluiden in de omgeving — het nevengeruis —. Zonder neven
geruis ligt de hoorbaarheidsdrempel op ±: 7,5 phon; de geluidssterkte
bij een normaal gesprek is ± 50—60 phon. De pijngrens ligt op onge
veer 125 phon. Is b.v. om een zaal toe te spreken een geluidssterkte van
900 phon nodig, terwijl de spreker met 300 phon voor de microfoon
spreekt, dan is een versterker nodig van 30db = 3b, dus een 1000-voudige versterking.
GELUIDSREGISTRATIE VOLGENS HET
PHILIPS-MILLER-SYSTEEM.
Bij het Philips-Miller-systeem worden de geluiden vastgelegd — ge
registreerd — op een band celluloid, die met een zwarte laag
gelatine is bedekt. Het electro-magnetische mechanisme van de g e1 u i d s s c h r ij v e r (zie fig. 359), komt overeen met een vierpolige
luidspreker met oscillerend anker. Aan één zijde van het anker is, ter
vermijding van ongewenste trillingen, een dempinrichting aangebracht.
De andere kant snijdt met een saffieren beitel (fig. 358) de laag
gelatine van de P h i 1 i m i 11 - band weg, over een breedte, evenredig
aan de geluidssterkte en met lengten, omgekeerd evenredig met de
frequentie. De beitelvorm heeft men zo gekozen, dat bij geringe ankertrillingen een zo breed mogelijk gedeelte van de laag gelatine wordt
weggesneden. Het snijapparaat wordt via een versterker op een micro
foon aangesloten en kan ook worden gebruikt voor het vastleggen van
geluiden bij het opnemen van cinematographische films.
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Fig. 360 toont ons de wijze, waarop bij films in het algemeen de
geregistreerde frequenties in geluid worden omgezet. Met een
lenzenstelsel projecteert men de van een speciaal lampje afkomstige
lichtstreep dóór de geluidsfilm op een z.g. foto-electrische
cel. Deze bestaat uit een staafanode omgeven door een cesiumkathode,
die op een zilverlaagje aan de binnenzijde van de luchtledige glazen ballon
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is neergeslagen. De fotocel krijgt via de versterker-ingang een anodespanning van 80—150 V. Passeert de geluidsfilm het lenzenstelsel, dan
verandert de lichtstroom op de fotocel overeenkomstig de geluidsfrequentie van de film en de anodestroom van de cel eveneens overeen
komstig deze frequentie. De anodestroomvariaties zijn zeer klein (Ia =
5 mA) en moeten een grote versterking ondergaan. De versterkte laagfrequente-wisselstromen brengen de luidspreker in werking of worden
— bij uitzending van reportages e.d. — aan de zender doorgegeven.
HERHALING.
Laagfreguent-versterkerbuizen.
1. Wat zijn lf stromen?
2. Noem de electroden, die zich in een drieëlectrodenbuis be
vinden.
^
3. Welke taak heeft het stuurrooster in de versterkerbuis?
4. Waarom wordt de anodestroom door een positief rooster vergroot
en door een negatief rooster verkleind?
5. Wat verstaat men onder de steilheid van een versterkerbuis?
6. Geef het verschil aan tussen de drie-electrodenbuis in fig. 266 en
die in fig. 268.
7. Welk voordeel heeft de topaansluiting voor het rooster?
8. Wat verstaan we onder de versterkingsfactor van een radiobuis?
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9. Wordt de versterkingsfactor van een buis nog opgegeven? Geef
een verklaring van de inwendige weerstand.
10. Hoe is een tetrode geconstrueerd en hoe een penthode?
11. Welk voordeel hebben tetroden en penthoden boven drie-electrodenbuizen?
12. Aan welke spanning wordt het schermrooster gelegd?
13. Waaraan is het remrooster verbonden?
14. Wat weet ge van de versterkingsfactor en de inwendige weer
stand van penthoden en schermroosterbuizen?
15. Waarom verdient het aanbeveling bij schermroosterspanningen,
lager dan de anodespanning, een afgetakte weerstand te gebruiken?
Negatieve roosterspanning.
16. Verklaar het doel van de negatieve roosterspanning.
17. Op welke wijzen verkrijgt men de n.r.s. bij direct verhitte buizen?
18. Hoe ontstaat de negatieve roosterspanning bij indirect verhitte
buizen?
19.' Waarom schakelt men aan de weerstand voor n.r.s. een conden
sator parallel?
20. Geef de wijze aan, waarop men in sommige gevallen n.r.s. ver
krijgt bij direct verhitte eindbuizen.
21. Wat weet ge van de condensator, die met de kathodeweerstand
wordt parallelgeschakeld? Waarom is dit zo?
22. Op welke wijze kan een schakeling voor tegenkoppeling worden
verkregen en wat is het doel?
23. Waarop dienen we bij het aansluiten van- een electrolytische con
densator over een kathodeweerstand in het bijzonder te letten?
24. Aan welke zijde van de kathodeweerstand moet het rooster wor
den verbonden; wat moet er echter tussen rooster en weerstand
worden geschakeld en waarom?
25. Geef de stroomloop en de polariteit aan bij de kathodeweerstand
in figuur 274, bladzijde 116.
Microfoons, pick-ups en luidsprekers.
26. Verklaar de werking van een electro-dynamische en een bandmicrofoon.
27. Op welke wijze werkt een koolmicrofoon?
28. Wat is een kristalmicrofoon? Welke eigenschappen hebben
Seignette- en Rochelle-zoutkristallen?
29. Bij welke microfoons zijn geen batterijen nodig en waarom niet?
30. Geef de transformatieverhouding aan van de microfoontransformator bij de verschillende microfoons.
31. Hoe wordt een koolmicrofoon gemonteerd en wat weet ge van de
montage der kristalmicrofoons?
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32. Wat gebeurt er met de laadstroom van een condensator, waar
van we de plaatafstand veranderen?
33. Geef de beide constructies voor condensatormicrofoons aan.
34. Wat weet ge van de geluidskwaliteit van de condensatormicrofoon?
35. Waarom bevindt er zich in de standaard van de condensatormicrofoon een versterker?
36. Verklaar de werking van een gramofoonopnemer (fig. 303).
37. Op welke wijze zijn de geluidstrillingen in de gramofoonplaat
vastgelegd?
38. Welke soorten gramofoonopnemers zijn er in gebruik?
39. Geef de werking van een kristal pick-up aan.
40. Welke motortypen past men meestal als gramofoonmotor toe?
41. Welk luidsprekertype wordt tegenwoordig bijna altijd gebruikt?
42. Verklaar de werking van een electro-dynamische luidspreker. Op
welk beginsel berust hij?
43. Welke soorten luidsprekers kent ge?
44. Noem enige magneetstalen voor e.d. luidsprekers.
45. Wat is het voordeel van gepolariseerde luidsprekers t.o.v. de
oudere typen?
46. Om welke reden moet men bij e.d. luidsprekers een transformator
gebruiken?
47. Welke luidspreker moeten we gebruiken als tweede 1 s bij een
toestel met laagohmige luidsprekeraansluiting"?
48. Mogen we een tweede laagohmige luidspreker met een lange toevoerleiding van geringe draaddoorsnede aansluiten?
49. Wat is een „tweeter" en wat is het doel daarvan?
50. Geef de voordelen aan van een luidsprekerbeveiliging.
51. Verklaar de werking en het doel van de luidsprekercondensator.
Waarom sluit men hem wel over een regelbare weerstand aafr?
52. Welk doel heeft het klankbord?
53. Geef een korte omschrijving van de werking der tegenkoppeling
(fig. 313 en 314, bladz. 134).
54. Hoe zijn de telefoons voor radiodoeleinden uitgevoerd? Waarom
hebben ze meestal zo’n hoge weerstand?
55. Voor welk doel zijn er ook laagohmige hoofdtelefoons in gebruik?
Laagfrequent versterkers.
56. Waarom mogen we het rooster van de tweede buis nooit met de
anode van de eerste verbinden?
57. Wat weet ge omtrent, de anodeweerstand van de voorversterkerbuis en de roosterweerstand van de eindbuis?
58. Op welke wijze worden de wisselspanningsvariaties van de eerste
buis op het rooster van de tweede overgebracht?
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59. Hoe groot moet de anodeweerstand van een voorversterkerbuis
op z’n minst wezen?
60. Welk voordeel heeft weerstandsversterking?
Kleurencode van weerstanden.
61. Welke waarde heeft een groene weerstand met een rood einde
zonder stip?
62. Bepaal de waarde van een zwarte weerstand met een bruin einde
en een gele stip.
63. Idem van een gele weerstand met een zwart einde en een oranje
stip.
64. Geef de kleuren aan volgens de kleurencode van een weerstand
van 100 kfi.
65. Ook voor een weerstand van 5 kO.
66. Welke kleur heeft een weerstand van 2 MP. ?
67. Bepaal ook de kleuren van een weerstand van 40 kQ.
68. Hoe groot is de waarde van een bruine weerstand met een groen
einde en een rode stip?
69. Welke waarde heeft een violette weerstand met een groen einde
en een oranje stip?
70. Geef de kleuren aan van een weerstand van 300 kQ.
Weerstand- en transformatorkoppeling.
71. Omschrijf de verschillende weerstandstypen, in gebruik bij 1 f
versterkers.
72. Op welke wijze wordt een 1 f transformator in een versterker
geschakeld?
73. Wat is het voordeel van versterking met transformatorkoppeling?
Wat een nadeel t.o.v. weerstandskoppeling?
74. Geef de uitvoering aan van een 1 f transformator.
75. Hoe moeten de klemmen van een 1 f transformator aan de ver
schillende toestelklemmen worden verbonden?
76. Met welk doel past men stroomloze transformatorschakeling toe?
77. Waarom schakelen we de transformatorspoelen wel in serie en
hoe noemt men dit?
78. Wat is volumeregeling? Op welke wijze wordt deze regeling
verkregen?
79. Waarmede wordt de volumeregelaar dikwijls gecombineerd?
80. Op welke wijze is een volumeregelaar geconstrueerd?
Balansversterking.
81. Bij welke versterkers past men balansversterking toe?
82. Noem de beide voordelen van deze schakeling.
83. Waarom treedt bij de uitgangstransformator geen voormagnetisatie op?

i
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84. Wat is het verschil tussen A-, A-B- en B-versterkers?
85. Welk nadeel heeft een B-versterker?
86. Waarom moet men in de meeste gevallen bij balansversterkers
transformatoren gebruiken?
87. Wat weet ge van de anoderuststroom bij klasse A- en wat bij
klasse. B-versterkers?
88. Is het gebruik van een gemeenschappelijke kathodeweerstand aan
te bevelen? Geef hiervan een korte verklaring.
89. Op welke wijze moet het p s a voor B-versterkers worden uit
gevoerd?
90. Geef de stroomloop aan in de koppeltransformator van een balans
versterker.
Tegenkoppeling en contrastversterking.
91. Waarom past men tegenkoppeling toe?
92. Hoe wordt tegenkoppeling verkregen op de eindbuis?
93. Geef de schakeling aan en omschrijf de werking van de tegen
koppeling van de eindpenthode op de voorversterkerbuis.
94. Welke invloed hebben de stroomstoten in de eindbuis op de
negatieve voorspanning?
95. Waarom schakelt men soms een smoorspoel in plaats van een
weerstand in serie met de kathodeweerstand van de voorver
sterkerbuis?
96. Welk doel heeft het lampje, dat bij contrastversterking in plaats
van de serieweerstand in de leiding naar de kathode van de voor
versterkerbuis wordt geschakeld?
97. Wanneer en om welke reden past men contrastversterking toe?
98. Geef een andere naam voor contrastversterking.
99. Omschrijf de constructie van de eindtriode in de fiq. 348, 353
en 354.
100. Idem voor de eindpenthode (fig. 350 en 352). Waarom is op de
zijvlakken van de kathode geen emitterende laag aangebracht?
Opnemen van gramofoonplaten.
101. Waartoe dient de smoorspoel van 3 H in de versterker (fig. 355)
voor het opnemen van gramofoonplaten?
102. Welk voordeel hebben de regelbare kathodeweerstanden in de
lf versterker? Als de waarde 1000 Q is, voor welke versterking
zijn ze dan ingesteld bij gebruik van de E463 ?
103. Waarom is er bij het snijden van platen een gramofoonmotor van
25 W nodig?
104. Waartoe dient de stroboscoop? Hoe regelt men hiermede het juiste
toerental van de draaitafel?
105. Op welke wijze worden de geluidstrillingen in de gramofoonplaat
vastgelegd?
106. Wat is het verschil tussen een opnamenaald en een afspeelnaald?
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107. Welke soorten gramofoonopnemers (e.d., electromagnetische of
kristal opnemers) kan men als snijkop gebruiken?
108. Hoe wordt tijdens de opname de snijkop langzaam naar het mid
den bewogen, zodat er een spiraalvormige groef ontstaat?
109. Waaruit bestaat een opnameplaat?
110. Hoe ontstaat er bij het afspelen in de weergever een lf wissel
stroom?
Geluidssterkte.
!

111. Wat verstaan we onder de versterking van een lf versterker?
112. Wordt het geluid in een versterker voor ons gehoor in dezelfde
mate versterkt als het electrisch vermogen?
113. Welke gemiddelde versterkingsverhouding t.o.v. de versterking
van een 1 f versterker hoort het menselijk oor?
114. Noem de eenheid van geluidsversterking.
115. Welke eenheid gebruikt men in de practijk?
116. Tussen welke waarden in b ligt de geluidsversterking bij een ver
sterking van 50 000 ?
117. Bepaal aan de hand van een logarithmentafel de geluidsverster
king in db bij een lf versterker met een versterking van 1500,
resp. 40 00Ó en 12 500.
118. Wat is de eenheid van geluidssterkte?
119. Waarom kiest men hiervoor niet de decibel?
120. Bepaal de versterking van een versterker, als voor de microfoon
een geluid van 40 phon wordt voortgebracht en de luidspreker
120 phon moet weergeven.
OPGAVEN.
1. Voltooi het schema van een lf transformatorversterker voor alge
hele batterijvoeding, waarvan de symbolen in fig. 361 zijn aan
gegeven (kleur de positieve leidingen rood, de negatieve blauw
en de roosterverbindingen groen).
2. Maak van deze schakeling een tabel met de waarden der te ge
bruiken onderdelen (schemasleutel) *).
3. Fig. 362 geeft de symbolen voor de onderdelen van een 1 f ver
sterker met indirect verhitte eindpenthode. Geef hierin de leidingen
in kleuren aan.
4. Teken ook de verbindingen van het bouwschema voor chassismontage (fig. 363). -)
5. idem voor bodemmontage (zie fig. 364).
J) Voor het maken der schemasleutels kan men de eerste tabel achterin dit
boek gebruiken.
2) Zie, voor aansluiten der huishouders, de tweede tabel (op de uitslaande
plaat).

!
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6. Geef een beschrijving van de inrichting en de werking van deze
versterker.
7. Stel een schemasleutel voor de schakeling samen.
a
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Fig. 361.
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8. Hoeveel verandert de anodestroom van een- versterkerbuis met een
steilheid S = 2,8 mA/V bij een roosterspanningsverandering van
5 V?
B

C

e
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Fig. 362.

9. Vul in: de steilheid van een versterkerbuis is de verandering van
van één V teweegbrengt.
, die een
in
de
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10. Maak het principeschema al van een versterker (met weerstandskoppeling) met twee penthoden volgens fig. 365.

mr

I
I

M

a

1

i £

i

I
i ÖD„, o

•o

a

o'.

i

I

; i---------------

r
.

!
i

o'

o;
o"~

i
i
|

I

'o'

l

\

/ By

\°/

r

!

\ Ci
g. -i--o

<n r_5_. o

i
I
lJ

Fig. 364.

Fig. 363.

11. Stel hiervan een schemasleutel samen.
12. Geef de verbindingen aan voor chassismontage (fig. 366).
13. Idem voor bodemmontage (zie fig. 367).
LS

SS
<S
Fig. 365.

M. Als we van een buis met een versterkingsfactor fx = 28, de roosterspanning van —5 op —7 V brengen, zakt de anodestroom van 10
op 6 mA. Hoeveel moeten we de anodespanning van 100 V ver
hogen, om de anodestroom 10 mA te maken?
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15. Bereken de steilheid van een versterkerbuis, als bij 2,125 V roosterspanningsverandering de anodestroom 17 mA verandert.
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Fig. 367.

16. Vul in: Als in een versterkerbuis door een
van 1 V een
van 1 mA ontstaat, heeft deze een inwendige weerstand
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Fig. 368.

17. Van een balansversterker met eindpenthoden zien we in fig. 368 de
symbolen. Teken in deze schakeling de leidingen.

i
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18. Maak van dit schema een sleutel.
19. Voltooi het bouwschema voor bodemmontage in fig. 369.

Fig. 369.
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20. Van een triode wordt de anodespanning van 150 V tot 175 V ver
hoogd. Als nu de anodestroom van 12 mA stijgt tot 17 mA, be
reken dan de inwendige weerstand.
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
12
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21. Een eindpenthode heeft een steilheid S = 9,5 mA/V. Hoeveel ver
andert de anodestroom van deze buis, als we de roosterspanning
2 V wijzigen?

44,
1© Ol Tv
©@ @
o ©O

o© ©

2x250V
2x 4 V
2x &3V

Fig. 371.

22. Een verandering van de roosterspanning van 4 V heeft bij een be
paalde versterkerbuis een anodestroomverandering van 20 mA ten
gevolge. Hoe groot is de steilheid van deze buis?
23. Teken het principeschema van een balansversterker met twee
voorversterkerbuizen (fig. 370).
24. Maak een schemasleutel van deze versterker.
25. Geef de leidingen aan voor bodemmontage volgens fig. 371.
ONTVANGINRICHTINGEN VOOR RADIOTELEFONIE.
Bij het uitzenden van concerten, redevoeringen, enz., per radio, bevindt de microfoon zich in een speciaal voor dit doel ingerichte ruimte,
de studio (fig. 372) en zet de luchttrillingen, die het geluid veroorzaakt, om in lf wisselstromen (zie fig- 373). De laagfrequente
stromen worden door de versterker naast de studio versterkt; de
frequentie blijft hierbij dezelfde, doch de stroomsterkte wordt groter
(fig. 374). De versterkte microföonstroom vloeit door een ondergrondse telefoonkabel naar de radiozender (^9- 375). De kabel heeft
een geringe capaciteit en zelfinductie en bie^t aan de stromen van
50-—10 000 Hz weinig weerstand.
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De zender wekt een h f wisselstroom op, waarvan de grafische
voorstelling is aangegeven in fig. 376. De hoogfrequente stroom
vloeit naar de zendantenne (fig. 377) en wekt rondom de antenne
h f trillingen (electrische en magnetische velden) op, die het afgegeven
electrische vermogen van de zender met een snelheid van 300 millioen
meter per secunde door de aether over de aarde verplaatsen. Elke halve
periode verandert de antennestroom van richting en zijn er in die tijd
MlCROFOONSTROOM

MICROFOON

Fig. 373.

VERSTERKER

ZENDER
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Fig. 376.

Fig. 380.
VCRSTERKTE LUICSPREK

üi
li!|!

iiii ,\ /lil Fig. 381.
Fig. 379.
electrische velden met de vorm van een boog (zie fig. 377), over de
aarde ontstaan.
De electrische velden draaien elke periode tweemaal van richting
om en hun sterkte verandert in die tijd volgens één golf van de grafische
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voorstelling in fig. 378. Daarom heet de afstand tussen twee velden,
in fig. 377 gemeten over de aarde, de golflengte.
Om de golflengte te berekenen moet men de snelheid van de electriciteit door de frequentie delen; men vindt dan bij een frequentie van
1000 kHz = 1 000 000 Hz een golflengte van 300 m en bij 30 000 kHz
een golflengte van 10 m. Delen we de snelheid van de electriciteit door
de golflengte, dan geeft de uitkomst de frequentie. Bij een golflengte
van 750 m is de frequentie 400 000 Hz = 400 kHz en bij 1500 m golf
lengte is de frequentie 200 000 Hz = 200 kHz.
De sterkte van de hoogfrequente stroom wordt in de zender door
de microfoonstroom beïnvloed (gemoduleerd); er ontstaat nu
een gemoduleerde h f stroom, waarvan de sterkte op dezelfde wijze als
de laagfrequente microfoonstroom verandert (fig. 378). De hf trilling
is het hulpmiddel om de 1 f trilling door de aether over te brengen.
De modulatie volgens de fig. 373, 374 en 378 veroorzaakt in
de uitgestraalde zenderenergie een reeks trillingen. De hoogste en laag
ste frequentie hiervan verschillen evenveel met de zenderfrequentie of
draaggolf frequ e n t i e als de frequentie van de microfoon
stroom. Men noemt de reeks trillingen van groter frequentie dan de
draaggolf de b o v e n s t e z ij b a n d en de andere reeks de onders te z ij b a n d. Het totale verschil der hoogste en laagste frequenties
heet de bandbreedte van een zender.
De Europese zenders zenden uit op golflengten, gelegen tussen
1900 en 1200 m (lange golven — lg —), resp. 600 — 200 m (midden
golven — mg —) en beneden 100 m (korte golven — kg —).
Bij een goede verdeling van de beschikbare golflengten bedraagt de
bandbreedte der middengolfzenders 9 kHz. Dan verschillen twee zen
ders, wier golglengten naast elkaar liggen, 9 kHz. Frequenties groter
dan 4500 I^Hz, veroorzaakt door de hoge tonen in de studio van de
ene radiozender, vallen dus in de uiterste zijband van de andere zender.
Op de golflengte van de laatste zijn deze hoge tonen hoorbaar (zijband
gelispel of side-band splash).
Een klein gedeelte van de aethertrilling bereikt de ontvangantenne (fig. 379) en wekt hierin stromen op (fig. 380); zij komen
via de invoerleiding in het radiotoestel terecht. De radio-ontvang e r versterkt de antennestroom en scheidt de laagfrequente stromen
van de hoogfrequente. De 1 f stromen worden in de 1 f versterkertrap
van de ontvanger (die overeenkomt met de in het vorige hoofdstuk
behandelde versterkers) versterkt en aan de luidspreker toegevoerd,
Fig. 381 geeft de grafische voorstelling weer van de versterkte 1 f
stroom.
Bij de proef in fig. 382 is een rijwiellantaarnlampje geschakeld over
de iage-spanningszijde van de luidsprekertransformator (de z.g. laagohmige aansluiting) van een 1 f versterker of het laagfrequentversterkergedeelte van een radiotoestel. Men verbindt een microfoon met de
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betreffende aansluiting van het toestel en spreekt ervoor of neemt de
proef met een gramofoonplaat. Tijdens het spreken, resp. het weer
geven van de gramofoonplaat zal het lampje bij de sterke geluiden fel
gloeien en tijdens de zwakkere weinig of geheel niet branden. De
gloeidraad blijft in de korte tijd van een geluidsperiode, dat de stroomsterkte nul is bijna op de maximale temperatuur. Daarom reageert het
lampje niet op alle geluidstrillingen; het kan alleen maar het verschil
in sterkte van de geluidspassages weergeven. Die geluidsveranderingen
worden door het lampje naar ons oog en in alle richtingen uitgestraald
als lichtvariaties. De lichttrillingen hebben een hoge frequentie (gelegen
tussen 5 en 30 billioen trillingen per sec). Afgezien van de betrekkelijk

Fig. 382.

♦

geringe afstand, die men met licht kan overbruggen, is het met lampen
slechts mogelijk signalen van lage frequentie over te brengen. Op
schepen maakt men hiervan gebruik bij de z.g. morselamp. Deze
lamp is gemonteerd aan een vrij lange buis bovenop de stuurhut en in
serie geschakeld met een morsesleutel op het scheepselectriciteitsnet.
Met deze inrichting seint men morsetekens naar voorbijvarende scehpen
en geeft bevelen aan de bemanning op het voor- of achterschip. De
morsesleutel wordt gemonteerd op de brug in een teakhouten kast.
Op een verlichte melkgrazen plaat in de kast zijn de morsetekens en
de voornaamste bevelen in code aangegeven.
De signalen worden in onze voorbeelden draadloos overgebracht;
de lamp doet dus dienst als een zender. Verscheidene onderzoekers
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op het gebied van de draadloze telegrafie hebben dan ook inderdaad
de oplossing van het vraagstuk gezocht in het draadloos seinen van
morsetekens door middel van licht.
Wanneer men beschikte over lampen van voldoende vermogen en
waarvan de uitgestraalde lichttrillingen de geluidvariaties konden vol
gen (b.v. gasontladingslampen), zou het mogelijk zijn om draadloze
telefonieverbindingen tot stand te brengen met lichtbronnen. Als op
vanginrichting moet men dan een foto-electrische cel met 1 f versterker
en luidspreker gebruiken (overeenkomstig die in fig. 360), die de lichtvariaties omzetten in geluidstrillingen.
De radiouitzendingen geschieden eveneens met behulp van trillingen.
De radiotrillingen hebben een lagere frequentie dan het licht en een
hogere dan het geluid. Ze kunnen daarom niet worden waargenomen
noch met onze ogen, noch met onze oren. Er zijn speciale hulpmiddelenradio-ontvangers nodig. Radiotrillingen bezitten echter dezelfde eigen
schappen als licht; wanneer we het laatste in één richting willen uit
stralen, plaatsen we achter de lichtbron een reflector (denk maar aan
een rijwiellantaarn). Bij radiozenders van hoge frequentie monteert
men achter de zendantenne eveneens een reflector en dan straalt het
vermogen van het zendapparaat in één richting uit (z.g. beam- of straal
zenders).
De trillingen van de laagste frequentie, gebruikelijk bij de radio,
hebben — zij het in geringe mate — dezelfde eigenschap als het geluid,
nl. weinig richteffect. De golven bereiken de ontvanginrichting ook
wanneer er zich tussen deze en de zender b.v. een hoge berg bevindt
en planten zich dus voort langs een gebogen weg. Bij de radiotrillingen
van hoge frequentie is het richteffect zeer sterk en bereiken de aethertrillingen het ontvangtoestel langs een rechte weg, Beamzenders kan
men het beste vergelijken met zoeklichten; buiten de bundel van golven
kan men weinig of niets van de uitzending ontvangen, doch in de
straal is de ontvangst zelfs zeer ver van de zender betrekkelijk goed
Deze zenders overbruggen dan ook, bij een gering vermogen t.o.v. de
omroepzenders, grote afstanden.
DE RADIO-ONTVANGST.
De ontvangantenne. Een eenvoudig antennesysteem, bestaande uit
een koperdraad, die gespannen is van het huis, waarin het toestel staat
opgesteld, naar een iets hoger gelegen punt (L antenne), werd reeds
in figuur 30 op bladzijde 13 aangegeven. De antenne wordt met z.g.
ei-isola toren of isolatoren van speciaal glas (b.v. Pyrex isolatoren) van
de ophangpunten geïsoleerd; de laatstgenoemde isolatoren zijn het meest
aan te bevelen. Een invoer met een glazen buis en een isolator van steatiet (fig. 32, blz. 13) voldoet beter dan een ebonieten doorvoering. Ter
beveiliging van de antenne tegen blikseminslag is een overspan-
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ningsbeveiliging, zie fig. 30, bladzijde 13 en fig. 224
bladzijde 452 te verkiezen boven een a n t e n n e-a ard e-s c h a k claar; deze verbindt in de éne stand de antenne met het radiotoestel
en in de andere stand met aarde. De antenne-aarde-schakelaar heeft het
nadeel, dat de antenne niet behoorlijk is beveiligd, als het toestel werkt.
Ook over de aardleiding werd op bladzijde 13 al het een en ander ge
zegd. Voor de verbinding van de aardleiding met een waterleidingbuis
zijn speciale aardklemmen in de handel; goed contact is hierbij een
eerste vereiste. Het aarden kan ook geschieden met behulp van een
aardbuis, d.i. een gegalvaniseerde (met een laagje zink bedekte) gasbuis,
die tot onder het zomerpeil 1) in de grond wordt geslagen en waar
aan de aardleiding met behulp van een gesoldeerde kabelschoen en een
goede schroefverbinding wordt bevestigd. Bij gebruik van een overspanningsbeveiliging (edelgasveiligheid) moet de leiding van de veilig
heid naar de aardverbinding zo kort en recht mogelijk zijn. Ook bij een
korte aardleiding van het radiotoestel verkrijgt men doorgaans betere
ontvangst dan met een lange leiding. Toepassing van een geïsoleerde
aardleiding vermindert de storingen in de ontvanger, die bij blanke
aarddraden optreden, b.v. door contact met gasbuizen en buizen van
electrische installaties.
Het afstemmen op een bepaalde zenderfrequentie.
Op blz. 60 werd proefondervindelijk aangetoond, dat de zelfinductie
hoger wordt, als men in een spoel een kern van zacht staal schuift.
De stroomsterkte neemt af, omdat de stroom niet alleen de ohmse weer
stand doch ook de inductiespanning moet overwinnen. Sluiten we een
condensator met de smoorspoel in serie op een wisselspanning aan (fig.
383), dan zal de stroomsterkte ook zonder kern een zekere waarde
hebben. Brengt men nu de kern weer in de spoel, dan wijst bij een
bepaalde stand van de kern de ampèremeter een waarde aan, die
overeenkomt met de stroomsterkte van de spoel bij gelijkspanning. De
inductiespanning van de smoorspoel moet dus op de een of andere wijze
zijn opgeheven; men noemt dit resonantie.
De inductiespanning verzet zich tegen de netspanning, maar de condensatorspanning heeft dezelfde polariteit als de netspanning.
Inductiespanning en condensatorspanning zijn
tegengesteld en bij een bepaalde waarde van de zelfinductie of
de capaciteit even groot en heffen elkaar op. De door de zelfin
ductie opgewekte spanning neemt toe naarmate de frequentie — dus
de krachtstroomverandering — groter wordt. De condensatorspanning
wordt dan juist kleiner, want de condensator heeft minder tijd om zich
op te laden. Wanneer de frequentie verandert, wordt de stroomsterkte
kleiner en moeten we de kern in de spoel verplaatsen om de maximale
1) Het zomerpeil is de laagste stand van het grondwater in de zomer.
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stroom te doen ontstaan. Met een regelbare zelfinductie en een conden
sator kan voor elke frequentie de maximale stroomsterkte nl. die, waar
bij resonantie optreedt, worden verkregen, echter behoort bij
elke stand van de kern slechts één frequentie.
Op overeenkomstige wijze kan men nu op een zender afstemmen;
fig. 384 geeft ons een afbeelding van een inrichting daarvoor. Een
vaste condensator en een solenoïde met regelbare zelfinductie zijn met
elkaar verbonden (afstemkring); verplaatst men de kern in de spoel

Fig. 384.

i

door middel van de afstemknop, dan is de stroomsterkte in de kring
voor een bepaalde frequentie het grootst en wordt de zender, die deze
frequentie uitzendt, ontvangen. Voor de overige frequenties zal de
stroomsterkte veel kleiner zijn, zodat men de hierop werkende zenders
niet of veel slechter ontvangt. Wanneer een ontvanger slechts
de zender weergeeft, waarop, men heeft afgestemd, is de selectivi
teit groot. Een onselectief toestel daarentegen geeft ook de
zenders, werkende op een iets grotere of kleinere frequentie dan die
van de gewenste zender, weer. (Selectie betekent: scheiding of keuze).

I

Regelcondensatoren ( afstemcondensatoren).
Het afstemmen geschiedt meestal met een vaste spoel en een regelcondejisator (zie fig. 385). Door de stand der draaibare platen
tussen de vaste platen te veranderen, verandert men de condensatorcapaciteit. Als de condensatorspanning even groot is als de inductiespanning, zal de stroom in de keten de minste tegenstand onder
vinden en de hoogste waarde bereiken (resonantie). In fig. 386 zijn
antenne, spoel en condensator in serie geschakeld. De van de
zenders afkomstige stromen, vloeien door de keten: antenne spoel " condensator - aarde, zoals hier voor een halve golflengte is

\
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aangegeven. De onderstaande tabel geeft de in een spoel van 200 p.H
opgewekte inductiespanning bij frequenties van 1500—500 kHz over
eenkomende met de golflengteband van 200—600 m. Daarnaast zijn de
spanningen aangegeven voor die frequenties voor tien regelmatig ver
deelde standen van de regelcondensator van 0—500 pF. De vetgedrukte
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Fig. 386.

cijfers geven de condensatorspanningen aan, die voor de overeen
komstige frequentie de inductiespanning van de spoel ongeveer op
heffen.
Frequentie ' Golf- Inductiein kH-

lengte
in m

Capaciteit in pf en de condensatorspanning in mV per

spanning
50
per*nu Aa

100

150

200

250

300

350

400

450

pi A.

500

1500

200

1,88

2

1

0,66

0,5

0,4

0,35

0,29

0,25

0,22

0,2

1400

214

1,77

2,15

1,07

0,74

0,53

0,44

0,36

0,31

0,26

0,23

0,21

1300

230

1,63

2,3

1,15

0,77

0,57

0,46

0,38

0,33

0,28

0,25

0,23

1200

250

1,51

2,5

1,25

0,83

0,62

0,5

0,4

0,36

0,31

0,27

0,25

1100

272

1,38

2,72

1,36

0,91

0,68

0,54

0,45

0,39

0,34

0,29

0,27

1000

300

1,26

3

1,5

1

0,75

0,6

0,5

0,44

0,38

0,33

0,3

900

332

1,13

3,33

1,66

1,11

0,84

0.66

0,55

0,48

0,42

0,37

0,33

800

372

1,02

3,75

1,88

1,25

0,94

0,75

0,62

0,53

0,47

0,42

0,37

700

438

0,88

4,28

2,14

1,43

1,07

0,85

0,71

0,61

0,53

0,47

0,42

600

500

0,75

5

2,5

1,66

1,25

1

0,82

0,71

0,62

0.53

0,5

500

600

0,63

6

3

2

1,5

1,2

1

0,85

0,75

0,65

0,6

Voor de ontvangst van een zender met een golflengte van 200 m,
dus 1500 kHz, moet men de regelcondensator op een capaciteit van onge
veer 60 pF instellen (zie tweede tabel), want dan zijn de inductieve- en
de condensatorspanning even groot, nl. 1,8 per /xA. Bij een condensatorstand van d= 135 pF bedraagt de condensatorspanning 1,2 mV en
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Frequentie Golf- Inductiein kHz lengte spanning
in m
in mV

Capaciteit in pF en de condensatorspanning in V pA.
60

68

78

90

108

135

1500

200

per ,,A 54
1,88

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

180

0,4

0,2

1400

214

1,77

2,1

1,89

1,68

1,47

1,26

1,05

0,84

0,63

0.42

0,21

1300.

230

1,63

2,3

2,07

1,84

1,61

1,38

1,15

0,92

0,69

0,46

0,23

1200

250

1,51

2,5

2,25

2

1,75

1,5

1,25

1

0,75

0,5

0,25

1100

272

1,38

2,7

2,43

2,16

1,89

1,62

1,35

1,08

0,81

0,54

0,27

1000

300

1,26

3

2,7

2,4

2,1

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

9Ö0

332

1,13

3,3

2,97

2,64

2,31

1,98

1,65

1,32

0,99

0,66

0,33

800

372

1,02

3,75

3,32

2,94

2,56

2,18

1,9

1,52

1,14

0,76

0,38

700

438

0,88

4,20 3,87

3,44

3,01

2,58

2,15

1,72

1,29

0,86

0,4

i

600

500

0,75

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

500

600

0,63

6

5,4

4,8

4,2

3,6

3

2,4

1,2

0,6

i
:
'

1,8

270

540

5-

ie

heft dus de inductieve spanning van 1,26 V, die bij afstemming op
1000 kHz (300 m golflengte) ontstaat, ongeveer op. Een station,
dat op 332 m uitzendt, wordt ontvangen op een condensatorstand
tussen 135 en 180pF. De inductieve spanning is dan 1,13 mV en de
condensatorspanning ligt tussen. 1,32 en 0,99 V per [xA. De waarden zijn
in de tweede tabel gegeven voor een frequentie lineaire con
densator (fig. 387), die in de eerste tabel voor een condensator waar
van de capaciteit evenredig is met de instelhoek. Het blijkt bij verge
lijking van de beide tabellen duidelijk, dat de afstemming met het laatste
condensatortype veel gunstiger is. De zendernamen zijn bij gebruik van
een frequentie-lineaire condensator, overeenkomende met de zenderfrequentie, gelijkmatig over de zenderschaal verdeeld. Over het alge
meen wordt in de radiotechniek de golflengte der zenders aangehouden
en om nu een gelijkmatig verdeelde zenderschaal volgens golflengte te
verkrijgen, past men golflengte lineaire condensatoren toe.
afgebeeld in fig. 385.
Selectiviteit.
De signalen, waarop de regelcondensator is ingesteld, veroorzaken
in de afstemkring inductieve en capacitieve spanningen. Bij resonantie
heffen ze elkaar op en heeft de keten geen inductieve weerstand. Bij
een goede golflengteverdeling storen de zenders zelf elkander niet. Het
signaal, waarvoor resonantie optreedt, zal sterker zijn dan de andere
signalen, want de impedantie van een resonerende kring is het laagste.
Bij een lagere spoelweerstand zal echter het gewenste signaal een grotere
stroomsterkte in de keten kunnen veroorzaken dan bij een hoge weer
stand van de spoel. De verhouding van de ontvangststerkten van de
gewenste zender tot de zenders, waarvan de frequentie de eerstgenoem •
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"cle nabij komt, is groter bij een lage dan bij een hoge spoelweerstand.
De ontvanger, uitgerust met zulke spoelen, scheidt de zenders beter
van elkaar dan een met slechte afstemkringen en heeft een grote selec
tiviteit. Een onselectief toestel ontvangt verscheidene zenders door
elkaar. Draait men de regelcondensator enige graden links- of rechtsom
en verandert dus de eigen frequentie van de keten, dan vermindert de
ontvangststerkte van het gewenste signaal. De verhouding van de zenderfrequentie tot de verandering van de eigen frequentie, nodig om de
stroomsterkte van de zender in de afstemketen tot een tiende gedeelte
te verminderen, heet de selectiviteits factor, ook wel het
selectiviteits c ij f e r. Een keten, waarvan de eigenfrequentie
meer dan 4,5 kHz moet worden veranderd om de ontvangststerkte tot
een tiende deel te verminderen, heeft nog voldoende selectiviteit. Be
draagt de zenderfrequentie, waarop de kring is afgestemd, 900 kHz,
dan is de selectiviteitsfactor 900 : 4,5 = 200.
Om de selectiviteit groter te maken, moeten de spoelen zo weinig
mogelijk weerstand bezitten en de isolatiematerialen in de kring arm
aan verliezen zijn.
Resonantiebreedte.
Een selectieve ontvangkring zal de draaggolffrequentie veel sterker
ontvangen dan de zijbandfrequenties. Voor een goede kwaliteit van de
ontvangst is het noodzakelijk de gehele golflengteband van een zender
zoveel mogelijk in gelijke mate te ontvangen. De selectiviteit moet nu
zó zijn, dat buiten de golflengteband van de zender, niets wordt ont
vangen. Daarom past men in ontvangers meestal verscheidene afstem
kringen toe, waarvan de capaciteiten t..ov. elkander een weinig ver
schillen. De ene afstemketen resoneert dan op iets hogere golflengte
dan de andere. Men zegt: de resonantiebreedte is groter. De resonantie
breedte van een afstemkring wordt bepaald door twee frequenties waar
bij de stroomsterkte in de keten gelijk is aan een tiende gedeelte van
de sterkte bij ontvangst van de zenderdraaggolf.
Afstemspoelen.
Hoogfrequente stromen planten zich hoofdzakelijk voort langs het
oppervlak van een geleider, of slechts langs een deel er van. Men noemt
dit verschijnsel huideffect. De weerstand van een spoel is daar
door bij hoogfrequente wisselstroom veel hoger dan bij gelijkstroom.
Past men afstemspoelen toe met een kern uit een mengsel van isolatie
materiaal en poeder van zacht staal, zg. staalpoederkernspoelen of
massakernspoelen dan kunnen deze om dezelfde inductie te krijgen
zt 5 X zo weinig windingen hebben, want door het inbrengen
van de kern wordt bij hetzelfde aantal windingen het magnetisme ster-

188
ker (zie ook figuur 47, bladzijde 21). De kernhelften in de figuur worden
door een isolatiebuisje bijeengehouden. Met behulp van de schroef uit
staalpoeder is het mogelijk de zelfinductie te regelen (trimmen).
Mantelkernen, zoals afgebeeld in fig. 389, regelt men in de fabriek
na het wikkelen der spoeltjes tot de juiste waarde van de zelfinductie
door het sluitstuk in een meer of minder schuine stand te plaatsen
en met was vast te hechten. Voor korte golven bezigt men dikwijls ver
wisselbare spoelen volgens fig. 390. Bij toepassing van h f litze

r

Fig. 388.

Fig.

(fig. 391), bestaande uit b.v. vier kabeltjes elk van vier emailledraden
tot een geheel samengeslagen en met zijde geïsoleerd, zal de h f weer
stand niet veel hoger zijn dan bij gelijkstroom; het huideffect heeft bijna
geen invloed, omdat de vele dunne draadjes samen een veel groter huid
oppervlak hebben dan één dikke draad. Ten slotte geeft fig. 392 een
afstemspoel weer, waarvan een gedeelte als vlakke en een deel als z.g.
honingraatspoel is uitgevoerd. In de spoelen mogen bij hoge frequenties
weinig verliezen optreden; men past hiervoor verliesarm materiaal toe.
De spoelvormen van de kernen in de fig. 388 en 389 zijn vervaardigd
van trolitul. De spoel heeft een wikkeling van hoogfrequentlitze. Spoelen
zonder kern bezitten meestal slechts een enkele windingslaag; bij staalpoederkernspoelen zijn de windingen in verscheidene lagen over elkaar
gewikkeld, als smalle spoeltjes met een scheidingswand er tussen (ge
spatieerde wikkeling). Aan het solderen van de litzespoelen moet bijzon
dere zorg worden besteed. Men mag de draadeinden nooit blank schuren,
doch dompelt ze na verhitting in spiritus, waardoor alle emaillelak
verdwijnt. Wanneer een der draadjes geen contact maakt, wordt de
hoogfrequentweerstand van de spoel zeer hoog en vervalt het nut van
de litze.
Vroeger gebruikte men voor het afstemmen z.g. variometers,
bestaande uit twee in serie geschakelde spoelen, waarvan de binnenste
in de buitenste draaibaar is, zie figuur 434, bladzijde 214. Draait men de
eerste spoel zo, dat de stroomrichting er in tegengesteld is aan die van
de buitenste spoel, dan heffen de magnetische velden elkaar op en is
de zelfinductie laag (afstemming op korte golven). Naarmate de spoelen
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meer in de stand worden gedraaid, waarin de velden elkaar versterken,
wordt de golflengte waarop is afgestemd groter.
Diëlectrische verliezen en isolatiestoffen voor hoge frequenties.
Een wisselspanning maakt de bekleedsels van een condensator beur
telings positief en negatief (fig. 204 en 205). Het verplaatsen van de
electronen in het metaal vraagt bij een kleine laadstroom geen arbeid
van betekenis. Er worden echter ook electronen onttrokken resp. toe
gevoegd aan het diëlectrium en wel des te meer, naarmate de spanning
en de frequentie hoger zijn. Bij de ene isolator moet er voor de lading
en ontlading meer arbeid worden verricht dan bij de andere. De arbeid,
nodig om het diëlectrium van een condensator in een h f kring te laden
en ontladen zal de vrije spanningen onderdrukken en dus verliezen
veroorzaken, de z.g. diëlectrische verliezen.
De gewone isolatiematerialen als rubber, katoen, papier, prespaan
enz. veroorzaken bij h f stromen grote diëlectrische verliezen. Daar
om past men voor de isolatie van h f spoelen, condensatoren, scha
kelaars, radiobuishouders e.a. verliesarme isolatoren toe.
De juiste samenstelling van deze isolatiestoffen is een fabrieksgeheim.
De keramische verliesarme isolatoren bevatten als
hoofdbestanddeel steatiet. Aan het speksteen worden tijdens de fabri
cage bepaalde stoffen toegevoegd om de diëlectrische verliezen zo klein
mo gelijk te houden. De op deze wijze verkregen producten worden on
der verschillende fabrieksnamen als: Frequent a, Isolantite,
Frequentite, Calit, CalanenUltracalan in de han
del gebracht.
De diëlectrische constante of capaciteitswaarde is bij de meeste iso
latoren afhankelijk van de temperatuur. Door toevoeging van verschil
lende stoffen aan het steatiet vervaardigt men isolatoren, waarvan de
diëlectrische constante slechts in geringe mate wordt beïnvloed door
temperatuursveranderingen (TempaSenTempa N). De capaciteit
van een condensator met een diëlectricum van dit materiaal blijft dus
bij verschillende temperaturen practisch dezelfde.
De capaciteitswaarde van steatietproducten kan zeer sterk worden
opgevoerd door het toevoegen van stoffen met een hoge diëlectri
sche constante1). De op deze wijze verkregen isolatiestoffen
o.a. Kerafer, CondensaCen vooral Condensa N lenen zich
uitstekend voor het vervaardigen van kleine condensatoren met grote
capaciteit. De keramische isolatiematerialen worden als afgewerkte
onderdelen (hoofdzakelijk persstukken) in de handel gebracht. Men
kan ze slijpen en polijsten en ze zijn zo sterk, dat men er onderdelen
door lichte klinkverbindingen op kan vastzetten, zonder dat het mate
riaal scheurt.
J) b.v. Titaandioxyde.
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Op keramische isolatiestoffen kunnen metaallagen (meestal zilver)
worden aangebracht, b.v. langs de z.g. ,,nat$e weg”. Hierbij slaat men
eerst in een scheikundige metaalverbinding een dun metaallaagje op het
materiaal neer, dat langs galvanische weg wordt verdikt. Een andere

DIËLECTRISCHE VERLIEZEN BIJ 20° C
FREQUENTIE IN kHzl
AARDWAS
BAKELIET
CALAN
CALIT
CONDENSA C
CONDENSA F
CONDENSA N
EBONIET
HARDPAPIER
KWARTS
KWARTS GLAS
LOÖDGLAS
MICA
MICALEX
PARAFFINE
PORSELEIN
SCHELLAK
TEM PA N
TEMPA S
TROLIET
TROÜTUL

300

1000

100
3,6
4,1
7,2
4,3
8,5
65,
220,
1,0
1,8

160,
3,2
3,8
5,6
4,0
6,9
64.
280,
1,0
1,8

200,
2,8
3,7
4,1
3,8
5,5
61,
350,
1,0
1,8

220,
2,6
3,4
3,2
3,5
4,6
57,
720,
1,0
1,7

1,7
19,

1,7
18,

1,7
18.

1,7
18,

1,7
18,

70,

55,

49,

63

85,

15,
0,8

13,
0,8

11,
0,8

98,
0,7

8,4
0,7

4,1

3,9

3,7

4,5

5,4

10 000

30 000 I 50 000

260,
!
2,5
i

3,2
2,8
3,3
4,2
53,
1000,
1,1
1,7

Diëlectrische
constante
1,9
2,8
6,6
6,5
80,
65,
40.
3,
5,4
4,7
4,2
6,5
7,
8.
2,1
5,4
2,6
12,5
1,4
5,5
2,2

méthode is, om op het materiaal metaalverbindingen aan te brengen en
het geheel tot roodgloeihitte te verhitten (inbranden); het metaal smelt
tijdens deze bewerking niet. Volgens een ander systeem worden de
metalen deeltjes bij een lage gloeitemperatuur onder druk op de onder
delen gespoten; deze bewerking leent zich alleen voor vlakke voor
werpen. De lagen zijn zo sterk, dat men er b.v. onderdelen aan kan
vastsolderen.
Troliet, Trolitul en Styroflex. Uit steenkoolbenzine, benzol en spiri
tus (aethyl-alcohol) wordt de styrol of vinyl-benzol vervaardigd.
Wanneer door deze stof in gesmolten toestand zuurstof wordt ge-
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blazen, ondergaat de samenstelling een verandering; *) er ontstaat
een doorzichtige isolatie, die als S t y r o f 1 e x, T r o 1 i t u 1 en onder
andere namen in de handel is. De samenstelling komt overeen met die van
paraffine, nl. zuivere koolwaterstof. Trolitul heeft een grote ver
liesvrijheid en neemt dan ook als isolatiestof in de radiotechniek een
belangrijke plaats in. Het wordt als persstukken (perstemperatuur
130—150° C), in plaatvorm, als buizen en staven, als buigzame foelie
en — opgelost in aceton — als vloeibare trolitul in de handel gebracht.
1 rolitul is met de nodige voorzichtigheid vrij goed bewerkbaar;
tijdens het boren en tappen dient men er rekening mede te houden, dat’
het materiaal bij snelle bewerking door de ontwikkelde warmte smelt
en zich aan het gereedschap vasthecht, zodat de kans op breken niet
is uitgesloten.
Troliet is een celluloseproduct, dat veel overeenkomst vertoont met
cellon. Het lost in aceton op; er ontstaat dan z.g. trolietlak. Trolitul-lu
wordt door eenzelfde proces als bij de vervaardiging van trolitul uit een
product van de steenkoolteer (carbazol) gewonnen. Het wordt o.a.
gebruikt voor het samenplakken van micaschilfers tot micaniet en heeft,
op de verliesvrijheid van het mica geen nadelige invloed.
Zeefkringen en bandfilters.
De zender, waarop een onselectief radiotoestel is ingesteld, veroor
zaakt in de afstemkringen een niet veel grotere stroom dan de zenders
met een iets hogere of lagere frequentie. Men hoort de uitzendingen
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van de laatsten dan door eerstgenoemde zender heen. Ook kan het
voorkomen, dat een sterk zendstation,, in de nabijheid van de ontvanger
werkend, tegelijk met een groot gedeelte der overige zenders waar
neembaar is.
De storing wordt verminderd, als men een extra-afstemkring — zeefkring genaamd — met het toestel koppelt en-opVle frequentie van de
storende zender instelt, zodat er voor deze stroom resonantie optreedt.
De zeefkring volgens de schakeling van fig. 393 bestaat uit een spoel.
J) Het moleculairgewicht wordt hierbij een veelvoud van het oorspronkelijke;
de bewerking heet polymeriseren, de ontstane stof een polymeer of polymerisaat.
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die in serie staat met een regelcondensator en over een koppelcondensatortje parallel geschakeld is op de antenneketen van het ontvangtoestel.
Deze zeefkring leidt de storende zenderstroom naar aarde af.
In vele gevallen wordt ter vermijding van storing door een sterke
zender de serieschakeling van een zeefkring overeenkomstig fig. 394
toegepast, die bijna geen stroom van de ongewenste frequentie door
laat naar het rooster van de h f versterkerbuis. De stroom van de
zender, waarop de ontvanger is ingesteld, bereikt het stuurrooster zon
der noemenswaard spanningsverlies.
Het verhogen van de selectiviteit door betere of verscheidene afstemkringen, vermindert de storing door andere zenders ten zeerste, doch
bij grote selectiviteit wordt de geluidskwaliteit slecht. Om dit laatste
tegen te gaan, past men bandfilters toe, bestaande uit twee met
elkaar gekoppelde selectieve afstemketens. De koppeling kan geschieden
door de onderzijde der spoeleinden te aarden door een condensator van
10 000 a 50 000 pF parallel met een weerstand van 2 a 10 kfi (zie fig.
395). De meeste bandfilters zijn capacitatief gekoppeld door middel
van een zeer kleine condensator, zoals fig. 396 aangeeft. Bij inductieve
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koppeling (fig. 397) heeft elke afstemspoel een klein koppelspoeltje;
beide spoeltjes zijn via een weerstand van ± 100 O met elkander ver
bonden.
De; beide afstemkringen van het bandfilter worden nu zoveel ten op
zichte van elkaar versteld, dat de zender over de gehele band bijna
op de volle sterkte wordt ontvangen. De selectiviteit blijft dan voldoen
de, doch'.de uiterste zijbandfrequenties, overeenkomende met de hoogste
frequenties van de microfoonstroom, worden nu bijna even goed ont
vangen 'als de lagere frequenties, hetgeen de geluidskwaliteit zeer ten
goede komt. De ontvangststerkte is bij gebruik van een bandfilter iets
minder dan bij een gewone afstemkring. De geluidssterkte van een
ontvangtoestel is bij toepassing van een bandfilter t.o.v. één afstemketen
minder. De selectiviteit kan men vergroten door de koppelcondensatoren
in de schakeling volgens de fig. 395 en 396 kleiner te kiezen of de weer
stand in fig. 395 te vergroten.
De bandfilters, afgebeeld in de figuren, zijn hoogfrequentbandfilters (ook wel antenne-bandfilters genaamd) en worden
vóór de eerste h f versterkerbuis van een radiotoestel geschakeld. De
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z.g. middelfrequenttransformatoren in supers, die we later zullen
behandelen (zie figuur 488, bladzijde 240), bestaan eveneens uit twee
gekoppelde afstemkringen en kunnen dus als bandfilters worden be
schouwd.
Hoogfrequentversterking.
De in de afstemkring veroorzaakte stroom wordt nu versterkt met be
hulp van tetroden (fig. 399) of penthoden (fig. 398). De anodespanning
van deze buizen bedraagt 150 a 250 V, de schermroosterspanning 80—•
100 V tot (in enkele gevallen) 250 V. Wanneer de negatieve roosterspanning van de buis groter wordt, heeft dit een verlaging van de
schermroosterstroom ten gevolge. Bij toepassing van een serieweerstand
voor verlaging van de schermroosterspanning neemt het spanningsverlies in de voorschakelweerstand af en de schermroosterspanning toe;
dit heet meelopende of glijdende schermrooster
spanning. Moet de schermroosterspanning constant blijven, dan
verdient het aanbeveling, de schermroosterstroom van een potentiometer
af te nemen. Het schermrooster moet met een inductievrije condensator
van op z’n minst 0,1 /.iF worden geaard. Fig. 398 stelt een indirect ver-
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hitte penthode van Amerikaans fabrikaat voor. Het stuurrooster is naar
boven uitgevoerd. De afscherming wordt met het metalen dekseltje tot
in het bovenste deel van de buis uitgevoerd. In fig. 399 zien we een
direct verhitte tetrode. Het schermrooster heeft fijne mazen en is aan het
metalen deksel verbonden, dat bijna tegen de glasballon raakt. Het
verdient aanbeveling, de buis te monteren door een gat in een metalen
afschermplaat, die ter hoogte van het deksel aansluit op de ballon. De
bovenzijde van het stuurrooster kan mét kleine glasisolatoren over de
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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steunstaafjes schuiven, hetgeen het kromtrekken door uitzetting bij ver
warming voorkomt. De anode bestaat uit twee platen, die zich aan
weerszijden van het schermrooster bevinden en met glazen klokisolatortjes zijn geïsoleerd, zodat lekverliezen tot een minimum zijn beperkt.
De doorverbinding der anodeplaten is verbonden met de topaansluiting
en zo gescheiden van de overige electroden. De huls heeft bij direct
verhitte kathode vier, bij indirect verhitte buizen vijf contactpennen.
Moderne hf penthoden (fig. 401) zijn voorzien van een nokkenhuis; het stuurrooster is met de topaansluiting verbonden. Dit rooster
heeft namelijk de grootste gevoeligheid voor storingen. Het stuur
rooster van de hier afgebeelde buis is ongelijkmatig gewikkeld; zulke
buizen heten regelpenthoden, varipenthoden of-tet r o d e n en ook selectoden.
Bij voldoende n.r.s. worden anodestroom en versterking kleiner. In
regelbuizen ontstaat hierbij geen vervorming.
Bij de penthode in fig. 402 is z.g. electronenbundeling toegepast
(door de lens zichtbaar), van de vier roosters is het tweede (nulrooster),
tussen stuur- en schermrooster gelegen, geaard, waardoor de storingen,
die in de meeste hf buizen optreden, worden verminderd (silentoden).
Het merendeel der radioversterkerbuizen wordt met een gemetaliseerde verflaag bespoten, die de storingsinvloeden van buiten af
vermindert. De afscherming is bij de oudere huistypen aan de kathode
verbonden. Bij sommige buizen met nokkenhuls heeft de aarding plaats
over een der contactnokken.
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De gevolgen van modulatieverdieping.
De spanningsveranderingen van het h f signaal op het rooster ver
oorzaken variaties in de anodestroom van de versterkerbuis. Buizen,
waarvan de steilheid bij grote roosterspanningsveranderingen hoger is
dan bij kleine, zullen de sterke signalen (fig. 402b) veel meer versterken
dan de zwakkere (fig. 402a). De verhouding van de kleine tot de grote
anodestroomveranderingen (a : b) neemt toe (modulatieverdieping).
De modulatieverdieping kan verschillende gevolgen hebben:
le. Modulatievervorming. Bij grote modulatieverdieping worden de
geluidstrillingen niet meer in de juiste verhouding versterkt; het geluid
is daardoor vervormd.
De spanningsveranderingen van een storend signaal beïnvloeden de
signaalspanning van de gewenste zender en bij voornoemde buizen de
steilheid. De modulatiediepte van het gewenste signaal (fig. 403a) ver
andert dan volgens de frequentie van de storing (fig. 403b). De laatste
wordt op het versterkte signaal van de gewenste zender gemoduleerd
(fig. 403c).
2e. Modulatiebrom. Wanneer de netspanning de modulatiediepte
beïnvloedt, ontstaat er een sterke bromtoon. De oorzaak kan zijn ge
legen in een onvoldoende afvlakking van de plaatspanning van de h f
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buis, inductie van de voedingsapparaten op de ingangskring van deze
buis of op de antenne. Het verschijnsel doet zich het sterkste voor bij
de ontvangst van zenders, die uit hetzelfde electriciteitsnet worden
gevoed als het ontvangtoestel. Om modulatiebrom te verminderen moet
men b.v. de plaatspanning goed afvlakken, het p.s.a. niet te dicht bij
de afstemketens plaatsen of een geschikt luidsprekerfilter toepassen.
3e. Kruismodulatie ontstaat door verandering van de modulatiediepte

i-ig. 402.

Fig. 403.

van het gewenste signaal door een storende zender. De 1 f stroomvaria- '
ties van de storende zender zijn dan meestal zó sterk gemoduleerd op
de anodestroomveranderingen van de h f buis, dat zelfs de selectiefste
afstemkringen de signalen niet meer van elkander kunnen scheiden.
Ter vermijding van kruismodulatie, moeten de kringen voor de h f
buis een hoge selectiviteit hebben en verdient het aanbeveling een
antennebandfilter te gebruiken.
De kruismodulatie is het grootst bij sterke roosterspanningsveranderingen en zal veel minder zijn, als men de beide signalen verzwakt op
het rooster van de h f buis brengt. Een versterkerbuis kan dus over
het algemeen bij h f versterking zwakkere signalen verwerken, dan in
een 1 f versterker. Aanvankelijk vervaardigde men voor h f versterking,
buizen, waarvan de steilheid bij vrij grote roosterspanningsveranderingen bijna constant bleef. Deze typen versterkerbuizen bezaten echter
een geringe steilheid en versterkingsfactor. Bovendien moet een h f
versterkerbuis juist een regelbare steilheid hebben om volumeregeling
mogelijk te maken. De moderne h f versterkerpenthoden kunnen, ten
gevolge van hun constructie, bij veranderlijke steilheid over de gehele
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n.r.s. (bij regelbuizen) vrij grote signaalspanningsveranderingen ver
werken, zonder dat de gevolgen van modulatieverdieping optreden.
Men hoort bij kruismodulatie de storing het sterkst, als de gewenste
zender is gemoduleerd, m.a.w. tijdens de uitzending van muziek of
gesproken woord. Bij ontvangst van de draaggolf alleen, wordt de
storing zwakker, doch zij neemt weer toe, als de zender geheel niet meer
werkt.
Het radio-ontvangtoestel.
In fig. 405 is een gedeelte van een radio-ontvanger afgebeeld; de
onderdelen zijn op een vercadmiumd chassis gemonteerd. De antenne is
in serie met een antennecondensator op de antenne-afstemspoel aan
gesloten; de tweede wikkeling op de ijzerkernspoel wordt met een der
DUBBELE CONDENSATOR
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afstemcondensatoren parallel geschakeld en tevens tussen aarde en
rooster van de h f buis aangesloten. De anodestroom van de h f versterkerbuis vloeit door een leiding naar de linker afstemspoelen; de
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inductiestroom in de secundaire wikkeling van deze spoelen wordt met de
andere condensator en het rooster van een tweede radiobuis verbonden.
Het toestel heeft twee afstemkringen; hoe meer afstemkringen een
toestel bezit, des te groter is de selectiviteit.
De geluidssterkteregeling heeft plaats door een regelweerstand
(volumeregelaar) van 0—5000 Cl in serie met een 250 f2 weerstand
en parallel geschakeld met een condensator van 0,1 /xF (niet inductief)
tussen kathode van h f buis en aarde. Wanneer de kathodeweerstand
groter wordt, neemt de n.r.s. toe, de anodestroom en de versterking
van de h f buis af.
Rechts onder het chassis ziet men de golflengteschakelaar.
De in serie geschakelde afstemspoelen vormen met de condensator de
afstemketen voor de lange golf. In de getekende stand sluit de schake
laar de onderste spoelen kort en dienen de bovenste voor de afstemming
der middelgolven. De schakelaaras loopt tot onder de linker afstemspoel en hieronder bevindt zich eenzelfde schakelaarsegment
(pakket- of bankschakelaar).
De duocondensator (tweevoudige condensator) midden op het chassis
wordt hier met een frictiekoppeling op een schijf van gebakeliseerd
textielweefsel door de afstemknop aangedreven (éénknopsafstemming),
de schijf beweegt met een snaar de wijzer langs de afstemschaal, die
boven aan de tekening is aangegeven. De beide trimmers op de con
densatoren zijn elk met een afstemcondensator parallel geschakeld en
dienen om verschil in capaciteit bij te regelen. Tengevolge van het
verdraaien der stelschroeven wordt de plaatafstand verkleind of ver
groot en de capaciteit veranderd.
De vrije spanningen in afstemkringen.
De impedantie van een spoel en een condensator in serieschakeling
wordt gelijk aan de spoelweerstand, wanneer de inductieve en capacitieve spanning elkander opheffen. In fig. 404 is de spanning over de
spoel 80 V, over de condensator 60 V, terwijl de totale spanning 90 V
bedraagt. Dikwijls zijn echter de capacitieve en inductieve spanning
ieder voor zich veel groter dan de netspanning. Juist bij resonantie is
de ketenstroom groot t.o.v. de andere frequenties en ontstaat er dus
een grote krachtstroomverandering en een hoge e m k van zelfinductie.
De condensatorspanning is even groot als de e m kz, doch omdat ze
elkaar opheffen, kunnen ze onder bepaalde omstandigheden een hoge
waarde aannemen. Het zijn als het ware vrije spanningen.
Een afstemkring bestaat eveneens uit een inductiespoel en een con
densator. De antennestroom veroorzaakt in de spoel krachtstroomveranderingen en induceert een e m k. De inductieve spanning is bij
resonantie gelijk doch tegengesteld aan de capacitieve spanning eri
heft deze dus bij de zenderfrequentie op. Het zijn echter ook vrije
spanningen en ze kunnen een veel hogere waarde bereiken dan de
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antennestroom in een overeenkomstige spoel alleen kan veroorzaken.
De spanningen zijn in de keten tegengesteld (serieresonantie). Rooster
en kathode van de versterkerbuis worden echter tussen de verbindings
punten van spoel en condensator aangesloten en de spanningen hebben
in die punten dezelfde polariteit. Hoe hoger waarde de vrije spanningen
in de keten kunnen bereiken, des te hoger zal ook de signaalspanning
op het rooster van de h.f. buis zijn.

Als we de spoel en de condensator in fig. 404 parallel op het net aan
sluiten, kan de vrije spanning niet hoger worden dan de netspanning.
Hetzelfde heeft plaats bij de directe antennekoppeling. Hierbij is de
antenne direct aan de afstemketen verbonden. Het is beter de antenne
aan te sluiten op een aftakking van de spoel (fig. 409), of een antenne
spoel te gebruiken, die met de afstemspoel inductief is gekoppeld, zoals
in fig. 406, (inductieve antennekoppeling). Een condensator tussen
antenne en afstemspoel, een z.g. antennecondensator maakt het ontstaan
van vrije spanningen in de antennekring mogelijk, die de inductieve en
capacitieve spanningen in de roosterketen niet onderdrukken. De vrije
spanningen kunnen door een hoge spoelweerstand en hoge diëlectrische
verliezen in het isolatiemateriaal van de kring geen grote waarde
bereiken. Voor hét ontstaan van hoge vrije spanningen — of zoals men
zegt: een grote „spanningso p s 1 i n g e r i n g” — moeten we
dus spoelen met een lage weerstand en verliesarme isolatoren toepassen.
De fig. 406 en 407 geven ons twee schema’s voor h f versterking;
in fig. 406 is de antenne inductief met de eerste afstemketen ver
bonden, daarna volgt h f versterking in een penthode. De anode van
de h f buis is eveneens inductief verbonden met de tweede afstemkring.
De antenne in fig. 407 wordt via een koppelcondensator direct ver
bonden met de antennekring (directe antennekoppeling); de versterker-
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buis is een tetrode. De anodestroom van de h f buis vloeit door een
hf smoorspoel, (zie bladzijde 200, fig. 411) naar de anode, ter
wijl de anodewisselstroom via een koppelcondensator van 50—200 pF
naar de tweede afstemkring wordt geleid. De volumeregeling
door een regelbare kathodeweerstand staat ook in het schema.
Het aantal windingen van de antennespoel moet kleiner zijn dan dat
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Fig. 407.

van de afstemspoel (± j; ged.), want de antenne vormt met aarde een
vrij hoge capaciteitswaarde. tengevolge waarvan de resonantie (zie
bladz. 132) bij een lagere frequentie, dus grotere golflengte, optreedt.
In het schema voor hf versterking (hf versterkertrap) door een
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Fig. 409.

silentode volgens fig. 408 is een afgetakte antennespoel toe
gepast; de antenne wordt op ongeveer £ gedeelte van de afstemspoel
t.o.v. aarde verbonden, zodat slechts een klein gedeelte van de spoel
met de antenne een keten vormt. De eerste afstemkring is via een
koppelcondensator van ± 25 pF en een stopweerstand verbonden met
het rooster van de h f versterkerbuis; het stuurrooster krijgt n.r.s. door
een weerstand van 1 Mfi, geschakeld tussen rooster en aarde. Op deze
wijze vermindert de schadelijke invloed van de capaciteit van de h f
buis op de afstemkring. De aansluiting van de golflengteschakelaar is
aangegeven in de figuur.
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De geluidsregeling van de direct verhitte tetrode in fig. Vt4 ge~
schiedt door een regelbare gloeistroomweerstand van 65 Q.
Afgeschermde spoelen.
Vele fabrieken brengen afgeschermde spoelen in de handel; in fig. 410
zien we een spoel voor drie golflengtebanden (driebandenspoel).
De strooiing van de spoelen wekt in de metalen afscherming wervelstromen op, die zich verzetten tegen de oorzaak van hun ontstaan en
diis de strooivelden beletten buiten de spoel te treden. Zo kan
er geen inductiewerking tussen de spoelen van verschillende afstemkringen ontstaan.

De bovenste staalpoederkernspoel is voor de lange, de spoel rechts
onder voor de middengolf en de linkerspoel zonder kern voor de
korte golf. De spoelen zijn voor een korte-golfband van ± 15—51,80 m,
resp. 51—156 m en 105—309 m verkrijgbaar. Ze worden samengehou
den door twee plaatjes pertinax, waarop ook de soldeercontacten zijn
gemonteerd en in een ronde afschermbus geplaatst. Hf smoors p o e 1 e n worden in waarden van 0,05 tot 2 H in de handel gebracht
en meestal met gespatieerde schijfwikkelingen uitgevoerd, zoals fig. 411
aangeeft, d.w.z. als een cilinder met een aantal groeven, die ieder een
deel van de wikkeling bevatten.
Bovenaan zien we de soldeercontacten; de schroef geheel onderaan
.dient voor de montage op het chassis. Een h f smoorspoel laat de
gelijkstroom en de 1 f wisselstromen wel, de h f stromen echter
weinig of niet door en moet daarom een kleine eigencapaciteit bezitten. De tweebanden-afstemspoel (fig. 412) bevat twee
staalpoederkernspoelen, die met een messing beugeltje zijn gemon
teerd op een pertinax onderlegplaat, waarop zich ook de soldeercon
tacten bevinden. Achter de spoel is de aluminium afschermkap getekend.
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Golflengtebereikschakelaars.
Hiervoor gebruikte men vroeger enkelpolige schakelaartjes (zie
fig. 408, bladzijde 199), dikwijls door één as aangedreven. Fig. 413
stelt een universele golflengteschakelaar voor1) met drie standen; het
is een vierpolige driewegschakelaar. De verende contacten, waarvan
er één los is getekend, verbinden de middelste contactbanen met de
daaromheen liggende contactplaatjes door.
Zoals de figuur schematisch aangeeft, kan elk kwart deel van de

schakelaar een spoelstel bedienen, b.v. driebandenspoel in fig. 410,
bladzijde 200. De spoelen worden hier niet kortgesloten, doch in elke
stand wordt één spoel parallelgeschakeld met de afstemcondensator.
Het pijlknopje, dat in fig. 414 is afgebeeld, vindt toepassing voor
schakelaars met enige schakelstanden. Een gedeelte van een pakketof bankschakelaar zien we in fig. 415; de pertinaxplaat met de verende
contacten en soldeerlippen wordt tussen twee ringen op vierkante
staafjes gemonteerd. Het ronde plaatje pertinax op de platte as bevat
verscheidene strookjes metaal, die de veercontacten onderling door
verbinden. Zo kunnen die vele schakelverbindingen verkrijgen; een
nokkenschijf, vooraan op de tekening zichtbaar, zorgt voor de juiste
schakelstanden.
DRUKKNOPAFSTEMMING.
Schakelt men met drukschakelaars trimmers, die op bepaalde
stations zijn ingesteld, parallel aan de afstemspoel, dan wordt
*) Novocon.
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drukknopafstemming verkregen. De regelcondensatoren moe
ten vooraf in de nulstand worden geplaatst. Daar de trimmers door
temperatuurswisselingen op drift raken (ontstellen), vindt deze methode
weinig toepassing.

Mechanische drukknopafstemming.
Van de verschillende systemen voor drupknopafstemming zullen we
allereerst dé eenvoudigste behandelen, nl. die uit fig. 416. Het apparaat
bestaat uit een glazen afstemschaal, die in de figuur van ons
is afgekeerd; door weglating van een deel uit de metalen achterwand
zijn de zendernamen zichtbaar; het dikke streepje onder de naam geeft
de juiste stand voor de wijzer aan. Onder de schaal bevinden zich zes
drukknoppen met linialen, waarvan er één gedeeltelijk en één geheel is
weggelaten; een spiraalveer trekt de liniaal naar voren in de ruststand.
Drukt men op een der knoppen, in dit geval de vijfde van links, dan
brengt het segment op de liniaal de om twee horizontale tappen draai
bare plaat in een bepaalde stand. De segmenten zijn t.o.v. elkaar iets
gedraaid om het asje, dat zich door segment en liniaal bevindt en
plaatsen de plaat elk in een bepaalde stand; de schroefdraadeinden
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der drukknoppen zetten ze vast. De arm, die aan de plaat is bevestigd
(rechts in de figuur), draait via een tuimelaar de snaarschijf van de
handafstemming, de aandrijfas en de afstemcondensator in de juiste

.SP

stand. De condensator wordt door middel van een flexibele koppeling
(rubberplaat) aan de as bevestigd.
Het mechanisme, afgebeeld in fig. 417 1), bestaat uit negen z.g.
Erres 1939-’40.
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stoters, die bij het indrukken het hand-afstemmechanisme buiten wer
king stellen. Op de stoters bevinden zich verstelbare segmenten, waar
door een liniaal wordt gedraaid, die de regelcondensator in de juiste
stand brengt. Om de segmenten op de gewenste zenders in te stellen,
stemt men eerst af, verwijdert men de drukknoppen van de stoters,
draait de schroeven los, drukt de stoter in en zet de schroeven weer
vast. Op de stoters bevinden zich nokken. De stoters met een nok aan
de bovenzijde draaien bij het indrukken de voorste liniaal achterover,
een stoter met een nok aan de onderzijde wentelt de liniaal voorover en
een met nokken aan boven- en onderzijde brengt de liniaal in een verti
cale stand; de golflengteschakelaar wordt op deze wijze in een der
standen: korte-, midden- of lange golf gebracht. De drie linker stoters
dienen voor de middengolf, de rechtse voor de lange golf. de middelste
stoters* hebben geen segmenten en dienen voor golflengte-omschakeling
bij handbediening. Kortegolfontvangst kan alleen door bediening uit de
hand geschieden.
Bij het systeem van drukknopafstemming volgens fig. 418 1) heeft
men de draaicondensator vervangen door een schuifcondensator. Deze
bestaat uit twee spiraalvormig gewikkelde bekleedsels, die met een
uiterst geringe speling in elkaar kunnen schuiven; zo wordt de
capaciteit veranderd. De handbediening geschiedt hier door een support
met transporteur (de schroefdraad aan de bedieningsknop), dat met een
geharde stalen punt de condensatoras indrukt. De slaglengte bedraagt
voor een gehele golflengteband slechts 9 mm. Bij drukknopafstemming
drukt men met de hand een der toetsen in, die door middel van
schroeven met glasharde punten de aan de hoofdas bevestigde liniaal
naar achteren brengen en het geheel over een kleine hoek draaien. De
hefboom rechts van de as brengt de regelcondensator in de juiste stand.
De nokken onder aan de toetsen blijven bij het indrukken achter de
tuimelliniaal haken, tengevolge waarvan de pal uit de inkeping van het
bedieningsmechanisme wordt gelicht.
De veer achter de bedieningsknop drukt de schroefdraad en het sup
port naar voren; het mechanisme is dan buiten werking. Het instellen van
de drukknoppen op bepaalde zenders heeft plaats, als men na het indruk
ken de schroeven onder aan de toetsen zo draait, dat de golflengtewijzer
in de goede stand staat.2) De veren achter de schroeven heffen elke
speling op. Tijdens het draaien van de hoofdas verplaatst de linkerhefboom via een tuimelsysteem zonder speling de afstemwijzer langs de
achterzijde van de afstemschaal. De wijzer bestaat uit een getrokken
glazen staaf met een kern van gekleurd glas. De staaf werkt als lens
en projecteert door middel van een lampje de kern als een smalle streep
op de afstemschaal (parallaxvrije schaalaflezing). De voorste as draagt
') N.V. Philips Radio.
2) De juiste afstemming wordt met behulp van het afstemoog verkregen.
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aan weerszijden twee segmenten; ze zijn door twee stangen verbonden.
De toets voor de kortegolf heeft boven aan het achtervlak een nok.
die de onderste stang naar achteren drukt; de as draait nu met de
rechterhefboom de golflengteschakelaar in de kortegolfstand. De
middengolftoets is van achteren vlak; bij het inschakelen gaat de
onderste stang niet zo ver naar achteren en komt de golflengteschakelaar
in de middengolfstand.
Verder zijn er nog een aantal toetsen, die zowel voor midden- als
lange-golfinschakelaar kunnen dienen. Deze (de tweede van links)
bezit een draaibare plaat met haak, die. de bovenste stang naar voren
trekt en de golflengteschakelaar in de lange-golfstand brengt. De
onderste stang valt dan in de groef aan de achterzijde van de toets.
De plaat wordt met een schroef tegen de onderkant van de toets vast
gehouden. Draait men de schroef los, dan trekt de veer de plaat
terug, zodat de haak naar achteren draait en de bovenste stang niet
meer kan bedienen. De nok aan de plaat komt nu in de holte, drukt
de onderste stang naar achteren en brengt zo de golflengteschakelaar
in de middengolfstand. In de figuur zijn vier van de negen toetsen ge
tekend, waarvan er drie zijn ingeschakeld. Men kan echter niet meer dan
één toets tegelijk indrukken, want dan wentelt de tuimelliniaal
iets en schiet een reeds ingeschakelde toets onder invloed van de veer
terug. De drie rechtertoetsen hebben geen verstelbare schroeven en
dienen alleen voor het inschakelen van de golflengten. Bij deze toetsen
wordt de draaibare liniaal niet zo ver naar beneden gedrukt en na het
indrukken van de knop blijft de nok in de groef van de transporteur,
zodat het handbedieningsmechanisme niet buiten werking wordt gesteld.

s

Electrische drukknopafstemming.
De electrische afstemming, weergegeven in fig. 419 en in het schema
van fig. 420, geschiedt met behulp van een relais (em), een kortsluitinductiemotor (im) en een magneetschakelaar (sj. De inductiemotor
heeft vier polen, waarvan de tegenover elkaar liggende ongelijknamig
zijn (in tegenstelling met een normale vierpolige motor). De verticale
polen doen de motor linksom draaien; de horizontale veroorzaken de
andere draairichting. De rotor bevindt zich in de ruststand niet geheel
in het veld van de stator, maar wordt bij de bekrachtiging van de polen
tegen de druk van het veertje om de as naar voren getrokken. Daardoor
komt het kleine schijfje van de wrijvingskoppeling tegen de grote schijf,
drukt deze een eindje naar achteren en schakelt zo de klauwkoppeling
van de aandrijving van het afstemmechanisme uit. Men kan dan de
afstemcondensatoren niet meer met de hand bedienen. De afstemming
geschiedt nu electrisch. Het inschakelen van de motor in een bepaalde
richting heeft hier plaats door de drukknoppen en de tweedelige contactbaan voor motordraairichting. Deze bestaat in fig. 419 uit twee koperen
of zilveren rails, die tussen twee stroken isolatiemateriaal (b.v. pertinax)

1

207
zijn geklemd. De contactbaan kan zich heen en weer bewegen over
twee zeer licht lopende wieltjes en drijft met een snaar en snaarschijf
de tweedelige afstemcondensator aan. De snaar wordt op de juiste
spanning gehouden door een veer op de snaartrommel. De instelbare
contacten boven de contactbaan dienen voor het electrische afstemmen
op de langegolf, die eronder voor de middengolf. De contacten zijn
gemonteerd op een hardpapieren plaat. Voor het instellen op de gewenste
zender draaien we met een schroevedraaier de stelschroef aan de voor
zijde van de plaat; het messing cilindertje, dat in de holte van de contactZENDERSCHAAL
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veer rust, wordt dan naar voren of achteren getrokken en de contactveer
naai links of rechts over de contactbaan verschoven. De contactveren
voor de middengolf worden in omgekeerde stand gemonteerd t.o.v. de
iangegolfcontacten; ze zijn in de figuur nog even zichtbaar. De veren
vlak boven de wieltjes schakelen de motorspoelen zo lang in voor een
bepaalde draairichting, totdat het geïsoleerde stukje in het midden van
de liniaal op het ingeschakelde instelcontact komt. Het mechanisme
kan nu weer werken over een der andere instelcontacten. De inschakelcontacten achter de drukknoppen op de voorplaat, gemonteerd voor
de bevestigingsschroeven der instelcontacten, maken bij het inschakelen
direct contact ermede. De contactveren voor het inschakelen van de
lage golf zijn van onderen aan de achterzijde, die voor de kortegolf aan
de voorkant van de montageplaat verbonden door een railtje. De
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inschakelveren voor de korte golf en gramofoon (phono), aan de
rechterzijde van de montageplaat, hebben geen directe verbinding met
de motorspoelen, doch via een weerstand met de electromagneet. Men
kan de korte golf alleen met de hand afstemmen.
De plaat met drukknoppen wordt vóór die der contactveren gemon
teerd, zodat de knopjes bij het indrukken de inschakelcontacten sluiten
(let op de middelste knop en contactveer). De drukknoppen vallen
met het bredere gedeelte achter een z.g. sperliniaal. Het knopje springt
niet terug in de ruststand, voordat de liniaal is weggetrokken. De electro
magneet em drukt met een stangetje de sperlinialen voor de midden- en
lange golf naar boven. Het veertje onderaan het staafje op het anker
laat een geringe speling van de sperlinialen naar beneden toe. Bij het
. inschakelen van een tweede drukknop gaat eerst de sperliniaal een
eindje naar beneden en geeft de reeds ingeschakelde drukknop vrij;
deze springt onder de druk van de inschakelveer terug. De afdekplaat
voor de drukknoppen moet voor het regelen der instelbare contacten
worden verwijderd. De plaat dekt de gaten naast dé drukknoppen af
en bevat de namen van de zenders.
De magneet em schakelt tijdens het electrische afstemmen de luid
spreker uit met het in de figuur aangegeven contact (stille
afstemming).
Het magneetsysteem van de golflengteschakelaar (sK) vertoont enige
overeenkomst met een electrische schel. Als het anker is aangetrokken,
verbreekt de contactveer terzijde ervan de stroom en veert het weer
terug. Bij de heen- en weergaande bewegingen draait de pal aan het
anker het palrad in het rond. Op de contactbaan voor het palrad rusten
vier contactveren; ze staan in verbinding met de drukknoppen voor de
verschillende golflengtebereiken en phono. Het van de contactbaan
geïsoleerde stukje in de schakelwals maakt contact met de as en het
frame van de schakelaar; het schakelt de magneetspoel uit (sluit deze
kort) wanneer het onder één van de contactveren komt. De schakelaar
komt nu alleen nog in werking over één der andere contactveren op de
wals. Zo nodig bedient men de golflengteschakelaar met de hand.
Wanneer in het principeschema (fig. 420) de golflengteschakelaar
staat op ,,middengolf" zijn de derde, resp. vijfde en zevende drukknop
voor de middengolf. De eerste is dan b.v. voor phono, de tweede
voor korte en de vierde, resp. zesde en achtste voor de lange golf.
Men kan aan de hand van het schema gemakkelijker de werking
van het mechanisme nagaan dan volgens fig. 419. Wanneer een der
lange golfdrukknoppen wordt ingedrukt, vloeit de stroom door de keten.
Eén der sperlinialen, naar boven gedrukt door de electromagneet, houdt
de knop vast. De stroom gaat door de motor en de spoel van de golf
lengteschakelaar. De magneet draait de schakelwals, totdat het geïso
leerde gedeelte onder de veer rechts onder aan de contactbaan komt
(de veer is verbonden met de langegolfdrukknoppen). De stroom vloeit
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nu niet meer door de magneet en de onderste spoel van de motor staat
alleen nog in serie met het relais e,„. De kortsluitmotor heeft nu vol
doende koppel om het anker in te trekken en het afstelmechanisme in
werking te stellen. De contactbaan voor de motordraairichting gaat naar
beneden, totdat' het geïsoleerde gedeelte onder de betreffende contactveer komt en de stroom uitschakelt. Het anker van de electromagneet
e,„ veert terug, trekt de sperlinialen naar beneden (waardoor de inge
schakelde drukknop terugspringt) en schakelt de luidspreker in.
In fig. 420 was bij de stand van de golflengteschakelaar één der
middengolfdrukknoppen ingeschakeld en de wals zó gedraaid, dat deze
in de aangegeven stand kwam te staan.
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drukknoppen

golflengte schakelaar

Fig. 420.

Bij het indrukken van een der bovenste drukknoppen, nl. voor de
kortegolf en phono (de beide rechtercontacten in fig. 419), staan de
golflengteschakelaar en de magneet van de sperlinialen in serie met
de weerstand aangesloten op de spanningsbron. De stroomstoten van
de golflengteschakelaar zijn dus niet hoorbaar in de luidspreker.
In fig. 419 hebben we, om de onderdelen duidelijker te doen uitkomen,
verschillende gedeelten van het mechanisme wat uit elkaar getekend
en afgebroken. De geïsoleerde montageplaat is met de asjes der geleidewieltjes van de tweedelige contactbaan aan een chassis gemonteerd,
waaraan ook de afstemcondensatoren en de golflengtebereikschakelaar
zijn bevestigd.
Duidelijkheidshalve zullen we ook in deze figuur de stroomloop eens
nagaan. Van de aansluitklem rechts bovenaan vloeit de stroom door
de spoel van de golflengteschakelaar, over de schakelwals en de derde
van de vier contactveren daarop, via het middelste contact, het vijfde
van links der bovenste instelbare contacten, het rechtergedeelte van de
contactbaan, de rechtercontactveer, de horizonale motorspoelen en de
magneet em naar de aansluitklem bijna geheel links onderaan. De contactDiks, Radiotechniek — 4e dr.
14

=
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baan gaat naar rechts, totdat het isolatiestukje onder de vijfde veer van
links is gekomen.
DE DETECTIE.
In het radiotoestel moeten de antennestromen in 1 f stromen (audiofrequente stromen) worden omgezet; dit geschiedt door gelijkrichting
en heet detectie. Ter verduidelijking nemen we de in fig. 421
aangegeven proef: De beide buitenste klemmen van een potentiometer
worden op een wisselspanning aangesloten (b.v. een potentiometer van
3000 Q op 90 V spanning). Een der buitenklemmen en de middelste
klem verbindt men met een wisselstroomvoltmeter. Over de anode en
de kathode van een gelijkrichtbuis (hier indirect verhit met gloeidraad
voor netaansluiting) krijgt één klem van de meter verbinding met een
WISSE LSPANNINGSSCHOMMELINGEN

POTENTIOMETER

---

SCHOMMELINGEN VAN DE
GEL'JKGERICHTE WISSELSTROOM

Fig. 421.

klem van een gelijkstroomvoltmeter; de beide overige klemmen der
instrumenten worden direct met elkaar verbonden. De meetinstrumenten
moeten een hoge weerstand bezitten. De wisselstroomfrequentie be
draagt b.v. 50 Hz en wordt in de buis gelijkgericht; de gelijkstroommeter
wijst ongeveer evenveel spanning aan als het wisselstroominstrumenc.
Draait men de potentiometerknop rechtsom en linksom — laten we
zeggen 2 X per secunde —, dan tonen de meetinstrumenten aan, dat
zowel de wissel- als de gelijkspanning van nul tot maximum stijgen en
dan weer tot nul dalen. Door de gelijkrichting is de hogere frequentie
verdwenen, doch de lagere frequentie, die we met de potentiometer
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aan de netfrequentie toevoegden (het principe van de radiozender),
blijft als pulserende gelijkstroom bestaan. Op het hiervoor behandelde
principe berust de detectie, alleen zijn de frequenties bij radio-ontvangst
veel hoger.
>
Diode-detectie. Moderne radiotoestellen zijn met diode-detectoren uit
gerust, waarvan de schakeling in de fig. 422, 423 en 424 is aangegeven.
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Fig. 423.
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Fig. 424.

De afstemkring wordt in serie met een potentiometer van 0—500 kfi
(fig. 422) tussen anode en kathode van de gelijkrichtbuis aange
sloten. 1) De weerstand wordt geshunt met een condensator van 100—
200 pF, die de gelijkgerichte hf stromen (zie fig. 381, bladz. 179)
buiten de weerstand om voert; ook tussen de potentiometeraftakking
en de kathode moet een dergelijke condensator worden geschakeld. De
h f stromen ondergaan in de diode een gelijkrichting en veroorzaken
in de weerstand 1 f gelijkspanningsschommelingen, die in een ver
sterker kunnen worden versterkt. De potentiometer kan dan tevens
voor sterkteregeling dienst doen.
In fig. 423 is de diode parallelgeschakeld met de afstemketen. De
stroomimpulsen, die niet door de diode worden doorgelaten, gaan via
de condensator en de potentiometer naar een lf versterker (fig. 424).
Voor radio-ontvangers met één trap hoogfrequentversterking is de
diode-detectie over het algemeen te ongevoelig. Men past daarvoor dan
ook andere detectiemethoden toe, die in de figuren voor trioden zijn
aangegeven en wel:
le. Anode-detectie. Hierbij wordt de n.r.s. zo hoog gekozen, dat de
anodestroom practisch nul is (fig. 425). Wanneer de afstemkring het
rooster minder negatief maakt, wordt de anodestroom groter (fig. 426),
doch bij een sterker negatief rooster kan de anodestroom zo goed als
niet verminderen (fig. 427); er treedt gelijkrichting in de anodeketen
— anode-detectie — op en er ontstaat een laagfrequente anodestroomverandering.
2e. Roosterdetectie. Wanneer we de zuiger van de pomp volgens
*) Soms schakelt men de potentiometer in serie met een condensator van
10 000 pF parallel aan een weerstand tussen kathode en aarde.
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428 uittrekken, zal de klep zich sluiten en, bij voldoende trek
de zuiger, de zuigkracht (negatieve spanning) in de cilinder groot
Bewegen we de zuiger in de tegenovergestelde richting (fig. 429),
zal bij een kleine druk op de zuiger het water reeds wegvloeien;
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Fig. 425.

Fig. 426.

Fig. 427.

er is bijna geen druk in de cilinder. Door de ventielwerking van de klep
kan er slechts negatieve spanning ontstaan. De roosterdetectie berust op
een dergelijk principe. Het stuurrooster wordt over een weerstand van
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Fig. 429.

1 Mfi (lekweerstand) met de kathode verbonden, zodat het dezelfde
potentiaal heeft (fig. 430) Ook wordt het rooster bij direct verhitte
buizen via de weerstand verbonden (fig. 432) met de positieve zijde
van de gloeidraad, zodat het rooster een kleine positieve voorspanning
krijgt. Wannéér het rooster van de afstemkring een positieve lading
toegevoerd krijgt, vloeit er een stroom door de keten, rooster - kathode
en lekweerstand (roosterstroom) en valt de lading weg (zie fig. 431).
Het rooster kan wel negatief worden, want bij een negatieve lading
van het rooster ontstaat er geen roosterstroom (fig. 432, vergelijk fig.
428). Bij roosterdetectie kan het rooster wel negatief, echter niet posi
tief worden; de door de positieve voorspanning vrij hoge anodestroom

!
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kan wel kleiner worden dan de ruststroomwaarde (fig. 432) doch niet
groter (fig. 431) en pulseert volgens de ontvangen lage frequentie.
Het spanningsverschil en de roosterstroom ontwikkelen in de lekweerstand een zeer gering vermogen, doch onttrekken dit aan de vooraf
gaande kring. De vrije spanningen van het gewenste signaal worden
dan gedempt, d.w.z. ze kunnen niet zo hoog worden, als bij andere
detectiemethoden. Dit verschijnsel heet demping. De demping verzwakt
het gewenste signaal t.o.v. de andere signalen. Daarom is de selectiviteit
bij roosterdetectie geringer dan bij anode-detectie.
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Fig. 432.

De detectorbuis is bij roosterdetectie gevoeliger dan bij anode-detectie,
want de buis werkt 1) na de gelijkrichting door het rooster als versterker:
anode-detectie geeft een betere geluidskwaliteit, omdat de detector met
n.r.s. werkt en door de lage rustsroom in staat is groter anodestroomveranderingen te geven, dus sterke signaalspanningen onvervormd te
verwerken.
Voor beide detectiemethoden vinden ook tetroden en h f penthoden
toepassing (zie fig. 436). Achter een triode-roosterdetector kan men
transformatorversterking toepassen bij tetroden, penthoden en bij anodedetectie slechts versterking met weerstandskoppeling.
DE KRISTALONTVANGER.
De kristalontvanger ontleent zijn naam aan de kristaldetector,
die er bij wordt toegepast. Stoffen als: loodglans of galena, (een
verbinding van zwavel en lood), carborundum, zincite, koperpyriet,
enz. hebben de eigenschap de stroom slechts in één richting door te
laten. Ze kunnen als gelijkrichters voor zeer kleine stromen worden
toegepast. De in fig. 433 afgebeelde ontvanger is met een silicondetector uitgevoerd. Het kristal wordt in een schroefdop geklemd en
aangeraakt door een licht zilveren veertje. De afstemspoel voor twee
gölflengtebanden is gewikkeld om een pertinax koker van 5 cm middel
lijn en bevat 80 windingen voor het middengolfgebied en 200 windingen,
Tussen rooster en afstemkring moet echter een zg. roostercondensator zijn
geschakeld omdat anders de afstemspoel de lekweerstand kortsluit.
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die met de eerste dienst doen voor de lange golf. De afstemspoel is
tussen antenne en aarde geschakeld, parallel er mede zijn de afstemKOST-LANG SCHAKELAAR

KRlSTALDETECTCW

HOOrOTELEfCCrj

AARDE

HEGELCONDENSAIOR

ersTEMSPCD.

condensator en de 1 f kring, bestaande uit detector en hoofdtelefoon,
geschakeld. De laatste is geshunt door een condensator van 1000 pF.

welke de h f stroomvariaties, die er na het gelijkrichten nog overblijven,
naar aarde afleidt. De aansluiting van de golflengteschakelaar op de
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afstemspoel komt in de figuur duidelijk naar voren; bij kristaltoestellen
voor één golfbereik kan de schakelaar vervallen. De hoofdtelefoon is
hier in kunsthars uitgevoerd. De telefoonspoeltjes hebben een weer
stand van 1000 9. per stuk.
Als toepassing van de variometer geeft fig. 434 ons een eenvoudige
kristalontvanger. De afstemkring bestaat uit twee spoeltjes met inwen
dige diameters van 55 resp. 35 mm en 50 resp. 70 windingen. De kleinste
spoel is'door middel van eenvoudige askussens (bestaande uit een buscontact met een passend asje (zie fig. 434b) in de grote spoel draai
baar; dit is dus de variometer. De spoeltjes worden op houten vormen
(mallen) gewikkeld, bestaande uit twee dunne plankjes met een dikkere
er tussen. De mal is op vier plaatsen ingezaagd, zodat men na het wik
kelen de spoel door touwtjes kan bijeenhouden. In fig. 434c is de mal
uit elkaar genomen; men kan de spoel van het binnenste plankje schui
ven. De spoelen worden op enkele plaatsen met plakband omwikkeld,
in verliesvrije was gedrenkt, of met verliesvrije lak bestreken.
TWEEKRINGSONTVANGER.
Een zeer eenvoudig tweekrings-ontvangtoestel met diode-detectie
zien we in fig. 435. De staalpoederkernspoelen zijn duidelijkheidsLUIDSPREKER AANSLUITING
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Fig. 435.

halve uit de afschermbussen gelicht. Het voedingsapparaat voor dubbele
gelijkrichting is op de reeds besproken wijze geschakeld.
Het radiogedeelte bevat een h f versterkertrap met een buis E F 9
en een buis EBL 1, waarvan men het duo-diodegedeelte gebruikt voor de
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detectie (de tweede diode aarden of met de eerste doorverbinden) en
hét pentodegedeelte voor de eindversterking.
In de tekening zijn de verbindingen voor de gloeistroom en de netschakelaar van de transformator niet aangegeven.
Antenne- en roosterkring van de h f versterkerbuis zijn beide inductief
met de eerste afstemkring verbonden. De tweede afstemkring is in serie
met de anode van de h f buis geschakeld; de spoel wordt met de posi
tieve pool, de afstemcondensator met aarde verbonden. De + pool van
de spoel moet men via een condensator van 10 000 pF aarden. De
anodeketen van de h f versterkerbuis en de afstemkring van het diodegedeelte van de E B L 1 zijn inductief met elkander gekoppeld. Het
h f filter in de diodeketen bestaat uit een vaste en een regelbare weer
stand (volumeregelaar), die met een condensator van 100 pF zijn
geshunt. Het rooster van de penthode is door een weerstand van
1 Mn' geaard en via een condensator van 0,1 ^F verbonden aan de
aftakking van de volumeregelaar. Het verdient aanbeveling, aan de
luidspreker een filter, bestaande uit een weerstand van 20 000 Q in
serie met een condensator van 10 000 pF parallel te schakelen. Het
toestel is zeer eenvoudig te bedienen, want de afstemcondensatoren
zijn met elkaar gekoppeld (éénknopsafstemming); terugkoppeling wordt
bij dioden nooit toegepast; combineert men de schakelaar en de volume
regelaar met elkander, dan heeft de ontvanger slechts 2 bedienings
knoppen. Bij toepassing van staalpoederkernspoelen moet St — 75,
S2 — 50, S3 — 75, S4 — 50 en S5 ± 15 windingen van h f litze bezitten.
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TERUGKOPPELING.
Wil de demping b.v. bij roosterdetectie verminderen, dan moeten
de vrije spanningen in de roosterafstemspoel groter worden. Dit bereikt
men door in de anodeketen van de detector een z.g. terugkoppelspoel
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Fig. 437.

te schakelen en deze dicht bij de roosterspoel van de detector te brengen
(fig. 432). De detector richt een gedeelte van de h f stromen gelijk.
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Het overige deel induceert nu via de terugkoppelspoel in de roosterspoel
een e m k die, bij het juiste aantal windingen en een goede schakeling
van de terugkoppelspoel t.o.v. de roosterspoel, de spanningsopslingering
weer groter maakt. Men noemt dit dempingsreductie door .terugkoppe
ling. De ontvangst wordt door terugkoppeling sterker en dit zal des te
meer het geval zijn, naarmate men nauwkeuriger heeft afgestemd op een
zender. Het lijkt dan, alsof de terugkoppeling de selectiviteit groter
maakt. De sterkte van de terugkoppeling kan men regelen door de af
stand van terugkoppel- en roosterspoel groter of kleiner te maken of
de invloed van de terugkoppelspoel door een potentiometer te verande
ren, zoals in fig. 432. Bij de potentiometer in fig. 437 wordt een
cirkelvormige schijf door een aan de bedieningsknop verbonden excen
triek over de weerstandsstrook gewenteld. Zo ontstaat er een goed
contact.
Fig. 436 geeft de terugkoppeling volgens Reinartz weer, toegepast bij
een roosterdetector; de koppelspoel is hier vlak naast de roosterspoel
opgesteld en enerzijds met aarde verbonden. De sterkte van de terug
koppeling wordt veranderd door een tussen anode en terugkoppelspoel
geplaatste regelbare condensator (300—500 pF). Om de h f stromen
te beletten door de achter de detector geplaatste telefoon of versterker
te vloeien, schakelt men een h f smoorspoel in serie met de anodekring.
De kat-hodeweerstand in deze figuur dient alleen voor de weergave
van gramofoonplaten.
De condensator laat de h f stromen wel, doch de gelijkstroom en
de 1 f stromen niet door, terwijl de smoorspoel de gelijk- en 1 f
stroom doorlaat en de h f stroom tegenhoudt. Als terugkoppelcondensatoren vinden condensatoren met een isolatie van mica, celluloid (fig.
439) of pertinax (zie fig. 438), z.g. schijfcondensatoren, toepassing.
PEPTINAX
VUST

Fig. 438.
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Fig. 441.

Bij diode-detectie kan geen terugkoppeling worden toegepast; vele
moderne radiotoestellen met roosterdetectie bezitten eveneens geen
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terugkoppeling, omdat de gebruikte h f penthoden reeds een voldoende
versterking geven.
Het windingstal van de terugkoppelspoel is afhankelijk van de toe
gepaste detectorbuis en wordt meestal 4 X zo klein genomen als de
roosterspoel. Kiest men een te grote terugkoppelspoel of brengt men
haar te dicht bij de afstemspoel (te sterke koppeling), dan worden de
geïnduceerde spanningen op het rooster zeer groot, izen negatieve
roosterlading verkleint nu bij anodedetectie de anodestroom wel, ter
wijl bij roosterdetectie een positieve lading op het rooster kan ont
staan, die de anodestroom doet toenemen. De buis richt nu de h f
wisselstromen niet meer gelijk doch versterkt ze, hetgeen weer een
grotere stroom in de terugkoppelspoel en roosterspanning veroorzaakt.
De detectorbuis wekt dus zelf hf wisselstromen op (genereren)
en wel in dezelfde frequentie als de. ontvangen zenderstroom en deze
zelf opgewekte trilling zal direct of, bij gebruik van een h f triode, via
deze buis door de antenne worden uitgezonden (uitgestraald) en de
nabijzijnde radiotoestellen storen. Het gebruik van stra
lende ontvangers is bij de wet verboden.
De straling via de antenne wordt voorkomen door toepassing van
hf buizen met schermrooster (penthoden, tetroden e.d.). Het schermrooster belet aan de door te sterke terugkoppeling veroorzaakte h f
wisselstromen over de anode en het rooster van de h f buis de antenne
te bereiken (vandaar de naam!).
Van de afstemspoel in fig. 440 is de bovenste spoel voor de mid
dengolf, de middelste voor de terugkoppeling en de onderste voor de
lange golf bestemd; de spoelmiddellijn is ± 55 mm.
Bij de kathodeterugkoppeling, volgens fig. 441, is de koppelspoel
parallel met een regelcondensator tussen de kathode van de detector
buis en aarde geschakeld. De h f anodestroom wordt hierbij ook induc
tief op de roosterspoel overgedragen. De regelcondensator dient ter
verandering van de terugkoppelsterkte.
DE BOUW VAN EEN TWEETAL ONTVANGTOESTELLEN
MET TWEE AFSTEMKRINGEN.
In fig. 442 zien we een ontvanger voor montage op een grondplank
(z.g. bodemmontage). Het verdient aanbeveling op de plank een alumi
nium of zinken afschermplaat te bevestigen. Het toestel bevat drie
penthoden en. wel Bt als h f versterker, B2 als schermroosterdetector
en B3 als eindpenthode. De antenne is via een antennecondensator Ct
van 300 pF gekoppeld met de eerste afstemketen, bestaande uit: de
middengolfspoel Sï met ca. 80 w, de langegolfverlengspoel met ong.
200 w en het voorste deel C2 van de dubbele afstemcondensator. De
spoelen zijn gewikkeld op een hardpapieren buis van 5 cm middellijn. De
golflengteschakelaar L-K sluit in de m g stand spoel S2 kort. De h f tril-
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lingen worden door de verbindingsdraad aan de bovenzijde van Sj en C2
op het stuurrooster van de h f versterkerbuis overgedragen en in de
buis versterkt. De anodeketen wordt gevoed uit het p.s.a. door een
h f smoorspoel S3 (eventueel een spoeltje van ± 3000 w op een kokertje
van 3 cm middellijn). De h f stromen gaan over de koppelcondensator
C5 van ca. 100 pF naar de tweede afstemkring S^-S^Cq. De spoel
S5 wordt door de golflengteschakelaar gelijk met So kortgesloten. Tussen
de afstemkring (de bovenzijde van S4) en het rooster van de detector
zien we in de figuur de roostercondensator C7 van 200 pF. De rooster,NET
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Fig. 442.

lekweerstand R3 van 1 a 2 Mfi verbindt het rooster met de kathode.
De anodestroom van de detector gaat over de terugkoppelspoel S3 en
de anodeweerstand R5 van 200 kfi naar de +pool van de voedingsbron.
Het spoeltje bevat ca. 30 w op een kokertje van 3 cm middellijn en is
in de figuur boven S4 getekend. Het bevindt zich in normale toestand
tussen S4 en S5 op een draaibaar asje, dat door gaatjes in het hardpapier is gestoken. Het beugeltje aan het asje wordt na de montage om
het kokertje gebogen en neemt dit bij het draaien mede.
De h f trillingen in de anodekring worden door de terugkoppelspoel
weer overgedragen op de roosterketen van de detector en nogmaals
versterkt. De condensator C9 (500 a 1000 pF) leidt de h f stromen
naar aarde en belet ze om in het 1 f versterkergedeelte van de ontvanger
te komen. De koppelcondensator van 10 000 pF en de roosterstopweerstand van 10 000 O voeren de 1 f stromen naar het stuurrooster van de
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eindpenthode. De anodestroom van de eindbuis gaat van de voeding over
de luidspreker naar de anode van de penthode; de anodestroomvariaties
brengen de luidspreker in werking.
De schermroosterspanning van de h f buis wordt verkregen met een
weerstand R3van ca. 50 000 Q. De detector heeft, wegens de weerstandskoppeling een schermroosterweerstand R4 van 500 kQ. Beide schermroosterspanningen worden afgevlakt door inductievrije condensatoren
van 0,1 /xF (C3 en C3). De schermroosterspanning van de eindbuis
wordt verkregen voor buizen met lagere schermroosterspanning dan
de anodespanning, via weerstand R9 van ca. 10 000 Cl en afgevlakt door
een condensator C12 van ongeveer 2 /xF. Deze weerstand geeft ook
de stroom af voor de h f buis en de detector. Voor buizen met een
schermroosterspanning, gelijk aan de anodespanning, takt men op de
volle plaatspanning. af, dus op Cl3.
De n.r.s. van B^ en dus de ontvangsterkte zijn regelbaar met de
weerstand van 0—500 kQ (volumeregelaar) R2. De minimale waarde
van de n.r.s. is begrensd door R,; deze weerstand heeft een waarde
van 200 a 600 Q, al naar het toegepaste huistype. De inductievrije
condensator C4 van 0,1 fxF leidt de h f trillingen van het spanningsverlies in de weerstanden naar aarde af. De detector heeft geen n.r.s.
en men kan de kathode van de detectorbuis direct met de metaalplaat
op de grondplank verbinden. Voor de n.r.s. van een direct verhitte
eindbuis wordt de middenaftakking van de gloeistroomwikkeling en
dus de kathode van de eindbuis door een kathodeweerstand Rs ver
bonden met de negatieve pool van de voeding en met aarde. De waarde
van de weerstand is gelijk aan de n.r.s. gedeeld door de anodestroom
plus de schermroosterstroom (voor een C 453 b.v. 1000 Q). De electrolytische afvlakcondensator Cu moet een waarde hebben van 25 /xF. De
afvlakking van het plaatspanningsgedeelte geschiedt in dit toestel met
twee condensatoren van ten minste 4 /xF (C13 en C14) en de weerstand
R10 van ca. 2000 Q. De weerstand vervangt de gebruikelijke smoorspoel.
De anoden van B4 zijn met de uiteinden van de h s wikkeling op de
transformator van 2 X 250 of 2 X 300 V verbonden. De gloeidraad
van de ventielbuis, verbonden met de 4 V wikkeling, vormt de -f pool
van het p.s. gedeelte. We verbinden de betreffende klem van de huis
houder met het soldeercontact van de afvlakcondensator C14, dus aan
R10. De drie linkercontacten van C12, 13 en 14 worden tezamen met
de middenaftakking van de h.s. wikkeling geaard.
De onderdelen van de ontvanger in fig. 443 zijn op een metalen
chassis gemonteerd. De luidspreker van dit toestel is met een klein klank
bord aan de voorzijde van het chassis bevestigd en heeft electrische be
krachtiging. Van de speciale ventielbuis voor dubbele gelijkrichting met
gescheiden kathoden zijn de beide anoden parallelgeschakeld; één der
kathoden is verbonden met de bekrachtiging van de e.d.-luidspreker.
De bovenste condensator van 8 /xF van Cl0 vlakt de spanning af. De
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andere kathode voedt het toestel met weerstand RT en de twee overige
condensatoren van 8 /xF van C10 als afvlakfilter. De ontvanger heeft
geen voedingstransformator. De gloeidraden der vacuumbuizen (buizen
voor serievoeding) zijn in serie met elkaar en de regelbuis B5 op het
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net aangesloten (directe netvoeding). Men kan het ontvangtoestel zowel
op wisselstroom als op een gelijkstroomnet aansluiten. In het laatste
geval laat de gelijkrichtbuis, bij de juiste polariteit, de gelijkstroom
zonder meer door. Het verdient daarom aanbeveling een stopcontact
met onverwisselbare contacten te gebruiken.
Voor de h f versterkerbuis Bj komt in aanmerking b.v. de C F 3,
voor de detector B2 de C F 7, voor de eindbuis de C L 2, resp. CL4
of C L 6 en voor de gelijkrichter de C Y 2. Bij een 220 V net wordt
dan B5 een regulatorbuis Cs; voor een net van 110 V gebruiken we de
C10. Deze buizen zijn uit de 200 mA gelijkstroom/wisselstroombuizenserie (G/W serie). De gloeispanning der hf buizen uit de G/W serie
bedraagt 13 V, die van de eindbuis, naar gelang van het type (C L 2, 4
of 6) 24, 33 of 35V. Bij gebruik van deze serie moet voor de eindpenthode de roosterverbinding van R5 en C7 aan de top van de buis
komen. In het schema is voor de tweede buis anodedetectie toegepast,
vandaar de kathodeweerstand R3 (ca. 3000 9.) en de electrolytische
condensator van 25 /xF. In de figur valt nog op de schakeling van de
volumeregelaar Rj.. Het onderste contact is' verbonden met de antenne.
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Draaien we de weerstand terug, dan neemt de n.r.s. van de h f versterkerbuis toe; tevens wordt het gedeelte van de weerstand tussen antenne
en aarde kleiner en neemt de ontvangsterkte af. Op deze wijze werkt
de volumeregeling beter dan bij de gebruikelijke schakeling. Voor de
toonregeling is parallel aan de l.s. transformator een condensator Cs
van 10 a 20 000 pF geschakeld en parallel hieraan een condensator van
dezelfde waarde in serie met een regelweerstand Rg van 0—20 k£).
Het chassis moet bij de verbindingsdraad tussen B5 en S aan het
net worden verbonden. De aanraking van het chassis is dus gevaarlijk
en we mogen het ook niet direct aarden, doch slechts via een conden
sator van b.v. 10 of 50 000 pF. Men houde bij het plaatsen in een kast
goed rekening met het eerste. De onderdelen op de voorzijde van het
chassis moeten b.v. terdege ervan worden geïsoleerd.
De spoelen zijn aangegeven met kruiswikkeling (honingraat), het aan
tal windingen komt ongeveer overeen met de spoelen in fig. 442; voor
het windingstal van S3 kieze men het gemiddelde tussen S4 en S5 of
bepale het aantal proefondervindelijk. De afstemcondensator staat boven
het chassis doch kan het beste op het frame voor B, en B2 worden
gemonteerd.
Het is niet noodzakelijk nog verder in te gaan op de schakeling. De
lezer kan op dezelfde wijze als hier voor fig. 442 is gedaan de stroomloop volgen van antenne tot luidspreker, van de voedingsbron tot de
verschillende buiselectroden, enz.
VEILIGE NETAANSLUITING VAN RADIOTOESTELLEN
EN VERSTERKERS.
De radiobezitter moet zijn toestel kunnen openen om zo nodig een
nieuwe buis voor een defecte in de plaats te zetten. Hij mag dat niet
doen als het toestel onder spanning staat.

Mil
Fig. 444.
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Fig. 445.

Men sluit soms de achterzijde van het toestel af met een plaat triplex
met één of meer gaten; de plaat is bespannen met doek.
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Zo’n afsluiting houdt het toestel weliswaar vrij van stof, doch biedt
niet voldoende veiligheid tegen het aanraken van onderdelen, die onder
spanning staan; het doek kan immers gemakkelijk scheuren. Vele
toestelfabrikanten passen een kartonnen plaat met perforatie toe. Een
stevige plaat geperst karton biedt groter veiligheid, doch houdt het stof
niet zo goed tegen als doek. Men brengt er tevens verschillende aan
wijzingen als „antenne”, „aarde”, enz. op aan. Metalen werveltjes
houden de afscherming op haar plaats, zie fig. 444, en maken het ver
wijderen gemakkelijk.
Het toestel heeft, evenals alle andere verbruikstoestellen, twee contactpennen. De speciale buscontactstop wordt met twee beugeltjes in
een gat van de achterplaat gemonteerd. Mèt de plaat verwijdert men
de contactstop van de pennen en maakt men het toestel spanningsloos
(fig. 445). Bij de beproeving van de ontvanger gebruikt de radio
technicus een ander aansluitsnoer of schroeft de
contactstop van de ach
terplaat los, zoals fig. 446
weergeeft.
Natuurlijk
y
kan de eigenaar van het
toestel hetzelfde doen,
maar de gevolgen zijn
dan voor zijn verant
woording. In kasten met
/
een opklapbaar deksel,
zoals bij sommige versterkers, brengt men, zo
Fig. 446.
nodig, aan de binnenzijde
van het deksel een pen-contactstop aan. Is het deksel gesloten, dan
sluiten de contactpennen in de buscontacten van het toestel. Het op
klappen van het deksel maakt het toestel spanningsloos.
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ANTENNES VOOR STORINGSVRIJE ONTVANGST.
Om de radio-ontvangst te vrijwaren van storingen, veroorzaakt door
stofzuigers, electrische trams, motoren en medische apparaten, moet men
de storingen van twee kanten beletten het toestel binnen te komen:
le. via de antenne, 2e. over het electriciteitsnet. In fig. 447 zien we
een storingsvrije antenne afgebeeld, nl. een T-antenne, die aan weers
zijden door verliesvrije glasisolatoren is geïsoleerd. De aftakking naar
beneden vindt plaats in een openschroefbare isolator, waarin zich tevens
een h f transformator bevindt. Wanneer deze antenne als z.g. d i p o o 1
wordt geschakeld, heffen de storingen in de beide antennehelften elkaar
ook bij de korte-golfontvangst op. Een dipool-antenne bestaat uit twee
L-antennes, waarvan de verbindingsleidingen naar het toestel zich
naast elkaar bevinden en waartussen de afstemkring van de ontvanger
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is geschakeld. Voor gebruik als T-antenne geeft fig. 448 de schake
ling weer; fig. 449 die voor een L-antenne. De zakleiding. (zie ook
fig. 30), moet in capaciteitsarme (anti-storings-) kabel zijn uitgevoerd;
die in fig. 447 bestaat uit een dunne met zijde geïsoleerde koperHf. TRANSFORMATOR
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Fig. 449.

Fig. 451.

draad, waaromheen zich een losse touwomvlechting bevindt. Hierom
heen is een rubbermantel geperst, omgeven door een koperdraadomvlechting; de capaciteit van de antennedraad t.o.v. de kopermantel is
zeer klein, zodat er weinig verlies is; de metalen omvlechting voor
komt de ontvangst van storingen. Als extra-isolatie en waterdichte
afsluiting heeft de kabel nog een rubbermantel.
Bij de anti-storingskabel in fig. 452 bestaat
de isolatie uit een papieren koord, omwikkeling
met papier, daaromheen de metalen afscher
ming en een waterdichte isolatieomvlechting.
Ook staafantennes worden veel toegepast; fig.
451 laat ons de bevestiging aan een schoor-

Fig. 452 ')

Fig. 450.

steen zien. De antennekabel wordt door de onderste buis naar het ontN.V. Philips Radio.
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vangtoestel gevoerd; -de isolator in het midden dient tevens als eindsluiting en tot afscherming van de h f transformator. Isoleert men de
onderste buis van de bevestigingsbeugels, dan kan de antenne ook als
dipool worden gebruikt. Om antenne en ontvanger tegen overspanning
te beveiligen, is het gebruik van een overspanningsveiligheid noodzakelijk. Meestal monteert men tussen antenne en aarde een edelgas-veiligheid (fig. 452), bestaande uit een glazen isolator met porseleinen
afsluitkap. In de isolator bevindt zich de edelgaspatroon, die bij overspanning de stroom naar de aarde doorlaat. Voor storingsvrije antenneinstallaties zijn er afgeschermde overspanningsbeveiligingen met een of
twee patronen in de handel.
STORINGSFILTERS.
Om de storingen, die over het electriciteitsnet het ontvangtoestel
binnenkomen, tegen te houden, maakt men gebruik van storingsfilters.
Een dergelijk filter, bestaande uit twee h f smoorspoelen en een
AAROE

dubbele condensator, is in fig. 453 afgebeeld. De storingen, waarom
het hier gaat, zijn h f wisselstromen, veroorzaakt door de vonkjes aan
collectoren, stroomonderbrekers, enz. van electrische apparaten. Ze wor
den door de smoorspoelen tegengehouden en via de condensatoren naar
aarde afgeleid. De condensatoren (zie de fig. 459 en 460) worden in
serie op het net aangesloten, terwijl de middenaftakking geaard is; ze
moeten geschikt zijn voor 1500 V wisselspanning, omdat ze voortdurend
in verbinding staan met het net. Fig. 456 toont ons de schakeling
van het filter volgens fig. 453; de verbinding van de condensatoren
op de h f smoorspoelen heeft meestal aan de toestelzijde plaats, doch
kan ook aan de kant van het electriciteitsnet geschieden. In sommige
radiotoestellen worden storingsfilters toegepast, die alleen uit h f
smoorspoelen bestaan (fig. 455). Deze zijn op enige afstand van
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
15
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elkaar als z.g. honingraatspoelen op een pertinax koker gewikkeld. *)
Een uitstekende oplossing voor het vermijden van radiostoringen is
die, welke in verscheidene landen wordt toegepast, nl. het wettelijk
voorschrift om apparaten, die radiostoring veroorzaken, te voorzien
van een storingsfilter. Dit kan een filter zijn, dat over het verbruikstoestel wordt geschakeld (fig. 453), doch meestal is een dubbele con
densator (fig. 454), verbonden aan de borstels van de motor (zie
fig. 459), of tussen de klemmen van de stroomonderbreker, voldoende.
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Fig. 456.

Fig. 459.
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De h f stromen, door de vonken opgewekt, gaan via het verbindings
punt van de condensatoren naar aarde en kunnen zo de radiotoestellen
niet bereiken. Ook past men wel drie condensatoren toe, geschakeld
volgens fig. 460.
Luchtstoringen, veroorzaakt door onweders, kunnen op de hiervoor
omschreven wijze niet worden vermeden. Omdat de radio-uitzendingen
tegenwoordig over zeer sterke zenders plaats hebben, ondervindt men
van luchtstoringen in de nabijheid van deze zenders niet meer zoveel
hinder als vroeger.
HERHALING.
Overbrengen van h f stromen.
1. Hoe heten de wisselstromen, die door de zender worden opgewekt
en welke eigenschappen bezitten ze?
2. Geef een korte beschrijving van de voortplanting der radio
frequente stromen door de aether.
3. Wat verstaat men onder de golflengte?
4. Wat weet ge van golflengte en frequentie?
5. Bepaal de golflengte bij een frequentie van 400 kHz.
6. Idem voor 1200 kHz.
7. Met welke frequentie zendt een radiostation uit, als de golflengte
1200 m bedraagt?
8. Idem voor een golflengte van 360 m.
9. Op welke wijze worden de laagfrequente stromen op de h f wis
selstromen gemoduleerd?
J) Fig. 455 heeft twee Reinartz’ wikkelingen.
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10. Hoe zijn de golflengtebanden der Europese omroepzenders in
gedeeld?
Ontvangantenne.
11. Maak een beschrijving van een eenvoudige antenne-aanleg.
12. Welke isolatoren en huisinvoeringen zijn de beste?
13. Waarom moet een aardleiding geïsoleerd zijn?
14. Hoe moet een aardverbinding worden uitgevoerd?
15. Welk type overspanningsbeveiliging is het beste?
Afstemming op een zenderfrequentie.
16. Beschrijf de constructie en de werking van een afstemcondensator.
17. Bepaal uit de golflengtelijst de condensatorcapaciteit voor af
stemming op een zender van 900 kHz bij een spoel van 200 /xH.
18. Idem voor afstemming op 600 kHz met een spoel van 200 /xH.
19. Doe hetzelfde voor een golflengte van 500 m (L = 200 juH).
20. Wat is huideffect en welke draad gebruikt men voor afstemspoelen?
21. Waarom moet de weerstand van een afstemspoel zo klein moge
lijk zijn?
22. Welk type afstemspoelen is het beste en waarom?
23. Noem enige verliesvrije isolatiestoffen en, voorzover bekend, de
samenstelling.
24. Waarom bezitten k g spoelen geen ijzerpoederkern?
25. Wat weet ge van het verband tussen capaciteit en condensatoroppervlak?
I

!
!
;

Hoogfrequent versterking.
26. Welke buizen komen in aanmerking voor h f versterking?
27. Hoe worden de schermroosterweerstanden meestal uitgevoerd?
28. Waarom brengt men op de moderne h f versterkerbuizen een
laag metaalverf aan?
29. Om welke reden is bij h f penthoden het stuurrooster aan de
top geconstrueerd?
30. Wat is een varipenthode, wat een silentode?
31. Wanneer heeft een hf penthode of tetrode een meelopende
schermroosterspanning?
32. Hoe is het stuurrooster van de tetrode in fig. 399, bladz. 193
geconstrueerd?
33. Wat verstaat men onder electronenbundeling?
34. Aan welke electrode is de metaalverflaag verbonden en hoe is
de verbinding bij de meeste h f buizen met nokkenhuls?
35. Hoeveel contactpennen heeft de buishuls van een direct verhitte
en hoeveel die van een indirect verhitte buis?
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Bandfilters en selectiviteit.
36. Wat is een bandfilter?
37. Welke koppelingswijzen worden er bij bandfilters toegepast?
38. Waarom bezigt men bij ontvangers — in het bijzonder bij supers
— bandfilters?
39. Wanneer is een ontvangtoestel selectief en wanneer onselectief?
•40. Door toepassing van welke materialen wordt de selectiviteit van
een ontvanger groter?
Radio-ontvan g toestel*
41. Geef een beschrijving der onderdelen van het gedeelte radioontvangtoestel, dat in fig. 405 is afgebeeld.
42. Welke spoelen zijn er in deze ontvanger toegepast?
43. Hoe heet de schakelaar voor het golflengtebereik, die met andere
schakelaars op een as is gemonteerd?
44. Op welke wijze schakelt men van lange op middengolf over?
45. Waarvoor dienen- de trimmers op de afstemcondensatoren?
46. Welke antennekoppeling is toegepast in de fig. 406 en 407, blad
zijde 199?
47. Op welke manier heeft de overdracht van de h f stromen op
de tweede afstemkring plaats in de fig. 406 en 407?
48. Geef aan, hoe de koppelingen van antenne en afstemkring plaats
heeft in de fig. 396 en 397.
49. Wat is een afgetakte antennespoel?
50. Waarom verbindt men het rooster van de h f buis in fig. 408
door een weerstand aan de afstemkring; waartoe dient de koppelcondensator?
Afgeschermde spoelen.
51. Wat is een driebandenspoel?
52. Voor welk kortegolfbereik worden deze spoelen geleverd?
53. Hoe is een h f smoorspoel uitgevoerd?
54. In welke waarden worden h f smoorspoelen in de handel ge
bracht?
55. Op welke wijze is de tweebandenspoel (fig. 412) uitgevoerd?
Golfbereikschakelaars.
56. Hoeveel polen heeft de universele schakelaar (fig. 413)?
57. Hoe worden bij deze schakelaar de spoelen geschakeld?
58. Beschrijf de werking van de pakket- of bankschakelaar, die ge
deeltelijk is afgebeeld in fig. 415.
59. Welk voordeel heeft een bankschakelaar?
60. Welke schakelaars werden er vroeger voor golflengteschakeling
gebruikt?

I
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De kristalontvanger.
61. Hoe is de schakeling van een kristalontvanger?
62. Wat zijn de voor- en nadelen van een dergelijke ontvanger?
63. Waarom vermindert de zelfinductie van de variometer. als we de
spoelen zo draaien, dat de stroom ze in tegengestelde richting
doorloopt?
64. Welke eigenschap heeft een kristaldetector?
65. Hoe heet de metaalverbinding, die wordt toegepast in de detector
(fig. 433, bladz. 214)?
Tweekringsontvanger.
66. Waarom kan men in de tweekringsontvanger op bladzijde 215,
fig. 435 met slechts twee buizen volstaan?
67. Welke detectie is in deze ontvanger toegepast?
68. Waarom is bij de tweekringsontvanger volgens figuur 435, bladz,
215 geen golflengte-omschakelaar nodig?
69. Beschrijf de schakeling van deze ontvanger.
70. Welke afstemspoelen en welke condensator zijn in deze ontvanger
gebruikt?
Drukknopafstemming.
71. Welk voordeel heeft een radiotoestel met drukknopafstemming?
72. Op welke wijze wordt de afstemcondensator bediend bij de drukknopautomaat in fig. 417, bladz. 203?
73. Hoe werkt de automatische golflengte-omschakeling?
74. Geef aan, op welke wijze men een drukknop instelt op een be
paalde zender.
75. Hoe komt het, dat men na inschakeling van een drukknop de af
stemcondensator niet meer met de hand kan bedienen?
76. Beschrijf de werking van de drukknopafstemming volgens fig. 418.
77. Waarom kan bij dit toestel met zo’n geringe slaglengte worden
volstaan?
78. Wat verstaat men onder een parallaxvrije stationsaanwijzer?
79. Hoe worden de schuifcondensatoren ingesteld en waarom zijn
ze zo klein van afmeting?
80. Hoe wordt bij genoemde drukknopafstemming de bediening met
de hand buiten werking gesteld?
Detectie.
81. Waarom moeten de h f stromen in het radiotoestel worden gelijk
gericht?
82. Wat wordt in fig. 421 aan de netfrequente stroom medegegeven
en hoe geschiedt dit?
83. Welke detectoren worden in moderne radiotoestellen toegepast?
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84. Waartoe dient de weerstand of de potentiometer tussen afstemkring en kathode in fig. 422, bladz. 211?
85. Welk doel hebben de condensatoren parallel over weerstand en
aftakking?
86. Wat weet ge van de diode-detectie bij toestellen met één trap
h f versterking?
87. Waarom geeft men de anode-detector zo’n hoge n.r.s.?
88. Waar heeft bij de anode-detectie de gelijkrichting plaats?
89. Aan welke electrode heeft bij de roosterdetectie de gelijkrichting
plaats?
90. Welke versterkingsmethode leent zich het best achter rooster
detectie en welke na anode-detectie?
Temgkoppeling.
91. In welke keten en van welke buis wordt de terugkoppelspoel ge
schakeld?
92. Waardoor ontstaat bij de terugkoppeling een extra-versterking?
93. Hoe wordt de terugkoppelspoel volgens de oude methode ge
schakeld (zie figuur 432, bladz. 213)?
94. Geef een omschrijving van de Reinartzterugkoppeling. Op welke
wijze wordt bij deze de sterkte van de terugkoppeling geregeld?
95. Welk doel hebben de condensator en de smoorspoel bij de Rei-nartzschakeling?
Storingsvrije antenne.
96. Welke storingen hebben op de radio-ontvangst een ongunstige
invloed?
97. Op welke wijze kunnen storingen het radio-ontvangtoestel binnen,
komen?
98. Geef de verschillende typen storingsvrije antennes aan, die wor
den gebruikt bij ontvangers.
99. Omschrijf de storingsvrije antenne, afgebeeld in fig. 447, blad
zijde 224.
100. Welke kabel wordt voor antennezakleidingen toegepast?
Storingsfilters.
101. Uit welke onderdelen bestaat het storingsfilter in fig. 453,
bladzijde 225?
102. Hoe worden de storingen verhinderd het radio-ontvangtoestel
binnen te komen?
103. Wat weet ge omtrent de in storingsfilters toegepaste conden
satoren?
104. Welke voorschriften bestaan er in verscheidene landen t.o.v. het
verwekken van radiostoringen?
105. Kunnen we luchtstoringen in radio-ontvangers vermijden?
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OPGAVEN.
1. In fig. 461 zijn de symbolen aangegeven voor een ontvangtrap
met h f versterking en diodc-detectie. Teken de positieve leidingen
in rode, de negatieve in blauwe en de roosterverbindingen in groene
kleur.
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2. Maak een schemasleutel voor dit schema.
3. Geef in fig. 462 de bedrading aan voor chassismontage.
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4. Doe hetzelfde in fig. 463 voor bodemmontage.
5. Het ontvanggedeelte van een radiotoestel is op de verbindingen na
in fig. 464 aangegeven. Teken de leidingen.

Fig. 464.

6. Voltooi het schema in fig. 465 voor bodemmontage.
7 Idem voor chassismontage volgens fig. 466.
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8. Stel een schemasleutel van deze schakeling samen.
9. Een h f penthode heeft een versterkingsfactor /x of g = 2500. Hoe
groot moet de signaalspanning zijn om een anodespanningsverandering van 0.2 mA te veroorzaken?

Fig. 467.

10. De steilheid van een h f penthode is 1,6 mA/V. Hoeveel verandert
de anodestroom bij 0,01 V roosterspanningsverandering?
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Fig. 468.

Fig. 469.
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11. Teken de leidingen in het schema van het ontvanggedeelte met
potentiometerkoppeling, waarvan fig. 467 de symbolen aangeeft.
12. Maak hiervan een schemasleutel.
13. Geef de leidingen in het bouwschema voor bodemmontage aan
(%. 468).

Fig. 470.

14. Idem voor chassismontage (zie fig. 469).
15. Hoeveel anodespanningsverandering is er nodig bij een detectorbuie
met een inwendige weerstand van 20 kQ om de anodestroom 0,1,
resp. 0,5 en 1,2 mA te veranderen?
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16. Welke roosterstroom vloeit door een lekweerstand van 1 Mfi, als
hierin een spanningsverlies van 1,5 V ontstaat?
17. In fig. 470 zien we een ontvangtrap met schermroosterdetectie.
Teken de leidingen en maak een schemasleutel.
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18. Geef de verbindingen aan in het bouwschema voor chassismontage
(zie tig. 471).
19. Ook voor bodemmontage volgens fig. 472.
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20. Welke steilheid heeft een triode, als 0,4 V roosterspanningsver"
andering de anodestroom 1,2 mA wijzigt?
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21. Een eindtriode heeft een steilheid van 1,4 mA/V. De anodestroom
bedraagt 40 mA bij 30 V n.r.s. Hoeveel verandert de anodestroom,
als we de negatieve roosterspanning 34 V maken?
22. Fig. 473 geeft de symbolen aan voor een balansversterker met eindtrioden; maak dit schema af.
23. Teken de leidingen in fig. 474.
24. Idem in fig. 475.
25. Bepaal de schemasleutel; de kathodeweerstanden voor A- en A-Bbalansversterking.
ONTVANGERS MET FREQUENTIETRANSFORMATIE OF
SUPERHETERODYNES.
Mengbuizen en hun schakelingen.
In superheterodynes past men als z.g. mengbuis dikwijls o c t o d e n
(acht-electrodenbuizen) toe. In de octode met z.g. electronenbundeling
(fig. 476) bevindt zich om de kathode een oscillatorrooster (generatórrooster); aan weerszijden daarvan zijn twee verticale anoden ge
plaatst; die met elkander worden verbonden en samen de oscillatoranode vormen. De werking en schakeling van dit gedeelte (triodeRUSTSTROOM
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oscillator of generator) van de octode is aangegeven in de fig. 477 en
478. Het oscillatorrooster en de kathode zijn door een lekweerstand
verbonden. De afstemkring wordt via de roostercondensator- tussen
generatorrooster en aarde geschakeld; de oscillator-anodestroom wordt
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op de afstemkring teruggekoppeld, zodat het triode deel van de octode
genereert (oscilleren). Tengevolge van de roosterdetectorschakeling
kan het rooster wel negatief doch niet positief worden. De oscillatorstroom kan slechts stroomverminderingen doch geen'
stroomverhogingen ondergaan, zoals op de ampèremeters
in de fig. 479 en 480 is te zien; er ontstaat een aantal stroomvermin
deringen, waarvan de frequentie overeenkomt met de condensatorstand
van de oscillatorafstemkring. De stroom tussen kathode en hoofd
anode verandert in hetzelfde tempo als de anodestroom van de oscillator
(zie de ampèremeters in de anodeketen).
Om het oscillatorgedeelte bevindt zich het penthodedeel, bestaande
uit V-vormige platen, die met het schermrooster zijn doorverbonden.
De afschermplaten beletten het terugkaatsen van de electronen naar
de oscillator en de hierdoor ontstane schadelijke invloed op de buis.
Bij de oude constructie werd om de oscillator een tweede schermrooster
geplaatst. Het vangrooster is op dezelfde wijze geschakeld als bij een
penthode.
Tussen het stuurrooster (met topaansluiting) en aarde wordt de af
stemkring voor het ontvangen der radiozenders geschakeld en wel
volgens de fig. 479 en 480 (anodedetecti e). De anodestroom
ondergaat dus een aantal stroomverhogingen, overeenkomende met
de frequentie van de zender, waarop men heeft afgestemd (signaalfrequentie).
Sluit iemand b.v. tien maal een stroomkring, terwijl een ander de
stroom zes keer onderbreekt, dan ontstaan er vier stroomstoten. Wordt
de stroom twaalf maal ingeschakeld en acht keer onderbroken, dan
ontstaan er weer vier stroomstoten. De werking van een mengbuis kan
men zich het eenvoudigst op bovengenoemde wijze voorstellen. De
condensatoren van de beide afstemkringen zijn op één as gemonteerd;
de capaciteitsinstelling van de oscillatorcondensator kan nu, t.o.v. die
van de zenderafstemkring, zo worden gekozen, dat oscillatorfrequentie
bij verandering van de instelhoek steeds een vast bedrag kleiner is dan
de zenderfrequentie. Het oscillatorrooster veroorzaakt nu een aantal
stroomverminderingen, dat steeds een vast getal kleiner is dan het
aantal stroomstoten van het stuurrooster. Bij elke instelhoek
van de afstemknop der condensatoren ontstaat er in de hoofdanodeketen
hetzelfde aantal stroomstoten. De frequentie van de
anodestroom van de mengbuis zal steeds dezelfde zijn, onverschillig op
welke golflengte men heeft ingesteld (frequentie- of golflengtetrans-.
formatie). De frequentie heet middelfrequentie.
Het stuurrooster van de octode is in de buis via een weerstand en een
zeer kleine condensator met het oscillatorrooster verbonden; dit voor
komt ongewenst genereren.
Men kan de octode dus eigenlijk beschouwen als een combinatie van
een triode en een penthode; in de fig. 477 en 478 is het triodegedeelte
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dik getekend, terwijl in fig. 479 en 480 het penthodedeel van de buis
duidelijker naar voren komt.
Bij de meeste supers wordt voor het rooster van de mengbuis een
antenne-afstemkring volgens fig. 482 of een bandfilter (fig. 481)
geschakeld. In sommige gevallen heeft eerst hoogfrequentversterking
door een penthode of silentode (z.g. pré-s electie of préa m p I i-schakeling) en daarna frequentietransformatie plaats.
Het generatorgedeelte (oscillator) is in fig. 481 volgens H a r 11 e y
geschakeld met inductieve terugkoppeling; ook de fig. 485 en 487 geven
deze schakeling aan, die het meest wordt toegepast. Het generatorschema volgens fig. 482, de C o lp ittsgenerator, worcjt minder
toegepast; de terugkoppeling geschiedt hier capacitief, d.w.z. door
middel van een condensator.
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Hoewel de octode, in het bijzonder die met electronenbundeling, goed
voldoet, maakt men in supers veel gebruik van de triode-hexode
(fig. 483). Het bovenste deel van de buis bevat een hexode menggedeelte (zes-electroden), terwijl onderin een triode (generator) is ge
monteerd. Doordat beide systemen van elkaar gescheiden zijn, werkt
de triode-hexode beter op de korte golven dan de octode. In fig- 484
zien we. dat de aansluiting met die van de octode overeenkomt. M
*) Zie ook de 2e tabel achter iri dit boek.
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In enkele gevallen worden afzonderlijke oscillatoren toegepast volgens
het schema in fig. 485. Als mengbuis dient een nexode ot heptode,
waarvan fig. 486 een afbeelding geeft. De buis in de figuur heeft
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een huls, zoals bij Amerikaanse buizen gebruikelijk, nl. met twee dikke
contactpennen voor de gloeidraadaansluiting en normale pennen voor
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de overige electroden; de contactpennen zijn in een cirkel geplaatst.
Het schema geeft bovendien nog enkele kringen van het m f gedeelte
weer.
Men kan voor het generatordeel van de mengbuis ook kathodeterugkoppeling toepassen. Als generator-mengbuis kan men dan een
hexode of heptode gebruiken. De anodestroom (fig. 487) gaat over de
kathode, door de terkugkoppelspoel naar aarde; het eerste rooster doet
dienst als oscillatorrooster. De schakeling van het overige deel van de
buis is gelijk aan die van de octode.
MIDDELFREQUENTVERSTERKERS.
Achter de mengtrap volgt nu weer een h f versterkertrap, de z.g.
middelfrequent-versterking (zie bovenste schema fig. 485 blz. 240).
De afstemming op de middelfrequentie geschiedt met inductief gekop
pelde bandfilters, mf transfor ma to r e n genaamd, die in ver
houding tot de gewone afstemkringen klein van afmeting zijn. Het
bandfilter in de fig. 488 en 489 heeft vaste condensatoren en staalpoederVASTE
CONDENSATOREN
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Fig. 489.

kernspoelen, waarvan de kernen op een asje met schroefdraad zijn be
vestigd. De beide afstemkringen kunnen we regelen door met een
schroevedraaier de kernen in, resp. uit de spoelvorm te draaien (trim
men). Voor het trimmen komen alleen schroevedraaiers uit isolatie
materiaal in aanmerking, omdat men met een stalen schroevedraaier
het magnetische veld van de spoel verandert en dus nooit behoorlijk
kan trimmen.
Men kan de beide spoelen koppelen door een spoeltje zonder kern,
dat met een der staalpoederkernspoelen in serie is geschakeld.
De bandbreedte van het m f bandfilter in fig. 488 kan worden ge
regeld met een schakelaar (zie fig. 489). Als de koppeling tussen de
beide spoelen zeer gering is, (dus de schakelaar in fig. 489 in de bovenste

f
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stand), kan bij goede kwaliteit van de spoelen de selectiviteit groot zijn,
maar dan neemt tevens de weergave van de hogere frequenties in sterke
mate af. Draait men de schakelaar in de onderste stand, dan wordt de
koppeling tussen de beide afstemspoelen groter en de selectiviteit ge
ringer, dus de ontvangen bandbreedte groter. Nu worden ook de hogere
frequenties beter doorgegeven en neemt de kwaliteit van de weergave
en de sterkte van de ontvangst toe. De radioconstructeur moet bij de
fabricage van m f bandfilters dus zonder regelbare bandbreedte (fig.
490) kiezen tussen twee tegengestelde voorwaarden. Hij passé in ieder
geval spoelen toe van uitstekende kwaliteit en koppelt ze slechts zó
vast, dat de selectiviteit nog voldoende is, zonder echter de kwaliteit
van de weergave te schaden.
De m f transformator in fig. 490 heeft vaste spoelen zonder staalpoederkern (solenoïden) en draaicondensatoren, waarmede het trimmen
geschiedt. Deze condensatoren zijn beter dan de verende trimmers,
afgebeeld in fig. 405, bladzijde 197, die tengevolge van temperatuurs
veranderingen gemakkelijk ontregelen; de afstemming verschilt dan de
ene keer met de andere (al naar de omgevingstemperatuur).
De m f afstemkringen moeten één voor één op de middelfrequentie
worden ingesteld; het trimmen dient uiterst nauwkeurig door deskundi
gen met behulp van doelmatige meetinstrumenten te geschieden. Men
maakt hierbij gebruik van een z.g. meetzender 1), die een hf
stroom van de middelfrequentie opwekt. Deze wordt aan de m f band
filters toegevoerd. Bij het trimmen van toestellen met automatische
sterkteregeling moet men een mA meter in de anodeketen van de h f
buis schakelen of van de afstemmeter gebruik maken. De trimmers die
nen zó te worden ingesteld, dat de milli-ampèremeter of de afstemmeter
de kleinste stroom aanwiist. resp. de indicator de grootste uitslag
vertoont.
De m f versterking geschiedt met één (fig. 485) of twee penthoden;
in het laatste geval bevat de versterker drie bandfilters. De laatste afstemkring wordt in de keten van de detectorbuis geschakeld; hiervoor
wordt tegenwoordig bijna steeds van diode-detectie gebruik gemaakt,
omdat er dan geen vervorming ontstaat. Ten slotte worden de 1 f stromen
in een 1 f versterker tot luidsorekersterkte versterkt.
SELECTIVITEIT VAN SUPERHETERODYNES.
300 000 000
3 000
=
100 000 Hz = 100 kHz. Een frequentieverschil van 20 kHz maakt
de frequentie 120 kHz, overeenkomende met een golflengte: van
300 000
— 2500 m. Beide golflengten verschillen 3000—2500 = 500 m.
120
Bij een golflengte van 3000 m is de frequentie

!) Bladzijde 217.
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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Aan de hand van de berekening kunnen we het volgende lijstje maken:
Een frequentieverschil van 20 kHz veroorzaakt bij:
3000 m golflengte of 100 kHz frequentie 500 m golflengteverschil.
294 m
150
2000 m
„ 300
73 m
1000 m
36 m
750 m
„ 400
23 m
600 m
„ 500
„ 600
16 m
500 m
„ 1000
6 m
300 m
0,7 m
„ 3000
100 m
0,2 m
„ 6000
50 m
Twee zenders met een frequentieverschil van 20 kHz, veroorzaken
in de m f trap van een super ook een frequentieverschil van 20 kHz.
In het voorgaande lijstje kunnen we zien, dat bij een m f van 750 m het
golflengteverschil 36 m bedraagt voor een frequentieverschil van 20 kHz.
Wanneer de zenders werken op ongeveer 300 m golflengte, verschillen
ze ca. 6 m; op 100 m golflengte is het verschil 0,7 m en in de 50 m
band: 0,2 m. Hieruit kunnen we besluiten:
Twee zenders met een betrekkelijk gering verschil in golflengte ver
oorzaken, wanneer de golflengte van de m f hoger is dan die van de
antennekring, m f trillingen met een aanmerkelijk groter golflengte
verschil. Ze zullen elkaar in de m f trap niet zo gemakkelijk storen. De
selectiviteit van een ontvanger met frequentie-transformatie is daarom
groter dan van een rechtlijnige ontvanger met het zelfde aantal afstemkringen. Bovendien hebben de roosterafstemketen, de oscillatorkring
van de mengbuis en de m f spoelen verschillende golflengten en beinvloeden elkaar niet zo sterk, als het geval kan zijn bij een rechtlijnige
ontvanger met een groot aantal afstemkringen. Het grote aantal afstemkringen, dat een super zonder bezwaar kan hebben (b.v. 8 of 9), waar
van er slechts 2 of 3 met de hand behoeven te worden geregeld, draagt
in niet geringe mate bij tot de selectiviteit. De bediening van de h f
afstemkringen geschiedt met éénknopsafstemming. De m f kringen zijn
voor eens en altijd ingesteld en behoeven dus niet met de hand te worden
geregeld. Ze zijn ontwikkeld voor een vaste frequentie en er kart zo
gunstig mogelijk worden voldaan aan de eis van hoge selectiviteit naast
een behoorlijke weergave-kwaliteit.
Spiegelfrequenties. Bandbreedte.
Het verschil tussen de oscillator- en ingangsfrequentie bij frequentietransformatie is gelijk aan de m f. Sommige supers hebben geen voor
selectie, d.w.z. de ingangskring wordt niet afgestemd (zie fig. 491).
Men zal bij zulke toestellen een zender kunnen horen op twee standen
van de regelcondensator, die met elkander 2 x de m f verschillen; men
noemt deze frequenties de spiegelfrequenties van elkaar. Dikwijls wordt
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op de k g door de uitzending van een zendstation gestoord door een
andere zender. De frequentie van de storende zender en de signaalfrequentie verschillen van de oscillatorfrequentie evenveel, als de m f
bedraagt.
De radiozenders stralen echter over hun gehele band een reeks tril
lingen uit, waarvan de frequentie ligt tussen die van de uiterste zijbandtrillingen (zie blz. 180). Bij ontvangst van de spiegelfrequentie wordt
een groot aantal trillingen van andere frequentie ontvangen tezamen
met een trilling, waarop men is afgestemd en er ontstaat een fluittoon
waarin de uitzending van het storende station slechts moeilijk is te
onderscheiden.
Bij onvoldoende voorselectie is op de 1 g en de kg de ontvangst
onmogelijk wegens het grote aantal zenders en fluittonen, dat men door
elkaar hoort.
Hoe kleiner de m f is (hoe groter de golflengte), des te minder ver
schillen ook de spiegelfrequenties van elkaar. Om de storing door zen
ders op de spiegelfrequentie te vermijden en toch de selectiviteit niet te
schaden, geeft men de superhetorodyne een m f van 485 kHz. De spiegel
frequenties liggen dan 970 kHz uit elkaar. De h f kringen behoeven nu
slechts voldoende selectiviteit te bezitten om het doorkomen van een
storend signaal te verhinderen en eventuele kruismodulatie te voorkomen.
De bandbreedte van een zender is in de m f trap groter dan in de
ontvangkring en wel des te meer naarmate de zenderfrequentie hoger,
dus de golflengte ervan kleiner is. Men werkt daarom in de mengtrap
met zo groot mogelijke frequenties en kiest meestal de oscillatorfrequentie
groter dan de signaalfrequentie (generatorgolflengte kleiner dan de
ingangsgolflengte).
Voor k g ontvangst met voorselectie moet in ieder geval de antennekring vrij onselectief zijn. Bij selectieve afstemketens moeten de afstemcondensatoren van de mengtrap met een uiterste nauwkeurigheid t.o.v.
elkaar worden ingesteld en is éénknopsbediening practisch onmogelijk.
HET KORTEGOLF-VOORZETAPPARAAT.
Om korte golven te kunnen ontvangen met een toestel, dat hiervoor
niet is ingericht, gebruikt men dikwijls een voorzetapparaat, zoals
fig. 491 weergeeft. Het hier afgebeelde toestel is met een Colpittsgenerator uitgevoerd (zie fig. 488, bladz. 240), waarvan de afstemming
geschiedt door de twee regelcondensatoren op een as.
Het instellen van de condensatoren heeft met grote nauwkeurigheid
plaats met behulp van de fijnregelknop, die met frictieschijven werkt.
De achterste knop dient voor grof-, de voorste voor fijnregeling. De
verwisselbare generatorspoelen hebben bij een diameter van ±l 7 cm
de volgende windingsgetallen: voor 12—35 m, resp. 35—100 en 75-200 m golfbereik, 5, resp. 15 en 35 windingen. Schermrooster en genei
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ratoranode zijn ieder met een weerstand van 50 kü, de hoofdanode
via een h f smoorspoel aan de positieve pool van het voedingsapparaat
verbonden. De laatste houdt de h f stromen tegen; zij vinden hun weg
over de condensator van 1000 pF naar de omroepontvanger, die achter
dit apparaat is geschakeld.
Het kortegolf-voorzetapparaat wekt een generatorfrequentie op. die
met de van de zender ontvangen frequentie een middelfrequentie ver
oorzaakt, die aan de antenneketen van het ontvangtoestel wordt
toegevoegd. Het toestel moet nu op deze m f worden afgestemd.
HORTEGOLfSPOEL

COLPUTSGENEFATOfl

KOHTEGOlE CONDENSATOR

KAAP AMCNNE ONTVANGTOESTEL

De ontvangst van korte golven kan ook geschieden met een daarvoor
ingerichte omroepontvanger. Is het afstemmen met een dergelijke ont
vanger op korte-golfstations moeilijk, dan betekent een kortegolF-voorzetapparaat een grote verbetering. Fig. 492 1) toont ons een dergelijk
toestel voor chassismontage met ingebouwd plaatspanningsapparaat. Als
mengbuis is een triode-hexode toegepast, waarvan het schema in de
huishouder is getekend. In tegenstelling met het hiervoor omschreven
apparaat wordt hier ook de stuurroosterkring afgestemd. Voor dc
osciilatorkring is de Hartleyschakeling toegepast, zodat men kan vol*
staan met een tweevoudige condensator. De antenne is door enkele
windingen met de stuurroosterspoel gekoppeld, doch is niet geaard; er
) Naar; Amroh, Muiden.
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ontstaat daardoor inductieve en capacitatieve koppeling. De top van de
mengbuis is verbonden met het bovenste soldeercontact van de voorste
condensator. Een voordeel van de schakeling is, dat de oscillatoranodekring wordt afgestemd. De anode is over een weerstand van 50 kQ met
de positieve pool verbonden en via een condensator van 100 pF met
de afstemketen. Het oscillatorrooster heeft een stopweerstand van 150Q
en een lekweerstand van 60 kfi; de capaciteit van de roostercondensator is 50 pF. De schermrooster- en kathodeweerstand zijn 50 kf2, resp.

NAAR

ONTVANGER

VAN ANTENNE

250 Q, de ontkoppelcondensatoren 0,1 /nF; deze waarden gelden bij
gebruik van de ECH 3 als mengbuis. Het afvlakfilter in het voedingsapparaat bestaat uit twee condensatoren van 8 nF en een serieweerstand
van 5000 C2. Het verdient aanbeveling de positieve pool te ontkoppelen
met een inductievrije condensator van 0,1 fxF.
In de anodeketen van de mengbuis is een h f transformator opge
nomen, waarvan het secundaire gedeelte de m f stroom aan de ont
vanger afgeeft. Daar deze zelf ook is geaard, kan men hiervoor volstaan
met een enkelpolige leiding, die ter vermijding van inductie moet wor
den afgeschermd.
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Dergelijke voorzetapparaten werden vroeger uitgevoerd voor ont
vangst op twee golflengtebanden en toegepast ter verbetering van de
selectiviteit der bestaande ontvangers.
DE BOUW VAN DE SUPERHETERODYNE.
De in fig. 493 afgebeelde radio-ontvanger staat in een schuine
stand; men ziet er van onderen tegen aan. Het chassis is doorzichtig
getekend, opdat alle onderdelen, die boven op het toestel zijn ge
monteerd, zichtbaar zijn. De golflengtebereik-schakelaar staat op
„korte golf”; de antennestromen komen over de antennecondensator op
het stuurrooster van de octode terecht. Het rooster is door middel van
de middelste k g spoel verbonden met aarde, dus de negatieve zijde
van de kathode (anodedetectie). Het oscillatorgedeelte van de
mengbuis genereert met behulp van de generatorspoel op de oscillatorfrequentie. In de anodeketen ontstaat de middelfrequente stroom, die
met de onderste spoel van de middelfrequenttransformator wordt
afgestemd en inductief op de bovenste afstemketen wordt overgedragen.
De signaalspanning aan het rooster veroorzaakt anodespanningsveranderingen in de m f versterkerbuis; deze veranderingen worden met het
tweede m f bandfilter afgestemd en inductief op de diodekring overge
dragen. De middelfrequentie der ketens wordt eveneens met behulp van
de trimmers ingesteld. De h f stroom vloeit van de 2e m f transformator
via anode en kathode van de twee-electrodenbuis over de potentiometer
(volumeregelaar) naar aarde; in de diode heeft detectie plaats.
De door de condensator afgevlakte 1 f stroom doet in de volume
regelaar een spanningsverschil ontstaan dat, extra afgevlakt door de
condensator C2, over de weerstand Ri aan het stuurrooster van de
eindpenthode wordt toegevoerd. De anodestroom van de eindbuis vloeit
door de luidsprekertransformator, van welke de laagspanningswikkeling
via de omschakelaar met de luidsprekers (resp. luidspreker) is ver
bonden. De beide buscontacten, waarvan een met‘het chassis en het
andere met de kathode van de detector is verbonden, dienen voor
gramofoon- of microfoonaansluiting. Tussen de anode van de eindbuis
en aarde is een condensator in serie met een regelweerstand gescha
keld (klankregeling).
De voedingstransformator wordt aan de netzijde met de schakelaar
van de potentiometer (die niet is-getekend) ingeschakeld. De ver
bindingen tussen de klemmen 1 en 2 van de gloeistroomwikkeling en
de overeenkomstig gemerkte contacten der huishouders zijn in de af
beelding niet aangeg^ven. De gloeistroomwikkeling staat in verbinding
met de beide gloeistroomcontacte-n van de gelijkrichtbuis. De anodewisselstroom van de hoogspanningszijde H—H vloeit beurtelings over
de beide anoden naar de kathode, wordt gelijkgericht en laadt een deel
van de dubbele clectrolytische condensator op, gaat dan door de smoor-
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spoel S van de plaatspanningscombinatie, waarna de pulserende gelijk
stroom door de andere condensatorhelft ten tweede male wordt afge
vlakt. De gelijkstroom vloeit via de gemeenschappelijke toevoerleiding
door de uitgangstransformator naar de anode van de eindpenthode;
via de weerstand R2 verkrijgt de penthode schermroosterspanning. De
voorschakelweerstand R3 en de electrolytische condensator Co houden
de anodespanning van de h f versterkerbuis en de octode constant.
De spanning op het schermrooster van de m f buis wordt verkregen
door de weerstand R4 en afgevlakt met de condensator C4; voor de
octode geschiedt dit met weerstand R5 en condensator C5. Weerstand
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R6 en condensator CG dienen voor het verkrijgen van de juiste oscillatorspanning van de octode; de lekweerstand R7 verbindt het oscillatorrooster met de kathode, waardoor er in het oscillatorgedeelte van de
octode roosterdetectie ontstaat. De roostercondensator (C7) scheidt
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rooster en afstemspoel van elkander. De kathoden der versterkerbuizen
zijn alle drie door passende weerstanden Rk en condensatoren Ck met
aarde verbonden voor het verkrijgen van negatieve roosterspanning.
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Golflengtebereikschakeling.
De spoeleenheid is geschikt voor lange-, midden- en korte-golfontvangst; in de onderste schakelstand op de lange golf zijn de onderste
spoelen ingeschakeld; de bandfilterspoelen zijn door de koppelcondensator' verbonden. In de middelste stand. (fig. 494) wordt de middengolf
ontvangen op de middelste spoelen; de schakeling komt met de lange
golf overeen, terwijl in de korte-golfstand (fig. 495) de roosterkring
van de octode niet wordt afgestemd.
De gedeelten van de dubbele paddingcondensator C8 zijn
in serie geschakeld met de oscillatorkringen en dienen om de capaciteit
van de regelcondensator te veranderen en de generator op de juiste
frequentie te laten genereren. De achterste padding kan, evenals de
voorste, van voren worden bediend. De staalpoederkernspoelen bezitten
magnetische trimmers voor het bijstellen van de zelfinductie op de lange
en de korte golf. De afscherming van de drievoudige condensator is in
de tekening weggelaten; afschermen van het roostertoevoerkabeltje
van de octode is niet noodzakelijk; voor de m f buis verdient dit wel
aanbeveling. De trimmers van de m f transformatoren worden van boven
met een schroevedraaier ingesteld. De bedieningsknoppen van het toe
stel zijn in de tekening weggelaten.
De spoeleenheid in fig. 493 bevat 3 staalpoederkernspoelen voor
de lange-golfontvangst, 3 voor de middengolf en twee solenoïden voor
de korte golf. De golflengteschakelaar is een 5-polige driewegsschakelaar; in de linkerstand zijn de onderste spoelen met de overeenkomstige
afstemcondensatoren parallelgeschakeld. De antenne is in de m g stand
(zie ook fig. 494) over de antennecondensator en de 2e schakelaar ver
bonden met de le afstemkring. Deze wordt door de koppelcondensator
en derde schakelaar geshunt met de tweede afstemketen; de 3e schake
laar brengt de verbinding met het rooster van de octode tot stand. De
oscillatorkring wordt over de 5e schakelaar verbonden met het oscillatorrooster. In deze stand staat het achterste deel van de paddingcon
densator met de keten in serie en verkleint de capaciteit van de afstemcondensator, waardoor de oscillatorfrequentie steeds 465 kHz groter is
dan de signaalfrequentie en dus de middelfrequentie een constante
waarde heeft, nl. 465 kHz. Bij de middenstand is er in principe dezelfde
schakeling als de vorige, doch nu zijn de middelste spoelen ingeschakeld.
Bij de stand op de korte golf (zie fig. 495) worden er slechts 2 spoelen
gebruikt t.w. de h f smoorspoel in de roosterkring en de oscillatorspoel in
de generatorketen van de octode. De k g zenders worden meestal ge
heel vrij t.o.v. elkaar ontvangen, hetgeen een selectieve antennekring,
dus een spoel met afstemcondensator (z.g. voorselectie), overbodig
maakt.
De middelfrequentie is het verschil van zender en oscillatorfrequentie,
maar ook omgekeerd van oscillator- en zenderfrequentie; een zender
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met een frequentie van 6000 kHz wordt dus bij een middelfrequentie
van 465 kHz zowel ontvangen met een generatorfrequentie van 6465
kHz als met een frequentie van 6000 — 465 = 5535 kHz (de z.g.
spiegelfrequentie). Bij kortegolfontvangst zonder voorselectie ontvangt
men hetzelfde station op twee condensatorstanden. De fabrieksradiotoestellen hebben dit euvel niet, omdat ze ook voor kortegolfontvangst
met een antenne-afstemkring zijn uitgevoerd. Op de midden- en lange
golf hoort men de spiegelfrequentie van een sterke zender als een
krachtige fluittoon door een zwakkere zender heen, hetgeen de ontvangst
van de laatste onmogelijk maakt. Daarom is hierbij de toepassing van
een bandfilter of een zeefkring noodzakelijk. Ook ontvangen we bij
onvoldoende voorselectie stations, die op de middelfrequentie zenden
door alle andere uitzendingen heen. Een bandfilter geeft het toestel
zoveel voorselectie, dat deze storingen worden voorkomen; de ontvangststerkte wordt echter aanmerkelijk minder. Toestellen met één antenneafstemkring hebben dan ook filters om storingen van stations op de
spiegel- en de middelfrequentie te voorkomen. De middelfrequente zeef
kring is in serie met de condensator tussen antenne en aarde geschakeld
(fig. 396, bladz. 192); de zeefkring voor het uitzeven van de spiegel
frequentie is parallel aan de regelcondensator op een aftakking van de
langegolfspoel verbonden (zie fig. 397, bladz. 192).
AUTOMATISCE STERKTEREGELING.
De voortplanting der radiofrequente zendertrillingen heeft niet alleen
langs de aardoppervlakte plaats, zoals op bladzijde 179 werd be
schreven. In de dampkring, die de aarde omhult, bevindt zich op
100 — 200 km hoogte de Heavisidelaag, die de radiogolven
naar aarde terugkaatst. Des avonds is de afstand tussen de Heaviside
laag en de aarde veel kleiner dan overdag. Het radiotoestel ontvangt
de h f stromen nu over de aarde en via de Heavisidelaag. De h f
trillingen planten zich echter langs die Heavisidelaag beter voort
dan over de aarde en zo komt het, dat men ver verwijderde zenders
’s avonds veel sterker ontvangt dan overdag en dat men dan stations
hoort, die des daags niet waarneembaar zijn. Het kan nu echter voor
komen, dat de radiofrequente stromen langs de Heavisidelaag een weg
moeten afleggen, die ongelijk is aan die over de aarde; de trillingen langs
de ene weg worden een gedeelte van een periode later ontvangen dan die
via de andere en de daardoor ontstane stromen zijn dus geheel of ge
deeltelijk tegengesteld. In dit geval wordt de signaalspanning aan het
toestel aanmerkelijk.kleiner en de ontvangststerkte eveneens. Men noemt
dit verschijnsel fading of sluiering. Het heeft plaats op de
midden- en de korte golven bij de ontvangst van ver verwijderde zen
ders. Een middel tot opheffing van sluieringsverschijnselen is de auto
matische sterkteregeling, waarvan fig. 496 het schema geeft. Hierbij
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wordt gebruik gemaakt van een extra-detector, tegenwoordig meestal
in de vorm van een dubbele diode (fig. 507 en 509, blz. 256).
Een der diodeplaten is met de laatste afstemketen of de anode van de
m f versterkerbuis verbonden, echter in serie met een kleine conden
sator. zodat een gedeelte van de m f stroom wordt gelijkgericht en wel
op de volgende manier: van de h f stroom worden de positieve halve
perioden doorgelaten, terwijl de negatieve over de weerstand Rj de
condensator Cj opladen, zodat het bekleedsel aan de weerstandszijde
negatief is. De spanning van deze condensator wordt nu over passende
weerstanden via de afstemspoelen als extra-negatieve roosterspanning
aan de roosters van de octode en (of) de m f versterkerbuis toege
voerd. Is de signaalspanning aan de diodeplaat lager dan de negatieve
vóórspanning van de diode, dan heeft geen gelijkrichting plaats en
hebben de buizen alleen de n.r.s. van de kathodeweerstanden en geven
de maximale versterking. Wanneer de signaalsterkte op de diode groter
wordt dan de n.r.s. van deze buis (drempelspanning), gaat de anode
Di gelijkrichten en krijgen de versterkerbuizen extra-n.r.s., waardoor
de h f versterking afneemt en de ontvangststerkte vermindert. Tenge
volge hiervan worden de verschillende zenders op een vrijwel gelijke
sterkte ontvangen, doch bovendien worden de gevolgen van sluiering
opgeheven. Immers wanneer de zender, zoals men dat noemt, „wegzakt”,
vermindert de signaalsterkte op de diode en wordt de condensatorspanning van Cj zwakker. De h f versterkerbuizen krijgen dan minder
n.r.s., de versterking neemt toe en de ontvangststerkte van het station
evenzo. Verdwijnt de fading, dan gaat de diode weer gelijkrichten en
krijgen de buizen de normale extra-n.r.s.; op deze wijze worden de
fadingverschijnselen opgeheven. Omdat de automatische fadingcompensatie niet werkt, zo lang de signaalspanning lager is dan de n.r.s. van
de diode, spreekt men van vertraagde a. s. r.
AFSTEMINDICATOREN OF -AANWIJZERS.
In fig. 496 zien'we tevens een schakeling voor zichtbare
afstemming. Draait men de afstemcondensator tot op het gewenste station, dan is bij juiste afstemming de signaalspanning aan de
diode het grootst; de rechteranode richt dan in sterke mate gelijk en
geeft de mengbuis een grote n.r.s., zodat de anodestroom afneemt
en de versterking kleiner wordt. De afstemindicator (b.v. een milliampèremeter) in de anodeketen van de octode wijst dus bij juiste af
stemming de kleinste stroom aan. Fig. 497 laat het inwen
dige van een dergelijke meter zien; het is een licht geconstrueerde milliampèremeter van 0 tot 5 mA. Achter de schaal (fig. 499) bevindt
zich een verlichtingslampje volgens fig. 498, dat op de gloeispanning
van de ontvangbuizen wordt afgetakt. De verlichte schaal vergemakke
lijkt een juiste afstemming.
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Neonindicator.
De neonindicator in fig. 500 bestaat uit een staafvormige kathode,
die met een anode en een hulpelectrode in een met neon gevulde buis
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zijn geplaatst. De hulpanode wordt door een weerstand van 2—6 MP.
geaard, de kathode verbonden aan het middencontact van een potentiometer, die in serie met een weerstand over het plaatspanningsapparaat

is geschakeld. De anode van de neonindicator wordt via een weerstand
of direct aan een serieweerstand in de anodeketen van de h f versterkerbuis of de mengbuis verbonden. Deze weerstand wordt dus overeen
komstig de afstemmeter in fig. 496 geschakeld. Bij goede afstemming
daalt de anodestroom, neemt het spanningsverlies in de serieweerstand
af en de spanning tussen anode en kathode van de neonindicator toe. Het
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negatieve glimlicht, dat tengevolge van het spanningsverlies om de
kathode ontstaat, breidt zich verder over de laatste uit. Hoe langer het
lichtbundeltje wordt, des te beter heeft men afgestemd.
Kathodestraalindicator.
In de moderne radiotoestellen worden kathodestraalindicatoren (afstemoog) toegepast, waarvan de afbeelding is te zien in fig. 501.
Deze indicator bevat o.a. een triode. De anode hiervan is via een
weerstand aangesloten op het voedingsapparaat en met vier afbuicj- KATHODE
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plaatjes verbonden, die om de kathode in een metalen kegeltje zijn
geplaatst. Het kegeltje is met een fluorescerende 1) stof bedekt en op de
positieve zijde van de spanningsbron aangesloten. Het rooster wordt
op de middenaftakking van een potentiometer in de diodekring aange
sloten (fig. 502). Stemt men goed op een zender af, dan wordt de
stroom in deze keten groter en het spanningsverschil in de potentio
meter eveneens. De kathodestraalindicator verkrijgt dan een hogere
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negatieve roosterspanning, de anodestroom in het triodedeel en het
spanningsverlies in de weerstand worden kleiner en de positieve span
ning op de afbuigplaten hóger. De electronen worden op hun weg tussen
1) De electronen veroorzaken een lichtschynsel in een fluorescerende stof.
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de kathode en het fluorescerende scherm naar de afbuigplaten getrokken,
zodat zij een bredere baan op het scherm en grotere verlichte vlakken
(sectoren) veroorzaken. Omgekeerd zullen de verlichte sectoren smaller
zijn, als men niet juist heeft afgestemd.
Bij de schakeling in fig. 502 moet men een volumeregelaar parallelschakelen aan de potentiometer p voor de geluidssterkteregeling van de
1 f versterkertrap. In het schema volgens fig. 503 is het rooster van de

11

HJlr

ftM
lF-°^

r5

F
fc2

c4

c3

Fig. 503.

O

r7

?■ ii -

indicator afgetakt aan de linkerzijde van de volumeregelaar rx en kan
men volstaan met één potentiometer. De indicator krijgt hier n.r.s. van
een aftakking op de kathodeweerstand van de 1 f versterkerbuis, nl. het
spanningsverlies in r7. Tussen de kathode van de detector en aarde
heerst'het spanningverschil van r8, als drempelspanning van de diode.
Een gedeelte van de spanning in rx (naar gelang van de geluidsterkteinstelling), afgevlakt tot een 1 f signaaldoor de condensatoren
en c2,
beïnvloedt over c5 en rs het rooster van de 1 f versterkerbuis; r5 is de
stop-, r6 de roosterweerstand. De door de tweede diodeplaat gelijk
gerichte hf signalen, worden door c3 -afgevlakt tot een gelijkstroom;
die dient voor de n.r.s. van de h f buizen.
In fig. 504 is het schema getekend voor een gecombineerde penthode en kathodestraalindicator; de automatische sterkteregeling (a.s.r.)
moet hier het penthodegedeelte van de indicator regelen. Verhoging
van de n.r.s. veroorzaakt een kleinere anodestroom en een geringere
schermroosterstroom, hetgeen vermindering van het spanningsverlies in
de schermroosterweerstand en een toeneming van de schermroosterspanning ten gevolge heeft (meelopende schermroosterspanning). De span
ning op de afbuigplaten wordt nu eveneens groter en de verlichte
vleugels breder. De gecombineerde penthode en indicator wordt hoofd
zakelijk gebruikt als m f of 1 f versterker en indicator in superheterodynes, hetgeen dus een buis bespaart.
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In fig. 505 wordt het penthodegedeelte van de kathodestraalindicator
gebruikt voor de 1 f versterking. De schakeling van het indicatorgedeelte
komt overeen met fig. 504. Men kan de n.r.s. van een indicator het beste
afnemen van één der 1 f versterkerbuizen. Daartoe is in het schema de
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kathode van de detector direct, die van de indicator via een weerstand
r8 verbonden met de kathodeweerstand r9. Het stuurrooster van de
penthode-indicator krijgt over een condensator c2 de I f signalen en via
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de roosterweerstand r5 de aut. n.r.s., die de diode door r3 doet ontstaan
op r4 en c3 (r2 is voor de aut. n.r.s. van de hf buizen). De automatische volumeregeling geschiedt dus ook op het 1 f versterkergedeelte.
DIODEN

en metaaldetectoren.

Voor a.s.r. en a^stemindicatie is het gebruik van dioden met verscheidene anoden nood2akelijk. In fig. 506 zien we een „drie-diodenbuis”; de linkeranode dient voor de detectie, de beide andere voor de
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automatische n.r.s. Dikwijls worden de dioden gecombineerd met een
triode (dubbeldiode-triode) of penthode (fig. 507). Voor detectie
gebruikt men ook metaalgelijkrichters, zoals in fig. 508 afgebeeld;

- Fig. 506.

Fig. 509.

de dubbele gelijkrichter wordt gebruikt voor detectie met aut. n.r.s. Ten
slotte zien we in fig. 509 de afbeelding van een dubbele diode.
Superheterodyne voor vijf korte-golfbereiken met bandspreiding,
midden- en lange-golfbereik.
Van dit toestel zullen we eerst de mengtrap (afgebeeld in fig. 510)
behandelen. Als mengbuis is een triode-heptode sleutelbuis (b.v. een
ECH 21, UCH 21 of UCH 4) gebruikt. Bovenin de buis staat het
symbool.
Het rooster van de triode moet aan de huishouder worden door
verbonden met het mengrooster, omdat deze verbinding zich niet in de
buis bevindt, zoals bij de vroegere typen mengbuizen.
De mengtrap heeft geen bandfilter aan de ingang van de mengbuis,
doch een gewone afstemkring. De bovenste spoel sx en de condensator
c1 (seriefilter) van het antennefilter dienen ter vermijding van storingen,
veroorzaakt door een sterke zender in de nabijheid van de ontvanger;
het parallelfilter S2—-c2 voorkomt de storing van een sterke zender op
de middelfrequentie. Met de vier omschakelaars kan men één van de
zeven golflengtebereiken inschakelen. De as van de golflengteschakelaar
steekt door de twee stalen platen, waarop de spoelen, de paddingcondensatoren en de bandspreidingscondensatoren zijn gemonteerd. De
afbeelding in de cirkel onderaan de tekening geeft één der kortegolf’spoelen sterk vergroot weer. Het zijn solenoïden, waarvan de bovenste
spoel dienst doet als antennespoel en de onderste als roosterspoel. De
eerste schakelaar van links schakelt dus de antennespoelen in en de
tweede de roosterspoelen. Op soortgelijke wijze dient de derde schake
laar voor de inschakeling van de oscillatorroosterspoelen en de vierde
voor de anodekringen.
i) „Westector” (Westinghouse Brake & Signal Co. Ltd.)
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Voor de m.'g. en l.g. zijn staalpoederkernspoelen gebruikt met mag
netische trimmers; de oscillatorspoelen hebben paddingcondensatoren.
De eerste der schakelaars staat dus in verbinding met het antennefilter en de tweede met de regelcondensator van de ingangskring en
het rooster van de mengbuis (heptodedeel). De derde schakelaar is
via de roostercondensator (cs) verbonden met het oscillatorrooster en
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de vierde schakelaar met de generatorafstemkring en via de koppelcondensator c met de oscillatoranode van de mengbuis.
De schermroosterspanning wordt verkregen door de weerstand rs en
afgevlakt met de condensator cs. De kathodeweerstand RK en de conden
sator Ck zijn verbonden aan aarde en het middelste buscontact (voor de
sleutelpen) van de huishouder. De lekweerstand Rs is in dit schema
verbonden met aarde, hoewel men de aarde in principe meestal verbindt
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
17
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met de kathode van de mengbuis. De afstemkring is stroomloos ge
schakeld in de anodeketen van de mengbuis met de anodeweerstand Ra
en niet in de roosterkring, zoals vroeger gebruikelijk was.
De draaibare platen van de beide regelcondensatoren zijn gemonteerd
op geïsoleerde (calit) assen en door middel van een cilinderveer, die
door een calit isolatiestukje wordt ondersteund, verbonden met de
roosterkringen. De vaste platen liggen bij deze uitvoering aan aarde,
in tegenstelling met de meeste condensatoren.
Men kan nu de beide stalen platen door metalen kolommen met
elkander verbinden tot een stevig geheel en dit met hoekstukjes vast
schroeven aan de toestelkast. De hardpapieren plaat op de bovenkant
van het frame ter montage van de condensatoren en de houder van de
mengbuis is duidelijkshalve in de tekening weggelaten.
De mengbuis verkrijgt in dit schema n.r.s. (fadingcompensatie) van
de m f trap via de a.v.c.leiding (links onderaan het schema) en wel
op de m.g. en de l.g. Wanneer men dit ook wil toepassen op de k.g.,
moeten de aardverbindingen van de condensatoren aan de roosterwikkelingen der k g spoelen worden losgemaakt en verbonden met de
a.v.c.leiding.
De anode van het heptodegedeelte staat in verbinding met de ingangsketen van de m f versterker en verkrijgt over die kring anodespanning.
De positieve leidingen van de mengtrap moeten worden verbonden
met die van de m f en 1 f versterker. De mengbuis en de buizen van
het versterkergedeelte hebben natuurlijk een gemeenschappelijke gloeidraadvoeding.
Op de as van de regelcondensatoren bevindt zich een excentriek,
dat door middel van een tuimelaar de zenderschaalwijzer in de juiste
stand plaatst.
Het aantal wikkelingen van de massakernspoelen hangt af van hun
constructie; het is slechts mogelijk om een globale opgave van het
aantal windingen te verstrekken nl.:
No.
1
2
3
4
5
6
7

antenne
15
16
18
21
24
150
300

rooster
9
10
12
14
16
65
240

oscillatorrooster oscillatoranode
8
9
11
13
15
45
90

6
7
8
9
11
35
70

De gegevens der weerstanden en condensatoren zijn bij toepassing
van de ECH 21 of UCH 21 als mengbuis als volgt:
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Rs 15500 Cl, Rk 150 Cl, Ra 20 000 Cl en Rg 50 000 Q.
Clf C2, Cs en Ck 0,1 ^F, Cg 50 pF en C 150 /xF.
Het verdient aanbeveling de a.v.c.leiding bij de aansluiting der spoelen
door een condensator van 0,1 /xF met aarde te verbinden of de be~.
treffende condensator uit de m f trap naar deze plaats over te brengen.
Wanneer het oscillatorrooster en het mengrooster van de triodehexode niet inwendig zijn doorverbonden, zoals in fig. 511, kan men

NAAR LUIDSPREKER

\
AFSTEMI NOiCATOR
VOLUMEREGELAAR

het heptodegedeelte gebruiken als m f versterker, het triodesysteem als
1 f versterker en een dubbele diode-penthode als detector, fading com~
pensator en eindversterker.
Dikwijls monteert men de voedingstransformator afzonderlijk in het
toestel met de plaatspanningsbuis er bovenop. De smoorspoel SM en de
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afvlakcondensatoren C 14-15-16, alsmede de luidsprekertransformator
L.S.TR. kunnen dan op het versterkerchassis worden geplaatst.
De afstemindicator heeft twee graden van gevoeligheid door toe
passing van twee anoden a^ en a2, die zijn verbonden met de afbuigstaafjes dx resp. d2. De anode al heeft een rooster met een normale
spoel. Het rooster in a2 is echter gewikkeld met een kleine spoed. Dit
triodedeel heeft een grotere versterkingsfactor dan dat van a2 en zal
bij dezelfde roosterspanningsverandering en grotere verandering van de
schaduwhoek achter het betreffende afbuigstaafje veroorzaken dan het
andere systeem.
Bij ontvangst van een sterke zender vormt het gevoelige gedeelte
de grootst mogelijke schaduwsector; met het minder gevoelige systeem
controleert men de juiste afstemming. Een zwakke zender veroorzaakt
bij d1 bijna geen uitslag, doch is instelbaar met de sector van het
gevoelige gedeelte d2.
• We zullen de schakeling nagaan van de ingang van de versterker af.
De h f stromen komen binnen (om deze uitdrukking nu maar eens te
gebruiken) bij de verbindingsdraad ,,naar anode mengbuis” en bereiken
de anodewikkeling van de eerste mf transformator MF TR 1, die
enerzijds is verbonden aan de positieve pool. De in de roosterketen
geïnduceerde h f spanningen worden overgebracht op het stuurrooster
van het heptodegedeelte van de buis Bl (ECH 21, UCH 21 of UCH 4)
en in die buis worden versterkt. De anode is verbonden met de anodekring van de m f transformator MF TR 1.
Eén der dioden van de buis B 2 (UBL 21, EBL 21 of UBL 1) richt
de door de anodestroomvariaties in de roosterkring geïnduceerde h f
wisselstromen gelijk. In de diodeketen zijn opgenomen de weerstand r6
en de potentiometer r7 (volumeregelaar) en wel tussen de afstemketen
en aarde. De 1 f spanningen, die zijn ontstaan na de detectie, worden
ontdaan van de nog aanwezige h f variaties door de condensatoren c5
en c6. Een gedeelte van deze spanning, al naar de stand van de volume
regelaar, bestuurt via het middencontact van r7 en de condensator c8
het rooster van het triodesysteem van de buis bj. De anodestroomveranderingen veroorzaken spanningsverschillen in de anodeweerstand
r10, die via de condensator c9, de toonregelaar r12 en de stopweerstand
r13 het rooster van de eindbuis beïnvloeden. De schakeling van de toon
regelaar met de weerstand r14 en de condensator c1]L bespraken we
reeds op bladzijde 163. De krachtstroomveranderingen in de kern van
de luidsprekertransformator tengevolge van de anodestroomvariaties
induceren in het 1 s gedeelte de inductiestromen, die het spreekspoeltje
en de conus van de e.d.-luidspreker in trilling brengen.
Voor het verkrijgen van de n.r.s. der fadingcompensatie is de anode
van liet heptodesysteem van de buis B over een condensator c3 ver
bonden met de tweede diodeplaat van de eindbuis B2.
De h f stromen worden in deze keten gelijkgericht, door het filter
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r5~c2 afgevlakt en als regelspanning toegevoegd aan de roosterkring
van het heptodesysteem; r4 sluit de diodeketen met aarde. Het filter
cL-r3 dient voor de aut. n.r.s. van de triode-heptode in de mengtrap.
Het totale spanningsverschil van de volumeregelaar r7, afgevlakt
door c4, bestuurt het rooster van de kathodestraalindicator. De beide
andere anoden worden gevoed over de weerstanden rt en r2, terwijl het
scherm direct aan de positieve pool is verbonden.
De plaatstroom dient, nadat hij is afgevlakt door de condensatoren
c15~ig en de smoorspoel Sm, direct voor de voeding van de anode en
het schermrooster (over de stopweerstand r17) van de eindbuis. De
anodespanning van de electroden der overige buizen met inbegrip van
de mengbuis wordt, ter vermijding van bromtonen e.d., eerst nog afge
vlakt door de weerstand r18 en de condensator c14. De schermroosterspanning van B, wordt verkregen óver de schermroosterweerstand r41
en constant gehouden door de condensator cl0. Voor het verkrijgen van
de n.r.s. van de eindbuis dienen de weerstand r15 en de condensator c12.
De n.r.s. van de gecombineerde h f en 1 t versterkerbuis ontstaat in r8
en wordt door c7 constant gehouden.
Parallel aan de luidsprekertransformator is de condensator c18 in serie
geschakeld met de regelbare weerstand r4G. Ze vormen het filter voor de
behandelden.
toonregeling van de penthode, zoals wij reeds op bladz.
Het chassis van de m f en 1 f versterker kan, evenals dat van de
mengtrap, worden gemonteerd op de bodem van de toestelkast.
£5ij een eventuele gramofoonaansluiting monteert men op de achter
zijde van het chassis twee buscontacten; men aardt de ene en verbindt de
andere door een kabel met geaarde afscherming aan de rechterklem
van r7. Men mag echter ook naast r7 een schakelaartje aanbrengen,
verbonden met de schakelaaras van de mengtrap en in de stand, waarbij
in fig.
geen spoelen zijn ingeschakeld (dus het lipje van de eerste
schakelaar op het contact van Cg; (voor B1 dienen c7 en r8) r7 verbindt
met de gramofoon en r6, resp. het rooster van de indicator, met aarde.
Hier volgen nog de waarden der weerstanden en condensatoren:
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REFLEXONTVANGST.
Het is mógelijk een radiobuis (triode, tetrode of penthode) tegelijker
tijd als hoog- en laagfrequentversterker te laten werken. Ontvangtoestel
len volgens dit principe heten reflexontvangers. De hoogfre
quente stromen worden in een radiobuis versterkt, daarna gelijkgericht
en de laagfrequente stroom weer aan dezelfde buis toegevoerd. Bij de
oorspronkelijk toegepaste trioden als h f en 1 f versterker en dt
detectie door een kristalgelijkrichter waren de verwachtingen van het
reflexsysteem groter dan de resultaten. Niet alleen was de versterking
bij trioden voor het doel te klein, doch ook gaf het gemakkelijk ont
regelde kristal vele moeilijkheden. Door toepassing van de penthode n
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Fig. 512.

met hun grote versterking als gecombineerde h f en 1 f buis en de
diode — al dan niet in dezelfde buis ondergebracht — voor de detectie,
zijn de resultaten veel beter. Ook de koperoxydegelijkrichter is in dit
geval uitstekend bruikbaar als detector.
Fig. 512 toont ons een schema voor reflexontvangst met gebruik
van een dubbel-diode-penthode. De eerste afstemkring is over een
kleine condensator verbonden aan het stuurrooster van het penthodegedeelte; de h f stromen ondergaan in deze buis een versterking; de
h f anodestroomvariaties worden door de anodespoel overgedragen
op de tweede afstemkring (inductieve koppeling). Een derde wik
keling, eveneens inductief met genoemde afstemkring gekoppeld, is
met een van de beide diodeplaten van de buis verbonden. In deze
keten heeft de detectie plaats. Na in een filter, bestaande uit een con
densator C2 en een weerstand R3, te zijn ontdaan van de nog resterende
b f stromen, bereiken de 1 f stromen via een weerstand het stuur
rooster van de penthode, waarin nu de 1 f versterking plaats heeft.
De versterkte 1 f stromen vloeien van de anode over de koppelwikkeling van de tweede afstemketen, zonder enige invloed op de h f stromen
uit te oefenen, naar de 2e laagfrequentversterkerbuis. Meestal is dit
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de eindpenthode, omdat er geen verdere voorversterking meer nodig is.
Wil men in de reflexschakeling automatische sterkteregeling (zie blad
zijde 250) toepassen, dan wordt hievoor een van de beide diodeplaatjes
gebruikt. Bij een ontvanger zonder a.s.r. kan men de dioden parallelschakelen of één dezer met aarde verbinden.
Bij de perspectivische voorstelling van de middelfrequentversterker
uit een superheterodyne (fig. 513) is eveneens van reflexschakeling
gebruik gemaakt. Als versterkerbuis doet hier een penthode dienst. De
ingangskring van het linkerbandfilter is met de voorversterker of de
mengbuis verbonden; in de afschermbus bevinden zich tevens de koppelTRIMMER

DETECTOR

H f Sf.'CCRSPOEL

Fig. 513.

weerstand en -condensator. De h f stromen worden in de penthode
versterkt, de h f anodestroom gaat door de ingangskring van het
tweede bandfilter, die met de positieve pool van het voedingsapparaat is verbonden; de penthode krijgt hierover de anodespanning. De
inductief op de tweede kring van het bandfilter overgedragen h f stro
men worden in de metaalgelijkrichter gedetecteerd. De laagfrequente
stromen vloeien door het filter en de koppelweerstand naar het stuurrooster van de penthode. Na hierin versterkt te zijn, gaan ze over de
anode en de ingangswikkeling van het tweede bandfilter naar de anodeweerstand om dan via een koppelcondensator aan de tweede 1 f ver
sterkerbuis te worden overgedragen.
De afstemming heeft bij de eerste reflexontvanger plaats met een
normale tweevoudige condensator. De m f transformatoren van de
tweede reflexontvanger zijn aan de uitgangszijde voorzien van speciale
trimmers, waarvan de werking in de tekening duidelijk tot uiting komt.
Draait men met een steeksleuteltje de trimmer (zie het rechterfilter),
dan schuift het bovendeel van deze concentrische condensator in het
onderste gedeelte; de capaciteit kan dus op de juiste waarde
worden ingesteld. De voor de ingangskringen toegepaste trimmers be
staan uit een draadje met een huisje uit isolatiekous. Hieromheen is een
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spiraaltje van dunne vertinde draad gewikkeld, dat met tin tot een
buisje is samengesoldeerd. De spiraal vormt met het binnenste draadje
een condensator; het trimmen geschiedt op de volgende wijze: moet de
capaciteit worden verminderd, dan wikkelt men met een pincet het
spiraaltje af, totdat de juiste capaciteit is verkregen. Is echter de capa
citeit te klein, dan knipt men de trimmer geheel af, soldeert een nieuwe
aan de verbindingsdraden en wikkelt die weer tot de gewenste waarde
af. Zulke condensatoren heten draadtrimmers.
SLEUTELBUIZEN.
Glazen sleutelbuizen. Men vervaardigt reeds geruime tijd vacuumbuizen zonder kneepconstructie. In verdikkingen van een bodemplaat
uit persglas (fig. 514) zijn acht z.g. chroomijzeren doorvoerpennen,
regelmatig over een cirkel verdeeld en
vacuumdicht vastgesmolten. Chroomijzer is
een legering van zacht koolstofstaal en
:
chroom. Het samensmelten van chroomS
ijzer met het glas wordt reeds geruime tijd
uitgevoerd met de glazen en metalen gedeel
ten van ballons voor zendbuizen (zie ook
r
de doorvoering van de ventielbuis in fig.
i
::
blz. 99). In het midden van de bodemplaat
bevindt zich de pompstengel. De glazen bal
lon heeft dezelfde samenstelling als de
bodemplaat; de vlakke rand aan de onder
zijde past precies op de bovenrand van de
II
plaat. "Door toepassing van een speciale glas
soort kan men de beide onderdelen op de
_\
pasranden samensmelten zonder gevaar voor
STALEN MANTCl
CKROOMSTALEIJ
PE NNE 'i(lM HEI
springen van het glas. De doorvoerpennen
ZOEKNOK
GLAS GESMOLTEN)
zijn zeer stevig in de bodemplaat bevestigd
Fig. 514.
en doen dienst als contactpennen.
Het electrodensysteem wordt in een kooi van metaalgaas gemonteerd
en met U-vormige steunbalkjes op de contactpennen gelast. De kooi
dient voor afscherming van het systeem, wordt via een der doorvoer
pennen met aarde verbonden en maakt een metaalverflaag op de ballon
overbodig. Door de solide bevestiging van het electrodensysteem is de
buis bestand tegen schokken. De bodemplaat vervangt de buishuls;
storingen door slechte soldeerplaatsen zijn dus uitgesloten.
De getter is boven in de buis gemonteerd; bij het verdampen slaat
de gasbinder slechts als een kleine laag neer op het bovenste gedeelte
van de binnenzijde van de ballon en belemmert de warmteuitstraling niet.
Om de onderkant van de buis wordt een metalen ring gefelst, die
een afschermplaat met acht ruime gaten om de contactpennen tegen de
onderzijde van de bodemplaat klemt. De plaat is voorzien van een zoek-

265
pen, tevens beschermingsbuisje voor de pompstengel. Op de pen zit een
nok, de z.g. zoeknok of sleutel; vandaar de naam: sleutelbuis. Men
plaatst de sleutelbuis met de zoekpen in het middelste gat van de
huishouder, draait een weinig, totdat de zoeknok in het sleufje van het
gat glijdt en drukt vervolgens de buis met de pennen in de contactbussen van de houder. Onder aan de zoekpen zit een groefje, waarop
de buis met een veertje van de houder wordt vergrendeld.
De anode en het rooster zijn verbonden aan twee contactpennen,
wier afstand zo groot als mogelijk is; ze bevinden zich bovendien aan
weerszijden van de zoekpen en oefenen een geringe invloed op elkaar
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uit. De verbindingsdraden zijn uiterst kort. De sleutelbuizen zijn daar
door zeer geschikt voor k g ontvangst. Ze hebben geen topaansluiting
nodig en betekenen een grote vereenvoudiging in de toestelbouw, door
het vervallen van afgeschermde kabeltjes, dikwijls met ingebouwde
weerstanden voor de roosteraansluitingen.
Metalen radiobuizen. In Amerika vervaardigt men metalen radiobuizen
zonder kneep onder de naam octaalbuizen. De toevoerdraden werden
bij de eerste octaalbuizen vastgesmolten met een glasdruppel (glazen
parel) in een aantal z.g. schoenoogjes (zie de topaansluiting 1 in fig.
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515). De schoenoogjes waren, evenals de pompstengel vastgelast aan
een metalen bodemplaat. De doorvoerdraden bestaan uit nikkel of koper
met een stukje molybdeendraad ertussen of uit verkoperde nikkeldraden.
z.g. manteldraden.
Het materiaal voor de schoenoogjes moet in dezelfde verhouding
uitzetten als glas en hiermede tevens goed zijn samen te smelten. Men
past er chroomijzer voor toe of Fernico, een nikkel-staal-legering.
Wegens de grote moeilijkheden met het isoleren van elke doorvoerdraad
afzonderlijk, paste men later in de octaalbuizen een glazen bodemplaat
met pompstengel toe. Fig. 515 geeft een Amerikaanse octaalbuis weer.
De plaat 6 bevat acht vacuumdicht ingesmolten doorvoerdraden en is
aan een chroomijzeren ring 5 vastgesmolten. De ring last men aan de
binnenzijde van de stalen ballon. Het stuurrooster wordt, evenals bii
vele buizen met kneep, aan de top naar buiten gevoerd. De toevoerdraad is met een glazen parel vastgesmolten in een schoenoogje. De
isolatie van de topaansluiting bestaat uit een plaatje hard papier
(pertinax). De Amerikaanse buizen hebben aan de onderkant een soort
buishuls bestaande uit een isolatieplaat met acht contactpennen. Ze zijn
iets dikker dan de pennen van een normale sleutelbuis en geplaatst in
de hoeken van een regelmatige achthoek. In het midden van de plaat
bevindt zich de zoekpen.
De sleutelbuis in fig. 516 1) is bijna geheel van metaal vervaardigd
en bevat in de bodemplaat acht komvormige uitsparingen met gaten.
Evenals bij de glazen sleutelbuizen, dienen de doorvoerpennen als
contactpen en zijn met glazen parels in de uitsparingen vastgesmolten.
Men behoeft het electrodensysteem niet tè omgeven met een scherm
van metaalgaas; hiervoor doet de metalen ballon dienst. De bevestiging
van de electroden komt overeen met die van de glazen sleutelbuizen.
De metalen ballon en de bodem worden met de uitstekende randen
bij hoge druk en grote stroomsterkte in een ogenblik vacuumdicht op
elkander gelast. De zoekpen dient hier eveneens ter bescherming van
de pompstengel. Men kan bij metalen buizen de „getter” slechts ver
dampen door de buitenzijde van de metalen ballon met een gasvlam
te verhitten of met een electrische stroom, die via twee der electroden
door het gettermetaal vloeit. Het verdampen gaat niet door de wervelstromen van een h f wisselveld, zoals bij de glazen buizen; de metalen
ballon verhindert het doordringen van het hoogfrequente veld. De gas
binder slaat neer op de binnenzijde van de metalen ballon en is dus
geaard.
Ter vermijding van huideffect, verdient het aanbeveling de chroom"
ijzeren of Fernico stiften te voorzien van een goed geleidende metaallaag,
door ze te verkoperen of verzilveren. De beide legeringen hebben nl
een hoge s.w.
*) N.V. Philips, Eindhoven.
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Het electrodensysteem van de metalen buis in fig. 517 J) is met steunbalkjes horizontaal ge
monteerd op de bodem
plaat. De voorste drager
van de electroden dient
tevens voor de afscher
ming tussen het triodeen het heptodesysteem
van deze mengbuis. De
doorvoering in de bo
demplaat geschiedt we
derom met glazen parels,
die echter niet alleen in,
doch gedeeltelijk ook om
de schoenoogjes zijn ge
smolten. Voor de isolatie
heeft men bij deze buis
gebruik gemaakt van
dunne plaatjes uit kera
misch hoogfrequent ma
teriaal. Alleen tegen de
achterkant van het voor
ste plaatje van het heptodegedeelte zit een plaatje mica, opdat de steunstaafjes van de betref
fende electroden niet behoeven door te lopen tot in het triodesysteem.
De schermroosters van de heptode zijn in de tekening duidelijkheids
halve zwart getekend, evenals de verbindingsdraden van de electroden
met de pencontacten van de huls. De buishuls heeft acht pennen en
wel vijf aan één zijde en drie ertegenover. De eerste van de voorste
vijf verbindingen op de tekening dient voor de heptode-anode, de
volgende twee voor de gloeidraad, de vierde en vijfde voor het generatorrooster (en het mengrooster), resp. de anode van het triodedeel.
De achterste drie verbindingen zijn voor: aarde (resp. kathode en vangroosterstaven), schermrooster en stuurrooster.
KENMERKEN DER RADIOBUIZEN.
De eerste typen versterkerbuizen werden aangeduid met een hóófd
letter en vervolgens een getal. De hoofdletter had betrekking op de
gloeistroom van de buis en wel:
A voor een gloeistroom van d= 0,06 A
B
=fc 0,15 A
C
± 0,3 A
D
dz 0,65 A
E
± 1
A
F
±2
A
*) „Telefunhen”.
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Van een getal van drie cijfers achter de letter geeft het eerste (bij vier
cijfers de eerste twee), de gloeispanning aan. De twee laatste cijfers
zijn voor trioden de versterkingsfactor in het werkpunt. Bij buizen met
meer dan één rooster hebben ze geen betrekking op de versterkingsfactor, doch betekenen:
41,51, enz.: dubbelroosterbuis.
42,62, „ : hf schermroosterbuis (tetrode).
43,53,63, : eindpentode.
44.54, , : duode-triode of duode-tetrode.
45.55, , : h f tetrode-selectode.
46.56, , : h f pentode.
47.57, , : h f pentode-selectode.
48.58, , : menghexode.
49.59, , : hexode-selectode.
Voorbeelden:
De gloeistroom van een A 409 is dus 0,06 A, de gloeispanning 4 V
en de versterkingsfactor 9.
Voor een triode B 406 is: If = 0,15 A, Ef = 4 V en g = 6. Beide
buizen zijn trioden voor gelijkstroomgloeidraadvoeding.
De E 428 en E 462 zijn buizen voor wisselstroomgloeidraadvoeding,
met 4 V gloeispanning en 1 A gloeistroom.
De eerste buis is een triode met een versterkingsfactor van 28 en de
tweede een tetrode.
De B 2043 is een eindpenthode voor 2 V gloeispanning; de gloeistroom
bedraagt 0,18 A. De B 2042 heeft 2 V gloeispanning; het is echten
een h f tetrode.
De grote verscheidenheid van radiobuizen maakte de invoering van
een ander systeem noodzakelijk. Het type wordt daarbij aangegeven
met twee of drie letters en een cijfer.
De eerste letter heeft betrekking op de gloeidraad en wel:
A — 4 V voor wisselstroomvoeding (ind. verhit).
C — 200 mA gelijkstroom-wisselstroomserie (ind. verhit).
D — 1,2—1,4 V batterijserie (dir. verhit).
E — 6,3 V wisselstroom- en autoradioserie (ind. verhit).
K — 2 V batterijserie (dir. verhit).
Li — 100 mA gelijkstroom-wisselstroomserie (ind. verhit).
De tweede (eventueel derde) letter geeft het huistype aan en heeft
de volgende betekenis:
A — enkele diode.
B — dubbele diode.
C — voorversterkings-triode.
D — eindtriode.
F — h f penthode.
H — hexode of heptode.
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K — octode.
L — eindpenthode.
M — afstemindicator.
X
dubbelfasige ventielbuis met gasvulling.
Y — enkelfasige hoogvacuum ventielbuis.
Z — dubbelfasige hoogvacuum ventielbuis.
Regulatorbuizen krijgen in den regel slechts één letter.
Achter de letter wordt nu een volgordenummer geplaatst, dat bij de
moderne buizen hoger is, dan bij de oudere typen. Overeenkomstige
buizen, echter met verschillende gloeidraadgegevens, dragen hetzelfde
volgordenummer. Zo zijn de A F 7 en de C F 7 beiden h f penthoden
met dezelfde eigenschappen, evenals de E F 9 en de U F 9.
Voorbeelden:
Een A F 3 is een h f penthode voor 4 V wisselstroom.
Een C L 4 is een eindpenthode van de 200 mA G W serie.
Een JE K 2 is een octode voor 6,3 V wisselstroom.
Een EBC 3 is een dubbele diode-triode- voor. 6,3 V wisselstroom.
Een ECH 21 is een triode-heptode voor 6,3 V wisselstroom.
HERHALING.
Mengbuizen.
1. Wat verstaat men onder frequentietransformatie?
2. Uit welke gedeelten bestaat de octode? Waarom heet deze mengbuis zo?
3. Welke trilling wordt er in het triodedeel van de buis opgewekt en
met welk doel?
4. Welke detectieschakelingen zijn bij het triodegedeelte en welke bij
de penthode toegepast?
5. Als een hf stroom van 140 kHz wordt ontvangen en de oscillator
met een frequentie van 600 kHz genereert, hoe groot zijn dan de
middelfrequentie en de golflengte van de verschillende frequenties?
6. Geef de constructie van de triode-hexode aan (fig. 483. blz. 239).
7. Bepaal de middelfrequentie als de ontvangfrequentie 850 kHz en
de generatorfrequentie 425 kHz bedraagt.
8. In welk geval gebruikt men in het menggedeelte twee buizen?
9. Welke terugkoppeling kan voor de mengbuis ook worden toegepast?
10. Hoe zijn bij de Amerikaanse heptode de contactpennen in de buis
opgesteld?
Superheterodynes.
11. Wat weet ge van de superheterodyne ontvangers?
\ 2. Omschrijf de beide generatorschakelingen voor supers en geef
aan, welke van beide het meest wordt gebruikt.
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13. Hoe geschiedt de terugkoppeling in elk der beide schakelingen.''
14. Welke versterking heeft soms vóór de frequentiet.ransformatie
plaats en hoe noemt men haar?
15. Welke generatorfrequentie is in een super met een middenfrequentie van 450 kHz nodig bij ontvangst van een zender met een
golflengte van 560 m?
Middelfrequentversterkers.
16. Wat verstaan we onder middelfrequentversterkers?
17. Hoe heten de spoelstellen, waarin de m f versterking plaats heeft?
18. Welke condensatoren worden er in deze spoelstellen gebruikt en
hoe heten deze?
19. Hoe geschiedt het trimmen dikwijls bij gebruik van staalpoederkernspoelen?
20. Op welke wijze kan de selectiviteit worden geregeld?
21. Welke slechte eigenschap hebben de verende trimmers?
22. Hoe en met behulp waarvan dient het trimmen te geschieden?
23. Hoeveel bandfilters bevat een m f versterkertrap met twee penthoden?
24. Waardoor wordt de grote selectiviteit van een super veroorzaakt?
25. Welke afst-emkringen van een super moeten voor de afstemming
worden bediend en op welke wijze geschiedt dit?
Kortegolf-voorzetapparaat.
26. In welke gevallen past men voorzetapparaten toe?
27. Welke generatorschakeling bevat het voorzetapparaat in fig. 491?
Welke dat in fig. 492?
28. Op welke wijze werkt de fijnregelknop in dit apparaat?
29. Geef de stroomloop voor dit toestel aan.
30. Welke spoelen worden er voor de ontvangst toegepast?
De super.
31.
32.
33.
34.

In welke stand staat de golflengtebereikschakelaar in fig. 493?
Welke ingangskring wordt er in deze ontvanger toegepast?
Van welke detector maakt men bij deze super gebruik?
Hoe heten de condensatoren, waarmede men de condensator voor
de generatorfrequentie bijregelt?
35. Beschrijf de werking en schakeling van de golflengtebereik-schakelaar in deze super.
Automatische sterkteregeling.
36. Langs welke wegen planten de h f stromen zich voort?
37. Wat verstaat men onder sluiering en hoe noemt men dit ook wel?
38. Welk middel heeft men in de ontvangers toegepast om het sluieringseffect op te heffen?
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39. Van welke detectie wordt hierbij gebruik gemaakt?
40. Geef de werking van de fadingcompcnsatie aan.
Afstemindicatoren, diode- en metaaldetectoren.
41. Maak een omschrijving van de schakeling voor zichtbare afstem
ming volgens fig. 496.
42. Wat is feitelijk een afstemmeter en hoe werkt hij?
43. Waarop berust de werking van een neonindicator?
44. Door welke stroom wordt de indicator beïnvloed?
45. Hoe geschiedt het afstemmen met een neonindicator?
46. Uit welke gedeelten bestaat een kathodestraalindicator?
47. Waarmede wordt deze indicator dikwijls gecombineerd?
48. Hoe geschiedt het afstemmen met de kathodestraalindicator; hoe
noemt men hem ook wel?
49. Welke dioden zijn voor automatische sterkteregeling en indicatie
in gebruik?
50. Welke detectoren vinden hierbij eveneens toepassing?
Reflexontvangers.
51. Wat is het voordeel van reflexontvangst?
52. Volgens welk principe werkt deze ontvangst?
53. Door toepassing van welke buizen kan men uitstekende reflex
ontvangers bouwen?
54. Welke detector is toegepast in de reflexontvanger in fig. 513?
55. Beschrijf de schakeling van de reflexontvangers volgens de fig.
512 en 513, bladzijden 262 en 263.
OPGAVEN.
1. Hoeveel bedraagt de oscillatorfrequentie in een super, bij ontvangst
van een zender, werkende op een frequentie van 600 kHz, als de
m f .485 kHz is?
2. Geef de leidingen aan voor het schema van een mengtrap met
Colpittsgenerator volgens fig. 518 en geef een schemasleutel aan.
3. Teken het bouwschema voor bodemmontage (zie fig. 519).
4. Bereken de middelfrequentie van een mengtrap, als een zender
met een frequentie van 1200 kHz ontvangen wordt met een generatorfrequentie van 1750 kHz.
5. Een super met Hartleygenerator is aangegeven in fig. 520. Geef
in gekleurde inkt, de leidingen aan.
6. Stel van dit schema een sleutel samen.
7. Teken het bouwschema voor bodemmontage in fig. 521.
8. Ook voor chassismontage (fig. 522).
9. Teken de leidingen in het schema van een m f versterker volgens
fig. 523.
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10.
11.
12.
13.

Maak van deze schakeling een schemasleutel.
Voltooi het schema voor chassismontage in fig. 524.
Eveneens voor bodemmontage (fig. 525).
Welke oscillatorfrequentie is er nodig bij ontvangst van een fre
quentie van 8500 kHz en een mf van 1600 kHz?
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14. Op welke golflengte werken zenders, die met een frequentie van
600, resp. 1000 en 1400 kHz uitzenden?

!

Fig. 519.
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15. Bereken de steilheid van een eindpenthode, als 1,4 V roosterspanningsverandering de anodestroom 11,2 mA wijzigt.
16. Een penthode heeft een inwendige weerstand van 40'kQ en een
anodestroom van 40 mA bij 250 V anodespanning. Hoe groot wordt
de anodestroom, als we de spanning 225 V maken?

o—

r—»

a
Fig. 520.
r----------- ----- —“

ft;
Q“— O

i

-

' p @
f
C
<0=z0
^!ilO j ; *9*1 ;

C

I18 ■ i71L

.o.

d}

.

—r
■ cr:_

■

-----r~*—*

fus

m
Ma

16 i : si
3

i;

4

©'
*

I
ï I

Fig. 521.

n<§>:

141TTT: P
|2;; ii :

i

['

-<

ü

ü
Fig. 522.

17. Van een 1 f versterker met één penthode geeft fig. 526 de symbolen
weer. Teken de leidingen.
Diks, Radiotechniek — 4e dl*.
18
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18. Geef ook de leidingen aan in het bouwschema voor chassismontage
(fig. 527).
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19. Als opgave 18, doch nu voor bodemmontage (fig. 528).
20. Stel voor deze schakeling ook een schemasleutel samen.
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BEGINSEL VAN DE TELEVISIE.
Beeldtelegrafie
In fig. 529 is een van de methoden voorgesteld, volgens welke men
eenvoudige afbeeldingen telegrafisch kan overbrengen. Het
beeld wordt b.v. met een geleidende verfstof op een — isolerend — vel
papier getekend, dat met een metalen liniaal op de cilinder van
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de „beeldzender” is bevestigd; de liniaal heeft via de as verbinding
met de stroombron. Wanneer nu de arm op de geleidende beeldlaag
rust, vloeit de batterijstroom door de keten; het spoeltje wordt in de
ontvanger bekrachtigd en het anker aangetrokken; de schrijfstift zet dan
op het papier een punt of streep. Komt het pennetje van de beeldgever
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Fig. 529.

op een isolerend deel van het beeld, dan gaat er geen stroom door de
keten en er wordt in de ontvanger ook niets opgetekend. De steunpunten
der hefboompjes in gever en ontvanger worden door middel van een
schroefdraad (transporteur), die met de aandrijfmotor is gekoppeld,
parallel aan.de cilinderas voortbewogen. Contactpen en schrijver van
gever en ontvanger beschrijven dus bij het ronddraaien op de cilinders
een schroefdraad met dezelfde spoed. Als de cilinders op hetzelfde tijd
stip gaan draaien en wel met hetzelfde aantal omwentelingen, zal het
beeld, dat op de zenderrol is gespannen, op die van de ontvanger worden
opgetekend. Dit synchroon lopen der cilinders kan worden ver
kregen met behulp van de centrifugaal-regelateurs der motoren. Als de
liniaal onder het pennetje van de gever glijdt, ontstaat er in de keten een
stroomstoot en wordt er in de ontvanger een streepje opgetekend. Men
moet de snelheid van de ontvanger zo regelen, dat deze streepjes op
een rechte lijn komen te liggen (b.v. op de spanrichting). Gedurende elke
, omwenteling zendt de gever dus behalve de stroomstoten van het beeld
nog één stroomstoot van de liniaal (het z.g. synchronisatiesignaal) door
de keten. Met een dergelijk apparaat kan in enkele minuten een beeld
worden overgebracht. Hetzelfde systeem vond ook toepassing bij de
beeldoverdracht langs radiotelegrafische weg.
TELEVISIE.
Laat men een reeks afbeeldingen in opvolgende stand en met grote
snelheid langs den toeschouwer verspringen, dan neemt deze een be-
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wegend beeld waar; het verspringen van het beeld (vergelijk fig. 530,
het hakken van een gat'met een rawlplugbeitel) wordt hierbij door*
een z.g. blender afgeschermd. Bij de cinematografie (bioscoop) passeren
per secunde 24 beeldjes de lens en worden op het doek geprojecteerd.
Het zal wel duidelijk zijn, dat de beeldtelegrafie voor het overbrengen
van bewegende beèlden (televisie) veel te traag werkt. Het beeld moet

I
I

n
ook in de eerste plaats op een plat vlak worden opgetekend. Ter verdui
delijking hiervan bezien we fig. 531. Om de afbeelding van de
televisiecamera over te brengen, kan men de figuur door kolommen en
regels in vakjes verdelen en een zelfde verdeling op b.v. het school
bord aanbrengen; kolommen en'regels worden genummerd. De linker

«fA
r

persoon geeft nu de nummers der kolommen aan, de rechter beweegt
het krijt langs de overeenkomstige verticale lijnen op het bord. Als de
leraar steeds de nummers der regels opnoemt, die met zwart in de
figuur zijn bedekt en de leerling dan een streepje of stipje op het bord
zet, zal er een figuur ontstaan, die met de gegeven afbeelding óver-
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eenkomt. (Op soortgelijke wijze tekent men wel met een van ruitjes
voorziene transparant afbeeldingen na). De liniaal van den leraar en
het krijt van den leerling moeten nu in hetzelfde tempo — dus syn
chroon — en met dezelfde snelheid de verticale lijnen beschrijven.
Om te laten zien, hoe dit langs mechanische weg kan geschieden, zijn in
fig. 532 twee slingerapparaten afgebeeld, bestaande uit electro-magnetische schellen met lange naald en idem draai-inrichtingen voor beweging
in een horizontaal vlak. Het tempo van de verticale slingering (synchro
nisatie) wordt hierbij geregeld door de stroomonderbreker van de
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Fig. 532.

bovenste schel, terwijl die van de bovenste draai-inrichting de synchronisatie van de horizontale slingering regelt. De slingers maken. een
beweging overeenkomstig die van een breipen, welke met de ene hand
wordt aangeslagen en gelijktijdig met de andere horizontaal gedraaid
(fig. 533). De frequentie (aantal slingeringen per secunde) is even
eens voor televisie veel te laag. Fig. 532 is slechts als mechanisch
voorbeeld bedoeld.
DE KATHODESTRAALBUIS.
In een luchtledige buis is tegenover de kathode een vlakke anode
geplaatst (fig. 534), in het midden waarvan zich een kleine opening

279
bevindt, die een deel der electronen doorlaat. Deze bewegen zich
volgens een rechte lijn door de buis (fig. 536); de reeks electronen
heet kathodestraal. Treft zo'n
straal een z.g. fluorescerende laag, die
aan het einde van de buis op de binnen
zijde van het glas is aangebracht, dan
ontstaat hierop een lichtvlekje. De tweede
anode zorgt ervoor, dat er slechts een zeer
dunne bundel (straal) electronen wordt
uitgezonden. Passeert de kathodestraal
twee electroden (afbuigplaten), waarvan
de bovenste (fig. 534) positief en de
onderste negatief is, dan zal de bovenste
plaat de electronen aantrekken, terwijl
de onderste ze afstoot. De kathodestraal
wordt naar boven omgebogen (electrostatische afbuiging); hoe groter de span
ning tussen de afbuigplaten is, des te ster
ker zal de afbuiging zijn. Draaien we de
polariteit der platen om, dan buigt de electronenstraal naar beneden af (fig. 535).
Sluit men de platen op een wisselspan
ning aan, dan zal de kathodestraal, over
eenkomende met de frequentie van de
Fig. 534 tot en met 537.
wisselstroom, heen en weer slingeren, dus
overeenkomstig de naald van de electrische schel in fig. 532. Op de
fluorescerende laag zien we nu een verticaal streepje. Twee andere
electroden, haaks op de eerste geplaatst, doen de kathodestraal hori
zontaal afbuigen. Fig. 539 geeft ons de afbeelding van een kathodestraalbuis met electrostatische afbuiging. Duidelijkheidshalve zijn de
aansluitingen der anoden aan de zijkanten van de buis getekend; bij
de meeste kathodestraalbuizen worden deze electroden met de contacten
van de buishuls verbonden. De afbuiging kan ook electromagnetisch
geschieden (zie ook fig. 556). Fig. 538 laat ons zien, dat de kathode
straal recht door de buis gaat, wanneer de stroom in de magneetspoelen
nul is. Bekrachtigt men de magneten, dan buigt de kathodestraal ten
gevolge van de Lorentzkracht af (fig. 537); de werking komt overeen
met die van een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld.

#5=3

DE ICONOSCOOP.
De televisie-uitzendingen hebben in vele gevallen plaats met behulp
van een iconoscoop (fig. 538). Dit apparaat bestaat uit een kathodestraalbuis, waarin een lichtgevoelige plaat is aangebracht. De
iconoscoop bevindt zich in een televisiecamera; het beeld wordt door de
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cameralens cp de lichtgevoelige plaat geprojecteerd, zoals in de figuur
is te zien. Treft een kathodestraal het belichte gedeelte van de plaat,
dan ontstaat er in de keten kathode-plaat een stroomstoot; deze stroom
stoot wordt versterkt toegevoerd aan de anode van de tweede kathodestraalbuis (fig. 539) en doet hierin op de fluorescerende laag een lichtvlek
ontstaan; deze stroomstoten vormen de beeldfrequentie *). Wanneer de
kathodestralen in gever en ontvanger een beweging maken, overeen
komstig de naald in de fig. 532 en 533, zal dus op het scherm van de
rechterbuis door de lichtpuntjes hetzelfde beeld ontstaan als in de iconoscoop. De synchronisatie van de kathodestralen wordt verkregen
door de generatoren in de zender, waarvan de ene de hoge frequenties
geeft voor de verticale afbuiging en de andere de lage voor de hori
zontale beweging der kathodestralen. Deze aftast-frequenties worden in
zender en ontvanger toegevoerd aan z.g. zaagtandgeneratoren, die
de heengaande beweging der stralen langzaam, de teruggaande be
weging snel doen plaats hebben; zo ontstaat er een zuiver beeld. De
werking van deze generatoren wordt in een volgend hoofdstuk ver
klaard.
De verbinding tussen de generatoren, die op de tekening gestip
peld is voorgesteld, heeft nu via de radiozender en de ontvanger plaats.
Op de zenderstroom worden de beeld- en de aftast- of synchronisatiesignalen gemoduleerd. In de ontvanger worden ze weer gescheiden,
versterkt en toegevoerd aan de betrokken electroden van de kathodestraalbuis. De beeldsignalen ondergaan in de versterker een versterking.
De spanningsvariaties van deze versterker maken de regelelectroden van
de kathodestraalbuis beurtelings positief en negatief; in het eerste ge
val ontstaan er op het fluorescerende scherm lichtvlekjes, die het
beeld vormen.
ZAAGTANDGENERATOREN.
Sluit men een neonlampje, dat met een condensator is geshunt, in
serie met een weerstand op een gelijkspanning aan (fig. 540), dan
o
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wordt de condensator geladen; de spanning aan condensator en lamp
stijgt (fig. 541), totdat de lamp begint te gloeien en stroom door
laat (fig. 542). De condensator wordt dan plotseling ontladen (zie
*) Videofrequentie.
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fig. 543). Ter verduidelijking dient het voorbeeld in fig. 544. De pomp
voert het water van het rechterreservoir naar het linker (fig. 545)>
de druk.stijgt, totdat hij zó groot is geworden, dat de klep (zie fig. 546)
zich plotseling opent en het water in de communicerende vaten zeer snel
op hetzelfde niveau komt (fig. 547).

Fig. 544.

Fig. 547.

Fig. 546.

Het grafische verloop van een zaagtandvormige spanning is afgebeeld
in fig. 548. Fig. 549 toont ons een apparaat voor het verkrijgen
van een zaagtandvormige spanning (relaxatie-spanning). Het gelijk-

\
i
Fig. 548.

richtergedeelte bestaat uit een glimlichtgelijkrichter (gelijkrichtbuis met
koude kathode), hoewel natuurlijk elke gelijkrichter kan worden ge-
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neonlamp

ï

Fig. 550.

Fig. 551.

bruikt; rijwielachterlichtlampjes met dwerglamphouder dienen als smeltveiligheid. Neonlamp en condensator krijgen hun spanning toegevoerd
via een begrenzingsweerstand en een regelbare weerstand van de afvlak-
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condensator. Naarmate men minder weerstand in de keten brengt,
begint de neonlamp sneller te gloeien (vergelijk de grafieken in de
fig. 552 en 553).
In fig. 554 is de relaxatietrilling met een mechanisch voorbeeld toeZAAGTANOf KCQUENTiI
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Fig. 552.
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Fig. 553.

gelicht. Een palwiel, dat regelmatig ronddraait, drukt vrij langzaam
een hefboom omhoog (standen 0, 1, 2, 3 en 4), vlak na stand 4, nl. in
stand 0. slaat de hefboom onder invloed van de veer snel naar beneden.
• 1

¥
Een ander voorbeeld van een relaxatiebeweging is de aandrijving van
een metaalschaafbank met versnelde terugloop.
Voor het omzetten van zwakke wisselspanningen in hogere zaagtandspanningen vinden met gas gevulde trioden toepassing; de schakeling
hiervan is in de fig. 550 en 551 afgebeeld. Bij een negatief rooster laat
de lamp geen stroom door; pas wanneer de roosterspanning de maximale
positieve waarde heeft bereikt, laat de lamp plotseling de volle anodestroom door en wordt de condensator parallel aan de ancdeweerstand
geladen (fig. 551).
DE TELEVISIE-ONTVANGER.
Nadat in het eerste gedeelte van de ontvanger de beeld- of videofrequente signalen van de synchronisatiesignalen zijn gescheiden, heeft
de versterking plaats. In fig. 555 zien we het schema van de synchronisatieversterker. Van de beide met gas gevulde trioden ontvangt
de bovenste de spanningen voor de verticale afbuiging van de
kathodestraal, dus die van de hoogste frequentie over de condensator
Clf terwijl de weerstand R2 de spanningen voor de horizontale afbuiging
op condensator C2 en het rooster van de onderste triode overdraagt.
De synchronisatiespanningen worden in weerstandsversterking met be
hulp van speciale penthoden versterkt en via hoogfrequent-transformatoren aan de afbuigsystemen van de kathodestraalbuis (hier electro-
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magnetisch) toegevoerd. In fig. 556 zien
we-de afbeelding van een kathodestraalbuis met electro-magnetische afbuiging.
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ties. Deze buizen zijn korter dan die met electrostatische afbuiging
en kunnen daarom beter in de ontvangtoestellen worden ingebouwd.
DE ZENDERFREQUENTIE.
Bij televisie-uitzendingen worden meestal 25 beelden per secunde uit
gezonden. De laagste synchronisatiefrequentie bedraagt dus 25 Hz.
Wanneer het beeld in 400 lijnen wordt overgebracht, is de verticale
aftastfrequentie 400 X 25 = 10 000 Hz. Ontmoet de kathodestraal in
de iconoscoop eveneens 400 beeldpunten, dan ontstaat er een videofrequentie van 400 X 10 000 = 4000 000 Hz = 4000 kHz. Deze frequentie
kan alleen op een zeer hoge zenderfrequentie worden gemoduleerd. 1)
Televisieuitzendingen kunnen dan ook uitsluitend plaats hebben op
zeer korte golflengten, b.v. die van 5 a 8 m. Daar dergelijke zenders
een geringe reikwijdte bezitten ( ±: 25 km), naar gelang van de antennehoogte, moet men voor de uitzending over een geheel land een groot
aantal zenders in werking stellen. Om deze reden stuit de practische
toepassing der televisie op grote bezwaren.
HERHALING.
Beeldoverdracht.
1. Hoe heeft de overdracht van een eenvoudig beeld plaats?
2. Wat gebeurt er, wanneer de stift op dè geleidende laag van het
beeld komt?
3. Wat verstaat men onder synchroon draaien van gever en ont
vanger?
4. Op welke wijze wordt de synchronisatie verkregen?
5. Kan men met een apparaat volgens fig. 529 snel beelden over
brengen?
Televisie.
6. Hoe komt bij de cinematografie een bewegend beeld tot stand?
7. Op welke wijze wordt in fig. 531, bladzijde 277 de afbeelding van
een televisiecamera overgebracht?
8. Als wat is fig. 532 bladzijde 278 bedoeld?
9. Geef een omschrijving van de werking van de kathodestraalbuis.
10. Hoe heeft de electrostatische afbuiging van de kathodestraal plaats?
11. Op welke wijze werkt een kathodestraalbuis met electromagnetische
afbuiging en welk voordeel heeft deze buis?
12. Wat is een iconoscoop en hoe komen hierin stromen op de deeltjes
van de lichtgevoelige plaat tot stand?
13. Hoe heeft de synchronisatie van de kathodestralen in gever en
ontvanger plaats?
a) Bij langere golven is nl. de z.g. bandbreedte te groot en zou er geen „plaats’
zijn voor andere zenders.
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14. Waartoe dienen de zaagtandgeneratoren en hoe werken ze?
15. Hoe geschiedt de lading van een condensator, die in serie met
een weerstand parallel aan een neonbuis is geschakeld?
MEETINSTRUMENTEN VOOR HET ONDERZOEK EN DE
BEPROEVING VAN LF VERSTERKERS EN
RADIOTOESTELLEN.
Metingen aan radiotoestellen en 1 f versterkers.
Een radiotechnicus of -monteur moet tijdens de beproeving of bij het
onderzoek van een radiotoestel of een 1 f versterker de spanning aan en
de stroomsterkte van de onderdelen kunnen meten.
De fig. 557 tot en met 580 geven de belangrijkste spanningsmetingen
weer aan de voornaamste buizen met 4, resp. 5 en 7 pennen. 8 nokken en
de fig. 581 tot en met 588 die aan sleutelbuizen. De grote verscheidenheid
van buishoudertypen maakt het ons onmogelijk alle metingen weer te
geven. Om dezelfde reden kan hieronder slechts een korte tabel worden
gegeven van de metingen, die het zoeken gemakkelijker maakt.
Meting van de:
zie de fig.:
gloeispanning
557—567—573—581
anodespanning
558—559—560—561 —564—568—574—
575—576—583—584
schermroosterspanning
562—568—569—577—584—585—586
oscillatoranodespanning
574—579—584—588
oscillatorroosterspanning
572—578—585—586—587
negatieve roosterspanning
562—563—565—566—570—579—582—
583—587—588
Voor het meten van de gloeispanning, de anodewisselspanning van

Fig. 557
gloeispanning van
gloeikathodebuizen.
(meestal 4 of 6,3 V)

anodewisselspanning voor ventielbuizen voor dubbele gelijkrichting.
(meestal 250 of
350 V)

anodewisselspan
ning van ventielbuizen voor enkele
of dubbele gelijk
anoderichting,
spanning van trioden of direct ver
hitte eindpenthoden.
(meestal 250 of
300 V)

Fig. 560
gelijkspanning,
gemeten aan de
ventielbuis.
(meestal 200, 280
of 380 V)

!
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gelijkspanning na
afvlakking door de
smoorspoel.
(meestal 200, 250
of 300 V)

Fig. 562
schermroosterspanning van een
direct verhitte
eindbuis, n.r.s. van
indirect verhitte
trioden of h.f. tetroden, resp. penthoden.
Vs = 250 V of
150 V
Vg = 2 tot 6 V

n.r.s. van direct
verhitte eindbuizen.
B 413
B 406
B 443
C 453
E 443H

Fig. 564
anodespanning
van h.f. tetroden
of penthoden.
(meestal 250 V)

ventielbuizen en de oscillatorroosterspanning aan mengbuizen (zie voor
de fig. de tabel hierboven) moet men de schakelaar van een universeel
meetinstrument zoals b.v. in fig. 142 in de stand ..wisselstroom” plaat
sen. Meten we echter de anodespanning, schermroosterspanning, oscillatoranodespanning of n.r.s., dan moet de meter op „gelijkstroom ’ worden
geschakeld.

Fig. 565

Fig. 566

n.r.s. van de le 1 f
versterkerbuis bij
gebruik van een
serieweerstand
tussen aarde en
—pool p.s.a.
(meestal 2 a 6 V)

n.r.s. van de 2e 1 f
versterkerbuis bij
gebruik van een
serieweerstand
tussen aarde en
—pool p.s.a.
Zie tabel onder
fig. 563.

Fig. 567

Fig. 568

gloeispanning van anodespanning
versterker en
van versterker en
mengbuizen.
mengbuizen,
4V
schermrooster
spanning van de
h f penthode KF 1
(2).

Va = 250 V
Vgs = 100 V

Voor de gevallen waarin uitsluitend gelijkstroom moet worden ge
meten, staat in de figuren de polariteit naast de meters.
Van alle spanningen, niet uitzondering van de gloeispanning, heeft
de meting plaats tussen de betreffende electrode en aarde.
De gloeispanning bedraagt meestal 4 of 6,3 V. De anodewisselspan-
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Fig. 569
schermroosterspanning van versterker en mengbuizen, uitgezonderd KF_1 (2).

n.r.s.
kerzen,
KF 1
2V

van versteren mengbuiuitgezonderd
(2).

Fig. 572
oscillatoranodeoscillatorwisselspanning van een spanning van een
mengbuis.
mengbuis.

ning van de ventïelbuizen heeft bij toestellen met versterkerbuizen voor
een anodespanning van 250 V een waarde van ca. 265 V en de gelijk
spanning, gemeten aan de vcntielbuis (fig. 560), eveneens. Wanneer
men voor de afvlakking de bekrachtigingsspoel van een e.d.-luidspreker
gebruikt, zijn deze spanningen ongeveer 100 V hoger. De anodegelijkspanning van het gehele toestel meten we volgens fig. 561. De anode-

Fig. 573
Fig. 574
gloeispanning van Anodewisselgloeikathodespanning van venbuizen.
tielbuizen voor
4 of 6,3 V
dubbele gelijk
richting, oscillatoranodespanning
van de mengbui
zen AK2 - EK 2
(3) - ECH 3.
Va .. 250 V
Va ± 90 V

Fig. 575
anodewisselspanning van ventielbuizen voor enkele of dubbele
gelijkrichting,
anodespanning
van versterker- en
mengbuizen.
265 V

Fig. 576
gelijkspanning,
gemeten aan de
ventielbuis.
265 V

spanning, gemeten aan de eindversterkerbuis, is iets lager dan de totale
gelijkspanning wegens het spanningsverlies in de luidspreker.
Bij de meting van de anodespanning van voorversterkerbuizen in
weerstandskoppeling zal de meter om deze reden een aanmerkelijk
lagere spanning aanwijzen en bij het meten van de schermrooster- of
oscillatorspanning zal de wijzer bijna niet uitslaan tengevolge van de
hoge waarde der voorschakelweerstanden van de betreffende electroden.
Het is noodzakelijk om voor laatstgenoemde metingen een meter te
gebruiken met op z'n minst 100 a 500 Q. weerstand per V. Meetinstru-
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menten met een lagere weerstand zullen in zulke gevallen weinig of
niet uitslaan.
De n.r.s. van de versterkerbuizen moet nauwkeurig op de juiste waarde

Fig. 577
schermroosteroscillatorwisselspanning van ver- spanning aan een
sterker- en meng- mengbuis.
buizen.
Meestal 100 V

Fig. 579
Fig. 580
n.r.s. van verster- n.r.s. van de
ker- en mengbui- mengbuis ECH 4.
EK 2 2 V
zen AK 2
(3) - ECH 3, oscillatoranodespanning van de
ECH 4.
n.r.s. - 2 V
VaT = 100 V
zijn ingesteld. We meten deze spanning tussen kathode en aarde en wel
bij indirect verhitte buizen met 5 pennen tussen het middelste contact
en aarde (fig. 562) en bij een direct verhitte eindbuis volgens fig. 563.
Bij de meeste versterkers met buizen voor gelijkstroomgloeidraad-

Fig. 582
Fig. 581
gloeispanning van n.r.s. van de
mengbuizen ECH
gloeikathode21 en UCH 21.
buizen.
2V

Fig. 583
anodespanning
van de versterker
buizen EF 22 - UF
21
EBL 21 en
UBL 21 en de
mengbuizen ECH
21 - UCH 21, n.r.s.
van de mengbuis
UCH 4.
Va = 250 V
Vg = 2 V

Fig. 584
schermoorsterspanning van de
h f penthode EF
22 - Uf 21, oscillatoranodesp. van de
mengbuizen UCH
21 - ECH 21, anodespanning
van
penthoden UBL 1UF 9 en de meng
buis UCH 4.

voeding (in sommige gevallen ook bij indirect verhitte buizen) wordt
de n.r.s. verkregen door serieweerstanden tussen de negatieve pool van
het plaatspanningsapparaat en aarde (zie de fig. 565 en 566). In dit
geval moet bij de meting de positieve pool aan aarde liggen.
De metingen van de mengbuis ECH 4 komen slechts gedeeltelijk
Diks, Radiotechniek — 4 e dr.
19
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overeen met die van AK 1, AK 2, EK 2 resp. EK 3, omdat de
electrodeaansluitingen niet dezelfde zijn. Dit is eveneens het geval met
de sleutelbuizen. De UBL 1, UCH 4 en UF 9 hebben andere aanslui
tingen dan de UBL 21, UCH 21 (ECH 21) en UF 21 (EF 22).

Fig. 585
schermroosterspanning van de
penthode EBL 21UBL 21
UBL 1
en UF 9 en de
mengbuis UCH 4,
osciiiatorwisselspanning van de
ECH 21 - UCH 21.

Fig. 586
schermroosterspanning van de
mengbuizen ECH
21 - UCH 21, oscillatorwisselspanning van de
mengbuis UCH 4.

oscillatorwisselspanning van de
mengbuizen ECH
21 - UCH 21, n.r.s.
van de penthode
UBL 1.

Fig. 588
n.r.s. van de penthoden EBL 21 UBL 21 - F,F 22 UF 21 - UF 9, os
cillatoranodespanning van de
mengbuis UCH 4.

DE MEETSLUIS.
Het onderzoek en de reparatie van radiotoestellen moet in vele ge
vallen aan huis geschieden. Radiotechnici en monteurs kunnen voor het
opmeten van de stroomsterkten en spanningen van onderdelen en bui
zen met voordeel gebruik maken van een universeel meetinstrument
(fig. 142) en de z.g. m e e t s 1 u i s, een schakelkastje, waarmede
het mogelijk is metingen te doen zonder draadverbindingen van het
toestel te onderbreken. Men plaatst nl. de buis in de desbetreffende
huishouder van de meetsluis en de overeenkomstige contacthuls in de
huishouder van het radiotoestel (fig. 589). Contacthulzen en huishouders
zijn verwisselbaar, zodat huistypen met pencontacten even goed kunnen
worden opgemeten als die met nokkenhulzen. De afbeelding toont ons
de meting, verricht aan een buis met nokkenhuls. Het meetinstrument
wordt met een plug en een onderbrekingscontactbus in de stroom
kring geschakeld; de negen contactbussen maken het mogelijk,
in alle stroomkringen te meten. Aan de rechterzijde van de meetsluis
bevinden zich buscontacten voor het meten van de spanning tussen de
verschillende buiselectroden. De meting geschiedt door middel van de
twee enkelpolige snoeren met pencontactstoppen, die in de figuur
zijn afgebeeld. Als meetinstrument komt elke goede universele meter
in aanmerking.
Het schema van een dergelijke meter is getekend in de. fig. 590—
593. Voor spanningsmeting (fig. 590) heeft de omschakelaar een zo
danige stand, dat de stroom via één der vijf weerstanden en enkele.

i
=

i
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begrenzingsweerstanden direct over de meter vloeit. De weerstanden
aan de omschakelaar hebben verschillende waarden en geven de meter
vijf spanningsbereiken, b.v. 500, 250, 25, 5 en 1 V, in de le resp. 2e,
3e, 4e en 5e stand van de omschakelaar. Fig. 591 geeft de stroom-

meting weer en wel voor wisselstroom; de shunt bestaat uit vier weer
standen, van welke er in deze stand één wordt gebruikt. Het meet
instrument is nu met behulp van de omschakelaar op een kleine metaalgelijkrichter (fig. 237, bladzijde 95) aangesloten; het geheel staat
parallel aan de shunt. In de zesde stand van de omschakelaar is de meter
in serie met de begrenzingsweerstanden direct met de klemmen ver
bonden en alleen geschikt voor gelijkstroommetingen tot 200 mV ImA.
De standen 7, 8, 9 en 10 zijn voor gelijk- en wisselstroommetingen resp.
1 A, 250 mA, 25 mA en 5 mA.
Aan de achterkant van de meter is een droge batterij van 9 V in
gebouwd, zodat de meter geschikt is vaor weerstandsmefcingen en
wel in fig. 592 voor het meten van lage en in fig. 593 van hoge
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0Fig. 590.

Fig. 591.

weerstanden. Bij de eerste meting is de meter parallel aan de linkerklemmen — dus de onbekende weerstand — in serie met een weerstand
op de batterij geschakeld. De meter geeft dus het spanningsverschil over
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de gevraagde weerstand aan. De wijzer slaat onbelast geheel en na het
aansluiten van de weerstand in omgekeerde richting uit. Om hoge
weerstanden te meten, zet men de schakelaar in stand 13 en gebruikt
de onderste aansluitklemmen. De op te meten weerstand staat dan
direct in serie met de meter op de batterij.
o
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Fig. 592.

Fig. 593.

Weerstanden kunnen we ook meten op een afzonderlijke span
ning in serie met het instrument als mA- of ampèremeter, dus met behulp
van de wet van Ohm. Daar de meter echter ook voor wisselstroom ge
schikt is, kan men op soortgelijke wijze smoorspoelen en condensatoren
opmeten. Voor deze metingen, dus ook voor spannings- en stroomme
tingen, alsmede voor het meten van lage weerstanden op de ingebouwde
batterij dienen de linker, voor het meten van hoge weerstanden op de
batterij de onderste aansluitklemmen. Daar hier door toepassing van de
gelijkrichter zowel voor gelijk- als voor wisselstroom van een draaispoelmeter gebruik kan worden gemaakt, is deze universele meter
buitengewoon gevoelig.
De triode-voltmeter.
Een volt- of milli-ampèremeter in de anodeketen van een triode of
penthode, zal reeds bij een geringe roosterspanningsverandering van
de buis uitslaan. Met een versterkerbuis kan men een meter, waarvan
de wijzer bij 5 a 10 mA over de gehele schaal uitslaat, tot een zeer
gevoelig meetinstrument maken. Fig. 594 geeft het schema van een
dergelijk toestel, triode-voltmeter genaamd, weer en fig. 595 de wijze,
waarop men een triode-voltmeter kan bouwen.
In serie met de meter wordt een regelweerstand van 0—10 kQ gescha
keld, om de juiste weerstand van de anodekring in te stellen. Ook de
kathodeweerstand (0—1000 Q) is regelbaar voor het instellen van de
n.r.s.; de electrolytische condensator is 25 /x.F. De weerstanden zijn in
de kast gemonteerd, omdat ze anders zouden worden versteld, zonder
dat men het wenste. Het is noodzakelijk tussen rooster en aarde een.
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weerstand (Rg) te schakelen van 1 Mfi. Bij een open roosterketen
maken capaciteitsveranderingen tussen de meetdraden e.d. de meting
onnauwkeurig (onderkant Rg met aarde verbinden).
Als gelijkrichter doet in deze schakeling een metaalventiel dienst,
hoewel men natuurlijk ook een gloeikathodegelijkrichter kan gebruiken.
De afvlakking geschiedt door twee condensatoren van 4 a 6 /xF en een
weerstand van 2 kfi.

*

°©
12

II

oilX
1

2

R

dl
V

De nettransfermator moet zijn voorzien van een gloeistroomwikkeling
van 4 of 6,3 V al naar een triode van 4 V (b.v. E 428 met pennenhuls,
AC 2 of ABC 1 met nokkenhuls) of een van 6,3 V (EBC 3 met nokkenhuls) is gebruikt. Het verdient aanbeveling de anodespanning van
de triode constant te houden, door over de tweede afvlakcondensator
een neon-stabiliseringbuis te schakelen. Een kleine verandering van de
netspanning wijzigt ook de anodegelijkspanning en maakt de aanwijzing
van de meter onnauwkeurig. De meetkabel wordt uitgevoerd met een
metalen, geaarde afschcrmmantel en het toestel wordt goed geaard,
eveneens om onnauwkeurigheden in de aanwijzing te voorkomen. De
topaansluiting van de triode is voorzien van een afschermkapje; in de
figuur is de aansluitkap duidelijkheidshalve van de top van de buis
gelicht. Bij het meten met de triodevoltmeter sluit men eerst de kabelschoenen van de meetkabel op de betreffende klemmen aan en schakelt
daarna het meetinstrument in. Hiervoor kan men naast de netaansluiting
een enkelpolig verzonken tuimelschakelaartje monteren.
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DE KATHODESTRAALOSCILLOGRAAF.
De kathodestraalbuis vindt een zeer practische toepassing in de
oscillograaf, een toestel waarmede men de waarde van veranderlijke
grootheden als: wisselspanningen en -stromen, geluidstrillingen, drukvariaties, enz., kan optekenen (grafisch vastleggen). De platen voor de
horizontale afbuiging worden aan een, liefst zaagtandvormige, wissel
spanning gelegd; de kathodestraal beschrijft dan een horizontale lijn —
de tijdbasis — op het fluorescerende scherm (fig. 596). De signaalKATHODESTRAALAFBUIGING

twaalfde: periode

door:

DE T'JDBASISSPANNING
Fig. 596.

DE SIGNAALSPANNING
Fig. 597.

BEIDE SPANNINGEN
Fig. 598.

spanning op het verticale afbuigsysteem doet de electronenstraal een
verticale lijn beschrijven. In fig. 597 is de verticale afbuiging van de
straal door de signaalspanning aangegeven. Hieronder verstaat men de
spanning, die de oscillograaf moet aangeven; in de figuur een netwisselspanning. De afstand van het kathodestraalvlekje op het
fluorescerende scherm tot het midden, komt overeen met de
momentele waarde van de te meten spanning. De tijdstippen hiervan zijn
op de tekening per twaalfde periode aangegeven. Wanneer de elec
tronenstraal nu onder invloed van de tijdbasisspanning gelijktijdig een
horizontale beweging maakt, beschrijft het lichtende vlekje op het scherm
het verloop van de signaalspanning — het oscillogram — (zie fig. 598).
De kathodestraaloscillograaf is in fig. 599 afgebeeld; achter in hel
toestel bevinden zich de voedingstransformator, de dubbelfazige gelijkrichtbuis en de afvlakcondensatoren (b.v. oliecondensatoren in verband
met de hoge spanning). De afvlaksmoorspoel is hier vervangen door
een weerstand. De horizontale afbuiging van de kathodestraal kan

!

S6Z

296
via de beide buscontacten van een afzonderlijk tijdbasisspanningsapparaat worden verkregen b.v. van een zaagtandgenerator. Over de twee
rechtercontacten wordt de eventueel versterkte signaalspanning toegevoerd. Zaagtandgenerator en signaalversterker zijn meestal in de
kathodestraaloscillograaf gemonteerd, doch hier duidelijkheidshalve weg
gelaten. Met de eerste potentiometer van links regelt men de spanning
aan de horizontale afbuigplaten (tijdbasisspanning) en daarmede de
breedte van de tijd-as. De tweede potentiometer dient voor de span-
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Fig. 600.

ningsverandering van de regelelectrode g en de helderheid van de
kathodevlek. Potentiometer 3 varieert de spanning aan de focusseringsanode, waarmede de scherpte van de electronenstraal wordt geregeld.
Met de laatste potentiometer heeft de verandering van de signaal
spanning plaats op het verticale afbuigingssysteem D2 en hiermede de
verticale uitslag van de kathodestraal. In het midden is een omschakelaartje gemonteerd, waarmede het horizontale afbuigsysteem Dx op een
gedeelte van de h s transformatorwikkeling wordt aangesloten. De
kathodestraal mag nl. niet op het scherm blijven stilstaan; de buis
geraakt dan defect.
In de oscillograaf (fig. 599) is, hoewel niet noodzakelijk, een
kathodestraalbuis met naversnelling aangegeven;
bij dit systeem treedt geen vertekening van het beeld op. De naversnellingsanode bestaat uit een laag grafiet op de binnenzijde van de
buis en moet met een klem aan het dopje op een spanning van 5000 V
worden aangesloten. Hiervoor zijn speciale voedingsapparaten in de
handel (zie fig. 601), waarvan de gelijkspanning met de middelste
knop in trappen van 1000 V tot 5000 V regelbaar is. De bovenste plaat
van het verticale afbuigsysteem is voorzien van twee loodrecht geplaatste
staafjes, om z.g. tonvorming van het beeld te voorkomen. De stuwanode heeft twee sprieten, die tegen de laag grafiet rusten. De laag
bevindt zich ter hoogte van de afbuigplaten aan de binnenzijde van de
glaswand en dient als 2e stuwanode. De drie grafieten ringen aan en
over de versnellingsanode voorkomen spanningsoverslag.

w

29 7
De generator voor tijdbasisspanning kan, be
halve op de reeds besproken wijze, overeenkomstig het schema in fig.
600 1) worden uitgevoerd. Parallel op de anodeweerstand van de penthode wordt een condensator aangesloten en geladen. Daar de anode van
de eerste buis is verbonden met de kathode van een gastriode, heeft de
condensatorlading een spanningsverhoging op deze buis ten gevolge.
Zodra de condensatorspanning de drempelspanning van de gastriode
overschrijdt, laat deze plotseling stroom door en wordt de conden
sator ontladen. Het stuurrooster van de penthode is direct met de
kathode verbonden; met de potentiometer regelt men de schermroosterspanning van de penthode en daarmede de laadduur van de condenROTERENDE SCHAKELAAR

PENTHODE

0SCILL0GRAAF

-<D^
500 H

I

Fig. 602 ')

salor, dus de zaagtandfrequentie. De omschakelaar dient om conden
satoren van verschillende waarde in te schakelen. De grootte van de
tijdbasisspanning, dus de breedte van het diagram, kan men wijzigen
door met een tweede potentiometer de roosterspanning van de gas
triode te wijzigen.
In fig. 602 is als toepassing van de kathodestraaloscillograaf de
bepaling van de karakteristiek van een penthode aangegeven. Het
stuurrooster krijgt via een schakelaar, die met 25 omwentelingen
per secunde roteert, verschillende negatieve roosters’panningen. De
constante gelijkspanning voor het schermrooster wordt door middel
van een wisselstroomgenerat°r met een frequentie van 500 Hz verhoogd
en dient dan als anodespanning voor de versterkerbuis. Een gedeelte
van deze wisselspanning wordt als tijdbasisspanning aan de oscillograaf
toegevoerd, terwijl het spahningsverlies in de anodeweerstand van de
penthode als signaalspannih9 voor dit meetinstrument dient. Bij juiste
instelling van de regelweerstanden verschijnt op het scherm als oscilloa) Naar: Philips Techn. tijdsch*.
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gram het verband tussen anodestroom en roosterspanning bij verschil
lende n.r.s.
'Met de oscillograaf kan men ook de selectiviteit van een ontvang
toestel bepalen. Daartoe wordt een h f generator verbonden met het
stuurrooster van een mengbuis (zie fig. 603). De oscillatorfrequentie
van de mengbuis dient tevens als tijdbasisspanning voor de kathodestraalbuis. De middelfrequentie wordt toegevoerd aan de antennekring
van het ontvangtoestel. Over de aansluiting voor de tweede luid
spreker wordt de versterkte middelfrequentie van de mengtrap gebruikt
HF GENERATOR

MENGBUIS
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als signaalspanning voor de oscillograaf. Hoe selectiever de ont
vanger is, des te smaller zal de top van het oscillogram zijn. Bij een
onselectieve ontvanger zal de kromme lijn op het fluorescerende scherm
aan de bovenzijde breed verlopen.
MEETBRUGGEN MET KATHODESTRAALINDICATIE.
De Philoscoop2) (fig. 604) is een uiterst gevoelige meetbrug,
waarvan het aanwijsinstrument bestaat uit een kathodestraalindicator
met voorversterkingspénthode. Als meetdraad doet een potentiometer
dienst, overeenkomstig die in fig. 104, blz. 42. Fig. 606 geeft ons
het schema van de brugschakeling en tevens dat van het aanwijsinstru
ment. De meting is in de beide uiterste standen van het schuifcontact
onnauwkeurig; men heeft daarom aan beide zijden van de meetdraad
een vaste weerstand geschakeld.
De voedingstransformator (zie fig. 605), dient voor het verkrijgen
van gelijkspanning met behulp van de gelijkrichtbuis en het afvlakfilter,
dat bestaat uit twee electrolytische condensatoren en een serieweer1) Naar: Philips Techn. tijdschr.
2) Philips Radio, Eindhoven.
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stand. Als gelijkrichter dient in dit instrument een diode, hetgeen moge
lijk is wegens de geringe anodestroom van penthode en indicator.
Op de transformator bevinden zich bovendien de gloeispanningswikkeling voor de beide buizen en een wikkeling voor de spanning van de
meetbrug. De weerstand r3 beschermt de transformator tegen kort
sluiting.
Zolang het schuifcontact van de meetbrug niet in de juiste stand
staat, wordt aan het rooster van de penthode een wisselspanning toe
gevoerd, die na versterking de indicator doet werken; het groene
kruis is dan breed. De gevoeligheid van de indicator wordt geregeld
met de roosterweerstand r7.
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Wanneer de potentiometer in een zodanige stand is gedraaid, dat de
verhouding van de meetdraadstukken (inbegrepen de serieweerstanden)
overeenkomt met die van onbekende en bekende weerstand, krijgt de
penthode geen wisselspanning te versterken en de indicator geen roos-
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terspanning. Men stelt nu de potentiometerknop zo in, dat de streepbreedte op het met fluorescerende stof bedekte kegeltje minimaal is.
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Daar de Philoscoop met wisselstroom wordt gevoed, kan men er ook
de capaciteit van condensatoren mee opmeten; hiertoe dienen de met C
gemerkte aansluitklemmen. De te meten weerstanden worden aange
sloten op de middelste en op de rechterklem (R). Het inschakelen van de
bekende weerstanden, respectievelijk 1 ü, 100 Cl, 10 kR en 1 Mn en de
bekende capaciteiten (100 pF, 10000 pF en 1 /xF) geschiedt door de
schakelaar midden onderaan.
Bij de contrölestand is in plaats van de onbekende weerstand een
weerstand ingeschakeld van dezelfde waarde als de bekende weer
stand; de wijzer van de instelknop moet nu in de verticale stand (1 )
staan; men kan dan controleren of de knop op de as is verdraaid. Het is
R
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ook mogelijk te meten hoeveel procent verschillende weerstanden,
spoelen of condensatoren afwijken van een bepaald standaardtype. De
schakelaar wordt in de stand %. gezet, de te meten onderdelen (fig.
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607 en 608) en de standaard-condensator, -weerstand of -spoel worden
aan de klemmen aangesloten. Moet men de wijzer op de linkerhelft van
de schaal plaatsen, dan leest men hierop af hoeveel % de waarde minder
is; bij instelling op de rechterhelft wordt afgelezen met hoeveel % de
waarde van de standaardweerstand wordt overschreden (zie fig. 604).
In de laatste schakelstand is geen bekende weerstand aan de R-klemmen verbonden (open brugschakeling). We mogen nu vergelijkingsweerstanden of condensatoren (fig. 609 en 610) over deze klemmen
schakelen en onbekende waarden meten. In dezelfde stand kunnen ook
de waarden van electrolytische condensatoren worden bepaald. Daar
toe schakelt men een verliesvrije standaardcondensator (zie fig. 611),
in serie met een regelweerstand over de rechterklemmen en de electro
lytische condensator over de C-klemmen. Zet men nu de weerstand op
nul, dan geeft de schaalaflezing de verhouding der capaciteiten weer. Bij
inschakeling van de regelweerstand leest men op de schaal af, hoe de

.
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inwendige weerstand van de eleetrolytische condensator zich verhoudt
tot de ingestelde waarde van de regelweerstand.
De open brugstand maakt het tevens mogelijk zelfinductiespoelen op
te meten (de bekende spoel in serie met een weerstand aan de C-klemmen, Lx over de R-klemmen). Evenals bij de capaciteitsmeting wordt
zonder de weerstand de verhouding der zelfinducties gemeten. Na in
schakeling van de weerstand is de schaalverhouding gelijk aan die van
de totale weerstand in de linkerketen (regelweerstand + spoelweerSEKENDE WAARDEN
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Fig. 613.

stand) tot de weerstand van Lx. De wijze van aansluiting is aangegeven
in fig. 612.
De metingen aan electrolyten en spoelen worden bij voorkeur met
een hoge frequentie (500 of 1000 Hz) gedaan.
Een eenvoudige meetbrug met kathodestraalindicator zonder voorversterking is in fig. 613 schematisch aangegeven. De meetbrug be
staat uit een potentiometer p en een aantal vergelijkingsweerstanden
en condensatoren (bekende waarden), die door middel van een omschakelaar in de brugketen worden geschakeld. De schakelaar is in de
bovenste stand op een der twee linkerverbindingsklemmen aangesloten
(open brugschakeling), zodat men door middel hiervan nog andere
vergelijkingswaarden (ook inductiespoelen) kan gebruiken. De waarden
der weerstanden en condensatoren in de meetbrug zijn: cx = 1 ^CF,
100 pF, rx = 0-2500 Cl, r2 = 1 Ma, r3 = 0,01 Ma
co = 0,01 /xF, c3
en r4 = 100 O.
De meetbrug is met tussenschakeling van een roostercondensator van
0,01 fiF aan het stuurrooster van de indicator verbonden; het rooster
wordt door een lekweerstand van d Mfi geaard. De anodeweerstand
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heeft een waarde van 2 Mfi. De transformator in het voedingsapparaat
bezit een anodespanningswikkeling voor 150V, een gloeispanningswikkeling (6,3 en 4 V) en een wikkeling voor 50 V voor de voeding
van de meetbrug. De serieweerstand r5 dient ter beveiliging van de
transformator tegen kortsluiting.
Als ventiel is in dit schema een metaalgelijkrichter aangegeven. Het
afvlakfilter bestaat uit twee condensatoren van 2 /xF en een weerstand
•van 10 kfi. Op het voedingsapparaat zijn, in serie met een neonlampje,
twee aansluitklemmen verbonden, waarmede het mogelijk is de isolatie
van onderdelen te controleren. Bij het meten over deze klemmen, ge
merkt isolatiemeting, van lage isolatieweerstanden of kortsluitingen,
ontstaat er een lichtschijnsel in het neonlampje.
HET THERMOKRUIS.
Verwarmen we het contactvlak van twee verschillende metalen, dan
ontstaat er tussen beide een e m k. Bij verbinding van de andere uit
einden vloeit er door de keten een electrische (thermo-electrische)
stroom. Op dit beginsel berust het thermo-element of thermokoppel.

m
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ÜC©

m
cv»/

Fig. 614.

Directe meting van h f stromen kan alleen geschieden met hittedraadmeters (berustend op de uitzetting van een metaaldraad door de
verwarming bij stroomdoorgang). Voor metingen met draaispoelmeters
worden tegenwoordig thermokruisen, (zie fig. 614), in de
handel gebracht. De h f stroom doorloopt dan de gloeidraad van een
vacuumbuisje; op de gloeidraad ligt het contactpunt van een thermoelement, dat via de huishouder met het meetinstrument is verbonden.
In het thermo-element wordt een gelijkstroom opgewekt, die de zo ge-
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voelige draaispoelmeter doorloopt. De e m k is evenredig met de ont
wikkelde warmte, dus met het vierkant van de h f stroomsterkte; de
meter wijst dan de z.g. effectieve waarde van de wisselstroom aan.
PLAATSPANNINGSAPPARAAT.
In reparatiewerkplaatsen gebruikt men voor het beproeven van toe
stellen dikwijls plaatspanningsapparaten overeenkomstig fig. 615. De

voedingstransformator is met de letter T, de gelijkrichtbuis met B1), de
afvlakcondensatoren zijn met C en de smoorspoel is met S aangegeven.
Voor de totale spanning dienen de buscontacten, 8 (negatief) en 11
(positief), aan de contacten 12 en 13 kan men zo nodig de bekrachtigingsspoel van een electro-dynamische luidspreker verbinden. Bij andere
luidsprekers worden de desbetreffende contactbussen met een door
verbonden pencontactstop D kortgesloten. De weerstand r3 (0 — 50 kQ)
vormt met r2 (40 kQ) een spanningsdeler. Contactbus 10 kan voor
afgetakte schermroosterspanning worden gebruikt. Voor meelopende
schermroosterspanningen dient rx (b.v. 500 kQ). Voor het verkrijgen
van n.r.s. zijn drie potentiometers r4, r5, rG (respectievelijk 0—250 R,
0—500 f2 en 0—1000 f2) met contactbussen 5, 6 en 7 aangebracht. De
gloeistroom wordt over de buscontacten 1 en 3 (4 V), 1 en 4 (6,3 V)
aan het te onderzoeken apparaat toegevoerd. Contact 2 is de middenJ) Amerikaans type.
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aftakking van de 4 V-wikkeling. Het geheel is op een metalen chassis
gemonteerd en moet met de klem A worden geaard. Voor de afvlakking
van de hoogste spanningen dienen de electrolytische condensatoren van
2 X 8/xF. Voor de lagere spanningen de inductievrije kokercondensatoren van 0,1 /xF, en voor negatieve roosterspanningen de kokercondensatoren van 25 /xF.
MEETGENERATOREN.
De zenderaanwijzing van radiotoestellen komt dikwijls na enige tijd
niet meer overeen met de frequentie-instelling der afstemcondensatoren,
o.a. tengevolge van het in gebruik nemen van een andere antenne of
MEETGENERATOR

KUNST-ANTENNE h

0UTPUTMETER

ONTVANGTOESTEL

!

door het verschuiven van de zenderschaalaandrijving op de condensator-as. Superheterodynes, waarvan de m f afstemkringen door het ont
stellen van de. trimmers zijn ontregeld, vertonen hetzelfde euvel; boven
dienworden dan de selectiviteit en de ontvangststerkte veel minder. Voor
het herstellen van deze fouten maakt men meestal gebruik van meetgeneratoren. Een meetgenerator wekt in de toongenerator
een 1 f wisselstroom van een bepaalde frequentie op en verder een
regelbare h f stroom, waarvan de frequentie, met behulp van een fijnregelknop, zeer nauwkeurig kan worden ingesteld. Het radiotoestel
wordt via een z.g. kunstantenne (zie fig. 616), bestaande uit
een condensator, welke parallel is geschakeld aan een h f smoorspoel
die in serie staat met een weerstand, verbonden aan de uitgangsklemmen
van de meetgenerator. Men laat nu de meetgenerator een bepaalde
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hoogfrequente spanning opwekken en stelt de zenderaanwijzer van het
radiotoestel op dezelfde frequentie in. Daarna wordt het toestel, b.v.
door middel van de trimmers, op de grootste ontvangststerkte ingesteld,
hetgeen kan worden gecontroleerd met de afstem-indicator. Bij ont
vangers zonder indicator wordt op de maximale geluidssterkte gelet, of,
zoals in de figuur is aangegeven, de juiste bijregeling met een milliampèremeter of outputmeter, in de luidsprekerleiding nagegaan. Het
bijregelen moet nauwkeurigheidshalve voor elk golflengtegebied op ververs.chillende frequenties plaats hebben.
Ter inleiding geeft fig. 617 een toestel weer, waarin een direct
verhitte triode (A415) één, door het aantal windingen van S en de

condensatorwaarde (Cf) van de roosterafstemkring bepaalde, h f tril
ling opwekt. Doordat zowel de gloeidraad als de anode van de generatorbuis door wisselstroom worden gevoed, treedt er een sterke bromtoon
op, die via de condensatoren C aan de uitgangsklemmen T wordt toegevoerd en in de luidspreker van de ontvanger is waar te nemen. Men
kan nu de afstemkring een zodanige waarde geven, dat de hoge frequen
tie overeenkomt met de middenfrequentie der te onderzoeken supers.
Voor de afstemketen kan o.a. ook een middenfrequenttransformator b.v.
uit een defecte super worden toegepast. Bij gebruik van een generatorbuis met een geringe vloeistroom (b.v. een A415) kan men de gloeidraad
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
20

306
in serie met een van draad gewikkelde potentiometer (Rv) van 0—30 000
of 0—40 000-Q direct op hét wisselstroomnet aansluiten. De aftakking
dient om de anodespanning en daarmede de sterkte te regelen. De
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FREQUENTIEREGELING

il

HF GENERATOR

Fi

-y

UITGANG

czz

+lh

=i_-TL

NEONLAMP

LF STERKTEREGELAAR
Fig. 618.

VOLUMEREGELAAR

anodeketen is hier inductief teruggekoppeld op de roosterkring. Even
tueel kan tussen rooster- en anodespoel een aantal windingen worden
aangebracht, waarmede de uitgangsklemmen (T) worden verbonden,

zodat de overdracht van de signalen op de ontvanger inductief plaats
heeft.
Fig. 618 is het schema van een meetgenerator, waarin- als generatorbuis een triode-hexode is gebruikt. De 1 f wisselstromen worden
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hierbij door een neonbuisje — NL — (zaagtandgenerator, zie fig. 619),
opgewekt en op het stuurrooster overgedragen. De zaagtandfrequentie in fig. 618 kan met de serieweerstand en door keuze van
een der shuntcondensatoren worden geregeld. De afstemkring van het
triodegedeelte wekt met de terugkoppeling de h f stromen op. Hierbij
is roosterdetectie toegepast, doch het triodedeel kan ook voor anodedetectie worden geschakeld. De h f trillingen worden op het meng-
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rooster overgedragen en beïnvloeden met de 1 f trillingen van het stuur
rooster de stroom in de hoofdanodeketen. In de anodeweerstand van
de mengbuis ontstaan spanningsverliezen; de h f en 1 f trillingen wor
den via een koppelcondensator en een potentiometer aan het te repa
reren toestel toegevoerd.
Men kan ook een tetrode of penthode (GB) als hf generator ge
bruiken en het neonbuisje NL voor het opwekken van de 1 f stromen,
zoals in de generator met ingebouwd voedingsapparaat (VT, GR. Ca)
volgens fig. 619. De afvlaksmoorspoel is, zoals bij vele toestellen met
gering anodestroomgebruik, door een weerstand Ra van 10 kft ver
vangen. De 1 f zaagtandgenerator heeft twee serieweerstanden (Rs)
en voedt het schermrooster van de h f penthode. De terugkoppeling
geschiedt via een koppelcondensator Cu; dit is een Colpittsgenerator
met één vaste condensator. De frequentieschakelaar (FS) heeft vijf
standen voor de verschillende frequentiebereiken.
De 1 f trillingen worden dikwijls opgewekt met behulp van een 1 f
transformator, die in fig. 620 tusen generatorrooster en -anode
van een triode-hexode is geschakeld. De h f generator, gevormd door
het stuurrooster en het schermrooster van de mengbuis, is hier in
roosterdetectie, de 1 f generator in anodedetectie geschakeld. In het
schema zijn eveneens de weerstanden en condensatoren voor anodespannings- en schermroosterspanningsverlaging aangegeven; het voe
dingsapparaat is een Gratz-gelijkrichter.
In de meeste gevallen worden in de sneetgeneratoren voor het op
wekken van de h f en 1 f trillingen afzonderlijke buizen toegepast, b.v.
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een penthode en een triode (fig. 621). De anodestroomveranderingen
worden hier door een spoel, geschakeld tussen kathode en aarde
(kathode-terugkoppeling), op de roosterspoel van de penthode over
gedragen. Het schermrooster dient als mengrooster en is daartoe via een
weerstand en een daarmede parallelgeschakelde condensator met de
1 f generator verbonden en wordt over een condensator geaard. De
afstemkringen kunnen zich b.v. in één afschermbus bevinden en wor
den door een bankschakelaar ingeschakeld. Er zijn vijf frequentiebereiken en men kan nu. zoals in de figuur is aangegeven, de bijbehorende
frequenties in vijf banen op de afstemschaal aangeven. Met de frequentieschakelaar wordt dan een schijf verbonden, die vijf vensters
bevat. In elke stand van de frequentieschakelaar komt dan een opening
voor de betreffende frequentieschaal, terwijl de andere schalen zijn
afgedekt.
Het verdient aanbeveling, ter voorkoming van storingen via het
electriciteitsnet op andere radiotoestellen, in' de toevoerleiding van de
meetgenerator een netfilter te plaatsen, zoals in de figuur is aange
geven.
Het is mogelijk aan de meetgenerator alleen 1 f trillingen te ont
trekken. Voor dit doel is in fig. 621 een omschakelaar aangegeven,
die de 1 f transformator direct met de uitgangspotentiometer kan
verbinden. Door parallelschakeling van weerstanden, b.v. 1000, resp.
10 000 en 100 000 Q aan de potentiometer, is een goede regeling van de
sterkte der uitgangssignalen te verkrijgen. Hiervoor moet dan even
eens een omschakelaar worden aangebracht (signaalverzwakker) „
Meetgenerator met zoemer.
De stroomonderbrekingen van een electrische schel of zoemer ver
oorzaken een vrij hoge inductiespanning en een tamelijk sterke vonkvorming aan het onderbrekingscontact. Een electrische vonk is een
heen-en-weer schommelende (oscillerende) lading en veroorzaakt tril
lingen van hoge frequentie. Van deze trillingen wordt gebruik gemaakt
bij de meetgenerator in fig. 622. De zoemer is in serie met een schake
laartje en de bovenste
wikkeling van de verwis
selbare spoel op de bat
terij aangesloten. De afstemketen, bestaande uit
de onderste wikkeling
van de spoel en de regelcondensator is inductief
gekoppeld met de boven
ste windingen.
Na het inschakelen
van de batterijketen kan
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met de regelcondensator de vonkfrequentie van de zoemer op een
bepaalde waarde worden ingesteld. Vervolgens brengt men de generatorspoel bij de antennespoel van het ingeschakelde radiotoestel en
stelt de afstemorganen hiervan zo in, dat de toon van de zoemer in de
luidspreker zo sterk mogelijk hoorbaar wordt.
HERHALING.
Meting aan radiotoestellen.
1. Waar moeten de metingen aan radiotoestellen meestal geschieden
en welk bezwaar heeft dit?
2. Van welke meetinstrumenten maken de technici dikwijls gebruik?
3. Welk voordeel heeft hierbij het gebruik van een meetsluis?
4. Geef de stroomloop aan bij de schakelstand van de meter in de
fig. 590, 591, 592 en 593.
5. Welke metingen kan men met dit toestel verrichten?
Kathodestraaloscillograaf.
6. Noem enige toepassingen van de kathodestraaloscillograaf.
7. Welke invloed heeft de tijdbasisspanning op de electronenstraal?
8. En welke de signaalspanning?
9. Wat verstaat men onder een oscillogram?
10. Met behulp waarvan wordt de tijdbasisspanning in de meeste
oscillografen verkregen?
11. Wat regelt men met de knop, gemerkt „tijdbasisspanning” in
fig. 599?
12. En wat met de tweede knop van links?
13. Waartoe dient de regelknop, gemerkt „focus”?
14. En waartoe die met het opschrift „signaal”?
15. Waarvoor dient de omschakelaar in het midden van de oscillograaf in fig. 599?
16. Waarom mag de electronenstraal niet stil blijven staan op het
fluorescerende scherm?
17. Wat is een fluorescerend scherm?
18. Welk doel heeft de naversnellingsanode?
19. Op welke spanning moet deze anode worden aangesloten?
20. Geef een korte omschrijving van de generator voor tijdbasisspanning in fig. 600.
Meetbruggen.
21. Welk voordeel heeft de toepassing van een kathodestraalindicator?
22. Hoe komt het, dat we’ met deze meetbrug ook de waarden van
condensatoren en inductiespoelen kunnen meten?
23. Welke gelijkrichter is in deze meetbrug toegepast?
24. Hoe zien we aan de indicator, dat de potentiometer juist is inge
steld?

!
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25.
26.
27.
28.

Waartoe dient de schakelaar in het midden van de Philoscoop?
Geef het doel van de verschillende schakelstanden aan.
Welk voordeel heeft de open brugschakeling?
Geef een korte beschrijving van de vereenvoudigde meetbrug in
fig. 613.
29. Waartoe dienen de aansluitklemmen met het neonlampje?
30. Waarvoor gebruikt men bij de Philoscoop de rechterregelknop?
Thermokruisen.
31. Wat gebeurt er, als we de contactvlakken van twee metalen ver
warmen?
32. Met welke meters kan de meting van h f stromen slechts direct
geschieden?
33. Hoe is een thermokruis ingericht?
34. Welk voordeel heeft het gebruik van een thermokruis?
35. Waarmede is de ontwikkelde warmte evenredig en welke waarde
van een wisselstroom wijst de meter aan?
Meetgeneratoren.
36. Welke fout komt dikwijls voor bij de afstemschaal van radio
toestellen?
37. Wat weet ge van een super-heterodyne met ontregelde m f afstemkringen?
38. Welk toestel wordt gebruikt bij het verhelpen van deze fouten en
welke frequenties worden hierin opgewekt?
39. Hoe gaat men te werk bij het afregelen van ontvangers met behulp
van dit toestel?
40. Op welke wijze controleert men de juiste afstemming:
le. bij een toestel met afstemindicator;
2e. bij een ontvanger zonder zichtbare afstemming?
41. Hoe wordt de toonfrequentie verkregen bij het toestel in fig. 617?
42. Voor welk doel kan men in de meetgeneratoren met één hoogfrequentie, zoals in fig. 617 een m f transformator gebruiken?
43. In sommige gevallen wordt voor het opwekken van de 1 f trillingen
een neonbuisje gebruikt; geef aan, hoe dit werkt.
44. Waarmede kan men de frequentie van de zaagtandgenerator (zie
fig. 618) regelen?
45. Hoe beïnvloedt in fig. 618 de zaagtandfrequentie de anodestroom
van de mengbuis?
46. In fig. 619 wordt de anodestroom van de penthode eveneens
door de relaxatietrillingen van het neonbuisje beïnvloed. Hoe ge
schiedt dit?
47. Welke detectiemethoden worden bij de meetgeneratoren in de
fig. 620 en 621 toegepast en voor welke kringen?
48. Hoe heeft de terugkoppeling plaats in fig. 617 en hoe in fig. 619?
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49. Wat is de bijzonderheid van de Coipittsgeneratorschakeling in
fig. 619?
50. Geef de wijze aan, waarop de sterkteregeling van de meeste meetgeneratoren plaats heeft.
51. Hoeveel frequentiebereiken heeft de meetgenerator in fig. 621?
52. Op welke wijze wordt het aflezen der frequenties in fig. 621
vergemakkelijkt?
53. Hoe wordt in deze figuur de toónfrequentie opgewekt?
54. Waartoe dient de enkelpolige omschakelaar in fig. 621 en welk
nut heeft dit?
55. Om welke reden schakelt men dikwijls door een omschakelaar be
paalde weerstanden aan de sterkteregelaar parallel?
56. Geschiedt het opwekken der h f en 1 f trillingen in de meetgeneratoren met één of met meer buizen?
57. Welke radiobuizen worden in de hiervoor behandelde meetgeneratoren toegepast?
58. Welk toestel wordt bij de beproeving van ontvangers tussen meet
generator en radiotoestel geschakeld en .waaruit bestaat dit?
59. Is het apparaat, afgebeeld in fig. 617, een zeer bruikbaar toe
stel of is het slechts als eenvoudig voorbeeld bedoeld?
60. Hoeveel W moet het vermogen zijn van de potentiometer in dit
toestel bij gebruik van een A415, hoe groot moeten weerstand en
vermogen zijn voor een B 406 (gloeistroom 0,15 A)? De netspan
ning is in beide gevallen 220 V.
VOORBEELDEN EN VRAAGSTUKKEN.
MAGNETISME.
De wet van Coulomb.
Het verband tussen de onderlinge krachtwerking van twee polen,
hun magnetische sterkte en hun afstand kan worden aangetoond met

££5

C2D

(

i
Fig. 623.

Fig. 624.

Fig. 625.

de wringbalans van Coulomb (zie fig. 623). Een staafmagneet of
magneetnaald hangt aan een zilverdraad. De naald is door middel van
de bovenste pijlknop in de nulstand van de onderste schaal geplaatst.
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Brengt men naast een der polen van de magneetnaald de gelijknamige
pool van een verticale staafmagneet, dan slaat de naald uit over een
bepaalde hoek (afleesbaar op de onderste schaal in fig. 624). Om de
naald over de helft van de eerste uitslag terug te draaien, moet men
de pijlknop van de stand in fig. 624, tot die in fig. 625, dus viermaal
zover, in positieve zin draaien. De torsiekracht van de zilverdraad is
evenredig met de torsiehoek; de polen stoten elkaar op de halve afstand
dus viermaal zo sterk af. We kunnen met de wringbalans ook aan
tonen, dat op driemaal zo kleine afstand de kracht negenmaal zo groot
is en op viermaal zo kleine afstand zestienmaal. Maken we één
der polen sterker, dan neemt de afstotende kracht in dezelfde mate
toe; dit is eveneens het geval als we voor de andere magneet een
sterkere nemen. De afstotende kracht neemt evenveel toe als het product
van de sterkte der magneten.
De onderlinge kracht tussen twee magneten is dus evenredig met het
product van hun sterkte m1( resp. m2 en omgekeerd evenredig met hun
afstand r, of:
F =

m, X m2

De eenheid van poolsterkte.

)

De eenheid van kracht heet de dyne, de eenheid van lengte is de
cm en die van tijd de secunde.
Als men een voorwerp laat vallen, verkrijgt het in ons land de eerste
secunde een snelheid van 981 cm, de tweede secunde een snelheid
van: 981 + 981 = 1962 cm enz. De snelheid neemt elke secunde 981 cm
roe; men noemt dit de versnelling van de zwaartekracht.
Een dyne geeft aan 1 cm3 water een versnelling van 1 cm per secunde.
1 g geeft aan 1 cm3 water — of 1 kg geeft aan 1000 cm3 water
(1 1 water) — een versnelling van 981 cm. Dus geldt in ons land:
1 g = 981 dynes en 1 kg = 981 000 dyne.
Twee polen bezitten de eenheid van magnetische of poolsterkte, als
ze op 1 cm afstand een kracht van 1 dyne op elkaar uitoefenen. De
eenheid van poolsterkte is de coulomb (C) en gram.
Voorbeeld. Hoe groot is de kracht in dyne tussen twee polen op een
onderlinge afstand van 3 cm, als hun poolsterkte 6 C bedraagt?
6X6
Oplossing. F = m» ^ m2
= 4 dyne =
= °'004 9
3X3
r
Voorbeeld. Op welke afstand stoot een magneetpool met een sterkte
van 10 C de eenheid van poolsterkte af met een kracht van 5 dyne?
m| X m2
nij X m2
Oplossing. Uit F =
of:
F
r =

1/

I

X m2

F

j/10 X 1

= 1/2= 1.42.
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Voorbeeld. Bereken de sterkte van een magneetpool, die een pool
met een sterkte van 8 C afstoot met een kracht van 2 dyne?
m? X m2
F X r2
2X16
Oplossing. Uit F volgt mi —
-= 4 C.
r2
rn2
8
Opgaven (formules eerst in woorden, daarna in letters).
1. Bereken de kracht in dyne, die een magneetpool met een sterkte
van 5 C uitoefent op een eenheid van poolsterkte:
le. op een afstand van 1 cm;
2e. op 4 cmcafstand.
2. Met welke kracht wordt een magneetpool van 12 C afgestoten
door een met een sterkte van 5 C, als de afstand tussen de polen
8 cm bedraagt?
3. Een magneetpool met 10 C poolsterkte stoot de eenheid van pool
sterkte af met een kracht van 2,5 dyne. Hoe groot is hun afstand?
4. Bereken de sterkte van een magneetpool, die de eenheid van pool
sterkte op 4 cm afstand met een kracht van 2 dyne afstoot.
5. Welke sterkte heeft een magneetpool, die op een pool met een
sterkte van 45 C, op 3 cm afstand een kracht uitoefent van ï dyne?
Veldsterkte.
Een magnetische eenheidspool ondervindt in de ruimte rondom de
polen van de magneet — het magnetische veld — een krachtwerking,
die men de veldsterkte noemt.
Een magnetisch veld (van een permanente of electromagneet) bezit
de eenheid van veldsterkte, wanneer het op de eenheid van magnetisme
een kracht van 1 dyne uitoefent. De veldsterkte wordt ook bepaald
door het aantal krachtlijnen per cm2, loodrecht gemeten op de richting
dier lijnen. Een veld met een eenheid van veldsterkte heeft, naar men
aanneemt, één krachtlijn. De kracht, door een magnetische pool in het
midden van een bol, uitgeoefend op de eenheid van magnetisme aan
het boloppervlak, is omgekeerd evenredig met het vierkant van de
straal. Het boloppervlak bedraagt;
0 = 4 X TT X r2
en is dus recht evenredig met het vierkant van de straal. De veldsterkte
van een zich in het bolmiddelpunt bevindende pool (d.i. de totale kracht
aan het boloppervlak) is dus: 4 X ir X de poolsterkte. De veldsterkte
wordt aangegeven met de letter B; de eenheid van veldsterkte is de
gauss (G).
Het nieten van de veldsterkte.
De veldsterkte kan men op verschillende manieren meten. Volgsm
een der methoden brengt men tussen de polen van de magneet een
vlakke bismuthspiraal. De weerstand van het bismuth neemt toe, naar-
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mate de veldsterkte groter is.
De weerstand wordt b.v.
bepaald
met een batterij,
een volmeter en een ampèremeter;
de brug van
Wheatstone is echter geschikter voor de meting. Om de inductie van
de magneet te bepalen gebruikt men z.g. ijkkrommen, die het verband
aangeven tussen de weerstand vana het bismuth en de veldsterkte.
Voorbeeld. Een magneetpool met een poolsterkte van 60 C en een
veld, dat naar alle zijden even sterk is, oefent op de eenheid van mag
netisme een kracht uit van 4,5 dyne. Bepaal de poolsterkte op een
afstand van 4 cm en de veldsterkte.
F X r2
4,5 X 16
Oplossing. De poolsterkte m ï
= 72 C
m2
1
en de veldsterkte: B = 4X~X 72 = 904,32 G
Opgaven.
1. Bepaal de kracht in g, die een magneetpool met een sterkte van
14 C op een afstand van 2 cm uitoefent op een andere pool, waar
van de sterkte 10 C bedraagt.
2. Twee polen, ieder met een sterkte van 8 C, oefenen op elkander
een kracht uit van 4 mg. Op welke afstand van elkaar bevinden
zij zich?
3. Een magneetpool heeft een sterkte van 8 C en oefent op een
magnetisch veld een kracht uit van 2 dyne op 3 cm afstand. Hoe
groot zijn de pool- en de veldsterkte?
4. De veldsterkte van een magneet met een veld, dat naar alle zijden
even sterk is, bedraagt 120 G. Bereken de poolsterkte en de kracht
op 5 cm afstand uitgeoefend op een pool met de eenheid van
magnetisme.
5. Een magneetpool heeft een veldsterkte van 80 G en oefent op een
magnetisch punt een kracht uit van 6 dyne. Op welke afstand
bevindt zich het punt?
De veldsterkte in lucht wordt aangegeven met de letter Bi, die in
staal wordt de inductie genoemd, aangeduid met Bs en uitgedrukt in
gauss (G).
Voorbeeld. Bij 8000 krachtlijnen per cm2 is de veldsterkte 8000 gauss
of B = 8000 G.
Krachtstroom. De krachtstroom $ (spreek uit fi) = het totale aantal
krachtlijnen van een magneet is gelijk aan de veldsterkte maal de
doorsnede s, die het magnetische veld inneemt, dus:
Krachtstroom is veldsterkte maal doorsnede of $ = B X s.
De eenheid van krachtstroom is de maxwell (afgekort M). Hetzelfde
aantal krachtlijnen, dat aan de ene pool uit de magneet treedt, komt
er aan de andere pool weer in. Dekrachtst room van een
m a gneet is op alle plaatsen even groot.
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Voorbeeld. Bepaal de krachtstroom van een magneet met een door
snede van 20 cm2, als de veldsterkte 3750 G bedraagt.
Oplossing: Krachtstroom = veldsterkte X doorsnede of <Ê> = B X s
= 3750 x 20 = 75 000 M.
Voorbeeld: Van de luidsprekermagneet in figuur 11 is de doorsnede
van de ticonal ring 30 cm2 en de inductie 7500 G. Bepaal de kracht
stroom van de permanente ringmagneet en de veldsterkte in de luchtspleet, als deze loodrecht op de krachtlijnen een doorsnede heeft van
11,25 cm2.
Oplossing: Voor de magneet geldt: Krachtstroom = veldsterkte X
doorsnede of: <ï> = B X s = 7500 X 30 = 225 000 M
<ï> 225 000
en voor de luchtspleet: Veldsterkte B*
= 20 000 G.
s
11,25
De coërcitiefkracht. De veldsterkte, nodig om een magneet te
ontmagnetiseren, heet coërcitiefkracht. Bij permanente mag
neten moet de coërcitiefkracht zo groot mogelijk zijn, want zo’n mag
neet mag het magnetisme niet gemakkelijk verliezen: zacht staal moet
echter een geringe coërcitiefkracht bezitten. De coërcitiefkracht wordt
aangeduid met de letter H en uitgedrukt in gauss. Voor ticonal bedraagt
de coërcitiefkracht 8500 G.
Voorbeeld. Om het remanente magnetisme van gegoten ijzer te doen
verdwijnen, moet het met een veldsterkte van 100 G worden ontmagnetiseerd. Hoe groot is de coërcitiefkracht?
Oplossing: De coërcitiefkracht = de ontmagnetiserende veldsterkte
of H = B = 100 G.
Voorbeeld: Van een cobaltstalen magneet van 8 cm2 doorsnede is de
coërcitiefkracht 10 000 G: hoeveel bedraagt de veldsterkte, nodig om
dit staal te ontmagnetiseren en hoe groot is de ontmagnetiserende
krachtstroom?
Antwoord: De coërcitiefkracht = de ontmagnetiserende veldsterkte
of:
H = B = 10 000 G.
Krachtstroom = veldsterkte X doorsnede of:
$ = B X s = 10 000 X 8 = 80 000 M.
Opgaven:
1. Hoe groot is het aantal krachtlijnen per cm2 van een magneet
met een veldsterkte van 5000 G. (resp. 2800, 7000 en 10 500 G)?
2. Bepaal de krachtstroom van een magneet met een dwarsdoorsnede
van 9 cm2, als de veldsterkte 6500 G bedraagt.
3. Bereken de veldsterkte van een magneet, wanneer de krachtstroom
70 000 M en de doorsnede 14 cm2 is.
4. Een luidsprekermagneet heeft een doorsnede van 15 cm2 in de
luchtspleet. De doorsnede van de permanente magneet is 52-J cm2
en de veldsterkte 4200 G. Hoe groot zijn de krachtstroom en de
veldsterkte in de luchtspleet? ,
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5. Idem voor een luidsprekermagneet met een luchtspleetdoorsnede
van 16 cm2; de doorsnede van de permanente magneet is 40 cm2,
de magneetveldsterkte is 2000 G.
6. In de luchtspleet van een e.d. luidspreker is een veldsterkte nodig
van 15000 G; de doorsnede van de luchtspleet is 10 cm2. Wanneer
de veldsterkte van de permanente magneet 3750 G bedraagt, welke
doorsnede moet deze magneet dan bezitten?
7. Welke doorsnede bezit een magneet met een veldsterkte van 6750
G, als de krachtstroom 54 000 M bedraagt?
8. Om een permanente magneet te ontmagnetiseren is een veldsterkte
van 8650 G (resp. 11500, 14000 en 16750 G) nodig. Hoe groot is
de coërcitiefkracht?
9. Om een luidsprekerpoolschoen van zacht staal met 10 cm2 door
snede te ontmagnetiseren is een krachtstroom van 2750 M nodig.
Hoe groot is de coërcitiefkracht van het remanente magnetisme bij
dit zachte staal?
10. In de luchtspleet van een e.d. luidspreker moet de veldsterkte
8000 G zijn; de doorsnede is 4 cm2. Welke doorsnede moet de per
manente magneet hebben bij toepassing van wolfraamstaal (B max •
= 2500 G), kobaltstaal (Bmax4500 G) en ticonal (Bmax = 6000 G)

MECHANISCHE ARBEID EN VERMOGEN.
De arbeid, verricht bij het ophijsen van een last of het verplaatsen
van een voorwerp, wordt uitgedrukt in kgm en is gelijk aan de kracht,
die we moeten uitoefenen om een voorwerp op te lichten of te
verplaatsen maal de hoogte of afstand (fig. 21 tot 25, bladz. 11):
A
A
A = K X S, waaruit we kunnen afleiden K = ^ enS= K
Voorbeeld: Welke arbeid moet men verrichten om een transformator
met een gewicht van 120 kg 12 m op te hijsen?
Oplossing: Arbeid = gewicht X hoogte of A = K X S = 120 X 12
= 1440 kgm.
Voorbeeld: Met hoeveel kracht heeft men een aanhangwagen over
een afstand van 200 m verplaatst, als daarbij een arbeid van 8000 kgm
is verricht?
arbeid
A
8000
Oplossing: K =
of kracht =
= 40 kg.
afstand
200
Het vermogen — de arbeid per secunde — is gelijk aan de arbeid,
:gedeeld door de tijd:
A
K X S
P =t
t
Voorbeeld: Welk vermogen moet het drijfwerk afgeven om een lift
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met een totale belasting van 600 kg in 30 sec van de begane grond naar
de derde verdieping (afstand 12 m) te brengen?
Arbeid
A
K X S
600X1
Oplossing: Vermogen =
of P =tijd
t
t
30
240
= 240 kgm/sec =
= 3,2 pk.
75
Voorbeeld: Om een versterker in 40 sec 8 m op te hijsen, moet de
hijsinrichting een vermogen van 1 pk ontwikkelen. Bereken het gewicht.
K X S
Oplossing: Uit P =
volgt:

x';

V

t

P X t
P X t = K X S of K =
S

75 X 40
8

375 kg.

Voorbeeld: Hoeveel arbeid ontwikkelt een gramofoonmotor van

1

f
V

pk in 4 min.?
Oplossing: A = P X t = — X 75 X 4 X 60 = 12 X 75 = 900 kgm.
Opgaven»
1. Een kist van 50 kg, die 20 radiotoestellen bevat, welke elk met in
begrip van verpakking 15 kg wegen, moet 25 m worden opgehesen.
Hoeveel arbeid moet hiervoor worden verricht?
2. Bepaal de arbeid, nodig om een wagen op rubberbanden en kogelblokken met een kracht van 35 kg over 150 m te verplaatsen. Ver
gelijk hiermede een wagen met houten wielen, als daarvoor een
kracht van 75 kg nodig is.
3. Om een last van 650 kg op te hijsen is een arbeid van 6500 kgm
nodig. Bepaal de hoogte.
4. Hoeveel vermogen is er nodig om een aanhangwagen met een
kracht van 250 kg over een afstand van 12 km te verplaatsen;
1° in i h, 2° in 10 min. (h = uur).
5. Hoeveel arbeid verricht een 6 pk electromotor in 10 min, resp. 1 h,
2 h en 5 h ?
6. Bereken het vermogen, dat door een hijslier wordt verricht om een
last van 600 kg in 1 min 35 m op te hijsen.
7. Een kist met versterkers, totaal gewicht 750 kg, moet in 30 sec
12 m worden opgeheven. Welk vermogen moet hiertoe door de
hijsinrichting worden ontwikkeld?
8. Welk vermogen verrichten we bij de handdynamo fig. 148, blad
zijde 57, als we met een druk van 450 g elke 2 sec een slag van
3 cm maken?
r■ '■
9. Een motor verricht in 12 min een arbeid van 10800 kgm. Bepaal het
vermogen van die electromotor.
10. Met behulp van een hijslier heft men een last van 375 kg in 25 sec
24 m hoog op. Welk vermogen heeft die machine?

i
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DOORSNEDE VAN GELEIDERS.
De doorsnede is het oppervlak van een loodrecht doorgezaagde
geleider en wordt aangegeven met de letter q. Voor een rechthoekige
geleider met een breedte b en een dikte d is:
doorsnede = breedte X dikte of q = b X d,
waaruit volqt:

b = ^ en d =9-*
d
b
Een vierkante geleider met een dikte d heeft een doorsnede gelijk
aan: dikte X dikte of q = d X d = d2 waaruit volgt: d = V 9Daar het oppervlak van een cirkel altijd gelijk is aan 0,785 X het om
geschreven vierkant, geldt voor de doorsnede van een ronde geleider:
doorsnede = 0,785 X middellijn X middellijn
of:
q = 0,785 X d X d = 0,785 X d2
(de middellijn van een cirkel = de zijde van het omgeschreven vierkant).
Deze formule kan worden herleid tot d2 = ^

of d = j/

q
0,785
Voorbeeld: Bepaal de doorsnede van een rechthoekige geleider, waar
van de breedte 30 en de dikte 8 mm bedraagt.
Oplossing: Doorsnede = breedte X dikte ofq = bXd = 30X8 =
240 mm2.
Voorbeeld: Hoe groot is de doorsnede van een vierkante geleider met
een dikte van 3 mm, en die van een ronde geleider, waarvan de middel
lijn 0,2 mm bedraagt?
Oplossing:

f -

le Doorsnede = dikte X dikte ofq=:dXd=d2 =
3X3 = 9 mm2.
2e Doorsnede = 0,785 X middellijn2 of q = 0,785 X d2
= 0.785 X 0,2 X 0,2 = 0,0314 mm2.

Voorbeeld: Hoe dik is een koperdraad, waarvan de doorsnede 35 mm2
bedraagt?
d=-|/__q_ =
6.6 mm.
0,785
Voorbeeld: Bereken de dikte van een constantaanband met 4 mm2
doorsnede en 8 mm breedte.
Oplossing:

■

Oplossing:

= 4- = 0,5 mm.
8

Opgaven:
1. Bereken de doorsnede van een koperen rail met een breedte van
15 en een dikte van 2,5 mm.
2. Hoeveel bedraagt de doorsnede van een vierkante geleidingsdraad*
waarvan de dikte 7,5 mm is?
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3. Enige ronde koperdraden hebben een middellijn van 0,24 resp. 0,45,
0,8, 1,2 en 1,15 mm. Bereken de doorsnede.
4. Bepaal de middellijnen van draden met doorsneden van 4, resp. 6,
10, 16 en 25 mm2.
5. Hoe groot is de middellijn van een draad met een doorsnede van
0,8 mm2?

DRAADLENGTE VAN SPOELEN.
Voor een spoel met verscheidene lagen moeten we eerst de lengte
van de gemiddelde winding bepalen, die zich op het midden van de
wikkelhoogte h bevindt, (zie fig. 626). De buitenste wikkeling
— met middellijn Du — is nl. evenveel groter dan de (middellijn Dg)
gemiddelde w i n d i n g, als de binnenste winding (diameter Di)
kleiner is. Voor een cilindrische spoel volgens fig. 626 bedraagt de
lengte van de gemiddelde winding 3,14 x de middellijn en omdat deze
laatste weer gelijk is aan de inwendige middellijn -f- tweemaal de halve
wikkelhoogte, vinden we:

»"
1

1

!

t

i

lg = 3,14 X (Di + 2 X

) = 3,14 X (Di 4- h).

Het aantal wikkelingen per laag is gelijk aan de wikkelbreedte - b gedeeld door de draaddikte met inbegrip van de isolatie. Het aantal
h
wikkelhoogte
wikkellagen bedraagt:
d
uitw. draaddikte
T ransformatorspoelen
bezitten een rechthoekige
of vierkante kern, (zie
fig. 627). In het laatste
geval is de gemiddelde
windingslengte gelijk aan
viermaal de kerndikte
(vergelijk de figuur) -fviermaal de lengte van
de kwartcirkel, gevormd
door de gemiddelde win
ding aan de hoeken
(straal = halve wikkelhoogte). De vier kwartcirkels zijn tezamen
gelijk aan de omtrek van een cirkel met middellijn = de wikkelhoogte,
zodat we mogen schrijven: ls = 4 X Dk + 3,14 X h.
De draadlengte van een spoel met één windingslaag = de windings
lengte X het windingsgetal. De windingslengte van een vlakke cilinderspoel (omtrek cirkel) = 3,14 X de middellijn of 1 = 3,14 X D, waaruit
volgt: 1 = 3,14 X w X D.

i
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Voorbeeld. Een spoel heeft een inwendige diameter van 6 cm, een
wikkelhoogte van 3 cm, een lengte van 5 cm en is bewikkeld met draad,
waarvan de dikte met isolatie 1,5 mm bedraagt (kerndiam. 1,2 mm).
Bereken de totale draadlengte van de spoel.
Oplossing: Gemiddelde windingslengte 1 = 3,H X (D, + h) =
3.14 X (6 + 3) = 28,26 cm = 0,2826 m.
Het aantal wikkellagen
wikkelingen per laag

_ wikkelhoogte _ 30
= 20 en het aantal
draaddikte
1,5
spoellengte _ 50 _ ^
draaddikte
1,5

Het aantal wikkelingen is dus 20 X 33 = 660 en de draadlengte =
windingstal X gemiddelde windingslengte of 1 = w X le =
660 X 0,2826 = 186,5 m.
Opgaven:
1. De bekrachtigingsspoel voor een e.d. luidspreker heeft een kernmiddellijn van 4,5 cm, een wikkelhoogte van 2 cm, een wikkellengte
van 8 cm en wordt bewikkeld met emailledraad van 0,25 mm.
Bereken de nodige draadlengte.
2. Hoeveel draad van 0,5 mm diameter is er nodig om een spoel te bewikkelen, waarvan de inwendige middellijn 10, de uitwendige 25 en
Du — D
de wikkellengte 15 cm is? (wikkelhoogte =
)• 9 //
2
3. Een transformatorspoeltje moet worden bewikkeld met emailledraad
van 0,1 mm dikte en heeft een inwendige diameter van 20 mm. Als
de wikkelhoogte 12 en de spoellengte 24 mm is, hoeveel meter
draad is er dan voor dit spoeltje nodig?
4. Bereken de draadlengte voor een vlakke cilinderspoel (één laag)
met een diameter van 8 cm en een lengte van 17 cm. De draaddikte
met isolatie is 0,35 mm.
5. Hoeveel windingen bevat een vlakke cilinderspoel, bewikkeld met
draad van 0,7 mm dikte, als de middellijn van de spoel 8,5 cm en de
lengte 5 cm bedraagt? Hoe groot is de draadlengte?
Voorbeeld. De draad van een transformatorspoel volgens fig. 627
heeft een draaddikte met isolatie van 2 mm, de wikkelbreedte bedraagt
30 mm en de wikkelhoogte 12 mm. De kern is (met inbegrip van het
isolatiehulsje) 20 mm dik. Bereken het aantal windingen van de spoel
en de draadlengte.
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
21
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wikkelhoogte _ h _ 12
= 6
draaddikte
d
2
30
en het aantal wikkelingen per laag = wikkelbreedte = —- = 15, zodat
Oplossing. Het aantal wikkellagen =

het aantal windingen n = 6 X 15 = 90 bedraagt.
De gemiddelde windingslengte = 4 X Dk + 3,14 X h —* 4 X 20 -f3.14 X 12— 118 mm = 0,118 m en de draadlengte: 1 = w X lg =
90 X 0,118 = 10,62 m.
Opgaven:
1. Bepaal het aantal windingen op de primaire zijde en de draadlengte
van een transformatorspoel met een vierkante kern van 32 mm en
een wikkelhoogte van 6 mm, als de wikkellengte 66 mm en de
draaddikte 0,6 mm bedraagt.
2. Van een transformatorspoel is h = 1,2 cm, b = 12 cm, Dk = 5,5 cm
en d = 0,6 mm. Bereken w en 1.
3. Idem voor h. = 20 mm, b. = 55 mm D.< = 24 mm en d = 0,2 mm.
4. Hoeveel windingen bevat een smoorspoel met een kern van 25 X 28
mm, een windinglengte van 50 mm, een wikkelhoogte van 20 mm
en een draaddikte van 0,25 mm. Bereken ook de draadlengte.
5. Bepaal het aantal windingen en de draadlengte van een vlakke
cilinderspoel met een diameter van 30 mm en een lengte van 45 mm.
d = 0,15 mm.(' z.. '
WEERSTAND VAN GELEIDERS.
De weerstand van geleiders wordt op de volgende wijze berekend
uit de lengte, de doorsnede en de s.w.:
lengte X s.w
1 X Q
Weerstand =
- of R =
doorsnede
q
Immers weerstand is evenredig met lengte en s.w. en omgekeerd even
redig met de doorsnede.
Weerstanden van hoge waarde, z.g. hoogohmige weerstanden, wor
den in kn of in Mn aangegeven.
Voorbeeld: Bereken de weerstand van een spoel, die 360 m koper
draad bevat met een doorsnede van 0,025 mm2.
Oplossing: De s.w. van koper is 0,0175 (zie tabel, bladzijde 20).
lengte X s.w.
1 X g _ 360 X 0,0175
of R =
Weerstand =
0,025
doorsnede
q
= 252 n = 0.252 kn.
Voorbeeld: Een weerstand van 6 n wordt bewikkeld met nichroomdraad van 0,6 mm middellijn. Bereken de nodige draadlengte.
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Oplossing: Doorsnede = 0,785 X middellijn X middellijn of:
q = 0,785 X d2 = 0,28 mm2.
lengte X s.w.
volgt:
doorsnede
weerstand X doorsnede
Lengte =
of:
s.w.
R X q
6 X 0,28
= 1,6 m.
1 =1,05
9
Voorbeeld: Een draadspoel moet worden bewikkeld met 500 m koper
draad (emailledraad) en een weerstand bezitten van 2000 Q; welke
draaddikte moeten we hiervoor gebruiken?
lengte X s.w. is te herleiden
Oplossing: De formule: weerstand =
doorsnede
lengte X s.w.
lXp
500 X 0,0175
tot: doorsnede =
weerstand
^
R
2000
= 0,0044 mm2.
1 0,0044 __
De middellijn is dus: d = /' q
I7 0,785
| 0,0056 =0,075 mm
0,785
Uit weerstand =

Opgaven: (Voor s.w. zie de tabel, bladzijde 20)
1. Bereken de weerstand van 40 m staaldraad van 5 mm2 doorsnede.
2. De bekrachtigingsspoel van een electro-dynamische luidspreker be
vat 1000 m koperdraad met 0,2 mm middellijn. Hoe groot is de
weerstand in kQ ?
3. Een luidsprekerleiding, bestaande uit 40 m draad, mag 1,4 ü weer
stand bezitten; welke draaddoorsnede moeten we hiervoor ge
bruiken?
4. Hoe groot is de weerstand van 100 m emailledraad met 1,5 mm2
doorsnede?
5. Bepaal doorsnede en draaddikte van een spoel, bewikkeld met
koperdraad, waarvan de weerstand 20 fi en de draadlengte 50 m
bedraagt.
6. Een weerstand bestaat uit 60 m constantaandraad met een middel
lijn van 0,15 mm. Bereken doorsnede en weerstand in kfi.
7. Hoeveel m draad bevat een weerstand van 30 O, als de draaddikte
0,2 mm bedraagt (eerst doorsnede berekenen)? De S.W. is 0,8. •
8. Een antenne bestaat uit 18 m koperdraad met een dikte van 1,2 mm.
Bepaal de doorsnede en de weerstand. 9.2
9. Een radiotoestel heeft een toevoerleiding. bestaande uit 2 X 2.5
mm2 R.D. in buis. Buislengte is 24 m. Bereken de leidingsweerstand.
<'• ' '
10. Hoeveel weerstand heeft een radiospoel met 12 m koperdraad
(zijde-omspinning) van 0,4 mm kernmiddellijn?

! V

I
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ELECTROMAGNETISME.
Het product van stroomsterkte en windingstal heet het aantal ampèrewindingen (AW). Het aantal AW per cm lengte van het veld —
het specifieke aantal ampèrewindingen — wordt
verkregen, wanneer men het aantal ampèrewindingen deelt door de
veldlengte of:
stroomsterkte X windingstal
I X w
Specifieke AW =
veldlengte
1
De lengte van het veld van een solenoïde is zeer moeilijk te bepalen
en hangt af van de verhouding van spoellengte en spoelmiddellijn.
Meestal bepaalt men de veldlengte van een solenoïde proefondervin
delijk. In de fig. 629 en 630 zijn de gemiddelde veldlengten voor twee
spoelverhoudingen aangegeven door dikke stippellijnen.
Voorbeeld: Van een solenoïde met 85 windingen is de veldlengte
17 cm. Hoe groot is de veldsterkte bij een stroomsterkte van 12 A ?
ÏXw
12 X 85
Oplossing: De veldsterkte B = 1,25 X
= 1,25 X
1
17
75 G.
De permeabiliteit is het aantal malen, dat het magnetisme
in staal of ijzer sterker is dan de lucht; deze waarde duidt men aan met
de letter /x (spreek uit mu). De veldsterkte in staal geeft men aan met
de letters Bs, die in de lucht met de letters B/.

:
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Fig. 629.
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Fig. 630.

De veldsterkte in staal is dus gelijk aan de permeabiliteit maal de
veldsterkte in lucht of Bs = /x X Bi.
Voorbeeld: Hoe groot is de stroomsterkte in een magneetspoel met
2500 windingen, een veldlengte van 20 cm, als de permeabiliteit 2000
bedraagt en als er een veldsterkte van 10 000 G moet worden opgewekt.

I

i

>

I»
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Oplossing: Uit Bs = fi X Bj volgt Bs = 1,25 X /x X -^W en dit
1
Bs X 1
10
000
X 20
kan men herleiden tot: I =
1,25 X p. X w
1,25 X 2000 X 2500 .
= 0.032 A = 32 mA.
Voorbeeld. Van een bekrachtigingsmagneet voor een e.d. luidspreker
is de veldlengte in het zachte staal 18 cm, de luchtspleet is 2 mm breed.
Als de stroomsterkte 60 mA en de veldsterkte 12000 G is. hoeveel win
dingen moet dan de spoel bezitten? De permeabiliteit van het staal =
4000.
Oplossing: Het aantal windingen wordt berekend door de formule:
IXw
B, X 1
Bj = 1,25 X /i X
om te werken tot: w =
1,25 X ^ X I
1
Voor lucht = p.
1. Dan is voor de luchtspleet:
B, X 1
12000 X 0,2

w —

en voor de kern:

w

1,25 X n X I
Bs X 1
1,25 X /x X I

= 32 000 w
1,25 X 0,06
12000 X 18
~ 1,25 X 4000 X 0,06 ~

720 w, dus totaal 32000 + 720 = 32720 w.
Men zal begrijpen, dat deze windingen op één spoel mogen worden
ondergebracht.
Opgaven:
1. Hoeveel AW zijn er nodig om in een solenoïde met een veldlengte
van 22 cm een veldsterkte te krijgen van 500 G?
2. Een electromagneet heeft een stalen kern (waarvoor /x = 480) met
een veldlengte van 40 cm, een veldsterkte van 19200 G en een dwars
doorsnede van 20 cm2. De stroomsterkte is 1,5 A. Bereken het aantal
windingen en de nodige draadlengte, als de draaddikte 0,9 mm
en de gemiddelde windingslengte 15 cm bedraagt; bepaal ook de
weerstand, de spanning .en de krachtstroom.
3. Een spoel bevat 4000 windingen met een gemiddelde lengte van
20 cm en een draaddikte van 0,2 mm. Bereken de draadlengte, de
doorsnede, de weerstand, de stroomsterkte en het aantal AW, als de
spanning 100V bedraagt.
v.
4. Hoeveel bedraagt het aantal specifieke ampèrewindingen van een
spoel met een kern van 40 cm lengte (de permeabiliteit = 3000) en
een luchtspleet van 0,5 cm lengte, als de veldsterkte 8000 G moet
bedragen? Hoe groot is het aantal AW ?
5. Welke stroomsterkte is er nodig in een bekrachtigingsspoel met 8000
windingen, als de luchtspleet van de kern 0,12 cm lang is en een
veldsterkte van 12500 G moet hebben (verwaarloos het aantal AW
voor de stalen kern). c > ! •
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DE WET VAN OHM.
De wet van Ohm leidt tot de volgende formules:
__ spanning
of 1=1Stroomsterkte
weerstand
R
spanning
E
Weerstand =
of R =
stroomsterkte
Spanning = stroomsterkte X weerstand of E = I X R.
Voorbeeldt Welke stroom komt tot stand in een radiospoel met 55 0
weerstand bij een spanning van llOmV?
spanning
^ j _ E
110
Oplossing: Stroomsterkte =
= 2 mA
weerstand
R
55
(let op, men deelt de spanning in millivolts door de weerstand en ver
krijgt de stroomsterkte iri mA!).
Voorbeeld: Een schaalverlicbtingslampje voor 6 V van een radio
toestel heeft 20 Q, weerstand. Hoe groot is het stroomverbruik?
spanning o, ,=|-A -0.3A.
Oplossing: Stroomsterkte =
weerstand
De meeste radioweerstanden nemen slechts een geringe stroomsterkte
op; ze wordt in mA aangegeven; de weerstand in ka of Mn. Hier
onder volgt de wijze van berekenen.
Voorbeeld: Welke weerstand neemt, aangesloten op 100 V, een
stroomsterkte op van 2 mA ?
spanning
100
Oplossing: Weerstand =
of R = stroomsterkte .
1
0,002
100
50 000 a = 50 ka of R = = 50 ka.
I
2
Zoals men ziet, wordt de weerstand in ka verkregen door de span
ning in V te delen door de stroomsterkte in mA en dit is begrijpelijk,
want de ene waarde maakt de uitkomst 1000 X zo groot en de andere
1000 X zo klein.
Voorbeeld: Bepaal de stroomsterkte: le in een weerstand van 10 ka.
als deze op 150 V spanning is aangesloten, 2e in een weerstand van
25 Q, aangesloten op 125 V spanning.
spanning e t
E
150
1C ,
of I = — =—— = 15 mA;
Oplossing: le: stroomsterkte =
weerstand
10
R
spanning
E _ 125
= 5 A.
of I =
2e: Stroomsterkte =
weerstand
R “ 25
Voorbeeld: Op hoeveel spanning mag men een weerstand van 15000 a
maximaal aansluiten, als de toelaatbare stroomsterkte 20 mA bedraagt?
Oplossing: 15000 a = 15 ka. Spanning = stroomsterkte X weer
stand of E = I X R = 15 X 20 = 300 V.
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Opgaven:
1. Een weerstand van 30 kn is aangesloten op een spanning van 150V.
r
Bepaal de stroomsterkte.
2. Een schaalverlichtingslampje van 6 V neemt een stroom op van
0,04 A. Hoe groot is de weerstand?
3. Bepaal de spanning, waarop een electrische kachel is aangesloten,
als deze een stroom van 15 A vraagt en een weerstand van 15 ft
heeft.
4. De stroomsterkte van een electrische soldeerbout is bij 120 V spanning 1,8 A. Hoe groot is de weerstand?
5. Hoe groot is de stroomsterkte in een weerstand van 65 kn, als
deze op een spanning van 130 V is aangesloten?
o-t \
6. Een gloeilamp van 220 V heeft 880 f2 weerstand. Bereken de stroom
sterkte.
H
Bepaal de weerstand van een lampje, dat bij 2,5 V spanning een
stroomsterkte van 0,2 A vraagt.
8. Een weerstand van 100 000 f2 wordt belast met 0,65 mA; hoeveel
spanning is hiervoor nodig? •
9. De gloeidraad van een 6-volts radiobuis heeft in gloeiende toestand
een weerstand van 60 f2. Bepaal de stroomsterkte.
10. De bekrachtigingsspoel van een electro-dynamische luidspreker
neemt bij een spanning van 140 V een stroom op van 40 mA. Welke
weerstand heeft deze spoel?
11. De spoel van een e.d. luidspreker bevat 2000 m emailledraad van
0,25 mm diameter. De bekrachtigingsstroom moet 80 mA bedragen.
Bereken de draaddoorsnede, de weerstand en de spanning, waarop
de spoel moet worden aangesloten.
12. Bereken van een regelweerstand met 4,5 m nichroomdraad ( g —
1,05) van 0,35 mm dikte: draaddoorsnede, weerstand en span
ning bij een stroomsterkte van 0,5 A.
13. Op hoeveel spanning mag men een weerstand met 15 m constantaandraad (p = 0,48) van 0,35 mm dikte aansluiten, als de stroom
sterkte 1,2 A mag zijn?
14. Bepaal de draaddoorsnede van een weerstand met 12 m nikkelinedraad, als de spanning 18 V en de stroomsterkte 2 A bedraagt.
15. Bepaal de stroomsterkte van een weerstand van 1 Mn, die is
aangesloten op 12 V spanning.
1 Mn = 1 megohm = 1000 000 n.
1
1 /iA = 1 micro-ampère =
A.
1000 000
SERIESCHAKELING.
De totale weerstand (ketenweerstand) bij serieschakeling bepaalt
men door de afzonderlijke weerstanden bij elkaar op te tellen; dus:
S

/

r. ,
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R = r4 4- r2 4- r3 4- r4 enz., of: totale weerstand = de som der
schakelweerstanden.
Daar spanning en weerstand evenredig zijn, geldt voor de spanningen
hetzelfde als voor de weerstanden, nl.:
Totale spanning = som der spanningsverliezen in de weerstanden of:
E = ex 4- e2 4- e3 4- e4 enz.
Voorbeeld: De gloeidraden van 4 radiobuizen elk met 200 fi weer
stand zijn in serie geschakeld. De ketenstroom bedraagt 100 mA. Hoe
groot is de totale weerstand, de spanning aan elke gloeidraad en de
totale spanning? Neem voor de laatste ook de proef op de som met de
wet van Ohm.
Oplossing: Totale weerstand = som der in serie geschakelde weer
standen of R = Ti + r2 4- r3 + r4 = 200 4- 200 + 200 + 200 =
800 n.
Spanning per gloeidraad = stroomsterkte X gloeidraadweerstand of
et = I X r4 = 0,1 X 200 = 20 V. (100 mA = 0,1 A).
Totale spanning = som der spanningsverliezen of
E = e4 + e2 + e3 4- e4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80 V.
Proef op de som: totale spanning = stroomsterkte X totale weer
stand of E = I X R = 0,1 X 800 = 80 V.
Voorbeeld: Een radiobuis (4 V 0,066 A) is in serie met een regelbare
weerstand van 60 fi, die voor 2/3 gedeelte is ingeschakeld, op een
spanning van 4 V aangesloten. Bereken de weerstand van de buis, de
stroomsterkte en de spanningen.
Oplossing: Eerst wordt de weerstand van de gloeidraad op de vol
gende wijze berekend:
spanning
4
E
Weerstand =
orf rf =- —
= 60 fi
stroomsterkte
0,066
rv = 2/3 X 60 = 40 fi
Dus de totale weerstand R = rf 4- rv = 60 4- 40 = 100 fi.
4
E
0,04 A en de spanningsverliezen:
De stroomsterkte = —
K
ef = I X rf = 0,04 X 60 = 2,4 V (gloeidraadspanning)
het spanningsverlies in de weerstand ev = I X rv = 0,04 X 40 = 1,6 V.
Totale spanning E = er 4- ev — 2,4 4- 1,6 = 4 V.
Voorbeeld: Een weerstand van 120 fi is in serie geschakeld met een
onbekende weerstand en aangesloten op een spanning van 14 V. Dan
ontstaat er een stroomsterkte van 0,05 A. Bereken de totale weerstand,
de onbekende weerstand en de spanningsverliezen.
E
14
Oplossing: Totale weerstand R = — =___ = 280 fi. De onbe0,05
kende weerstand r2 — R — r4 = 280 — 120 = 160 fi

■
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en de spanningsverliezen et =I X i1 = 0,05 X 120 = 6 V.
e2 =I X r2 = 0,05 X 160 = 8 V.
Totale spanning E = ei + e2 = 6 + 8 = H V.
Voorbeeld: Drie weerstanden resp. 100 kQ, 50 kQ en 45 kQ zijn in
serie geschakeld op een spanning van 390 V. Bepaal de totale weerstand, de stroomsterkte en de spanningen aan de weerstanden.
Oplossing: De totale weerstand R
E
= 195 Q. Stroomsterkte I
R
De spanningsverliezen

= r1 + r2 + r3 = 100 + 50 + 45
390
—— = 2 mA.
195
ex = I X r1 = 2 X 100 = 200 V.
e2 = I X r2 = 2 X 50 = 100 V.
e3 = I X r3 = 2 X 45 = 90 V.
De totale spanning E = e2 + e2 + e3 = 200 + 100 + 90 = 390 V.

Opgaven:
1. Twee weerstanden, resp. 40 kQ en 25 kQ, zijn in serie aangesloten
op 130 V spanning. Hoe groot zijn de totale weerstand, de stroom
sterkte en de spanningen?
2. Bereken de totale weerstand van een keten, bestaande uit een
lamp van 220 V, 0,1 A, die in serie met een weerstand van 1100Q
Ito
is aangesloten op 330 V. Ook I en ev.
3. Drie weerstanden, waarvan rj = 20 kQ en r2 = 35 kQ nemen in
serie bij een spanning van 250 V een stroomsterkte op van 2 mA.
Bereken r3.
4. Twee weerstanden, resp. 45 Q en 55 Q, zijn in serie geschakeld. Als
het spanningsverlies in r1 90 V bedraagt, bereken dan dat in r2
en de totale spanning, c
5. Een microfoon met 80 Q weerstand is, in serie met een smoorspoel,
waarvan de weerstand 40 Q bedraagt, op een batterij van 12 V aan
gesloten. Bepaal de stroomsterkte, de microfoonspanning en die
c
aan de smoorspoel.
6. Een radiotelefoon bestaat uit 2 doostelefoons, elk met 2 spoeltjes.
Alle spoeltjes zijn in serie geschakeld en ieder is bewikkeld met
60 m emailledraad van 0,07 mm middellijn. Bereken de weerstand
per spoeltje, de totale weerstand, de spanningsverliezen en de
totale spanning bij een stroom van 0,02 mA.
7. Bepaal de totale weerstand van een keten, bestaande uit de secun
daire spoel van een transformator met 25 Q weerstand, een 100 m
lange leiding (2 X 0,6 mm middellijn) en een telefoon met 2 spoel
tjes elk met 45 Q weerstand.
/-•
8. Van drie weerstanden zijn t1 en r3 resp. 1500Q en 2500 Q. Bij een
totale spanning van 120V is de stroomsterkte 20 mA. Bereken
'
<2
r2, elf e2 en e3. r .

£
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9. Vier weerstanden, resp. 10 kf2, 15 kfi, 45 kl2 en 80 k 12, zijn in serie
geschakeld. De totale spanning is 300 V. Hoe groot zijn de totale
weerstand, de stroomsterkte en de spanningsverliezen?
10. Drie radiobuizen met een gloeistroomverbruik van 0,2 A bij 6,2 V
worden in serie met een onbekende weerstand op een spanning
van 110 V aangesloten. Welke waarde moet de onbekende weer
stand hebben? f•..
PARALLELSCHAKELING.
De eerste wet van Kirchhoff luidt:
Bij een stroomvertakking is
totale stroom = som der takstromen of I = ij + i2 + i3 + i4, enz.
De wet van Ohm leert ons, dat de stroomsterkte en de weerstand
omgekeerd evenredig zijn; deze wet geldt voor elke spanning.
£
1
E
1
Bij een spanning van 1 V is I = — = — en L =
— enz.
R
ri
In de formule van de wet van Kirchhoff mag dus de stroomsterkte
worden vervangen door de omgekeerde waarde van de weerstand.
1
1 . 1
Dus I door
it door — enz., zodat we krijgen: —
R
ri
r2
1
— -1------of in woorden:
r3
r4
De omgekeerde waarde van de totale weerstand = de som der om
gekeerde waarden van de takweerstanden.

= -+- +

Voorbeeld: Bepaal op twee manieren de totale weerstand (vervangingsweerstand) van drie parallelgeschakelde weerstanden van 80 12,
120 f2 en 24012, die op een spanning van 48 V zijn aangesloten.
Oplossing: Eerst berekenen we met de wet van Ohm de takstromen:
E
48
= 0,6 A
il= r,
80
48
io = —
= 0,4 A
120
r2
Daarna met de wet van
E
48
= 0,2 A
*3 ~
Kirchhoff de totale stroom:
r3
240
I = L 4* '\o 4“ i3 = 1,2 A
en met de wet van Ohm de totale weerstand:
E
48
R =
= 4012.
1.2
Met de formule voor parallelschakeling:

!___L
,1 . I=i
, 1.± = _!_4__2_
+ 240
J_
R
tx 'r r2
r3
80 ^ 120 ^ 240
240 ^ 240
6
“ 240

1
dan is R = 40 12.
40

331
Voorbeeld: Een weerstand van 20 Q wordt parallelgeschakeld met
een 9999 X zo kleine weerstand. Hoe groot is de vervangingsweerstand?
Oplossing: Als de tweede weerstand 9999 X zo klein is als de eerste,
zal de weg voor de stroom in deze weerstand 9999 X zo gemakkelijk
zijn als in de eerste weerstand en die in de totale weerstand 9999 + 1 =
10 000 X zo ruim. De totale weerstand is dan 10 000 X zo klein als
20
de eerste weerstand, dus
= 0,002 Cl.
10000
Opgaven:
1. Bereken de totale weerstand in twee parallelgeschakelde weer
standen van resp. 45 kn en 60 kQ. (Met kft werken). 2 r,
2. Drie weerstanden van 2, 6 en 15 Q zijn parallelgeschakeld. Bepaal
op twee manieren de totale weerstand bij 60 V spanning. /
3. Hoe groot is de vervangingsweerstand van vier weerstanden groot
60, 120, 200 en 300 Q? Ook van vier weerstanden van 30, 40,
60 en 80 kf2.
' /
4. Een weerstand van 10 Q is parallelgeschakeld met een weerstand,
welke 99 X zo klein is. Hoeveel bedraagt de waarde van de ver
vangingsweerstand?
5. Met welke weerstand moet men een weerstand van 5 O parallelschakelen, opdat de totale weerstand 10 000 X zo klein wordt?
(Schema).
6. Als van twee weerstanden de ene 15 ft en de totale weerstand
1000 X zo klein is als deze, hoe groot is dan de tweede weer
stand?
. * // r
•
7. Bepaal de totale weerstand van vier weerstanden resp. 40, 50, 75
en 100 kft.
8. Een radiotoestel bevat twee buizen met 0,2 A, één met 0,6 A en
één met 1,8 A gloeistroom. De gloeispanning bedraagt 6,2 V.
Bepaal de weerstand per buis, de totale weerstand en de totale
stroomsterkte op twee manieren.
9. Een radiobuis 4 V, 0,1 A, wordt in serie geschakeld met andere
buizen, waarvan de stroomsterkte 0,5 A is; gevraagd wordt de
weerstand te berekenen, die met de eerste buis moet worden
parallel geschakeld. Teken het schema.
10. Men moet van een regelweerstand van 50 kfi een weerstand van
15 kfi maken; welke weerstand moet men er mee parallelschakelen?
1
1
(uit
— =------ b — volgt: —
r
R
ri
r2
r2
ELEMENTEN EN ACCUMULATOREN.
Door de scheikundige verbinding van het zink met de vloeistof wordt
er in het element aan de negatieve pool de e m k (E) opgewekt. Vloeit
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er door het element een stroom, dan veroorzaakt hij in het element een
spanningsverlies ev, dat gelijk is aan de stroomsterkte X de vloeistofweerstand (inwendige weerstand) of:
ev = I X r*.
De spanning aan de klemmen van het element — de klemspanning
ek — is dus even veel minder dan de e m k als het spanningsverlies be
draagt, waaruit volgt: ek = E — ev en hieruit weer: ek = E — I X rt.
Voorbeeld: Een element heeft een emk van 1,25 V en een inwen
dige weerstand van 0,5 Cl. Hoe groot is de klemspanning bij een stroom
sterkte van 0,3 A ?
Oplossing: ek = E — I X ri of: klemspanning = e m k — stroom
sterkte X inwendige weerstand = 1,25 — 0,3 X 0,5 = 1,1 V.
Voorbeeld: De klemspanning van een accumulator met een inwendige
weerstand van 0,08 Cl bedraagt 2,05 V bij een stroomafname van 2 A.
Hoe groot is de e m k ?
Oplossing: Uit ek = E — I X ri volgt:
E = ek + I X ri = 2,05 + 2 X 0,08 = 2,21 V.
Om de inwendige weerstand van een element te bepalen, sluit men
het op een weerstand aan en meet klemspanning en stroomsterkte. De
electromotorische kracht is dan: E = ekl + Ij X rj.
Nu doet men hetzelfde met een andere uitwendige weerstand en vindt:
E = ek2 + I2 X T|.
De emk is in beide gevallen dezelfde, zodat we krijgen:
ekl + Ij_ X Ti = ek2 + U X rj,
waaruit volgt:
ek-i — ek2
eki — ek2 — (Io — li) X Ti en: ri —

h - I1

De uitwendige weerstanden moeten groot zijn, omdat bij te grote stroom
sterkte ook de e m k verandert.
Voorbeeld: Bij aansluiting van een element op een weerstand wordt
een stroomsterkte gemeten van 0,15 A bij 1,3 V klemspanning. Met een
andere uitwendige weerstand zijn deze waarden 0,25 A en 1,1 V.
Bereken de inwendige weerstand en de e m k.
1,3— 1,1
0,2
£ki — ek2
Oplossing: rt =
0,1 = 2n o{:
0,25 — 0,15
h-h
E = ekl + h X ri = 1,3 + 0,15 X 2 = 1,6 V.
E = ek2 + I2 X r, = 1,1 + 0,25 X2 = 1,6 V.
Opgaven:
1. Bereken de e m k van een element, dat bij een stroomsterkte van
0,6 A een klemspanning van 1,05 V geeft, als de inwendige weer, c
stand 0,4 Cl is.
2. Als de e m k van een accu 2,26 V bedraagt en de klemspanning
2,2 V bij 0,8 A, hoeveel is dan de inwendige weerstand?
Ö,
<? /
SI
r;.
’ #7r

»
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3. Belast men een element met 0,3 A, dan is de klemspanning 1,4 V.
Bij 0,5 A stroomsterkte zakt de klemspanning tot 1,22 V. Hoeveel
is de inwendige weerstand?
*'>
4. Hoeveel is het spanningsverlies in een accumulator met 0,04 Q in
wendige weerstand, die met 4,5 A wordt belast? '
5. Een element met een e m k van 1,6 V heeft bij aansluiting van een
uitwendige weerstand groot 4 H een klemspanning van 1,2 V.
Bereken stroomsterkte en inwendige weerstand.
r;
M

O. /

SCHAKELING VAN ELEMENTEN EN ACCUMULATOREN.
Bij serieschakeling van gelijke elementen en accu’s worden e m k,
inwendig spanningsverlies, inwendige weerstand en klemspanning even
veel malen zo groot als het aantal in serie geschakelde elementen (n)
bedraagt.
Eb = nXE,R1 = nXr1,Ev = nX ev en Ek = n X ek,
waarin
Eb = totale e m k. Ri = totale inwendige weerstand.
Ev = totaal spanningsverlies en
Ejc = totale klemspanning.
Hieruit volgt: Eb = Ek + I X Ri en Ek = Eb — I X Ri.
Voorbeeld: Een accumulatorenbatterij, bestaande uit 6 in serie ge
schakelde cellen met een inwendige weerstand van 0,1 O en een emk
van 2,2 V, wordt belast met 0,5 A. Hoe groot is de klemspanning?
Oplossing:

Eb = nXE = 6X 2,2 = 13,2 V
Rj = n X r, - 6 X 0,1 = 0,6 fi
Men kan de batterij dus beschouwen als een element met n X zo
grote spanning en inwendige weerstand.
Ek = Eb — I X Ri = 13,2 — 0,5 X 0,6 = 12,9 V.
Voorbeeld: Een zaklantaarnbatterij met 3 cellen heeft bij een stroom
sterkte van 0,1 A, 4,4 V en bij 0,2 A 4 V klemspanning. Bepaal de in
wendige weerstand per cel en de emk van de batterij.
0,4 = 4n. r,
- = 1,333 n.
n
3
0,1
Eb = Ekl + Ij X Ri = 4,4 + 0,1X4 = 4,8 V.
Eb = Ek2 + I2 X R, = 4 + 0,2 X 4 = 4,8 V.

Oplossing:
of

Ri —

Eki — Ek2

Opgaven:
1. Een anodebatterij bestaat uit 90 elementen elk met een emk van
1,41 V en een inwendige weerstand van 1,2 O. Bepaal de totale
inwendige weerstand, e m k en klemspanning bij een stroomsterkte
van 35 mA.
/- ,
2. Hoe groot is de emk per element van een zaklantaarnbatterij
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(3 elêmentên in serie), die bij belasting tot 0,24 A een klemspanning heeft van 4,1 V, als de inwendige weerstand 1,2 O per
element bedraagt?
. : ■ /. ;> ;
3. Een anodebatterij, bestaande uit 60 elementen, heeft een e m k van
1,48 V per element. Als bij stroomafname van 40 mA de totale
klemspanning 80 V bedraagt, hoe groot is dan de inwendige weer
stand?
4. Een roosterbatterij met 9 elementen heeft bij belasting tot 15 mA
een klemspanning van 12V. Als de stroomsterkte 0,3 A is, heeft
de klemspanning een waarde van 9 V; bereken de totale inwendige
weerstand en die per element.
5. Een accumulatorenbatterij van 6 V heeft een emk van 2,15 V per
element. Als de stroomsterkte 1,5 A bedraagt, hoe groot is dan de
inwendige weerstand per element? a =.
CAPACITEIT VAN ACCUMULATOREN EN ELEMENTEN.
De capaciteit — het bevattingsvermogen — van accumulatoren, wordt
aangegeven in ampère-uren (Ah). Het vermogen van een accu kan men
moeilijk aangeven, omdat gedurende de lading en ontlading de span
ning niet constant is.
capaciteit = stroomsterkte X tijd of C = I X t, waaruit volgt:
T
C
C
I — — en t = — •
t
1
Voorbeeld: Met welke stroomsterkte wordt een accu met een capa
citeit van 28 Ah ontladen, als de ontlaadtijd 112 h is?
28
Oplossing: Stroomsterkte = caPac^e^ Qf I = C
= 0,25 A.
tijd
t
112
Hoe groter de ontlaadstroom, des te kleiner is de capaciteit van een
accumulator, zoals uit het volgende zal blijken.
Voorbeeld: Een accumulator heeft bij een ontlaadstroom van 2,5 A
een capaciteit van 100 Ah en bij een stroomsterkte van 4 A is de
capaciteit 60 Ah. In hoeveel uren mag men deze accumulator in beide
gevallen ontladen?
capaciteit
C
100
Oplossing: le. Tijd =
of t =
40 h.
stroomsterkte
I
2,5
capaciteit
C
60 _ 15 h.
2e. Tijd =
of t = —
stroomsterkte
I
4
Opgaven:
1. Een accu van 24 Ah wordt in 100 uur ontladen; hoe groot is de
ontlaadstroom? C. 4
2. Welke capaciteit bezit een accumulator, die met een stroomsterkte
V n 1
van 5 A in 60 uur is ontladen?

i
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De capaciteit van een accu bedraagt bij HO urige ontlading 35 AhBij een ontlading in 600 uur is de capaciteit 60 Ah. Met welke
stroomsterkte wordt de accu in beide gevallen ontladen? ■
4. Een zaklantaarnbatterij is met 0,3 A in 4 uur ontladen; gevraagd
wordt de capaciteit van de. batterij te bepalen.
5. Een anodebatterij is na drie maanden uitgeput, als ze gemiddeld
met een stroomsterkte van 20 mA wordt ontladen. Men gebruikt de
batterij ongeveer 3 uur per dag. Hoe groot was de capaciteit? Ver
gelijk dit met het vorige vraagstuk.

WARMTEONTWIKKELING. ELECTRISCHE ARBEID EN
VERMOGEN.
De in een weerstand ontwikkelde warmte (arbeid) is evenredig met
het vierkant van de stroomsterkte, de weerstand en de tijd. Daar 1 J =
0,24 cal, vinden we voor de warmte (Q):
Q = 0,24 X D X R X t cal.
Deze formule is door Joule afgeleid en wordt de wet van Joule genoemd.
Drukken we de warmte uit in joule, dan luidt de formule:
A = I2 X R X t en is gemakkelijk te herleiden tot:
A=IXlXRXt=EXlXt.
Het in een weerstand ontwikkelde vermogen — de arbeid, die per
secunde in warmte wordt omgezet — is evenredig met het vierkant
van de stroomsterkte en met de weerstand, of W = I2 X R.
Het vermogen wordt door W uitgedrukt en aangeduid in watts
(W) of milliwatts (mW).
Iri de radiotechniek gebruikt men deze formule veelal als:
W (in mW) = I2 (in mA) X R (in kfi).
Uit bovenstaande formule volgt:
W
W

I2 =

R

of I =

en R

I2

Voorbeeld: Welk vermogen wordt in warmte omgezet, als er een
stroom van 12 mA gaat door een weerstand van 100000 O?
Oplossing: W = I2 X R = 0,012 X 0,012 X 100 000 = 14,4 W.
Voorbeeld: Met welke stroomsterkte mag men een weerstand van
10 000R 1W belasten?
1
1
Oplossing: I = j/^ = j/
10 000
100A
10 mA'
Volgens de wet van Ohm is spanning gelijk aan stroomsterkte maal
weerstand of E = I X R, zodat de formule W = I2 X R kan worden
herleid tot:
W = I X (IX R) = E X I of vermogen = spanning X stroomsterkte

—
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en daar I =

^ kan men de laatste formule herleiden tot:
——,
R
E2
W =

Exi-r

Voorbeeld: In een weerstand van 400 f2 ontstaat bij stroomdoorgang
een spanningsverlies van 40 V. Hoe groot is het vermogen?
E2
40 X 40
Oplossing:
W
4 W.
400
R
Voorbeeld: Hoe groot is de maximale spanning, waarop men een
weerstand van 1 W 160 000 f2 mag aansluiten?
E2
Oplossing: Uit W = —volgt E2 = W X R
en E = V W X R dus E = V 1 X 160 000 = 400 V.
Opgaven:
1. Met welke stroomsterkte mag men een weerstand van 40 000 f2 be
lasten, als het toelaatbare vermogen 2 W bedraagt?
.2. De spanning aan een der electroden van een radiobuis moet 150 V
bedragen bij een stroomsterkte van 2 mA. Als de totale spanning
250 V is, welke voorschakelweerstand moet men dan hiervoor
kiezen (weerstand en vermogen)?
3. . Bepaal de weerstand met een vermogen van 40 W bij een stroom
sterkte van 200 mA.
4. Een weerstand moet bij een stroomsterkte van 40 mA een span
ningsverlies geven van 6 V. Hoe groot is deze weerstand en welk
vermogen wordt in warmte omgezet?
5. Een luidsprekerspoel heeft een weerstand van 1500 12. De stroom
sterkte is 60 mA; hoeveel vermogen neemt de spoel op?
Een verbruikstoestel neemt uit het net een arbeid op, gelijk aan het
vermogen maal de tijd. In de practijk neemt men de tijd in uren en de
.arbeid in kWh (kilowatturen). Deze arbeid noemt men ook wel het
verbruik.
Voorbeeld: Hoeveel bedraagt het verbruik van een weerstand, die
'bij een spanning van 120V een stroom van 5A opneemt, in 25 uur?
Oplossing: Vermogen = spanning X stroomsterkte of
W = E X I - 120 X 5 = 600 W = 0,6 kW.
Verbruik = vermogen X tijd of
A = W X t = 0,6 X 25 = 15 kWh.
Opgaven:
J. De stroomsterkte in een luidsprekerspoel mag 46 mA bedragen; de
weerstand is 1200 f2. Als de spoel op 145 V moet worden aange
sloten, bereken dan de spanning aan de spoel, het spanningsverlies,
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de voorschakelweerstand en het verlies aan vermogen in de spoel.
2. Als de proef op bladzijde 39 wordt genomen met een weerstand
van 80 f2 en een spanning van 240 V, hoeveel geven dan de meters
aan?
3. Bereken het verbruik van een radiotoestel per maand (30 d), dat
per dag ongeveer 4 uur is aangesloten, als het vermogen 65 W be
draagt.
4. Een toestel verbruikt in 25 uur een arbeid van 1,25 kWh; bepaal
het vermogen.
5. Een luidspreker neemt bij een spanning van 30 V een stroom op
van 40 mA. Hoe groot is het vermogen?

SPANNINGSVERLIES.
Om aan een toestel een lagere spanning te verkrijgen dan de netspan
ning, schakelt men er een z.g. voorschakelweerstand
mee in serie. Een gedeelte van de totale spanning is nodig om de
stroom door de voorschakelweerstand te doen vloeien; dit deel heet
het spanningsverlies. Aan het toestel blijft dan zoveel minder
spanning over als het spanningsveijlies bedraagt.
Spanningsverlies = stroomsterkte X voorschakelweerstand
of ev = I X rv.
Nuttige spanning = totale spanning — spanningsverlies
of en = E — ev, waaruit volgt:
en = E — I X rv en E = en + I X r,.
Voorbeeld: Hoe groot is de spanning aan een lamp, die via een voor
schakelweerstand op een netspanning van 200 V is aangesloten, als de
stroomsterkte 0,5 A en de voorschakelweerstand 60 O is?
Oplossing: en = E — I X rv = 200 — 0,5 X 60 = 170 V.
Voorbeeld: Welke voorschakelweerstand moet men gebruiken om een
160 volts radiotoestel, dat 0,6 A verbruikt, aan te sluiten op een net
van 220 V?
Oplossing: Uit en = E — I X rv volgt I X rv — E — en en
220— 160
E — en
= 100 f2.
rv =

I

0,6

Wanneer de stroom door een voedingsleiding naar het verbruikstoestel gaat, is er een deel van de totale spanning nodig om de stroom de
leidingsweerstand te doen overwinnen. In de leiding ontstaat spannings
verlies. De weerstand van de leiding heet leidingsweerstand en wordt
met de letter rj aangegeven.
Voorbeeld: Hoe groot is het spanningsverlies in een luidsprekerleiding, bestaande uit 75 m loodkabel 2 X 1,5 mm2, als de luidspreker
een stroomsterkte van 0,4 A opneemt,
i^iks, Radiotechniek — 4e dr.
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Oplossing: De lengte is tweemaal die van de loodkabel, dus 150 m.
150 X 0,0175
1 X Q
= 1,75 o.
Leidingsweerstand ri = —
1,5
Spanningsverlies ev = I X T] = 0,4 X 1,75 = 0,7 V.
Voorbeeld: Bepaal de doorsnede van de voedingsleiding voor een
aantal luidsprekers, die een totale stroomsterkte opnémen van 2 A
als de enkele lengte van de leiding 50 m is en het spanningsverlies 2 V
mag bedragen.
Oplossing: Leidingsweerstand

2

1 H, doorsnede q —

1 X e _ 100 X 0,0175
= 1,75 mm2. Hiervoor kan men volstaan met
1
R
50 m 2 X 1,5, doch beter is 2 X 2,5 mm2 doorsnede te gebruiken.
Opgaven:
1. Een radiotoestel bevat 4 buizèn, elk met een gloeidraad voor 12 V
0,2 A. Welke voorschakelweerstand moet men gebruiken, om
deze buizen in serie op een 110V net te kunnen aansluiten?
Oplossing op 2 manieren.
2. Een luidsprekerleiding bestaat uit 40 m schellendraad (totale lengte)
van 0,5 mm diameter. Als het stroomverbruik 0,75 A is, bereken
dan doorsnede, leidingsweerstand en'spanningsverlies.
3. Welke voorschakelweerstand moet men gebruiken, om een radio
toestel van 110 V 0,95 A te kunnen aansluiten op een electriciteitsnet van 220 V ?
4. Voor het laden van radioaccu’s van 4 V, laadstroom 1,5 A, maakt
men van voorschakelweerstanden gebruik. Bereken de waarden
voor het laden van 1, resp. 2, 4, 6 en 8 accu’s. De accu’s kunnen op
deze manier alleen op een gelijkstroomnet worden geladen. De
netspanning is 110V (accu’s in serie).
5. Een versterker bevat 2 buizen met een gloeistroomsterkte van
0,5, 2 buizen met 1,8 A gloeistroom en 2, die een gloeistroom
van 1 A opnemen; de gloeispanning is 4 V. Alle buizen zijn parallelgeschakeld. Als de voeding geschiedt uit een 6 V accubatterij,
welke voorschakelweerstand moet men dan gebruiken?
Op 2 manieren uitwerken.
6. Welke voorschakelweerstand moet men gebruiken, om aan de
electrode van een radiobuis bij een stroomsterkte van 4,2 mA een
spanning van 124 V te verkrijgen, als de totale spanning 250 V
bedraagt?
7. Op welke waarde moet men de gloeidraadregelweerstand van een
radiobuis voor 4 V 1 A instellen, opdat de gloeispanning 3 V be
draagt, als de totale spanning 4,8 V is?
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8. Bepaal het spanningsverlies in een toevoerleiding voor een radio
toestel, dat 0,8 A verbruikt, als de leiding bestaat uit 45 m buis
met twee R.D. leidingen van 2,5 mm2 doorsnede.
9. Een accugelijkrichter geeft een gelijkspanning van 14 V. Welke
voorschakelweerstand moet men gebruiken, om een accu van 6 V
met 2 A te laden en hoeveel m staaldraad (p = 0,12) van 0,8 mm
middellijn is hiervoor nodig?
10. Een versterker voor 6 V neemt een stroom op van 2,5 A. Als de
toevoerleiding tussen accu en versterker uit 25 m dubbeladerige
kabel bestaat en het spanningsverschil 10 % van de versterkerspanning mag zijn, bepaal dan de leidingdoorsnede.
METERWEERSTANDEN.
Shunts. Om het meetbereik van een ampèremeter te vergroten, scha
kelt men er een weerstand (shunt) mede parallel, die — steeds in de
zelfde verhouding — het grootste gedeelte van de totale stroom door
laat. De meterweerstand is meestal afgerond (b.v. 5 Cl)-, de stroomsterkte
op 10, 5 of 1 mA.
Heeft men een meter 0—1 mA met 25 Cl weerstand, waarvan het
meetbereik 1000 X moet worden vergroot — dus voor meting van 0-1 A
dan kan de shuntweerstand op de volgende wijze '
geschikt gemaakt
worden bepaald:
De totale stroom moet 1 A bedragen, d.i. 1000 X de meterstroom.
Dan zal de shuntstroom 999 X de meterstroom zijn. Weerstand en
stroomsterkte zijn omgekeerd evenredig. De shuntweerstand moet daar25
om 999 X kleiner zijn dan die van de meter of
Opgaven:

I

1. Een milli-ampèremeter 0—40 mA moet een meetbereik 0—4 A krij
gen. De meterweerstand is 15n. Welke waarde heeft de shunt?
2. Bepaal de shunt, die nodig is om van een milli-ampèremeter 0—4
mA het meetbereik 10 X te vergroten (Rm = 40 Q).
3. Een milli-ampèremeter heeft 5 meetbereiken, nl. 0—1 mA, 0—5 mA,
0—50 mA, 0—100 mA en 0—2A (le bereik zonder shunt). De
meterweerstand is 5 ü. Welke shuntweerstanden zijn hier gebruikt?
4. Welke shunt moeten we gebruiken om het meetbereik van een
meter met 10 n weerstand 25 X te vergroten?
5. Een ampèremeter 0—20 mA (Rm = 20 n) heeft een shunt van
20
Cl. Tot welke stroomsterkte kan men met deze shunt meten?
9999
Serieweerstanden voor voltmeters. Een draaispoelmilli-ampèremeter
is ook als millivoltmeter te gebruiken. Immers: spanning = stroomsterkte
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X weerstand; de verhouding tussen het spanningsmeetbereik en het
stroommeetbereik is dus gelijk aan de meterweerstand.
Om het meetbereik van een voltmeter te vergroten, moet er een
weerstand mede in serie worden geschakeld. De ketenweerstand moet
evenveel malen worden vergroot als het meetbereik.
Voorbeeld: Een voltmeter 0—30 V moet worden ingericht voor me
ting 0—360 V. Als de meterweerstand 5000 £2 bedraagt, welke weer
stand moet men dan voorschakelen?
Ie oplossing: Het meetbereik moet 12 X worden vergroot, de totale
weerstand moet 12 X, dus de voorschakelweerstand 11 X groter zijn
dan de meterweerstand of 11 X 5000 = 55000 £2.
360
2e oplossing: Het meetbereik moet —— = 12 X zo groot worden,
de totale weerstand dus eveneens. Rt = 12 X rm = 12 X 5000 =
60 000 Cl.
De voorschakelweerstand moet dus rv = Rt — rm = 60 000 — 5000 =
55000 £2 zijn.
Voorbeeld: Bereken een meetweerstand voor een voltmeter 0—75 mV
met 15 £2 weerstand, waarvan het meetbereik 0—150V moet worden.
Voor deze weerstand mag gebruik worden gemaakt van manganinedraad met 0,25 mm dikte.
150
Oplossing: Het meetbereik moet
= 2000 X zo groot worden,
0,075
dus: Rt = 2000 X 15 = 30 000 £2; de voorschakelweerstand moet een
waarde van 30 000 — 15 = 29985 £2 bezitten. Voor manganine is q =
0,42 de doorsnede van de draad = q = 0,785 X d2 = 0,785 X 0,25 X
rv X q
29985 X0.05
0,25 = 0,05 mm2, de lengte 1 =
= ± 3570 m.
0,42
6
Opgaven:
1. Het meetbereik van een voltmeter van 0—65 V moet worden 0—
325 V, de meterweerstand is 10 000 £2. Bepaal de serieweerstand.
2. Voor welke spanningsmeting is een milli-ampèremeter 0—3 mA
30 £2 geschikt? Ie direct, 2e met tussenschakeling van een weer
stand van 3970 £2.
3. Wij willen een milli-ampèremeter 0—15 mA gebruiken voor span
ningsmeting van 0 tot 75, 150 en 300 V. Bereken de serieweerstanden (Rm = 5 £2).
4. Het meetbereik van een voltmeter 0—120 V is vergroot tot 0—480
V. Als de serieweerstand 36000 £2 is, bereken dan de meterweer
stand en de stroomsterkte.
5. Bereken de draadlengte van een serieweerstand met constantaan-
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draad van 0,1 mm dikte voor een voltmeter van 0—40 V. weer
stand 40 000 Q, waarvan het meetbereik 0—100 V moet worden.
DE GELEIDER IN HET MAGNETISCHE VELD.
Het omzetten van electrische in mechanische arbeid door inductie.
Het omzetten van mechanische in
electrische arbeid en omgekeerd, ge
schiedt door inductie. De inducliespanning is evenredig met de krachtstroomverandering. Wanneer de kracht
stroom eenparig (met dezelfde sterkte)
verandert, geldt voor de inductiespanning in een winding:
0
X 10-3 V.
t
Bij een stroomsterkte I in de wikkeling wordt een arbeid ontwikkeld
van:
0X l X t
A = E X I X t =
X 10-s = 4> X I X 10-s J.
t
Daar 1 J = 107 ergs = 107 dyne/cm, is de arbeid ook
0 X T
A = <ï> X I X 10-8 X 107 = —

uf ergs-

Magnetische veldsterkte.
De veldsterkte van een solenoïde bepalen we het beste bij een ring
vormige spoel, (zie fig. 628), een z.g. torusspoel. De windingen
zijn bij een torusspoel gelijkmatig verdeeld over de gehele veldlengte.
Verplaatst men een magnetisch punt over de gehele veldlengte door
de spoel, dan snijden de 4 X -n krachtlijnen van de magnetische eenheid
alle windingen van de spoel. Dit is ook het geval, als het punt het veld
van een gewone spoel doorloopt over een afstand gelijk aan de veld
lengte. Er ontstaat in de spoel een inductiestroom. De arbeid, die door
de stroom wordt ontwikkeld, is volgens hetgeen we in de vorige para
graaf verklaarden bij windingen:
4 X Ti X 1 X w
(p X I X w
A =
= 0,4 X TT X I X ergs
10
10
De arbeid is ontwikkeld in de spoel, doordat het .magnetische punt
over de veldlengte door de spoel werd verplaatst. Delen we dus deze
arbeid door de veldlengte, dan geeft de uitkomst de kracht in dyne,
die nodig is om de eenheidspool door de spoel te verplaatsen en dit
is volgens de verklaring van de eenheid van magnetische veldsterkte
op bladzijde 315 ook de veldsterkte B. De veldsterkte is dus
I X w
I X w
B = f = 0,4 X TT X
= ± 1,25 X
G
1
Opgewekte emk van een geleider in het magnetische veld.
We verplaatsen een zijde van een winding met eenparige snelheid
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over een afstand, gelijk aan de poolbreedte b loodrecht op de kracht
lijnen langs het vlak van een pool, waarvan de lengte 1 bedraagt.
De krachtstroom is 0 = B X 1 X b en de snelheid v = * dus t =
v
t
In aansluiting op hetgeen we behandelden in het hoofdstuk magnetisme
op bladzijde 341, vinden we:
0
BXlXb X 10-8 = B X 1 X V X 10-8 V.
E = - X 10-8 =
t
b/v
Dit is de spanning per draad aan de ankeromtrek; bewegen zich de
draden tegelijk onder éen pool, dan is de e m k:
E = BXlXdXvX 10"8 (V) waaruit volgt
E X 108
E X 108
(draden per pool).
B =
(G) en: d =
B X 1 X v
1 X d X v
Een tweepolige gelijkstroom dynamo heeft twee parallelgeschakelde
takken en de totale spanning is gelijk aan de spanning per ankertak. Bij
meerpolige machines met parallelwikkeling is dit eveneens het geval.
Dynamo’s met seriewikkeling hebben een totale spanning, die gelijk is
aan het aantal in serie geschakelde takken X de spanning per tak.
De omtrekssnelheid van het anker (afgelegde weg van een punt aan
de ankeromtrek per secunde) wordt als volgt berekend:
Per omwenteling wordt een weg afgelegd = 3,H X de ankermiddellijn of: S = 3,14 X Da. Maakt het anker -^-omwentelingen per secunde
60
(n = aantal omwentelingen per minuut), dan is de omtrekssnelheid:
v=

X S =3,14 X Da X

(cm/sec).

Slechts in het gedeelte van de draden, dat onder de polen ligt (het
werkzame aantal draden) wordt ,een e m k geïnduceerd. De verhou
ding van dit gedeelte tot het totale aantal draden van een ankertak
komt overeen met de verhouding van de poollengte tot de hartafstand
van twee opeenvolgende polen, beide gemeten over de ankeromtrek.
Het anker in fig. 631 heeft
24 groeven met 8 draden, dus
totaal 24 X 8 = 192 draden
aan de omtrek of 96 per anker
tak. Er liggen 9 groeven voor
een pool; het werkzame aantal
/ draden per pool is dus 9X8
/
=72.
Voorbeeld: Een tweepolige
gelijkstroomdynamo heeft een
anker met een middellijn van
6 cm en een breedte van 4 cm; het toerental is 1500 omw/min; de
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poolalstand = 1,25 X de poollengte. Als de inductie onder de polen
9000 G bedraagt en er een e m k van 285 V moet worden opgewekt,
hoeveel draden moeten er dan over de ankeromtrek worden verdeeld?
Oplossing: De omtrekssnelheid van het anker:
v = 3,14 X D, X ~= 3,14 X 6 X 25 = 471 cm/sec.
60

Het werkzame aantal draden per pool:
E X 108
285 X 108
d “ B X 1 X v “ 9000 X 4 X 471

= 1680

Het totale aantal draden aan de omtrek is dus (2 ankertakken parallel)
2 X 1,25 X 1680 = 4200 draden of 2100 windingen.
Voorbeeld: Een spoel met een middellijn van 3 cm, bevattende 120 w,
wordt met een snelheid van 25' cm/sec bewogen in de luchtspleet van
een concentrische magneet (fig. 16. bladzijde 7). Als de veldsterkte
van de ticonal ringmagneet 6000 G en de doorsnede 40 cm2 is, terwijl
de doorsnede van de luchtspleet 10 cm2 bedraagt, bereken dan de span
ning, die in de spoel wordt opgewekt, als alle windingen naast elkaar
liggen.
Oplossing: De veldsterkte in de luchtspleet is viermaal zo groot als
die in de magneet, dus 24000 G. De omtrek van de spoel is 3,14 X de
middellijn of 3,14 X 3 = 9,42 cm, de draadlengte van de 120 windingen
bedraagt 120 X 9,42 = 1206 cm.
De inductiespanning is: E = B X 1 X v X 10-8 =
24000 X 1200 X 25 X 10‘8 = 7,2 V.
Opgaven:
1. Welke veldsterkte moeten de magneten van een vierpolige dynamo
bezitten, waarvan het anker met een parallelwikkeling is uitge
voerd en totaal 1200 w heeft? De poolbreedte = 0,8 X de poolafstand. Werkzame draadlengte = 8 cm. Ankermiddellijn = 15 cm
en toerental = 2000 omw/min; e m k = 250 V.
2. Een geleider met een lengte van 15 cm wordt met een snelheid
van 75 cm/sec in een veld met een sterkte van 9000 G bewogen.
Bepaal de opgewekte e m k.
3. Een 6-polige dynamo met 65 V e m k heeft een anker met een
diameter van 8 cm, 6 cm breed, d eveldsterkte is 6500 G, het aantal
omwentelingen 1000 omw/min. Als de verhouding tussen poollengte
en afstand 0,9 is, bepaal dan het aantal windingen.
4. Bepaal het toerental van een 4 polige dynamo 300 V, veldsterkte
8000 G, verhouding poollengte tot poolafstand 0,6, ankerbreedte
10 cm, ankermiddellijn 14 cm en aantal windingen op het anker
4400.
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5. Welke spanning wordt er in een dynamoanker D* = 8 cm, b =
5 cm, B =' 5000 G, met 1500 w opgewekt, als het toerental 1250
omw/min bedraagt? (Poolbreedte = 0,6 X poolafstand); de machine
is tweepolig.

LORENTZKRACHT.
De stroomvoerende geleider in het magnetische veld.
Uit de formule voor de arbeid in een winding met een krachtstroom <P
en een stroomsterkte I, die in het hoofdstuk op bladzijde 342 voorkomt,
kunnen we afleiden: A = 0,1 X <P XI ergs = 0,1 X B X b X 1
X I ergs.
Hierin is 1 de lengte van het windingsgedeelte, dat krachtlijnen snijijdt,
dus de poollengte en b de poolbreedte of de weg, die de geleider in
het magnetische veld aflegt. Wanneer we de arbeid delen door de
afgelegde weg, vinden we als uitkomst de kracht van het veld op de
stroomvoerende geleider:
F = 0,1 X B X I X 1 dn = 0,000102 X B X I X 1 gr.
Voorbeeld: Bepaal de kracht in dyne en grammen, die op het spoeltje
van een electrodynamische luidspreker werkt, als er een stroom door
gaat van 120 mA. Het spoeltje heeft 80 w en een diameter (Ds) van
2 cm. De veldsterkte is 6500 G.
Oplossing: 1 = 3,14 X Ds X w = 3,14 X 2 X 80 = 502 cm.
F = 0,1 X B X I X 1 = 0,1 X 6500 X 0,120 X 502 = 39000 dn =
39000
= 40 g.
981
Het koppel van een electromotor is gelijk aan de kracftt in kg
aan de ankeromtrek maal de straal van het anker in cm of:
M = r X F (kg/cm.)
Het omwentelingstal van een motor stelt zich in op die
waarde, waarbij de opgewekte tegen-electromotorische kracht (temk)
Et = BXlXvXdX 10-s
gelijk is aan de klemspanning, verminderd met het inwendige spanningsverlies of:
Et
ek
ev
C|<
I X ra.
Het vermogen van de motor = de Lorentzkracht aan de anker
omtrek X de omtrekssnelheid van het anker:
d X FX v
d X F X v
pk.
W = dXFXvkg cm/sec =
kgm/sec =
7500
100
(waarin d het werkzame aantal draden onder de polen is).
De stroomsterkte wordt berekend uit uitwendig vermogen en span
ning:
vermogen
W
1
of stroomsterkte = spanning
E

i
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Het omzetten van electrische in mechanische arbeid.
Voorbeeld: Bij een vierpolige motor liggen onder elke pool 50 draden
met een werkzame lengte van 10 cm. De ankerdiameter is 12,5 cm, de
netspanning 100 V, het opgenomen vermogen 2 kW, de ankerweerstand
0,5 O en de veldsterkte 10 000 G.
"^Bereken de stroomsterkte. het spanningsverlies, de t e m k, de
Lorentzkracht en het mechanische vermogen.
vermogen
W
2000
- 20 A.
Oplossing: Stroomsterkte =
. of I =
spanning
E
100
temk = netspanning — spanningsverlies of:
Et = E — I X ra = 100 — 20 X 0,5 = 90 V.
Deze spanning geldt voor elke tak, want alle takken zijn parallelgeschakeld. Voor de bepaling van het omwentelingstal berekenen we
eerst de omtrekssnelheid van het anker.
Uit E( = BXlXdXvX 10_s volgt:
Et X 108
90 X 108
— = 1800 cm/sec,
v
B X 1 X d ~ 10 000 X 10 X tv
snelheid
v
het aantal omwentelingen =
omtrek
60
3,14 X Da
1800
= 45 omw/sec = 45 X 60 = 2700 omw/min.
3,14 X 12,5
De stroomsterkte per ankertak =
van de totale stroom, dus:
% X 20 = 5 A.
De Lorentzkracht per ankertak:
0,1 X B XI X d X I
0.1 X 10000 X 10 X 50 X 5
= 2550 gr.
F =
981
981
en voor het gehele anker 4 X 2550 = 10200 gr = 10,2 kg.
Het vermogen = Lorentzkracht X snelheid of W = F X v =
183,6
= 2,5 pk.
10,2 X 1800 = 18360 kg cm/sec = 183,6kgm/sec =
75
Opgaven:
1. Welke temk ontstaat er in een motor met 5 Q ankerweerstand, als
de netspanning 220 V en de stroomsterkte 0,8 A bedraagt?
2. Een tweepolige motor maakt 1500 omw/min, de ankerdiameter is
18 cm, het aantal werkzame draden per pool 450 met een lengte
van 10 cm. Als de netspanning 120V, de stroomsterkte 4 A en de
ankerweerstand 5 Q bedraagt, bereken dan de veldsterkte.
3. Welk koppel heeft een tweepolige motor met een ankerdiameter
van 4 cm, een veldsterkte van 6000 G, 200 werkzame draden aan
de omtrek per pool (werkzame lengte 6 cm), als de stroomsterkte
0,8 A bedraagt?
4. Een motor van 2 pk met een ankerweerstand van 0,2 Q heeft onder
de pool 40 draden met een lengte van 4,5 cm. De veldsterkte is
8000 G, de spanning 20 V, de stroomsterkte 1,2 A. Bereken: le. het
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spanningsverlies, 2e. de temk, 3e. de omtrekssnelheid van het
anker, 4e. de Lorentzkracht en 5e. het koppel (ankermiddellijn is
7 cm).
5. Een luidsprekerspoel bevat 180w met een diameter van 4 cm, de
veldsterkte is 12000 G, de stroomsterkte 0,5 A. Bepaal de Lorentz
kracht.
WISSELSTROOM.
Wanneer in een wisselstroommachine de winding of spoel zich voor
het midden van de magneet bevindt, wordt de maximale spanning E max
opgewekt; in alle andere standen is de e m k naar verhouding lager.
Een voltmeter wijst nooit de maximale spanning aan, doch het 0,7 deel
hiervan — de effectieve spanning. Daar stroomsterkte en
spanning evenredig zijn, zal dit met de stroomsterkte eveneens het
geval zijn, dus:
en
- Eeff = 0,7 X E max*
leff = 0,7 X I raax
Onder de gemiddelde spanning en stroomsterkte verstaat men de som
der momentele waarden over een halve periode, gedeeld door hun
aantal. De gemiddelde waarde is het 0,64 van de maximale waarde of:
en
EEem = 0,64 E max
Igem = 0,64 X I max
Voorbeeld: Een spoel met 500 w draait met een snelheid van 150
cm/sec in een veld met een sterkte van 7625 G. Als de werkzame draad
lengte 15 cm is, bepaal dan de maximale, de effectieve en de gemid
delde waarde van de opgewekte wisselspanning. Ook de stroomsterkte
bij een ketenweerstand van 15 Q.
Oplossing: De maximale spanning wordt berekend uit de formule:
E = BXlXdXvX 10-8 =
7625 X 1000 X 15 X 150 X 10-s = 171,5 V
Eeff = 0,7 X Emax = 0,7 X 171,5 = 120,05 V
•Egem = 0,64 X Emax = 0,64 X 171,5 = 109,75 V
Em _ 171,5
Imax
= 11,43 A,
15
R
= 0,64 X I max = 0,64 X 11,43 = 7,32 A
leff
I gem = 0,7 XI max = 0,7 X 11,43 = 8
V
Met de wet van Ohm:
120,05
Eeff
= 8
A.
leff
15
R
F
109,76
•‘-'gom
= 7,32 A.
Igem
R
15
Wanneer een winding zich achtereenvolgens langs twee ongelijk
namige polen beweegt, ondergaat de wisselstroom een periodieke ver
andering. Het periodental per omwenteling is dus gelijk aan het aantal
poolparen (p)- Maakt een machine

omw/sec, dan ontstaat er een
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wisselstroom van

X p (Hz) of aantal perioden = aantal omwente

lingen per secunde X aantal poolparen. Bij synchroonmotoren komt de
berekening van het toerental overeen met die van een dynamo; asyn
chrone motoren maken een iets lager toerental.
Voorbeeld; Hoeveel perioden worden opgewekt door een 8-polige
dynamo, die 800 resp. 1200 en 1800 omw/min maakt?
800
Oplossing: f =
X p =
X 4 = 532/3 Hz resp.:
60
60
1800
1200
60 X 4 = 80 Hz' resp': ~60 X 4 = 120 Hz.
Voorbeeld: Hoeveel omwentelingen maakt een 6 polige motor, die
op een net van 60 Hz is aangesloten?
60
Oplossing: Uit f =^-X p volgt:= f
3
oU
oU
p
20 omw/sec = 20 X 60 = 1200 omw/min.
Opgaven:
1. Bereken de effectieve en de gemiddelde waarde van een wissel
spanning, waarvan de maximale waarde 150 V bedraagt, en op
twee manieren de effectieve en de gemiddelde stroomsterkte in een
weerstand van 7,5 ft.
2. De effectieve waarde van een wisselspanning bedraagt 250 V.
Bereken de maximale en de gemiddelde waarde.
3. Een spoel heeft 2500 windingen, een lengte van 4 cm en een dia
meter van 5 cm. De veldsterkte is 9500 G, het aantal omwente
lingen 2500 per minuut. Bereken de maximale, de effectieve en de
gemiddelde spanning.
4. Een spoel met 1200 w draait met een snelheid van 200 cm/sec in
een veld met een sterkte van 5500 G. De werkzame draadlengte
is 15 cm. Bereken de maximale, de gemiddelde en de effectieve
waarde van de wisselspanning en de stroomsterkten in een weer
stand van 2400 ft.
5. Een gelijkstroomwisselstroomomzetter maakt 2700 omw/min en heeft
2 polen. Hoe groot is de frequentie?
6. Een wisselstroomdynamo heeft 40 polen en maakt 2400 omw/min.
Bereken de frequentie; ook bij 1850 en 2750 omw/min.
7. Een vierpolige wisselstroommachine maakt 1500 omw/min.
Bereken de frequentie.
Hoeveel omwentelingen maakt een wisselstroommotor met 8 polen.
die op een wisselstroomnet van 50 Hz is aangesloten?
9- Een plaatspanningstransformator geeft aan de hoge-spanningszijde
450 V, gemeten met de voltmeter; hoe groot zijn maximale en ge
middelde spanning?
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10. Een rijwieldynamo heeft een dubbel T-anker met een middellijn
van 2,5 cm; bij 2000 omw/min geeft deze wisselstroomdynamo een
emk van 7,2 V. Hoeveel windingen moet het anker bezitten, als
de werkzame draadlengte 3 cm en de veldsterkte 5000 G bedraagt?
NUTTIGHEIDSGRAAD.
De nuttigheidsgraad (77 = êta) is de verhouding tussen
het afgegeven (nuttige) vermogen (Wn) en het toegevoerde vermogen
(Wt):
nuttig vermogen
Wn
Nuttigheidsgraad
toegevoerd vermogen
Wt
Wn
en Wn = rj X Wt
en dus ook Wt =
V

Voorbeeld: Een dynamo geeft een vermogen af van 3 kW en moet
daartoe door een 5 pk tnotor worden aangedreven. Hoe groot is het
rendement?
Oplossing: Toegevoerd vermogen = 5 pk = 5 X 736 = 3680 W.
nuttig vermogen
3000
= 0,81
Nuttigheidsgraad
of: 77
toegevoerd vermogen
3680
Voorbeeld: Welk vermogen neemt een motor van 10 pk uit het net op
en welke stroomsterkte, als de spanning 440 V is en de nuttigheids
graad 0,8. Bereken ook het verbruik in 14 uur.
_ nuttig vermogen
^
Oplossing: Toegevoerd vermogen =
rendement
W, —
= 10 = 12,5 pk = 12,5 X 736 = 9200 W = 9,2 kW.
0,8
V
vermogen
W,
9200
= 20,8 A en het verStroomsterkte =
of: 1 -spanning
h
440
bruik = vermogen X tijd = 9,2 X 14 = 128,8 kWh.
Opgaven:
1. Bepaal de nuttigheidsgraad van een motor van 12 pk, die uit een
net van 110 V een stroom van 100A opneemr.
2. Een dynamo geeft bij 12 V een stroomsterkte at van 20 A; de
nuttigheidsgraad is 0,7; met welk vermogen moet de dynamo wor
den aangedreven?
3. Een gramofoonmotor ontwikkelt een vermogen van 0,2 pk; de
nuttigheidsgraad is 0,65. Hoeveel stroom neemt de motor uit een
electriciteitsnet van 220 V op?
4. Een omzetter van een transportabele versterker neemt uit de accu
bij 6 V een stroomsterkte van 15 A op. Hoe groot is de nuttigheidsgraad, als een vermogen van 60 W op de h.s. zijde wordt afgegeven?
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5. Een radioaccu van 28 Ah wordt met een gemiddelde laadspanning
van 4,5 V bij een stroomsterkte van 1,5 A in 22 uur geladen. Als
de ontlaadspanning gemiddeld 4 V is, hoe groot is dan de nuttigheidsgraad?
SCHIJNBARE WEERSTAND.
In een inductieve keten ijlt de e m k van zelfinductie Ez J- periode
na op de wisselstroom (zie fig. 156 op bladzijde 61). De krachtstroom
verandert het meeste, als de stroomsterkte nul is en dus van de ene
richting in de andere overgaat. Uit de grafische voorsttelling blijkt
duidelijk, hoe weinig de krachtstroom verandert, als de stroomsterkte
de maximale waarde bereikt.
We hebben de netspanning volgens fig. 156 (vectordiagram)
op bladzijde 61 bepaald als de diagonaal van een rechthoek met de
zelfinductiespanning en het spanningsverlies in de weerstand als rechthoekszijden. Een eenvoudiger methode voor het bepalen van de net
spanning is om de spanningen Ev en Ez uit te zetten als rechthoekszijden van een rechthoekige driehoek. De schuine zijde vormt de grootte
van de netspanning en de hoek o tussen het spanningsverlies en de
netspanning de grootte van de faseverschuiving. Zo'n figuur heet
een spanningsdriehoek. De stroom ijlt dus een hoek ip op de netspan
ning na.
Het verband tussen En, Ev en Ez is bepaald door de stelling van
Phytagoras, nl.:
En = V Ev2 + Ez2, Ez = V En2 — Ev2 en Ev = V En2 — Ez2.
Ev = R, we stellen nu Ez
— = Rx en noemen Rx de inductieve weerI
I
stand of reactantie. Op bladzijde 357 leiden we af
Rx = 2 X TT X f X L = 6,28 X f X L.
En
Het quotiënt van netspanning en stroomsterkte: — wordt de schijnbare
weerstand of impedantie — Z — genoemd, dus:
Z =’

L =; — en En = I X Z.
I
Z
We mogen deze quotiënten weer als een rechthoekige driehoek uit
zetten, want het verband tussen de spanningen geldt ook na deling van
die spanningen door I, dus voor de impedantie, de reactantie en de
weerstand. Er ontstaat dan de z.g. weerstandsdriehoek (fig. 633) met
R en Rx als rechthoekszijden en Z als hypotenusa. Voor de weerstands
driehoek geldt:
Z = V R2 + Rx2, R = V Z2 — Rx2 en Rx = \/ Z2 — R2.

1

350
Voorbeeld: Van een spoel is de weerstand 400 Q en de inductieve
weerstand 300 Cl. Bereken de impedantie, de e m k van zelfinductie,
het spanningsverlies in de weerstand en de netspanning bij een stroomsterkte van 0,2 A.
Oplossing: Z = V R2 + Rx2
500 a
Ev = I X R = 0,2
Ez = I X Rx = 0,2
En = I X Z = 0,2

= V 4002 + 3002 = y 250 000 =
X 400 = 80 V.
X 300 = 60 V,
X 500 = 100 V.

Voorbeeld: In een spoel ontstaat bij een gelijkspanning van 150 V een
stroomsterkte van 2,5 A en bij een wisselspanning van 110 V een
stroomsterkte van 1,1 A. Bereken: de weerstand, de schijnbare weer
stand, de reactantie, de inductiespanning — Ez — en het spannings
verlies — Ev.
Eg _ 150
Oplossing: R = —
60 Cl.
2,5
!g
y _ Ew _ 1 10
100 Cl.
Iw
1,1
Rx = V Z2 T R2 = y 1002 — 602 = y 154CX) = 80 Q.
Ev = I XR = 1.1 X 80 = 66 V.
Denk er om: met de wissel
stroom vermenigvuldigen.
Ez = 1 XRx = 1,1 X 80 = 88 V.
Ez = V En2 — Ev2 = y HO2 — 662 = y 12100 — 4356 =
V 7744 = 88 V.
Voorbeeld: Van een luidspreker is de weerstand 1000 Cl en de zelfinductiecoëfficiënt 2 H. Bepaal de impedantie bij 250 Hz.
Oplossing: Rx = 6,28 X f X L = 6,28 X 250 X 2 = 3140 O.
Z = V R2 +Rx2 = y 10002

4-31402

= 3300 Cl.

Opgaven: (teken in alle oplossingen de spannings- of weerstandsdriehoek):
1. Bepaal de impedantie van een spoel met een weerstand van 150 Q
en een inductieve weerstand van 100 Cl.
2. Hoe groot is de inductieve weerstand van een wisselstroommagneet
met 10 H weerstand, als de impedantie 20 O bedraagt.
3. Een smoorspoel heeft 300 Cl weerstand en een coëfficiënt van
zelfinductie van 10 H. Hoe groot is de impedantie bij 25 Hz?
4. Een luidspreker met 2000 Cl weerstand heeft een impedantie van
4000 Q bij een frequentie van 80 Hz. Bepaal de zelfinductiecoëfficiënt.
5. Een luidsprekertransformator met 800 (ï weerstand op de primaire
zijde heeft een zelfinductiecoëfficiënt van 11,05 H. Bepaal de
reactantie en de impedantie bij een frequentie van 100 Hz.
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SCHIJNBAAR EN WERKELIJK VERMOGEN.
Een smoorspoel neemt een kleiner vermogen op (werkelijk ver
mogen) dan het product van spanning en stroomsterkte, het z.g. schijn
bare vermogen Ws = En X I.
Spanning en stroomsterkte bereiken immers niet op hetzelfde tijdstip
hun maximale en minimale waarden. Het vermogen, dat in de spoel in
warmte wordt omgezet (werkelijk vermogen) is gelijk aan:
W = I2 X R = Ev X I.
Het product van de zelfinductiespanning en de stroomsterkte wordt
het inductieve vermogen, wattloze vermogen of blindvermogen genoemd,
nl. Wx = Ez X I.
De verhouding tussen het werkelijke en het schijnbare vermogen,
de arbeidsfactor, kan als volgt worden geschreven:
W
EvXl _ IXRXI
R
Én X I " I X Z~X~ï ~ Z'
Ws
In de weerstandsdriehoek is dit de verhouding tussen de horizontale
rechthoekszijde en de schuine zijde, dus de cosinus van de ingesloten
hoek of:
w
W
— = cos <p, W = Ws X cos o en Ws =

Ws

COS. <p

Voorbeeld: In een 1 f smoorspoel met 400 Q weerstand ontstaat bij
een wisselspanning van 80 V een stroomsterkte van 40 mA. Bereken
het werkelijke en het schijnbare vermogen, alsmede de arbeidsfactor.
40
Oplossing: Ev = I X R =
X 400 = 16 V.
1000
W = Ev X I = 16 X 40 = 640 mW = 0,64 W.
Ws = En X I = 80 X 40 = 3200 mVA = 3,2 VA
_W = _640^ = Ev = 16
Cos <p
— = 0.2.
Ws
3200
En “ 80
Opgaven (ook de spannings- of weerstandsdriehoeken tekenen):
1. Een smoorspoel neemt bij 220 V spanning een stroomsterkte op
van 0,1 A. Als de weerstand 550 O bedraagt, bereken dan het spanningsverlies, de zelfinductiespanning, de inductieve en de schijnbare
weerstand (op 2 manieren), het schijnbare vermogen, het blind
vermogen, de warmteontwikkeling per sec, in W en de arbeids
factor.
2. Een inductieve keten bestaat uit een weerstand van 10 kfi in serie
met een smoorspoel van 3 H (weerstand van de smoorspoel in
begrepen in de 10 kfi). Bepaal de reactantie bij 500 Hz, de impe
dantie, de stroomsterkte, de spanningen en vermogens bij een totale
spanning van 60 V.
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3. Een smoorspoel met een weerstand van 100 Ü neemt bij een totale
spanning van 80 V een stroomsterkte op van 100 mA. Bereken de
schijnbare en de inductieve weerstand, het spanningsverlies, de
inductiespanning, het schijnbare en het werkelijke vermogen en de
zelfinductiecoëfficiënt bij een frequentie van 60 Hz.
4. Bepaal de schijnbare weerstand van een smoorspoel van 50 H bij
frequenties van 50, 100, 200 en 300 Hz (verwaarloos de weerstand).
5. Welke impedantie heeft een luidspreker met 1200 Q weerstand en
5 H zelfinductie bij 100 en 300 Hz frequentie?
Voorbeeld: De transformator van een radiotoestel neemt bij een ver
mogen van 60 W uit een net van 125 V een stroomsterkte van 0,6 A op.
Bepaal de arbeidsfactor.
- Oplossing: Schijnbaar vermogen = spanning X stroomsterkte of:
Ws = EX I = 125 X 0,6 = 75 VA.
werkelijk vermogen
W
60 = 0>8
arbeidsfactor =
of: cos <p =
schijnbaar vermogen
WB “ 75
Voorbeeld: Een accugelijkrichter met een vermogen van 600 VA en
een arbeidsfactor van 0,6 is. aangesloten op een net van 220 V. Bepaal
de stroomsterkte.
_ werkelijk vermogen
Oplossing: Schijnbaar vermogen
of:
arbeidsfactor
W
600
W,
1000
w8 = COS
= 1000 VA. I =
= 4,5 A.
<p
0,6
E
220
Opgaven (formules voluit en in letters):
1. Een gramofoonmotor van 25 W neemt uit het net een stroom van
0,2 A bij 220 V spanning op. Bepaal de arbeidsfactor.
2. De transformator van een versterker heeft een vermogen van
2500 W bij een arbeidsfactor van 0,75. Hoe groot is de opgenomen
stroom uit een 125V electriciteitsnet?
3. Een motor van 0,8 pk heeft een nuttigheidsgraad van 0.75 en een
arbeidsfactor van 0,6. Bepaal eerst het toegevoerde werkelijke ver
mogen, dan het schijnbare vermogen en ten slotte de uit een 220 V
net opgenomen stroom.
4. Een omzetter wisselstroom—gelijkstroom geeft aan de gelijkstroomzijde over één wikkeling 400 V bij 160 mA en over een tweede
wikkeling 6 V bij 5 A af. Als de nuttigheidsgraad 0,82 en de
arbeidsfactor 0,7 bedragen, bepaal dan het toegevoerde schijnbare
en werkelijke vermogen en de opgenomen stroom bij 120 V.
5. Van een transformator wordt een wikkeling belast met 6 A bij
6,2 V en een tweede met 200 mA bij 250 V. De cos <p is 0,84, .de
netspanning 220 V. Bepaal de opgenomen stroom bij een rende
ment van 0,8.
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DE TRANSFORMATOR.
De opgewekte e m k in een transformator is evenredig met de
krachtstroomverandering en het windingstal. In een halve periode verandert de krachtstroom van de maximale waarde in de ene richting tot
die in de andere richting. De gemiddelde waarde van de
emk is dus evenredig met de dubbele waarde van
de krachtstroom; ze is verder omgekeerd evenredig met de tijd
d.i. evenredig met het dubbele periodental. Om
de gemiddelde waarde van de e m k in V te verkrijgen, moet men het
product nog met 10~s vermenigvuldigen, aldus:
gemiddelde emk = 4 X krachtstroom X periodental X windingstal X
X 10-s (V) of Egem = 4 X <I> X f X w X 10-s (V)
De affectieve waarde van een wisselstroom is het 0,7071 (afgerond
0,7), de gemiddelde waarde het 0,64 deel van de maximale waarde, of:
0,707
X E gem , we mogen in de formule voor de e m k de factor
Eeff =
0,64
4 met deze breuk vermenigvuldigen en krijgen dan:
Eeff
= 4,44 X $ X f X w X 10-s (V).
Bij de berekening van het aantal windingen van een transformator
gaat men meestal uit van de gunstigste veldsterkte voor de toegepaste
transformatorenplaat, b.v. 8000 of 9000 G. De doorsnede van de
transformatorkern hangt af van het vermogen, dat in de transformator
moet worden omgezet. Ook de lengte van de mantelkern hangt samen
met het afgegeven vermogen.
De opgewekte emk aan de belastingzijde is evenredig met het aantal
windingen van de desbetreffende spoel, die in de netspoel eveneens.
De emk verhouden zich dus als de windingstallen of Eb : En =
wb : wn. De klemspanning aan de belastingzijde = de emk, ver
minderd met het spanningsverlies, die aan de netzijde moet met het
spanningsverlies worden vermeerderd.
en
En + Svn*
Cb
Eb
eVb
en
De vermogens in de beide spoelen zijn gelijk. In verband met het
vermogen zijn stroomsterkte en spanning omgekeerd evenredig dus:
Ib : In = Wn : Wb = En I Eb.

Voorbeeld: Een transformator heeft een kerndoorsnede van 3X3 cm2.
Bij een belasting van 50 W moet de klemspanning 120V bedragen; de
inwendige spanningsverliezen worden verwaarloosd. De gunstigste veld
sterkte voor de toegepaste transformatorenplaat is 8500 G. Als de net
spanning 220 V is bij 50 Hz, bereken dan de windingstallen voor de
beide spoelen.
Oplossing:
Krachtstroom = veldsterkte X doorsnede of:
$ = B X Q = 8500 X 3 X 3 = 76500 M.
Viks, Radiotechniek — 4e dr.
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Uit de formule:
E = 4,44 X <£> X f X w X 10-s, voigt:
E X 108
w
dus:
4,44 X $ X f
120 X 10»
aan de belastingzijde: w =
707 w
4,44 X 76500 X 50
220 X 103
en aan de netzijde: w =
= 1296 w
4,44 X 76500 X 50
De draaddikte kan men bepalen uit spoelbreedte b en spoelhoogte h.
De beide spoelhelften nemen practisch dezelfde ruimte in beslag. Is
d de draaddikte, dan heeft men —
j windingen per laag en
het aantal windingen per spoeldeel is dus w =

b X ]/2h
d-

lagen;
of:

b X h

d = 1/ 2 X w
Voorbeeld: Als van de hierboven genoemde transformator de spoelbreedte 8 cm en de spoelhoogte 4 cm bedraagt, terwijl de gemiddelde
windingslengte van de binnenste spoelhelft 13 cm en voor de buitenste
16 cm is, bereken dan de draaddikte (de wikkelhoogte is dus 2 cm).
Xh
t/80 X 20
Oplossing: d
1,2 = 1,1 mm, dus
>Tw" “■ Y 2 X 707 “

verminderd met de isolatiedikte 1 mm draad voor de belastingzijde en:
80 X 20
dnetzijde.
= y b x h =i/2XT296
2 X w

= 0,785 mm of 0,7 mm kerndikte aan de

Opgaven:
1. Een transformator 100 W heeft een kerndoorsnede van 10 cm-,
de veldsterkte mag 7800 G bedragen, de spanningsverhouding 225
en 375 V. Bepaal de windingstallen bij 60 Hz.
2. Een transformator met een kerndoorsnede van 5 X 5 cm is op een
netspanning van 125 V 50 Hz aangesloten. De spanningen aan de
belastingzijde moeten zijn 500 V, 7 V en 4 V. De veldsterkte is
10 000 G. Bereken de windingen op de spoeldelen.
3. Als een transformator aan de netzijde van 110V 650 w heeft en
aan de belastingzijde spanningen van 265, 6.2 en 4,5 V moet geven,
bepaal dan de windingstallen.
4. Een 180 W transformator met een kerndoorsnede van 24 cm- is
aangesloten op een netspanning van 220 V. De gunstigste veld
sterkte van de transformatorplaat is 8800 G. De spanning aan de
belastingzijde moet 550 V bedragen. Bereken de windingstallen bij
50 Hz.
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5. Van een transformator 125 V, 5A is de wikkelverhouding 20: 1.
Bepaal de spanning en stroomsterkte aan de belastingzijde.

GELIJKRICHTERS.
Spanningsverlies in gelijkrichters.
De stroom moet in een enkelfasige gelijkrichter de volgende weer
standen doorlopen: le. die van de transformatorspoel rt, 2e. de inwendige
weerstand van de gloeikathodebuis rb, 3e. de weerstand van de smoorspcel rs. In elk dezer weerstanden veroorzaakt de stroomsterkte een
spanningsverlies. De totale waarde hiervan is het product van stroom
sterkte en totale weerstand of:
Ev = I X (rt + rb + rs).

•a

Voorbeeld: De h.s. wikkeling van een gelijkrichtertransformator be
staat uit 2000 w emailledraad met een dikte van 0,25 mm en een ge
middelde windingslengte van 20 cm. De gelijkrichtbuis heeft een inwen
dige weerstand van 2500 O, terwijl die van de smoorspoel 350 Q be
draagt. Bereken de spanningsverliezen bij een stroomsterkte van 45 mA.
Oplossing:
De draaddoorsnede = 0,785 X d2 = 0,785 X 0,25 X 0,25 = 0,05 mm2.
De draadlengte = 2000 X 0,20 = 400 m.
1 X P _ 400 X 0,0175
= 140 O.
De spoelweerstand = rt
0,05
De totale weerstand R = rt 4- rb 4- rs = 140 4- 2500 4* 350 = 2990 Q.
45
X 2990 = 134,5 V.
Het spanningsverlies ev — I X R —
1000
Voorbeeld: Een smoorspoel van 350 Q moet worden bewikkeld met
emailledraad. De uitwendige middellijn is 6,75 cm, doch kan wegens
de isolatiedikte op 7,5 cm worden aangehouden. De kernmiddellijn be
draagt 3,5 cm, de spoelbreedte 6 cm. Bereken het aantal windingen
en de draaddikte.
Oplossing: Is de draaddikte d, dan is het aantal windingen per laag
bX h
b
h
-j- , het aantal lagen = —— en het windingstal w
d2
d
d
Draadlengte = windingstal X gemiddelde windingslengte of:
1 = w X ls =

X
d2
x 1]ewaarin lg = 3,14 X (3,5 4- 0,5 X 2) = 14,13 cm = 0,14 m en:
7,5 — 3.5
h =
= 2 cm = 20 mm.
2
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De draadlengte kan ook worden berekend uit de weerstandsformule:
RX q
R X 0,785 X d1
P

P

De beide laatste leden der formules ter berekening van 1 zijn gelijk,
dus:
b X h

!* x -aï

0,785 X d2 X R
P

waaruit volgt:
ls X b XhXp
0,785 X R

0,14 X 60 X 20 X 0,0175
= ± 0.01,
0,785 X 350
b X h
60 X 20
dus d = lKO.01 = V0.1 = 0,315 en w =
= 12000
d2
0,1
d4 =

1 = w X 1B = 12000 X 0,14 = 1680 m en

1 X p

R =-

1680 X 0,0175
= 350 ft
0,785 X 0,315 X 0,315

q

Opgaven:
1. Bereken het spanningsverlies in een smoorspoel met 2500 windingen
(gemiddelde windingslengte 15 cm) van 0,15 mm emailledraad, als
de stroomsterkte 25 mA bedraagt.
2. De bekrachtigingsspoel van een electrodynamische luidspreker
heeft .een kerndiameter van 35 mm en een uitwendige middellijn
van 80 mm. (De gemiddelde windingsdiameter = kernmiddellijn +
spoelhoogte). De spoelbreedte is 50 mm. Als deze spoel wordt
bewikkeld met emailledraad, waarvan de kerndikte 0,25 mm en de
uitwendige diameter 0,3 mm bedraagt, bepaal dan de. gemiddelde
windingslengte, het aantal windingen (eerst het aantal windingen
per laag en dan het aantal lagen uitrekenen), de nodige draad
lengte, het gewicht hiervan, de weerstand en het spanningsverlies
bij een stroomsterkte van 60 mA.
3. Hoeveel bedraagt het spanningsverlies in een gelijkrichtbuis met
een inwendige weerstand van 1200 ft bij een stroomdoorgang van
85 mA?
4. Een transformatorspoel bevat 650 m draad met een doorsnede van
0,08 mm2. Als de e m k van deze spoel 450 V bedraagt, hoe groot
is dan de klemspanning bij een belasting van 58 mA?
5. Gevraagd wordt een smoorspoel voor 500 ft te bewikkelen, de
kerndiameter van de spoel is 4 cm, de uitwendige middellijn 12 cm,
de spoelbreedte 9 cm. De uitwendige middellijn mag in verband
met de isolatiedikte 1 cm kleiner worden genomen.
ZELFINDUCTIE.
De zelfinductiespanning in een smoorspoel opgewekt is hetzelfde als
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de inductiespanning, die de krachtstroomverandering in een transformatorspoel veroorzaakt, nl.:
Ec = 4,44 X <£> X f X w X 10-s, waarin:
lm x w
X Q.
$ = B X Q = 1,25 X /* X
Het product van de factoren, die de krachtstroom bepalen (uitgezon
derd I), alsmede het windingstal en de factor 10-8 heet de coëfficiënt
van zelfinductie — L — van de spoel, dus:
$ X w X 10-s
w2 X n X Q
L =
= 1,25 X
X 10-s (H)
In»

Het eerste gedeelte kan ook als: L X Im = <ï> X w X 10_s
worden geschreven; substitutie in de formule voor de spanning geeft:
E0 = 4,44 X f X L X Im en, daarlm =

0,7

, vinden we voor de

effectieve waarde van de e m k:
4,44
X f X L X Ie = 6,28 X f X L X Ie (V)
Ec =
0,7
[Hierin is 6,28 = 2 X 3,14 = 2 ir (spreek uit pi)].
De maximale e m k van zelfinductie == 6,28 X het aantal perioden X
de zelfinductiecoëfficiënt X de stroomsterkte (inductief spanningsverlies). De verhouding tussen zelfinductiespanning en stroomsterkte
is de weerstand, die in een smoorspoel wordt geboden.
Ez
Rx =
2 TT X f X L,
1
heet de inductieve weerstand van een spoel.
Voorbeeld: Een 1 f smoorspoel heeft een coëfficiënt van zelfinductie van 50 H, de kerndoorsnede is 10 cm2, de luchtspleetlengte
1,5 mm. Hoeveel windingen zijn er op deze spoel aangebracht?
w2 X Q X 10-s
volgt:
Oplossing: Uit L = 1,25 X
1
X I X 108 _ -j/50 X 0,15 X 108
=1/0,6 XS10S ± 7800
w =]/ï 1,25
XQ
V
1,25X10
Daar de permeabiliteit en dus ook de zelfinductie van een smoorspoel
met gesloten kern bij wisselende stroomsterkte veel verandert, voorziet
men ze meestal van een luchtspleet van ± 1 mm. De zelfinductiecoëf
ficiënt van de kern kan dan worden verwaarloosd, zodat de veldlengte
0,1 cm en de permeabiliteit 1 bedraagt. De formule voor de berekening
van een dergelijke smoorspoel luidt:
w2 X 1 X Q
X 10-s = 1,25 X w2 X Q X 10-7 H.
L = 1,25
0,1
Voorbeeld: Een smoorspoel bevat 2000 w op een kern met 15 cm2
doorsnede en een veldlengte van 20 cm. Als de permeabiliteit bij be
lasting tot 20 mA = 1000 en bij een stroomsterkte van 45 mA = 800
bedraagt, bereken dan in beide gevallen de coëfficiënt van zelfinductie.

I
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Oplossing:
le. L = 1,25 X
1,25 X

X 10-s =

20002 X 1000 X 15
X 10-8 = 37.5 H
20

2e. L = 1,25 X
1,25 X

w2 X 11 X Q

w2 X ii X Q

20002 X 800 X 15
20

X 10-s =

X 10-8 = 30

H

Opgaven:
1. Hoeveel bedraagt de coëfficiënt van zelfinductie van een smoorspoel met 1500 w, gewikkeld om een kern van 3 X 3 cm met een
veldlengte van 18 cm, als /x 2350, resp. 2780 en 3500 bedraagt?
2. Bereken de coëfficiënt van zelfinductie van een smoorspoel met een
kerndoorsnede van 5 cm2, een luchtspleet van 1 mm en 3500 w. Ook
de zelfinductiespanning bij een stroomsterkte van 35 mA en een
frequentie van 50 Hz.
3. Hoeveel windingen moet men aanbrengen op een smoorspoel van
65 H met een kern van 8 cm2 en een luchtspleet van 2 mm?
4. Een smoorspoel heeft 3600 w en een zelfinductiecoëfficiënt van
45 H. Als de kerndoorsnede 7,5 cm2 en de veldlengte 15 cm be
draagt, bepaal dan de permeabiliteit. Bereken ook het inductieve
spanningsverlies bij een stroomsterkte van 65 mA en een frequentie
van 100 Hz.
5. Welke luchtspleet moet een smoorspoel van 35 H hebben, als de
kerndoorsnede 8 cm2 is en het windingstal 4500 moet bedragen?
CONDENSATOREN.
Onder de capaciteit' (C) van een condensator verstaat men de
electriciteitshoeveelheid, die door één volt spanningsverschil tussen
de platen op de condensator moet worden gebracht. De totale hoeveel
heid electriciteit Q, door een bepaalde spanning in een condensator
verplaatst, heet de lading.
De eenheid van capaciteit is de farad (F); d.i.
de capaciteit van een condensator, die bij 1 V spanning een lading van
1 coulomb verkrijgt. Een condensator van 1
(0,000 001 F) verkrijgt
bij een spanning van 1 V een lading van 0,000 001 C .= 10-6 C.
Hoe groter de capaciteit is, des te groter wordt bij constante spanning
de lading, terwijl de laatste bij een bepaalde condensator in dezelfde
mate toeneemt als de spanning.
De lading van een condensator is evenredig met spanning en capa
citeit: Q = C X E.
De electriciteitshoeveelheid = stroomsterkteXtijd (immers de stroom-
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sterkte is het aantal electronen per secunde). Dus kan de formule ook
worden geschreven als: I X t = C X E.
De stroomsterkte, waarmede een condensator wordt geladen of ontcapaciteit X spanning
C X E
laden =
of I =
tijd
t
Een condensator, aangesloten op een wisselspanning, wordt de
eerste kwartperiode geladen en in de tweede ontladen; in de derde en .
vierde kwartperiode heeft eveneens een lading en een ontlading plaats
(fig. 634 en 635).
De stroomsterkte is gelijk aan de lading gedurende een kwartperiode,
gedeeld door de tijd (t =

sec). De gemiddelde stroomsterkte =
4 X f
0,64 X de maximale waarde, waaruit volgt:
Q
C X E ma*
4 X f X C X E mai
C X E mas
I getn
t
1 max
1
0,64
0,64
0,64 X t
0,64
0,64 X4 Xf
= 6,28 X f X C X E max en daar:
Eeff = 0,7 X E max en ie{f = 0,7 X Imax is dus ook:
Ieff = 6.28 X f X c X Eef
De eenheid van capaciteit — de farad zowel als de microfarad —
zijn voor de practijk veel te groot; de in de radiotechniek gebruikte een
heid de pico-farad (1 pF = 1 /ipF = 10~12 F) kan als volgt worden
vastgelegd: een condensator met een luchttussenruimte van ± 0,7 mm
O
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Fig. 635.

en een oppervlakte van 1 cm2 heeft een capaciteit van 1 pF. Bij een
ander diëlectrium moet de capaciteit met de diëlectrische constante

i
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worden vermenigvuldigd. Daar de capaciteit evenredig is met het opper
vlak, moet dit eveneens met de oppervlakte in cm2 geschieden. Wil men
de tussenruimte in mm aangeven, dan moet de waarde van de capaciteit
met 0,7 worden vermenigvuldigd en door de plaatafstand in mm wor
den gedeeld. Zo ontstaat de formule voor de berekening van een con
densator uit de afmetingen:
0,7 X K X 0
C =
(pF)
d
Voorbeeld: Een condensator bestaat uit 11 platen met een oppervlak
van 8 cm2 en een luchttussenruimte van 0,5 mm. Hoe groot is de
capaciteit?
Oplossing: De 11 platen hebben 10 tussenruimten en vormen 10 parallelgeschakelde condensatoren van 8 cm2, dus één condensator met 80 cm2
0,7 X 0 X K
0,7 X 80 X 1
oppervlakte, waarvan C =
= 112 pF.
d
0,5
Voorbeeld: Een papiercondensator bestaat uit stroken staniol van
5 cm breedte, geïsoleerd met gewast papier van 0,05 mm dikte (K = 4).
Welke lengte is nodig per /iFl
Oplossing: We herleiden eerst de formule tot O

C X d
0,7 X K

106 X 0,05
= 17850 cm2. Een dergelijke condensator wordt opgerold en
0,7 X 4
we kunnen dus met de halve oppervlakte volstaan
8925 cm2; de
8925
lengte wordt:
1785 cm = 17,85 m.
5
Voorbeeld: Een variabele condensator bestaat uit twee platen, met
5 cm2 oppervlak, waarvan de afstand kan worden geregeld. Op welke
afstand moet men instellen voor een capaciteit van 1,75 pF?
Oplossing:
0,7 X O X K
0,7 X O X K
volgt: d =
uit C —

d

c

0,7 X 5 X 1
= 2 mm.
1.75

Voorbeeld: Welke stroomsterkte neemt een condensator van 2 /xF op
bij een spanning van 200 V 50 Hz?
Oplossing:
I = 6,28 X f X C X E = 6,28 X 50' X 2 X 10-6 X 200 =
12,56 X ÏO-2 = 0,1256 A.
Opgaven:
1. Een condensator neemt bij een spanning van 300 V wisselstroom
100 Hz een stroom op van 50 mA. Bereken de capaciteit.
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2: Welke capaciteit heeft een micacondensator, bestaande uit 25
strookjes van 1.5 X 4 cm. als de isolatiedikte 0.1 mm bedraagt?
3. Bepaal de stroom, opgenomen door een condensator van 4 [xF op
een spanning van 120 V (wisselstroom 60 Hz).
4. Op welke spanning met een frequentie van 50 Hz mag men een
condensator van 8 /xF ten hoogste aansluiten, als de maximaal toe
laatbare stroom 25 mA is?
5. Bereken de lengte der bekleedsels van een condensator van 3 fxF,
als de papierdikte 0,08 mm en de breedte 4 cm bedraagt.
6. Op welke afstand zult ge een regelcondensator, bestaande uit 2
plaatjes van 3 cm2 oppervlakte, instellen, opdat de capaciteit 8 pF
zal bedragen?
7. Een condensator met pertinax isolatie van 0,3 mm dikte bestaat uit
7 plaatjes met 10 cm2 oppervlak. Bereken de capaciteit.
8. Een condensator van 10 000 pF wordt aangesloten op een wissel
spanning van 60 V. Bereken de stroomsterkte bij een frequentie
van 200, resp. 500, 750 en 1500 Hz.
9. Hoe groot zult ge de isolatiedikte van een micacondensator kiezen,
als het plaatoppervlak 5 cm2 is en de capaciteit 100 pF ?
10. Welke lengte der stroken is nodig per ^F voor een papiercondensator, bestaande uit stroken staniol van 3,5 cm breedte en een
papierdikte van 0,08 mm?
SCHAKELEN VAN CONDENSATOREN.
Parallelschakeling.
Schakelt men condensatoren parallel, dan wordt de totale capaciteit
gelijk aan de som der afzonderlijke capaciteiten:
C = cx 4- Co 4- C3 4- c4 ................
Voorbeeld: Een kathodeweerstand voor een penthode in reflexschakeling wordt geshunt met een electrolytische condensator van 25 fxF en
met een inductievrije condensator van 0,5 /j.F. Hoe groot is de totale
capaciteit?
Oplossing:

C = Cl 4- co = 25 4- 0,5 = 25,5 ^F

Voorbeeld: Met hoeveel /nF moet men een condensator van 0— 1500
pF shunten om een regelbereik van 250 — 750 pF te krijgen?
Oplossing:
Uit C = c1 4- c2 volgt: c2 = C — Cj = 750 — 500 = 250 pF.
Voorbeeld: Hoe groot wordt de totale capaciteit van drie parallelgeschakelde condensatoren van 0,5, 1 en 2 pF, de totale stroom en de
takstromen bij 200 V spanning 50 Hz ?
Oplossing:

C = Ci 4- co 4- c3 = 0,5 4- 1 + 2 = 3,5 ^F.
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i] = E X 6,28 X f X ct = 200 X 6,28 X 50 X 0,5 =
31400 nA = 31,4 mA.
i2 = E X 6,28 X f X co = 200 X 6,28 X 50 X 1
62800 mA = 62,8 mA.
i3 = EX 6,28 X f X c3 = 200 X 6,28 X 50 X 2 =
125600 /xA = 125,6 mA.
219.8 mA.
I = ij + i2 + i3 = 31,4 + 62.8 + 125,6 mA =
I = E X 6,28 X f X C = 200 X 6,28 X 50 X 3,5 = 219800 ,xA =
= 219,8 mA
Opgaven:
1. Een afstemcondensator heeft een capaciteit van 0 — 450 pF en een
trimmer van 50 pF. Hoe groot wordt daardoor het regelbereik?
2. Bepaal de totaalcapaciteit van drie parallelgeschakelde condensa
toren van 4, 3,5 en 6 ^F.
3. Met welke waarde moet men een condensator van 5 juF parallelschakelen om een totale capaciteit van 8 ^F te verkrijgen?
4. Hoeveel wordt het regelbereik van een condensator 0—350 /*F
veranderd door een antennecapaciteit (parallel) van 60, resp. 100
en 150 pF ?
5. Bereken de totale capaciteit, de afzonderlijke stroomscerkten op
twee manieren en de totale stroom bij 300 V wisselspanning van
twee condensatoren van 2 en 4 ^F (f = 50 Hz).
Serieschakeling.
De capaciteit van een condensator is omgekeerd evenredig met de
spanning.
De totale spanning = de som van de spanningen aan de in serie
geschakelde condensatoren of E = ex + e2 + e3 +
en daar1
1
uit volgt:
Cl

C2

C3

C4

+•...

Voorbeeld: Drie condensatoren groot 4, 3 en 1 fxt worden in serie
geschakeld. Hoe groot is de totale capaciteit?
1
1
1
1 , 1
Oplossing: -pr = —
c3
4 + 3
1
Ci

c2

12_ 19 ,
n _ 12 _
_
12 duS C
19
12
12n 12
Voorbeeld: Welke condensator moet men met een regelcondensator
van 0 — 500 pF in serie schakelen om een regelbereik tot 300 pF te
verkrijgen?
1
1
1
volgt:
Oplossing: Uit f
C“c,
c2
1
1
5
1
3
2
c2 _ 1
300 500 1500 1500 1500 of:
1 “ C
Cl

of C =

= 750 pF.
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Opgaven:
1. Een regelcondensator van 0 — 500 pF wordt met een paddingcondensator van 400 pF in serie geschakeld. Hoe groot is het
regelbereik?
2. Bereken de totale capaciteit van vier in serie geschakelde conden
satoren groot 0,01, 0,02, 0,05 en 0,2 /+.
3. Welke condensator moet men met een condensator van 2400 pF in
serie schakelen om een totale capaciteit van 1000 pF te verkrijgen?
4. Bereken de capaciteit, die men in serie moet schakelen met een
regelcondensator van 0—350 pF om het regelbereik 0—250 pF
te maken?
5. Een afstemcondensator 0 — 400 pF heeft een trimmer van 50 en
een padding van 300 pF. Hoe groot is nu het regelbereik?
AFVLAKFILTERS.
Bij een afvlakfilter (zie fig. 250 blz. 101), vormt de smoorspoel met
de tweede afvlakcondensator een spanningsdeler voor de gelijkstroompulsaties. De frequentie van de pulsaties is bij enkele gelijkrichting
gelijk aan de netfrequentie, dus meestal 50 Hz. Van een smoorspoel
van 50 H is de reactantie dan 6,28 X f X L = 6,28 X 50 X 50 =
1
io6;
15600 Q en van een condensator van 8 /.<.F
6,28 X f X C 6,28X50X8
= 400 R. De wisselspanning over de tweede condensator is dus
400
1
van de wisselspanning over de eerste afvlak15600 +400
40
condensator.
De frequentie van de pulsaties is bij dubbele golf gelijkrichting twee
maal zo groot als bij enkele. Dan is de reactantie van de smoorspoel
ook tweemaal zo groot en van de condensator tweemaal zo klein. De
verhouding van de wisselspanningen over de beide afvlakcondensatoren
1
wordt dus viermaal zo klein als in het eerste qeval, dus ---- en we
160
kunnen dus om het eerste resultaat te bereiken met een smoorspoel
volstaan van viermaal kleinere zelfinductie dus 12,5 H.
• Dikwijls gebruikt men bij kleine radiotoestellen een serieweerstand
inplaats van een smoorspoel. De berekening hiervan verloopt als volgt:
voor dubbele gelijkrichting, dus een frequentie van de pulsaties van
100 Hz, bedraagt de reactantie van de condensator van 16 [xF:
106
= 100 ft, en moeten we dus om een verhouding
6,28 X 100 X 16
van de wisselspanningen te krijgen van 1/40 een serieweerstand ge
bruiken van 40 X 100 = 4000 O. In deze weerstand ontstaat echter

Rc =
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een vrij hoog spanningsverlies en men is daarom tevreden met een
kleiner verhouding der wisselspanningen of past een grotere afvlakcondensator toe.
Opgaven:
1. Bereken de grootte van de smoorspoel in een filter voor enkele
gelijkrichting, als bij gebruik van een condensator van 4 /xF de
wisselspanningsverhouding over de condensatoren 1/20 moet
bedragen.
2. Een filter voor een dubbelegolfgelijkrichting heeft condensatoren
van 32 /xF. Hoe groot moet de serieweerstand wezen om een wissel
spanningsverhouding over de condensatoren te verkrijgen van 1/20.
3. Idem bij condensatoren van 8 /xF.
4. Als 2 doch bij gebruik van condensatoren van 4 /xF.
5. Welke wisselspanningsverhouding ontstaat er over de condensa
toren van 10 /xF van een filter met een smoorspoel van 30 Hz bij
dubbele gelijkrichting en een netfrequentie van 50 Hz?
MICROFOONS.
De weerstand en stroomverandering van koolmicrofoons is reeds op
bladzijde 121 behandeld.
Voorbeeld: Een koolmicrofoon heeft een gemiddelde weerstand Rm
van 200 Cl. De weerstandsverandering bedraagt bij een bepaalde geluids
sterkte 75 %. Hoeveel zal de weerstandsverandering zijn, als de micro
foon wordt aangesloten op een transformatorspoel met 100 r> weerstand
(Rs) en hoe groot de stroomveranderingen, als voor de voeding een
12 V batterij wordt gebruikt, waarvan de inwendige weerstand mag
worden verwaarloosd?
Oplossing: De microfoonweerstand verandert van 200 Cl tot 0.25 X
200 = 50 a.
De ketenweerstand verandert tussen de grenzen:
Rti = Rmi = Rs = 200 + 100 = 300 Cl en
Rt2 = Rm2 + Rs = 50 + 100 = 150 ü een vermindering dus van 50 %
E
12
1 A
De stroomsterkten bedragen I ï
= ^r=-A, en
Rmi + Rs
300 25
E
12 _ 2
I2- =
“ Rmi + Rs
150 25A'
E.d. microfoons.
De opgewekte e m k in een e.d. microfoon en een bandmicrofoon
wordt op dezelfde wijze bepaald als die bij een dynamo-anker. De snel
heid, waarmede de windingen zich door het magnetisch veld bewegen,
is gelijk aan de totale uitslag van het spreekspoeltje maal de dubbele
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frequentie, want de afgelegde weg per halve periode is gelijk aan de
uitslag (S) van het spoeltje, dus:
E = B X 1 X v X 10-8 (V) = 2 X B X S X f X 10-3 (V)
Voorbeeld: Bepaal de e m k van een bandmicrofoon bij een toonfrequentie van 1000 Hz, een gemiddelde banduitslag van 0,005 mm en
een lengte van 5 cm, als de veldsterkte van de magneet 8000 G bedraagt.
Oplossing:
S = 0,005 mm = 0.0005 cm.
E = 2X B X 1 XSX f X 10-8 = 2 X8000X 5X0,0005X1000X10-8 =
4 X 10-4 V = 0.4 mV
Voorbeeld: Een e.d. microfoon moet bij een uitslag van 0,01 mm en
een frequentie van 500 Hz een spanning van 8 mV geven. De veld
sterkte is 5000 G. Hoeveel windingen moet het spoeltje hebben, als
de windingsdiameter 17,5 cm is?
Oplossing: Uit: E = 2XBXlXSXfX 10'S volgt
8 X 10-3 x 108
E X 108
160 cm.
1
2 X B X S X I “ 2”xT000 X OTÖOf X 500
De windingslengte = 3,14 X diameter = 3,14 X 17,5 = 55 mm =
5,5 cm.
lengte
160
29 w.
Windingstal =windingslengte
5.5
Opgaven:
1. Bepaal de weerstandsverandering in een microfoonketen, bestaande
uit een microfoon met een weerstand, veranderende tussen de gren
zen 80 Q en 140 f>, een leidingsweerstand van 50 Cl en een telefoonweerstand van 120 Q. Bepaal ook de stroomvariaties, als de batterijspanning 10 V is.
2. De stroomveranderingen in een microfoonketen bedragen bij een
bepaalde geluidssterkte 50 % bij een gemiddelde stroomsterkte
van 20 mA. Als de batterijspanning 20 V is en de weerstand van
de microfoonspoel van de transformator 100 Q, bereken dan de
weerstandsverandering van de microfoon zelf, de totale weerstandsen stroomvariaties en ook, als de microfoon aan een transformatorspoel van 50 Q wordt verbonden.
3. Bereken de weerstands- en stroomvariaties in een microfoonketen,
als de microfoonweerstand van 45 O tot 75 O verandert, de overige
ketenweerstand 50 Cl en de batterijspanning 8 V is.
4. Welke e m k ontstaat er in een bandmicrofoon bij een toonfrequentie van 2000 Hz, een gemiddelde uitslag van 0,008 mm, een lengte
van 7 cm en een veldsterkte van 9000 G?

I
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5. Bereken het aantal windingen van een e.d. microfoon, als deze bij
een uitslag van 0,009 mm een spanning moet geven van 18 mV;
de veldsterkte bedraagt 6500 G, de windingsmiddellijn 2 cm en de
toonfrequentie 1000 Hz.
VERSTERKERBUIZEN.
Steilheid.
De verhouding van de anodestroomverandering AIa in mA tot de
roosterspanningsverandering A Vs in V heet de steilheid S van een
radiobuis. De steilheid wordt in mA/V aangegeven.
anodestroomverandering
Ala , waaruit
Of S
steilheid =
roosterspanningsverandering
AVC
Ala
volgt:
en: AIa = S X AVg
AVe=
s
Voorbeeld: Hoeveel bedraagt de steilheid van een versterkerbuis, als
een verandering van de roosterspanning van —15 op —17 V de anodestroom van 34 tot 28 mA doet verminderen?
Oplossing: Steilheid = .^spanningsverandering
of:
roosterspanningsverandering
c _ Ala _ 34 —28
Y = 3 mA/V.
AVB “ 17—15
Voorbeeldt De anodestroom van een versterkerbuis met een steilheid
van 7,5 mA/V bedraagt 45 mA. bij een roosterspanning van 8 V. Als
we de roosterspanning veranderen tot —5 V, hoe groot is dan de anode
stroom?
Oplossing: De roosterspanningsverandering AVg =8 — 5 = 3 V.
AIa = S X AVg = 7,5 X 3 = 22,5 mA, de roosterspanning
wordt minder negatief, dus de anodestroom groter, of
45 + 22,5 = 67,5 mA.
Inwendige weerstand.
Wanneer de anodespanning van een radiobuis wordt vergroot of
verkleind, neemt ook de anodestroom toe of af. De verhouding van de
verandering van anodespanning en stroomsterkte is de inwendige weer
stand van de versterkerbuis.
AVa
anodespanningsverandering
of: R;
Inwendige weerstand =
AIa
anodestroomverandering
hieruit volgt:
AVa
anodespanningsverandering
anodestroomverandering =
of: AIa
O
inwendige weerstand
Voorbeeld: Als we de anodespanning van een versterkerbuis van
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250 V op 285 V verhogen, verandert de anodestroom van 25 tot 32 mA.
Bereken de inwendige weerstand.
Oplossing: De anodespanningsverandering = 285 — 250 = 35 V en
de anodestroomverandering 32 — 25 = 7 mA
anodespanningsverandering
Inwendige weerstand
of:
anodestroomverandering
AVa
35
R
5 kft.
7
Ala
Voorbeeld: Hoeveel verandèrt de anodestroom van een versterkerbuis
met 20000 ft inwendige weerstand, als we de anodespanning van 300 op
350 V brengen?
anodespanningsverandering
Oplossing: anodestroomverandering
of:
inwendige weerstand
AVa
50
— = 2,5 mA.
AR = R
20
Opgaven:
1. Een versterkerbuis geeft een anodestroomverandering van 12 mA
bij een roosterspanningsverandering van 4 V. Bereken de steilheid.
2. Bereken de anodestroomverandering van een penthode met een
steilheid van 6,5 mA/V, als de roosterspanning 2,4 V verandert.
3. Een verandering van de anodespanning van 230 op 250 V doet de
anodestroom van 6 tot 8 mA toenemen. Hoe groot is de inwendige
weerstand?
4. Hoeveel verandert de anodestroom van een eindpenthode met
50 kft inwendige weerstand, als we de anodespanning 45 V ver
lagen?
5. Van een radiobuis met een steilheid van 4,5 mA/V verandert de
roosterspanning 3 V. Hoeveel verandert de anodestroom?
6. Hoeveel roosterspanningsverandering is er nodig, om van een buis
met een steilheid van 9,5 mA/V de anodestroom 2 mA te doen
veranderen?
7. Welke anodespanningsverandering is er nodig, om van een buis met
een inwendige weerstand van 100 kft de anodestroom 0,15 mA te
veranderen?
8. Een eindpenthode heeft een steilheid van 14,5 mA/V. Hoeveel verandert de anodestroom, als we de roosterspanning van —5 op
—6,8 V brengen?
9. Van een penthode is de inwendige weerstand 400 kft. Hoeveel
moeten we de anodespanning veranderen, om de anodestroom
0,14 mA te wijzigen?
10. Bepaal de inwendige weerstand van een eindpenthode, als een
anodespanningsverandering van 80 V de anodestroom 4 mA verandert.

*
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Versterkingsfactor.
Maakt men de roosterspanning aan een versterkerbuis minder nega
tief, dan neemt de anodestroom toe. Om de anodestroom weer op de
oude waarde te brengen, moeten we de anodespanning verlagen. Een
verlaging van de anodestroom door een grotere negatieve roosterspan
ning wordt door een anodespanningsverhoging te niet gedaan. De ver
houding tussen roosterspanningsverandering en de hierdoor veroor
zaakte anodespanningsverandering heet de versterkingsfactor
/-<• —
van de buis, dus:
AVa
anodespanningsverandering
of (J. =
versterkingsfactor
roosterspanningsverandering
AVS
__ anodespanningsverandering
of:
roosterspanningsverandering
versterkingsfactor
AVa
- en:
AVj
P-

anodespanningsverandering = roosterspanningsverandering X ver
sterkingsfactor of AVa = AVS X ix
Voorbeeld: Maken we van een triode de roosterspanning 5 V sterker
negatief, dan daalt de anodestroom met 7 mA. Om de anodestroom
tot de oorspronkelijke waarde terug te brengen, moeten we de
anodespanning 60 V hoger maken. Hoe groot is de versterkingsfactor
van de buis?
anodespanningsverandering
^
Oplossing:
versterkingsfactor =
roosterspanningsverandering
AVa
60
12.
AVS
5
Voorbeeld: Welke roosterspanningsverandering kan de, .door een
anodespanningsverandering van 80 V verlaagde anodestroom van een
eindpenthode herstellen, als de versterkingsfactor 40 bedraagt?
AVa
of:
Oplossing:
av6 =
P

anodespanningsverandering
80 _ ^ y
roosterspanningsverandering =
versterkingsfactor
40
De versterkingsfactor is een maatstaf voor de spanningsversterking,
de steilheid bepaalt de stroomverandering van een radiobuis. Volgens
de wet van Ohm ligt het voor de hand, dat het product van steilheid
en inwendige weerstand gelijk is aan de versterkingsfactor
AI. w AVa
AVa
S X R: - AVS X ai. “ AVe
**
of
versterkingsfactor = steilheid X inwendige weerstand
(formule van Barkhausen).
Voorbeeld: Van een versterkerbuis is de steilheid 10 mA/V en de in
wendige weerstand 40 kfi. Bepaal de versterkingsfactor.

!
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Oplossing: Versterkingsfactor = steilheid X inwendige weerstand
of ,x = S X R, = 10 X 40 = 400.
Voorbeeld: Van een buis is de versterkingsfactor 65 en de inwendige
weerstand 30 000 9.. Hoe groot is de steilheid?
Oplossing:

Uit /x = S X Ri

volgt

S = — = II = 2.16 mA/V.
R

30

Opgaven:
1. Brengt men de roosterspanning van een radiobuis van —6 op
—10 V, dan daalt de anodestroom. Om deze weer op de oorspron
kelijke waarde te brengen, moeten we de anodespanning 100 V
hoger maken. Hoe groot is de versterkingsfactor?
2. Een buis heeft een versterkingsfactor = 100. Hoeveel spannings
verandering in de anodeketen veroorzaakt een roosterspanningsverandering van 0,35 V ?
3. Bereken de anodespanningsverandering van een tiiode (/x = 15),
als de roosterspanning 2,5 V verandert.
4. Een eindpenthode heeft een steilheid van 6 mA/V en een inwen
dige weerstand = 20 000 O. Bepaal de versterkingsfactor.
5. Bepaal Rif als \x = 50 en S = 2 mA/V.
6. Hoeveel inwendige weerstand heeft een penthode met een ver
sterkingsfactor van 150 en een steilheid van 2 mA/V ?
7. Welke roosterspanningsverandering veroorzaakt in een radiobuis
met 10 000 9 inwendige weerstand een anodestroomverandering,
die door een anodespanningsverandering van 35 V wordt her
steld? De steilheid is 1,8 mA/V.
15 en een inwendige
8. Een eindpenthode heeft een steilheid S
weerstand = 25000 9. Hoe groot is de versterkingsfactor?
9. Van een triode is de versterkingsfactor /x = 15 en de inwendige
weerstand = 8000 9. Bepaal de steilheid.
10. Welke anodestroomverandering ontstaat er in een penthode met een
versterkingsfactor van 2500, als de roosterspanning 0,04 V ver
andert? (Ri = 500 k9).

VERMOGEN VAN VERSTERKERBUIZEN.

I

i
5

De maximale anodedissipatie (letterlijk verkwisting) is het totale
vermogen, dat een versterkerbuis uit de gelijkrichter of batterij opneemt.
Max. anodedissipatie = anodespanning X anodestroom
of:
Va X Ia . (mW).
^Va max
W
Vermogen
vv a rnax
Of Ia = —,
(het product van
Anodestroom =
Va
anodespanning
de spanning in volts en de stroomsterkte in mA is het vermogen in
mW).
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
24
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Het wisselstroomvermogen dat een buis afgeeft (uitgangsverraogen)
is aanmerkelijk kleiner dan het opgenomen gelijkstroomvermogen
(anodedissipatie) en wordt bepaald door het vermogen, dat een versterkerbuis onvervormd kan afgeven en van de schakeling, waarin de
buis wordt gebruikt. Zo is van een eindpenthode EL 5 de max. anode
dissipatie 18 W en het uitgangsvermogen bij schakeling als klasse
A-versterker 8,2 W (bij een anodestroom van 72 mA en een anodespanning van 250 V), dus W a max = Va X Ia = 250 X 72 = 18000 mW
= 18 W. Als klasse A—B-versterker wordt de anodestroom per buis
65 mA dus de anodedissipatie kleiner dan in het eerste geval. Het uit
gangsvermogen (output) is nu echter voor de beide buizen te zamen
19,5 W of 9,75 W per buis. Bij klasse B-versterking wordt het uitgangs
vermogen gunstiger, doch er ontstaat tevens een grotere vervorming.
Het uitgangsvermogen kan men bepalen door wisselspanning en
stroomsterkte aan de luidspreker bij maximale vervormingsvrije weer
gave op te meten en met elkaar te vermenigvuldigen. l) Wu = V, X Ii.
Voorbeeld: Een eindpenthode met een anodespanning van 250 V en
een anodegelijkstroom van 36 mA kan vervormingsvrij worden belast,
totdat de luidspreker bij een wisselspanning van 115 V een stroomsterkte
van 24 mA opneemt. Bepaal de anodedissipatie en het uitgangsvermogen.
Oplossing: Anodedissipatie = anodespanning X anodestroom
of
Wa mM = Va X Ia — 250 X 36 = 9000 mW = 9 W.
Uitgangsvermogen = luidsprekerspanning X luidsprekerstroom
of
Wu = Vi X I, = 115 X 24 = 2760 mW = 2,76 W.
Voorbeeld: Van een triode bedraagt de max. anodedissipatie 25 W.
Bepaal de anodestroom bij een anodespanning van 450 V.
anodedissipatie
Oplossing:
Anodestroom =
of
anodespanning
W
25000
vy a max
I. =
= 55,5 mA.
Va
450
(Denk er om, eerst het vermogen in mW omzetten!).
Voorbeeld: Hoeveel bedraagt de output van een versterker, als deze
met de luidspreker op de laagohmige aansluiting bij een spanning van
15 V onvervormd tot 0,5 A kan worden belast?
Oplossing:
Het uitgangsvermogen = luidsprekerspanning Xluidsprekerstroom of:
Wu = Vj X Ij = 15 X 0,5 = 7,5 W.
Voorbeeld: Een eindpenthode heeft een uitgangsvermogen van 25 W.
Bepaal de gunstigste belastingsweerstand (luidsprekerimpedantie), als
de afgegeven wisselspanning 550 V bedraagt.
i) Feitelijk geldt hier ook: W = E X I X cos v
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Oplossing: Uit Wu = V* X I* volgt:
Wu
25000
= 45 mA en
V, “ 550
V,
550
R
- = 12.2 ka = 12200 a.
45
I,
Opgaven:
1. Als de max. anodedissipatie van een eindpenthode AL 4 ca 9W
bedraagt en de anodespanning 250 V. bereken dan de anodegelijkstroom.
2. De 18 W eindpenthode AL 5 neemt een anodestroom van 72 mA
op. Voor welke anodespanning is deze buis geschikt?
3. De gelijkstroom van een eindtriode B 409 is 12 mA bij 250 V anode
spanning. Hoeveel bedraagt de max. anodedissipatie?
4. Bereken de maximale anodedissipatie van een balans eindtrap met
2 buizen EL 5. Anodespanning 250 V, anodegelijkstroom 2X58 mA.
5. Van een eindbuis EL 6 is'het uitgangsvermogen 8,2 W. Welke ge
middelde impedantie moet de luidsprekertransformator bezitten, om
de maximale belasting te verkrijgen, als de spanning 170V be
draagt?
6. Een luidspreker onttrekt aan een versterker bij 120 V een wisselstroomsterkte van 25 mA. Hoeveel bedraagt de output van de
versterker?
7. Een eindbuis heeft een uitgangsvermogen van 4,5 W. De gun
stigste belasting = 7000 a. Welke wisselstroomsterkte neemt de
luidspreker op?
8. Welk uitgangsvermogen onttrekt een luidspreker aan een triode,
als de spanning aan de luidspreker 65 V en de wisselstroomsterkte
45 mA bedraagt?
9. De eindversterkerbuis voor batterijvoeding KL 4 heeft een anode
spanning van 135V en een anodestroom van 6,5 mA. Bepaal W a max*
10. De 550 V penthode F 443 neemt 45 mA op. Bepaal de anodedissi
patie. Als de output 11,5 W bij een spanning van 450 V is, bereken
dan de gunstigste luidsprekerimpedantie.
NEGATIEVE ROOSTERSPANNING.
Berekening van kathodeweerstanden.
Het in
negatieve
gelijk aan
negatieve

een kathodeweerstand ontstane spanningsverlies wordt als
roosterspanning gebruikt. Het spanningsverlies is bij trioden
de weerstand maal de anodestroom, dus:
roosterspanning = anodestroom X kathodeweerstand of
Vs = Ia X rk.
Bij buizen met schermrooster gaat door de kathodeweerstand ook de
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schermroosterstroom; bij octoden, triode-hexoden en triode-heptoden
bovendien de oscillatoranodestroom.
neg. roosterspanning = (anodestroom 4- schermroosterstroom) X
kathodeweerstand of Vs = Ia + Is) X rk,
waarin Is de schermroosterstroom is.
Voorbeeld: Bereken de kathodeweerstand van een triode met een
anodestroom van 45 mA, als de negatieve roosterspanning 22,5 V moet
bedragen.
Oplossing: Uit Vg = Ia volgt rk = VR

of

Ia

kathodeweerstand =

neg. roosterspanning
anodestroom

2^25
- = 0,5 kQ = 500 o.
45

Voorbeeld: Van een eindpenthode is de anodestroom 30 mA en de
schermroosterstroom 6 mA. Welke kathodeweerstand moet deze buis
hebben, als de negatieve roosterspanning 9 V moet bedragen?
Oplossing: Uit V5 = (Ia + Is) X rk volgt
9
VK
- = 0,25 ka = 250 a.
rk =
30 + 6
la 4- Is
Opgaven:
1. Bepaal de kathodeweerstand van een triode met een anodestroom
van 7 mA. als de negatieve roosterspanning 3,5 V moet bedragen.
2. Een penthode met een anodestroom van 5 mA en een scherm
roosterstroom van 3 mA heeft een kathodeweerstand van 600 a.
Hoeveel is de negatieve roosterspanning?
3. Een triode heeft bij een anodestroom van 55 mA een n.r.s. van
33 V. Welke kathodeweerstand is hier gebruikt?
4. Van een eindpenthode wordt de anodestroom gemeten èn de n.r.s.
Ze bedragen resp. 40 mA en 10 V. Als er een kathodeweerstand
van 200 Q is gebruikt, bereken dan de schermroosterstroom.
5. Een triode heeft een kathodeweerstand van 5000 O (bij weerstandskoppeling). De n.r.s. is 5 V. Hoe groot is de anodestroom?

i

Bepaling van serieweerstanden.
Bij gelijkstroomtoestellen wordt de n.r.s. meestal verkregen door
tussen gelijkrichter en toestel een serieweerstand in de negatieve leiding
te schakelen. De roosters worden met de negatieve zijde van, of met een
aftakking op deze weerstand verbonden. Door de voorschakelweerstand
vloeit de anodestroom van alle versterkerbuizen, zodat het spanningsverlies bedraagt:
neg roosterspanning = totale anodestroom X voorschakelweerstand
Vg = (ii 4- i2 + 13 enz-) X r**

'
;

i

I

t
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Het meest hebben we aan de afgeleide formule:
Vg
VK
r, =
—, waarin It = ix + i2 + i3 enz.
ii + i2 + i3 enz.
It
Voorbeeld: Een versterker heeft een voorversterkerbuis met een
anodestrooin van 6 mA en een eindbuis met een anodestroom van 20 mA.
Welke voorschakelweerstand moet er worden gebruikt om de n.r.s. voor
de eindbuis te verkrijgen, nl. 16 V (beide buizen zijn trioden)?
Oplossing: Totale anodestroom = ix + i2 = 6 + 20 = 26 mA.
n.r.s.
Voorschakelweerstand =
of:
totale anodestroom
Vs
16
~ = 0,62 ka = 620 a.
rv
26
It
Voorbeeld: Van een versterker heeft de eerste penthode een anode
stroom van 4 mA, een schermroosterstroom van 2 mA en een n.r.s. van
4 V, de tweede buis heeft 28 mA anodestroom, 6 mA schermrooster
stroom en 8 V n.r.s. Bereken: le. de totale stroom in de voorschakel
weerstand, 2e. de totale waarde van deze weerstand en 3e. de aftakking
voor de n.r.s. van de eerste buis.
Oplossing: It = ilfl + ils + i2a 4“ ios = 4 + 2 4- 28 + 6 = 40 mA.
VR2
A= 0,2 kn = 200fi en de afDe totale weerstand: Rt =
I
40
takking rx gerekend van —pool versterker:
V,i _ A = o,l ka = 100 a.
ri =
It “ 40
VOORSCHAKELWEEkSTANDEN VOOR
SCHERMROOSTERSPANNING.
De schermroosterstroom van h f penthoden en tetroden hangt, even
als de anodestroom, af van de negatieve roosterspanning. Wanneer de
sterkteregeling wordt verkregen door wijziging van de n.r.s. of als er
automatische volumeregeling is toegepast, verandert de schermrooster
stroom en daarmee het spanningsverlies in de voorschakelweer
stand. Grotere n.r.s. heeft een kleinere schermroosterstroom, een ge^
ringer spanningsverlies dus een hogere schermroosterspanning ten ge
volge. Om dezelfde reden wordt de schermroosterspanning lager bij een
kleine n.r.s. Hoewel er bij vele penthoden afgetakte weerstanden (bladz.
42) worden toegepast, moeten we bij sommige schermroosterbuizen —
nl. die met meelopende schermroosterspanning —
serieweerstanden gebruiken.
Voorbeeld: Welke schermroosterweerstand moet men gebruiken voor
een h f buis, waarvan de schermroosterspanning 100V, de scherm-

374
roosterstroom 0,4 mA en de totale spanning 250 V bedraagt? Hoe groot
wordt de schermroosterspanning, als de schermroosterstroom tot 0,25mA
daalt?
Oplossing:
Het spanningsverlies ev = E — e3 = 250 — 100 = 150 V
(e3 = schermroosterspanning).
150
le. De voorschakelweerstand rv
= 375 ka.
0,4
2e. Het spanningsverlies bij een schermroosterstroom van 0,25 mA =
ev = Is X rv = 0,25 X 375 = 93,75 V
en de schermroosterspanning e3 = E — ev = 250 — 93,75 =
156,25 V.
*S

Opgaven:
1. Bepaal de schermroosterweerstand voor een penthode met mee
lopende schermroosterspanning, als de normale schermroosterstroom
0,8 mA en de schermroosterspanning 80 V bedraagt. Hoe groot is
de spanning bij een schermroosterstroom van 0,5 mA? De totale
spanning is 265 V.
2. Van een regelpenthode loopt bij verhoogde n.r.s. de schermrooster
stroom (normaal 1,2 mA bij 120 V) terug tot 0,6 mA. Bereken de
maximale schermroosterspanning, als de totale spanning 300 V is.
3. Een tetrode heeft een schermroosterweerstand van 150 kQ; de totale
spanning is 250 V en de schermroosterspanning 100 V. Bepaal I3.
4. Hoe groot is van een versterkerbuis de schermroosterstroom, als
de totale spanning 320 V, de schermroosterspanning 200 V en de
schermroosterweerstand 25000 a is?
5. Welke schermroosterspanning heeft een h f penthode met een
schermroosterweerstand van 150 ka, een schermroosterstroom van
0,75 mA en een totale spanning van 200 V?
VOLUMEREGELAARS.
Voorbeeld: Een h f versterkerbuis heeft een minimale n.r.s. van 2 V
bij een anodestroom van 6 mA en een schermroosterstroom van 4 mA.
De maximale n.r.s. voor volumeregeling is 30 V, anode- en scherm
roosterstroom bedragen dan resp. 2,5 en 1,5 mA. Bereken de kathodeweerstand en de volumeregelaar.
Oplossing: Ii = ïai + Isi = 6 + 4 = 10 mA.
I2 = Ia2 + Is2 = 2,5 + 1,5 = 4 mA.
r — —1 — _— = 0.2 ka = 200 o.
fvl
I, - 10
_ ev2
30
rv2 — I- — “~ = 7,5 ka = 7500 a.

4
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De volumereqelaar kan dus een waarde hebben van 7500 — 200 =
7300 n.
Opgaven:
1. Bereken de volumeregelaar van een h f penthode met een minimale
n.r.s. van 3 V, een maximale van 30 V, als de minimale en maxi
male schermrooster- en anodestromen bedragen: 1,4 en 0,8 mA,
resp. 4 en 2 mA.
2. Welke minimale en maximale n.r.s. ontstaan er met een volumerege
laar van 0—5000 O in serie met een kathodeweerstand van 800 O,
als de stroomsterkte 1,6 mA bedraagt?
3. Een penthode heeft een minimale schermrooster- en anodestroom
van 0,5 en 0,2 mA; als de maximale waarden 1,6 en 1,2 mA be
dragen, bereken dan regel- en kathodeweerstand, wanneer de n.r.s.
moet veranderen van —20 tot —3 V.
4. Welke kathodeweerstand zult ge gebruiken voor een h f versterkerbuis met 5 mA anode- en 3,5 mA schermroosterstroom bij een
n.r.s. van 6 V?
5. Een selectode moet worden geregeld tot 15 V bij 1,2 mA scherm
rooster- en anodestroom. Bepaal de waarde van de volumeregelaar.
AFGETAKTE WEERSTANDEN OF SPANNINGSDELERS.
Aftakweerstanden worden gebruikt voor het verkrijgen van spanningsverlaging. Bij veranderlijke stroomsterkte in het aftakpunt (fig.
102, bladz. 41) blijft de spanning aan dit punt vrijwel constant, mits de
potentiometerstroom groot is t.o.v. de afgetakte stroom, in tegenstelling
met serieweerstanden, waar bij stroomvermeerdering de spanning daalt
en bij stroomvermindering stijgt (meelopende spanning). De beide delen
van de spanningsdeler worden aangegeven met rx (onderste weerstand)
en r2. Meestal kiest men rx zo, dat de stroomsterkte hierin overeenkomt
met die van de afgetakte keten.
Voorbeeld: Met een afgetakte weerstand moet de totale spannning
van 250 V bij een stroomafname van 6 mA tot 120 V worden verlaagd;
bepaal de weerstand.

r

Oplossing: Kiezen we de stroomsterkte in de onderste weerstand ook
120
ei
—— = 20 kfi. Geven we de aftak6 mA, dan wordt deze: rx —
6
i
stroom met i3 aan, dan is de stroomsterkte in de bovenste weerstand:
i2 = ii + i3 = 6 + 6 = 12 mA.
Het spanningsverlies in deze weerstand is ev = E — ex = 250 — 120
= 130 V.
130
ev
12 = 10,8 kfi = 10800 fi.
De bovenste weerstand r2
h
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Opgaven:
1. Bereken een aftakweerstand, waarmede de spanning van 350 V
tot HO V moet worden verlaagd bij een stroomafname van 3,5 mA.
2. In een radiotc esiel moet de spanning van 300 V tot 100 V worden
verlaagd voor een stroomsterkte van 4 mA. Bereken de aftakweer
stand. Neem de onderste weerstand 40 000 Q.
3. Bereken een aftakweerstand voor een radiobuis, waarvan de
desbetreffende electrode 3 mA verbruikt bij een spanning van 80 V.
De totale spanning is 285 V.
4. Een radiobuis verbruikt normaal 2 mA, de spanning is 160V. Als
de totale spanning 325 V bedraagt, bereken dan de waarde van
een serieweerstand (dus geen afgetakte) le. bij de normale stroom
sterkte, 2e. bij een stroomsterkte van 1,5 en een van 3 mA.
5. Aan een potentiometer wordt in het aftakpunt 6,75 mA onttrokken
bij een spanning van 65 V. Bereken de aftakweerstand, als de
totale spanning 195V bedraagt.
BRUG VAN WHEATSTONE.
Opgaven:
1. Bepaal de weerstand van een luidsprekerspoel, als de bekende
weerstand 1000Q is, zich aan de kant van het grootste stuk van
de meetdraad bevindt en het schuifcontact in een punt moet wor
den geplaatst, waarin de verhouding op de meetdraad 3/2 bedraagt.
2. Bij het meten van een weerstand moet men het schuifcontact in
stellen op een meetdraadverhouding = 5/2. De bekende weerstand
is 10 000 O. Hoe groot is de waarde van de gemeten weerstand, als
hij aan de zijde van het kleinste meetdraadstuk is verbonden?
3. In welke verhouding van de meetdraad moet men het schuifcontact
instellen, om een weerstand van 1500 O als onbekende weerstand
te bepalen? De bekende weerstand is 1000 Q.
4. Men moet om de weerstand van een radiospoel te bepalen bij een
bekende weerstand van 10 O, aan de kant van het kleinste meet
draadstuk, het schuifcontact op een verhouding van 1 : 2 instellen;
hoe groot is de spoelweerstand?
5. Om een voorschakelweerstand van 80 000 O op te meten, moet men
het schuifcontact op een meetdraadverhouding van 4/5 instellen.
Welke bekende weerstand heeft men georuikt aan de zijde van
het grootste meetdraadstuk?
AANPASSINGSTRANSFORMATOREN.
In aansluiting op hetgeen we behandelen op bladzijde 135 leiden
we hieronder de formule af voor de wikkelverhouding van een luidsprekertra-nsformator.
De uitgangsspanning van het toestel wordt aangegeven met E1( de
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spanning aan de luidspreker met E2. Als we de verliezen in de transformator verwaarlozen is het afgegeven vermogen gelijk aan het toe
gevoerde. Nu geldt in het algemeen:
EXE E2
W = E X I =- dus E2 = W X R en E = V W X R
R
R
waarin R de impedantie van de anodeketen van de eindbuis of die van
de luidspreker voorstelt: de laatste is meestal 2 of 3 maal zo groot als
de koperdraadweerstand. Voor de wikkelverhouding vinden we dan:
^ : n2 = Ex : E2 = y \V X Rx : V W X Ro =
V Ri: V Ro — V Ri • Ro.
Voorbeeld: Bepaal de wikkelverhouding van een transformator, die
een luidspreker met 2 O impedantie moet aanpassen op een buis, waar
van de gunstigste belastingweerstand 10 000 O is.
Oplossing: n3 : n2 = V Rx : R2 = V 10 000 : 1 = 71 : 1.
Voorbeeld: Bepaal de impedantie van een luidsprekerspoeltje, dat met
een transformator van 20 : 1 werkt achter een buis met een gunstigste
uitwendige weerstand van 4000 O.
Oplossing: Uit nl : n2 = V Rj : R2, volgt:
R2 : Ri = n2 : n2 = (n2 : nx)2 dus:
Ro = RxX (—) = 4000 X (—)2 = 4000 X— = 10 fi.
20
400
ni
Opgaven:
1. Bereken de aanpassing van een luidspreker met een impedantie
van 15
aan een eindtriode met een gunstigste uitwendige weer
stand van 3375 ü.
2. Welke wikkelingsverhouding moet een luidsprekertransformator
bezitten van een e.d.-luidspreker, waarvan het spreekstoeltje een
impedantie heeft van 8 n? De gunstigste aanpassingsweerstand
van de eindbuis is 7200 Q.
3. Een luidsprekertransformator met een wikkelverhouding van 80 : 1
werkt achter een buis, waarvan de aanpassingsweerstand 12800 Q
bedraagt. Welke impedantie moet het luidsprekerspoeltje hebben
en welke weerstand als men de impedantie op ongeveer 2,5 X de
weerstand van het koperdraad rekent?
4. Een luidspreker heeft een impedantie van 10 O en een transformator
van 40 : 1. Welke eindbuis is het meest geschikt voor deze luidspreker?
5. Hoeveel moet de wikkelverhouding bedragen van een l.s. transfor
mator, werkend achter een buis met 7225 ü uitwendige weerstand,
om er een luidspreker van 1, resp. 4 en 25 Q, op te kunnen aan
sluiten?
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De luidsprekertransformator dient het vermogen over te brengen met
de kleinst mogelijke vervorming. We houden rekening met het ongun
stigste geval, nl. bij voormagnetisatie dus als de h.s. wikkeling van de
luidsprekertransformator is opgenomen in de anodeketen van één eindbuis. Om weinig vervorming te krijgen moet de transformator werken
in het rechte, steile gedeelte van de magnetisatiekromme. De veldsterkte,
veroorzaakt door de anodegelijkstroom mag dan, naar gelang van de
gebruikte transformatorenplaat ongeveer 5000 G bedragen en de ver
anderingen der inductie door de anodestroomvariaties niet meer dan
3000 G. Gewone transformatorenplaat heeft dan een permeabiliteit van
ongeveer 3000.
De inwendige weerstand van de eindbuis is zo hoog t.o.v. de uitwen
dige impedantie, dat er practisch in de. anodeketen geen faseverschuiving
zal optreden en we het vermogen kunnen stellen op:
E2
W = E X I =
of E = V W X Z.
Z
Voor een eindbuis met een inwendige weerstand van 8000 Q en een
nuttig vermogen van 3,5 W bedraagt de wisselspanning:
E = V W X Z = V 3,5 X 8000 = V 28000^ ± 165 V.
De gemiddelde frequentie kan worden aangehouden op 200 Hz.
Als we de inwendige verliezen verwaarlozen kunnen we de verhou
ding tussen het aantal windingen in de anodeketen en de kerndoorsnede
van de transformator bepalen uit de formule:
E = 4,44 X <P X n X f X 10-8 = 4,44 XBXQXnXfX 10-8
E X 103
165 X 103
= 3750
4,44 X B X f
4,44 X 5 000 X 200
De veldsterkte door de voormagnetisatie wordt bepaald door het
spec. aantal A.W. Het aantal windingen hangt af van de kerndoorsnede
(dus van het vermogen); de magnetisatiestroom is gelijk aan de anoderuststroom van de eindbuis. Daar nu echter de veldsterkte een bepaalde
waarde moet hebben wegens de vervorming zal dit ook het geval zijn
met de veldlengte. We berekenen eerst de verhouding tussen het aantal
1 X n
windingen en de veldlengte uit de formule: B — 1,25 X /x X
1
0,8 X B
0,8 X 5000
= dz 33, gerekend met een anodealdus: — =
r = 0,04 X~3000
1
aldus: n X Q =

ruststroom van 40 mA of 1 =—.
33
Stellen we nu de veldlengte van een transformator op ca. 8 X de
kernbreedte (zie fig. 636), dus: 8 X b = 8 X V Q, of: Q = —* dan
wordt: n X Q — n X

12
üi
= n X
8
8

3750 dus:
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n =
3750 X 8000 = ^ 30 X Ï06 = ± 300 w.
De doorsnede van de transformatorkern zou dus moeten bedragen:
3750
3750
12,5 cm2 of een kern van b.v.
Q =
n
300
___
3X4 cm, terwijl de kernlengte zou zijn: 8 X V 12 = ±28 cm.
Een transformator van dergelijke afmetingen kan op z’n minst 100 W

Fig. 636.

Fig. 637.

omzetten en is dus voor het doel overdreven groot. Om bij transforma
toren van normale afmetingen geen hogere veldsterkte te krijgen dan
5000 G, maakt men de kern uit twee helften, waartussen stukjes pres
paan of leerpapier zijn gelegd van b.v. 0,075 mm dikte (stootvoeg), zie
de fig. 637 en 638. Voor de luchtspleet is de veldlengte dus 0,15 mm
en de permeabiliteit 1. Nu vindt men voor het aantal wikkelingen:
0,8 X B X 1
= 1500 w. en voor de doorsnede:
n
L
3750
= 2,5 cm2.
Q =
1500
In vele gevallen heeft men echter een bestaande kern ter beschikking
en verloopt de berekening eenvoudiger.
Voorbeeld: Bereken de wikkelverhouding en het aantal wikkelingen
van een luidsprekertransformator met een kern van 2X2 cm, als de
transformator moet werken achter een eindtriode met een gunstigste
aanpassingsweerstand van 2500 Q, een nuttig vermogen van 10 W en
een ruststroom van 50 mA. De luidspreker heeft een impedantie van 5 Q
Bv = 5000 G. B max = 3000 G. f = 250 Hz.
Oplossing: E=yWXZ=V 25000 = 160 V
n, : n2 = V Ri : R2 =V 2500 : 10 = 16:1
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160 X 108
= 725 w.
4,44 X 5000 X Q X 250
725
1,2 = T6 = 45 w.
Het aantal A.W. van deze transformator bedraagt:
I X n = 0,05 X 725 = 36,25 A.W. dus de luchtspleet:
I X n _ 36,25
= 0,01 cm = 0,1 mm, zodat we
\ 0,8 X B
4000
stootvoegen moeten maken van 0,05 mm.
1
Voor een spoellengte van tweemaal de kerndikte = 4 cm en een
spoelhoogte van 1,5 cm, vinden we:
ni

E X 108
4,44 X B X Q X f

di

d2 —

1/b_X H
'

n

X 7,5
= V 0,4 = 0,6 mm
725
40 X 7,5
= V 6,6 = 2,5 mm

1//40
i

v-VL-'j „

Opgaven:
1. Bepaal de wikkelverhouding, het aantal wikkelingen, de stootvoeg
en de draaddikte van een Iuidsprekertransformator, die volbelast
moet werken achter een 18 W eindpenthode. De afgegeven energie
bedraagt 8,8 W en de gunstigste aanpassing 22 kü (kerndoorsnede = 6 cm2).
2. Doe hetzelfde bij een buis met de volgende gegevens: afgegeven
vermogen =12 W, anodestroom = 45 mA, kerndoorsnede 5 cm2.

Ru = 12 ka.
3. Ook voor de volgende gegevens van de eindbuis: afgegeven ver
mogen 25 W, anodestroom 70 mA. Ru = 4 ka.
4. Bereken een transformator zonder stootvoeg (zoals in de aanvang
van deze les is geschied) voor een eindbuis van 6 W nuttig ver
mogen, 15000 uitw. weerstand en 60 mA anodestroom.
5. Doe nu hetzelfde met stootvoeg.
RESONANTIE.
Wanneer de inductieve en capacitatieve spanningen in een afstemketen even groot zijn, ondervindt de stroom de minste tegenstand; dit
heet resonantie. Bij resonantie is dus Ez = Ec en daar:
I
Ez = I X L X 2 TT X f en . Ec =
volgt na geC X 2tt X f
lijkstelling en deling door I:
L X 2tt X f = C X 2tt X f (formule van Thomson).
In een keten met vaste capaciteit en zelfinductie ontstaat slechts reso-

381
nantie bij één frequentie en deze kan men bepalen door de formule
van Thomson te herleiden tot:
1
1
f2 =
Of f =
(2 7r)2 X L X C
2 7T V L X C
De voortplantingssnelheid van de radiotrillingen = frequentie X golf
lengte of v = f X A = 3 X 108 m/sec, waaruit volgt:
3 X 108
1
f
2 TT X V L X 4C
3 X 10» x 2 TT V’L X C =
18,84 X VLXCX 108 (m)
waarin L in H en C in F. Drukt men L in /x H en C in pF uit, dan
moet de waarde onder het wortelteken met 10"1S worden vermenigvul
digd en de gehele formule met de wortel daaruit nl. 10~9; de vermenig
vuldiging hiervan met de factor 10s geeft 0,1, zodat de formule wordt:
A = 1,884 X VL X CT
Voorbeeld: Hoe groot is de golflengte van een h f stroom met een
frequentie van 100 000 Hz?
3 X 10»
v
=* 3000 m.
Oplossing:
A
f
100 000
Voorbeeld: Bij welke golflengte ontstaat er resonantie in een keten met
een condensator van 400 pF en een spoel van 200 /xH ?
Oplossing:

A = 1,884 yL X C = 1,884 X V400 X 200 = 534 m.

Voorbeeld: Op welke waarde moet men een condensator instellen,
om met een spoel van 600 /xH resonantie te krijgen op een golflengte
van 1200 m?
X2
Uit A = 1,884 X yL X C volgt L X C =
Oplossing:
1,8842
X2
12002
f= 676 pF.
en
C =
1,8842 X L
1,8842 X 6QÖ
Voorbeeld: Bij welke frequentie heeft een radio-ontvangtoestel reso
nantie, als de afstemspoel een waarde van 1200 jaH bezit eri de afstemcondensator wordt ingesteld op 340 pF?
1
= ; voor L in /xH en C
Oplossing:
f =
2 TT X yL X C
109
:?=' 255000 Hz = 255 kHz.
in pF wordt de formule:
6,28 X y 1200 X 340
Opgaven:
1. Bepaal de frequentie, waarbij een afstemkring resoneert, als zij
op een golflengte van 245 m is ingesteld.

!
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2. De eerste afstemkring van een ontvangtoestel bestaat uit een spoel
met. een zelfinductie van 350/xH. Wanneer men de afstemcondensator op 125 pF instelt, bij welke golflengte resoneert deze keten
dan?
3. Op welke waarde heeft men de afstemcondensator van een afstem
kring met een spoel van 550 /xH'ingesteld, als de zender met 450 m
golflengte wordt ontvangen?
4. Welke zelfinductie moet een afstemspoel bezitten voor een golflengtebereik van 550 m met een afstemcondensator van 0—500 pF?
5. Een spoeldeel van een afstemketen uit een radio-ontvanger dient
voor de langegolfontvangst. Als de maximale waarde van de af
stemcondensator 450 pF bedraagt, bepaal dan de zelfinductie van
de spoel.
6. Bepaal de golflengte bij afstemming op een frequentie van 80 000,
resp. 5000 000, 450 000 en 1000 000 Hz. Geef ook de waarden in
kHz aan.
7. Een ontvangketen bestaat behalve uit een vaste condensator van
400 pF uit een regelbare spoel. Op welke waarde moet men de
regelbare spoel instellen voor ontvangst van 1500 m golflengte?
8. Een antenne-afstemkring bestaat uit een afstemspoel van 250 /xH
en een afstemcondensator van 50—500 pF. Welk golflengtebereik
heeft deze keten? Welk bereik met een antennecapaciteit van
250 pF ?
9. Bereken de stroomsterkte in een keten, bestaande uit een spoel van
1500 /xH en een condensator van 750 pF bij een spanning van
50 mV (f = 150 kHz).
10. Een afstemkring met een afstemcondensator van 0—300 pF moet
een golflengtebereik van 400 m hebben. Bereken de waarde van
de afstemspoel.
ZELFINDUCTIE VAN SOLENOÏDEN.
(h f spoelen)
Het berekenen van de zelfinductie is bij spoelen zonder kern van zacht
staal niet mogelijk volgens de formule op blz. 358. Lengte en doorsnede
van het magnetische veld zijn nl. niet te bepalen. De zelfinductie van
dergelijke spoelen wordt met de proefondervindelijk bepaalde (empiLq X w- X D
rische) formule: L berekend, waarin D de buitendia1000
meter van de spoel voorstelt en L0 een factor is, al naar de
verhouding der spoelafmetingen. De waarde van L0 is in onderstaande
tabel gegeven; t is de wikkelhoogte, b de breedte van de spoel (L in /xH
en D in cm).
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b/D — 0,000
0,0
0,1
17,46
t/D 0,2
11,51
0,3
7,82
0,4
5,26
0,5
3,48

0,125
18,68
12,92
9,10
6,30
4,27
2,82

0,250
14,43
10,52
7,58
5,31
3.59
2,37

0,375
12,02
8,93
6,49
4,57
3,08
2,03

0,500
10,37
7,78
5.68
4,00
2,69
1,78

’-'e eerste regel der waarden voor L0, waarvoor t/D = 0,0, geldt voor
een vlakke cilinderspoel, terwijl in de eerste kolom de gegevens staan
voor een vlakke schijfspoel b.v. een basket (letterlijk mandbodem); dan
is b/D = 0,000.
In de tabel kunnen we zien, dat de zelfinductie van een smalle éénlaagsspoel het grootst is en dat de waarde van L0 kleiner wordt, naar
mate die van b en t in verhouding tot D toenemen.
Voorbeeld: Hoeveel windingen moet een cilinderspoeltje van 2 cm
breedte en 4 cm middellijn hebben voor een zelfinductie van 500 /xH?
Oplossing: b/D = 2/4 = 0,5. t/D = 0,0 (éénlaagsspoel) dus:
L0 X w2 X D
L0 = 10,37. Uit L =
volgt:
1000 X L
w- =
L0XD

1000
JTm
xTL _ r/1000 X 500
en w
rL0xTT - y 10.37 X 4
\/l 2000 = ± 110 w.

Opgaven:

t

1. Hoeveel windingen moet een spoel van 1400/xH bezitten, als de
uitwendige diameter 6 cm, de spoelhoogte 1 cm en de spoelbreedte
3 cm bedraagt?
2. Een spoel bevat 185 w, de uitwendige middellijn is 4 cm, de wikkelhoogte 0,5 cm en de spoelbreedte 2,5 cm. Bereken de zelfinductie.
3. Een h.f. smoorspoel moet een inductie van 3 mH bezitten en be
staat uit 4 in serie geschakelde spoeldelen elk met een breedte
van 8 mm, een wikkelhoogte van 5 mm, alles gewikkeld op een
pertinaxbuisje met 2 cm diameter. Als de totale zelfinductie gelijk
is aan de som der afzonderlijke inducties, bereken dan de uitwendige
spoeldiameter, b/D, t/D, L0 en de totale zelfinductie.
4. Bepaal het aantal windingen van een zelfinductiespoel met een uit
wendige middellijn van 3,5 cm, een wikkelbreedte van 1 cm en
een wikkelhoogte van 0,4 cm, als de zelfinductie 800 juH moet be
dragen.
5. Van een éénlaagsspoel is de diameter 4 cm, de spoelbreedte 1,5 cm
en de inductie 1850yxH. Bereken het aantal windingen en draaddikte.

I

384
STAALPOEDERKERNSPOELEN.
De velddoorsnede en de veldlengte zijn bij mantelspoelen vrij nauw
keurig te bepalen, zodat de zelfinductie volgens de formule op blad
zijde 358 kan worden berekend. De permeabiliteit is echter gering,
b.v. [x = 5 a 10. Bij spoelen volgens fig. 313, bladzijde 143 is er
luchtruimte tussen de polen doch de veldlengte hiervan is slechts klein.
Voorbeeld: Van een mantelspoel is de veldlengte 8 cm en de kerndoorsnede £ cm2, /x = 8. Bereken de zelfinductie, als het aantal win
dingen 40 is.
w2 X /x X Q
Oplossing: L = 1,25 X
X 10-s =
1
1600 X 8 X i
1,25 X
X 10-s = 500 X 10-s H = 5/xH.
8
Voorbeeld: Een staalpoederkernspoel heeft een kerndoorsnede van
1 cm2, de veldlengte in de lucht is 2 cm en de velddoorsnede aldaar
4 cm2; als de zelfinductie 300 /aH moet zijn, bepaal dan het windingstal.
Oplossing: Op bladzijde 358 was de formule voor de zelfinductie
reeds herleid tot: w =

LX1X10S
/300 X 10-s x 2 X 10»
1,25 X 4
1,25 X Q
VÏ2ÖÖÖ“= ± llOw.

1

Opgaven:
1. Bepaal de zelfinductiecoëfficiënt van een mantelkernspoel, als de
kerndoorsnede 0,6 cm2, de veldlengte 5 cm, het windingstal 15 en
fi = 6 is.
2. Hoe groot is de zelfinductie van een staalpoederkernspoel, als de
doorsnede over de krachtlijnen in de lucht 6 cm2, de veldlengte
1,5 cm, de permeabiliteit = 8 en w = 80 is?
3. Van een mantelkernspoel is n = 4, w = 12, Q = 6 cm2 en 1 =
10 cm. Bereken de zelfinductie van deze spoel.
4. Hoeveel windingen moet ge wikkelen op een spoel volgens fig.
299 met een zelfinductie van 1650 /aH als de veldlengte 2,5 cm en
de doorsnede 6 cm2 is?
5. Gevraagd wordt het windingstal van een mantelkernspoel te bere
kenen bij de volgende gegevens: L = 3000 /aH. Q = 0,4 cm2, 1 =
9 cm en
= 7.
DE WETTEN VAN KIRCHHOFF.
Bij parallelschakelen vonden we:
Totale stroom is gelijk aan de som der takof:
•stromen
= X i.
(eerste wet van Kirchhoff.)
I = ii + h + h +
{het teken X — sigma — duidt de som der termen aan).
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In het hoofdstuk „Serieschakelen” werd aangetoond:
De totale spanning is gelijk aan de som der spanningsverliezen in de
serieweerstanden, dus:
E — ei 4~ e2 4- e3 +
= Se.
en omdat
e4 = I X rlf e2 = I X r2, enz. kunnen we ook schrijven:
E — I X
+ I X r2 t
= 2I X r
of in woorden:
De emk in een keten is gel ij k aan de som der pro
ducten van stroomsterkte en serieweerstanden
(tweede wet van Kirchhoff).
De tweede wet van Kirchhoff wordt meestal gebruikt in de gemengde
schakeling (serie-parallelschakeling) en de formule daarvoor is als
volgt te bepalen:
Voor de schakeling, fig. 640, denken we ons een vervangingsschema,
fig. 639 in de plaats, waarbij dus:
1
1
1
en I = i1 4- i2.
Ru
r3
r4
De wet van Kirchhoff is voor de beide afzonderlijke ketens zeer een
voudig nl.:
Ei = ii X rt + it X r4 en:
E2 — i2 X r2 + i2 X Tg
Volgen we de bovenste keten (der 2 parallelgeschakelde elementen)
in eenzelfde richting dan zijn de e m k’n tegengesteld aan elkaar. We
trekken dus de beide formules van elkaar af en vinden:
Et — Eo = i4 X r4 + ix X r4 — i2 X r2 — i2 X r3
De weerstanden r3 en r4 moeten in werkelijkheid worden parallelgeschakeld, zodat ze op hetzelfde spanningsverschil ek zijn aange
sloten en:
ek = i2 X- r3 = ij X r4.
In de formule vallen dus de 2e en 4e term tegen elkaar weg en
deze wordt:
E4 — E2 = i4 X r4 — i2 X r2.
Voor de buitenste keten in figuur 640 geldt:
E4 = evi + ek = i4 X r4 + I X R
De beide formules luiden in woorden:
In een gemengde schakeling is voor elke enkel
voudige keten de som der em k’n gel ij k aan de
som der producten van stroomsterkte en weer
stand.
Diks. Radiotechniek — 4e dr.

25
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Voorbeeld: Twee elementen met
e m k: E ï = M V en Eo = 1,3 V,
inwendige weerstanden rt = 0,5 Q
en r2 = 1 O zijn parallel aangesloten
op een uitwendige weerstand R —
j
9 Q (fig. 640). Bereken takstromen,
totale stroom en klemspanning.
Oplossing: Voor de bovenste
R
keten is:
i2 X r2 — Ex — Eo of:
«k
i
1
IK
I: 0,5 ij ± i2 — 0,1. Het teken
Fig. 639.
Fig. 640.
van ix zal afhangen van de stroom
richting in het tweede element. Als dit stroom afgeeft (i2 is tegen
gesteld aan ij) krijgt i2 een negatief teken.
Ci fH

'i

>1

Siïï1-

In de buitenste tak is:
ix X rx + I X R = ii X ^ + (it + i2) X R =
ix X (R + rx) + i2 X R = E1

of:

II:
9,5 ij + 9i2 = 1,4
19 X I: f 9,5 it — 19 i2 = 1,9
-P 28 i2 = —0,5
0,5
h
28

1
^ A
56
1
33
A.
uit 0,5 ii 4- i2 =
volgt i1 = 2 X (0,1 + —-) =
56
140
1
33
Ck — I X Ru — (—r -JX 9 = 2,28 V wat niet juist kan zijn!
56
140
De stroom in het tweede element is dus tegengesteld aan de e m k en
i2 moet in formule I het + teken krijgen:
9.5 ix 4- 9 i2 = 1,4
II:
9.5 ij. + 19 i2 = 1,9
19 X I:
— 10 i2 = —0,5
—0,5
= 0,05 A
l2
— 10
ii = 2 (0,1 — i2) = 2 X 0,05 = 0,1 A.
Verder is: ek = I X R = (it + i2) X R = 0,15 X 9 = 1,35 V
ek = Ex — ii X rx = 1,4 — 0,1 X 0,5
= 1,35 V
= 1,35 V
ek = E2 + i2 X ri = 1,3 + 0,05 X 1
ONTLAADTIJD (R.C. tijd) VAN EEN CONDENSATOR.
Een condensator wordt op een gelijkspanning aangesloten en daarna-,
over een weerstand of voltmeter ontladen. Ontlaadstroom en conden-
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satorspanning zullen eerst snel, daarna langzamer en tenslotte zeer
langzaam dalen. Bij de maximale spanning:
Em =

, is de ontlaadstroom:
C
F
Q
R
CX R
Na een zeer klein tijdsdeel At is de lading met een eveneens zeer
kleine hoeveelheid:
Q
X At verminderd en is de spanning:
AQ = I X At =
C X R
Q
Q C X Rr X At
At
Q—AQ
Q
Ei
(1
C X R) =
C
C
c
At
Em (1 - C X R )•
Deze spanning zal na eenzelfde tijdsverloop At weer in dezelfde
verhouding afnemen, dus:
At
At
)2 en verder:
) = Em (1 —
E2 - E1 (1 —
C
X R
C X R
At
enz.
Es = Em (1
C X R )3>
n—
We verdelen nu de gehele ontlaadtijd in een oneindig aantal
t
zeer kleine tijdsdelen At, zodat: At = —. De spanning na t sec.
(n tijdsdelen) zal dus zijn:
t
En —• Em (1 nX CX R '
We geven de machtsterm de eenvoudiger vorm:
1
waarbij dus:

u +-)•

I

nX CX R
en:
t
De formule wordt dan:
a

1

(1 +

a X t
CX R

t
R XC

1

1
De term (1 4- —~)
10

n

wordt voor a = 10:
a = 20:

= 2,594,
(1+ T7r)
10
n + _L)2o = 2,653,
'
20;
J__\4o = 2,684
(1 + 40 ;

a = 40:
en

a

80:

bedraagt.
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1

(1 +M>

80

1
(1 + — )a
a

— 2,7

(voor a — oneindig wordt:

= 2,718 ....

)

Wanneer t = R X C gaat:
Eq = Era

j(l +

t

j ~ W = Em X 2,7

t

Rxc _

t

1
Rxc
Em X (--)
1
En = —
27 F

over in:

d.w.z., dat de condensator zich in een tijd

1
deel
2,7
van de maximale spanning ontlaadt. Men noemt de tijd R X C de R.C.
tijd van de condensator.

gelijk aan het product van weerstand en capaciteit tot het

Voorbeeld: Van' een keten is de capaciteit 20 000 pF; de parallel op
de condensator aangesloten weerstand heeft een waarde van 40 000 O.
= 40 kfi? Bepaal de R.C. tijd.
Oplossing: t = R X C = 40 X 103 X 20 000 X 10“i2 =

8 X 105 X 10-9 = 8 X io-4 = o,0008 sec.
Voorbeeld: Welke weerstand mag men op een condensator van 4 /xF
aansluiten, opdat deze zich in 1/100 sec tot ± 0,37 van de maximale
spanning ontlaadt?
Oplossing: Uit t = R X C volgt:
0,01
104
R = -L= 2500 n.
C
4X10-6
4
Voorbeeld: Welke capaciteit moet een condensator bezi.titen, die
met een weerstand van 10 000 fi is parallelgeschakeld, als de R.C. tijd
0,005 sec mag bedragen en hoeveel is de min. spanning als Em = 295 V.
Oplossing: Uit t = R X C volgt:
_t = 0,005
F = 5 X 10-7 = 0,5 ixF
C =
R
10 000
Emin = 0,37 X E max = 0,37 X 295 = 109 V.
Opgaven:
1. Bepaal de R.C. tijd van een condensator, die een capaciteit heeft
van 300 pF, als parallel op deze een weerstand van 2 Mfi is aan
gesloten.
2. Welke weerstand mag men aansluiten op een condensator van

:

i
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1
15000 pF, als de R.C. tijd ^-qqq sec ma9 bedragen; hoe groot
moet de weerstand zijn voor een R.C. tijd van
groot als de condensator na 0,00005 sec tot E,ii i n

1
sec. en hoe
1500
1
= - X E mox onte

laden mag zijn?
3. Bereken de waarde van een condensator, die parallelgeschakeld is
met een weerstand van 80 000 Q, als de R.C. tijd 0,0004 sec be
draagt; idem voor een weerstand van 650 000 Q bij een R.C. tijd
van 0,00013 sec.
4. Bepaal de R.C. tijd voor de volgende parallelgeschakelde conden
satoren en weerstanden:
3 ixF,
R = 1500
Q
1. C =
R =
1 Ma
2. C =
550 pF,
R =
24
kQ
3. C = 12000 pF,
4. C = 0,006 fxF,
R=
120
kQ
5. C = 6500 pF,
R =
0,5 Mq
5. Als de R.C. tijd van een condensator 0,002 sec mag bedragen, be
reken dan de parallelweerstanden voor de volgende capaciteiten:
b. 8500 pF,
c. 0,0035 mF,
a. 1,5 /xF,
d. 0,5 /xF
en
e. 1000 pF.
Maak dezelfde berekening voor een R.C. tijd van 0,006 sec en
voor een van 0,0008 sec.
Voorbeeld: Een luidspreker met een schijnbare weerstand van 10 kQ
moet, ter onderdrukking van de hogere frequenties, met een condensator
worden geshunt. Bereken de capaciteit van de luidsprekercondensator
voor onderdrukking van frequenties boven 5000 Hz.
Oplossing: Nemen we aan dat de condensator in x/2 periode = 0,0001
sec = 10-4 Sec tot het-J-f deel moet zijn ontladen, dan is:
t __ 10-4
= 10-s F =‘10-s X 10i2
C =4en
R.C. = t = 104R
104
104 PF = 10 000 pF.
Opgaven:
1. Bereken een variabele roostercondensator voor een eindbuis, parallel aan de roosterweerstand van 0,75 Mq, ter onderdrukking
van de frequenties van 10 000 Hz.
Welke frequenties worden onderdrukt bij instelling op 500 pF?
2. Bereken een seriefilter voor een gramofoonopnemer ter onder
drukking van de frequenties boven 4000 Hz., bestaande uit een
condensator, parallel met een weerstand. .Kies de condensator
500—400—300 pF.
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3. Welke condensator moet men aan een volumeregelaar van 0,5 Mn
parallelschakelen om frequenties van 3500 Hz te onderdrukken?
4. Bereken een luidsprekercondensator ter onderdrukking van de
frequenties boven 6500 Hz bij een luidsprekerimpedantie van
4000 o.
5. Een luidsprekercondensator van lOOOOpF is in serie geschakeld
met een regelbare weerstand van 0—50 kf>. De luidsprekerimpe
dantie bedraagt lOkfi. Bepaal de frequenties, die worden onder
drukt voor 6 regelmatig verdeelde standen van de serieweerstand.
(Reken steeds het ingeschakelde weerstandsdeel bij de luidsprekerweerstand).
SUPERHETERODYNES.
Bij golflengtetransformatie is de middelfrequentie — fm — gelijk aan
het verschil van de zenderfrequentie — fz — en de oscillatorfrequentie
- fo —.
fm =
fo
fz =

fz — fo resp.
fz
fm resp.
fo + fm resp.

tm

= f0 — fz, waaruit volgt:

fo = f/. + fm en:
fz
fo
fm*
In het eerste geval is de oscillatorfrequentie kleiner dan de zender
frequentie; meestal maakt men f0 groter (>) dan fz.

Voorbeeld: Een super heeft een m f van 450 kHz. Bepaal de oscillatorfrequenties, wanneer wordt afgestemd op zenders met een frequen
tie van 1200, resp. 1050, 925 en 650 kHz f0 groter is dan fz.
Oplossing.

Ie.
2e.
3e.
4e.

f0 =
f0 =
f0=
f0=

fz +-fm
fz -f- fm
f, + f,„
fz 4- fm

= 1200 + 450 =
= 1050 + 450 =
= 925 4- 450 =
= 650 4- 450 =

1650 kHz.
1500 kHz.
1375 kHz.
1100 kHz.

De bijbehorende golflengten worden berekend met de formule:
voortplantingssnelheid
v
golflengte =
of A
frequentie
f
3 X 105
3 X 105
= 181.82 m
= 250 m Xn = le. Az =
1200
1650
3 X 105 = 285,7 m
1050
3 X 105
= 324,3 m
3e. A* =
925
3 X 105
= 461,5 m
4e. Az =
650
2e. Az =

3 X 108
= 200 m
1500
3 X 108
= 218,2 m
A0 =
1375
3 X 108 = 272,7 m
A0 =
1100
Ac =
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Opgaven:
1. Bekeken de oscillatorfrequenties en de golflengten van een super
met een middelfrequentie van 650 kHz, als op de volgende zenders
wordt afgestemd: le. 350 m: 2e. 425 m en 3e. 1500 m. Bepaal
eerst de zenderfrequenties, daarna de oscillatorfrequenties en ten
slotte de oscillatorgolflengten. Bereken ook de golflengte van de
middelfrequentie (f0 > fz).
2. Als een super wordt afgestemd op een zender met 375 m golflengte,
is de oscillatorkring op 250 m ingesteld; bepaal de mf (f0 > fz).
3. Een super heeft een mf van 125kHz. Bereken de oscillatbrfrequentie en de golflengten bij de volgende zenderfrequenties:
fz = 10 000 kHz, fz = 1500 kHz, fz = 800 kHz en
fz = 200 kHz, le als f0 > fz, 2e als f0 < f2 (< = kleiner).
4. Wanneer een kg voorzetapparaat werkt met een mf van 185 m,
bepaal dan de frequentie van de oscillatorketen als op een zender
met 42 m golflengte is afgestemd (le als f0 > fz, 2e als f0 < fz)
5. De afstemkring van een voorzetapparaat is op 25 m golflengte in
gesteld. De oscillator wekt dan een frequentie op van 12500 kHz.
Bereken de m f en de golflengte hiervan.
DE SPIEGELFREQUENTIES.
De middelfrequentie van een super is het verschil van de zender
en de oscillatorfrequentie, er zijn dus steeds twee zenderfrequenties die
met de oscillatorfrequentie dezelfde m f geven, nl.:
fz = f0 — fm en fs = f0 + fm , wanneer f0 groter is dan fz en:
fz = f0 + fm en fs = f0 — fm, als f0 kleiner is dan fz.
De tweede frequentie — fs — heet de spiegelfrequentie van de eerste
(fz). Het is noodzakelijk, de voorselectie, d.i. de selectiviteit van de
eerste afstemkring, zó te maken, dat de spiegelfrequenties niet mede
worden ontvangen. Bij kortegolftoestellen wordt dikwijls de roosterkring van de mengbuis niet afgestemd, omdat men bij de kortegolfontvangst niet zoveel last heeft van de spiegelfrequenties. De z.g. golf
lengtebanden van de k g zenders liggen nl. t.o.v. elkaar zeer verspreid;
bovendien is de bandbreedte van elke zender (9 kHz) klein in ver
houding tot de zenderfrequentie.
Voorbeeld: Een super werkt met een middenfrequentie van 450 kHz.
Bepaal de spiegelfrequentie bij ontvangst op 400 m golflengte.
Oplossing: De ontvangstfrequentie bedraagt:
3 X 108 = 750 000 Hz = 750 kHz, de oscillatorfrequentie:
fz = ~~
400
Xz
f0 = fZ + fm = 750 + 400 = 1150 kHz en de spiegelfrequentie:
f. = fo + fm = 1150 + 400 = 1530 kHz.

I
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Voorbeeld: Bij ontvangst van een zender (A = 25 m) heeft men
last van de spiegelfrequenties van een andere zender. Bepaal hiervan
de golflengte, als de m f 1500 kHz bedraagt.
Oplossing: De ontvangstfrequentie is:
3 X 10S
12000 kHz. en de oscillatorfrequentie:
25
f0 = fz + fm = 12000 + 1500 = 13500 kHz.
De middelfrequentie ontstaat zowel door ontvangst van een zender,
waarvan de frequentie 1500 kHz groter, als door een waarvan de
frequentie 1500 kHz kleiner is dan de oscillatorfrequentie, dus:
f. = f0 + fm = 13500 + 1500 = 15000 kHz = 15 000 000 Hz.
De storende zender werkt dus op een golflengte van:
v
3 X 108 _ 9n
As = 17 ~ 15000 ÖÖ0
20 mOpgaven: (f0 > fz)
1. Welke spiegelfrequentie en golflengte ontvangt men bij een kg
voorzetapparaat met een m f van 460 kHz, wanneer dit op een
golflengte van 81 m is ingesteld?
2. Van een super ligt de spiegelfrequentie, bij ontvangst van 385 m
op een golflengte van 200 m. Hoe groot is de middelfrequentie in
dit toestel?
3. Vergelijk de spiegelfrequenties van een superheterodyne bij ont
vangst van b.v. 275 m golflengte en een m f van 420 kHz met een
super waarvan de m f 110 kHz bedraagt.
4. Een voorzetapparaat werkt met een m f van 250 kHz. Bereken de
spiegelfrequenties bij de ontvangst van zenders met 325, resp. 465,
800 en 1400 m golflengte.
5. Bij een k g super zonder voorselectie heeft men op 48 m golflengte
last van de spiegelfrequentie van een telegrafiezender: op welke
golflengte werkt deze als de m f 550 kHz bedraagt.
BEREKENING VAN OSCILLATORKRINGEN.
Voorbeeld: Op welke capaciteit moet de oscillatorcondensator van
een super zijn ingesteld bij ontvangst van een golflengte van 666 m.
De m f bedraagt 150 kHz, de zelfinductie van de oscillatorspoel 200 /nH.
Oplossing: Bij 666 m golflengte is de frequentie:
3 X 103
= 450 000 Hz = 450 kHz.
666
A«
De oscillatorfrequentie is dus in de meeste gevallen:
fo = fz + fm = 450 + 150 = 600 kHz.
De capaciteit van de oscillatorkring kunnen we berekenen door de
formule van Thomson (bladz. 381):

f, = 4-
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2 TT X L X f =

1

2-XCXf

te herleiden tot:

10i2
1
(F) = ('6,28)2 X L X f2 pF.
(2~)2 X L X f2
Hierin mogen we de zelfinductie aangeven in /tH en de frequentie in
kHz, want /;. betekent 10~G en k2 (kilo2) = 103 X 103
IOC. Stelt
men 6,282 = 40, dan volgt:

C = —

C =

1012

40 X L X f2

1012

105

- = 347 pF.
288

40 X 200 X 6002

Voorbeeld: Bereken de capaciteit voor vijf regelmatig verdeelde stan
den in het middengolfgebied van de oscillatorcondensator van een
mengtrap. De condensator is gekoppeld met een golflengtelineaire con
densator in normale schakeling. De m f is 300 kHz; de generatorspoel
heeft een waarde van 150 /.<.H.
Oplossing. In het middengolfgebied, gerekend van 200—600 m, zijn
de standen van de le afstemkring op
= 200 m, A2 = 300 m,
A3 = 400 m, A4 = 500 in en A5 = 600 m;. de bijbehorende frequenties
zijn:
3 X 10S
v
= 1500 000 Hz = 1500 kHz.
*.i =
200
A,
3 X 108
v
= 1000 000 Hz = 1000 kHz.
*z2 —
Ao

£=3 *~

v
^3
V

*z4

*z5 —

A4
v
^5

300
3 X 108
400
3 X 108

500
3 X 10S
600

750 000 Hz =

750 kHz.

600 000 Hz =

600 kHz.

500 000 Hz =

500 kHz.

De generatorfrequenties zijn:
foi = f,14- fm = 1500 4- 300 = 1800 kHz.
f0o = f,o+ fm = 1000 4- 300 = 1300 kHz.
fo3 = f,3+ fm = 750 4- 300 = 1050 kHz.
*o4 = *z44- fm = 600 4- 300 = 900 kHz.
*o5 = *z54" fm = 500 4- 300 = 800 kHz.
en de capaciteitsinstellingen van de oscillatorketen:
Ci

c2 =“

1012

40XLXfor
ÏO*2

40XLXfo22
1012

C3 = 40XLXfo32

tt

1012

_ 40 X 150 X 18002
1012
40 X 50 X 13002
10'2
40 X 150 X 1000*

10G
51 pF
6 X18105
= 100 pF
6 X 132
105
= 151 pF
6X10,52
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1012

1012
105
= 206 pF
40 X 150 X 9002
6 X92
1012
10'2
105
C5 =
= 260 pF
40XLXfo52
40 X 150 X 8002
6 X 82
Bij toepassing van frequentie-lineaire afstemcondensatoren in de
roosterkring van de versterkerbuis- dient men er rekening mede te hou
den dat de verschillende standen regelmatig over de frequenties van
het golflengtegebied moeten worden verdeeld.

c4 =

40XLXfo42

Opgaven;
1. Bepaal de capaciteitswaarde van een oscillatorketen van een super
bij het afstemmen van de roosterkring op 1450 m golflengte, als
de generatorspoel een zelfinductiecoëfficiënt van 2000 /xH heeft en
de m f 200 kHz bedraagt.
2. Bereken de capaciteitsinstelling voor zeven regelmatig verdeelde
standen van de generatorcondensator die met de golflengtelineaire afstemcondensator van de roosterkring is gekoppeld en wel
over het lange-golfgebied (1200—1800 m). De generatorspoel heeft
een zelfinductie van 1500 yuH; de m f bedraagt 460 kHz.
3. Welke zelfinductiecoëfficiënt moet de oscillatorspoel hebben voor
ontvangst van een zender met 430 m golflengte, als daarvoor de
condensator van de generatorkring moet worden ingesteld op
350 pF en de m f 485 kHz,is?
4. De condensator van een oscillatorketen bevindt zich met de fre
quentie-lineaire afstemcondensator op één as. Bereken de capaci
teitswaarde van eerstgenoemde condensator en wel voor vier
standen, regelmatig verdeeld in het miadengolfgebied (250—550 m).
De oscillatorspoel heeft een waarde van 185 /xH, de m f is 120 kHz.
5. Om een zender te ontvangen, die op een golflengte van 24 m werkt,
moet men de condensator van de generatorkring instellen op 300 pF.
De super werkt met een middelfrequentie van 425 kHz. Bepaal de
zelfinductiecoëfficiënt van de generatorspoel. Bij welke capaci
teitsinstelling wordt een zender ontvangen, werkende op 19,8 m
golflengte?
PLAATVORMVAN AFSTEMCONDENSATOREN.
In de radiotechniek worden (zie bladzijde 185 de fig. 385 en 387)
hoofdzakelijk twee condensatortypen toegepast nl.: in frequentie-lineaire
(rechtlijnige) en in golflengte-lineaire condensatoren.
Bij de eerste soort is de instelhoek evenredig met de frequentie en
1012

1
= k X — (waarin k het product is van
40 X L X f2
alle niet veranderlijke waarden), moet dus de ingestelde capaciteits
waarde omgekeerd evenredig zijn met het vierkant van de frequentie.
daar:

C =
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De laagste frequentie van een bepaalde golflengteband wordt ver
kregen bij de maximale instelhoek van de condensator (of enige graden
lager); de hoogste frequentie bij de minimale instelhoek. De capaciteiten
zijn dan resp. C max en C minVoor de middengolf is fmln = 500 kHz en fmax = 1500 kHz.
Willen we de totale instelhoek zo verdelen dat de frequenties van
1500, 1300, 1100, 900, 700 en 500 kHz hierover regelmatig verdeeld
komen te liggen, dan moeten de verhoudingen tot de maximale capa
citeit:

(Ij)2, (f)2> (g)2, (ff)2, (f3Y, en (A)2 zijn
Als de maximale capaciteit C6

500 pF bedraagt, wordt:

c5 = ( j-)i X 500 = 250 PF
C4

= {1
' 9

)2 X 500 = 154 pF

C3 - ( 5-)= X 500 = 104 pF
C2 = (1 ) 2 x 500 = 74 pF
Ci = (~)2 X 500 = 55 pF
15
Bij golflengte-lineaire condensatoren wordt de verdeling voor 5 stan
den van de middengolf: 200—300—400—500 en 600 m en hierbij is:
C = k X A.2;

als voor 600 m C5 = 500 pF moet zijn, worden de capaciteitsverhoudingen:

C4 = (j-)2X Cs
C3

;

= (

)2 x 500 = 347 pF

= (|)!XC5= ( -1)2 x 500 = 222 pF

-1)2 X 500 = 125 pF
6
Ci = (-1)2 X C5 = ( -1)2 X 500 = 55 pF

Co = (

1)- X c5

= (

Verdelen we de platen van een frequentie-lineaire condensator uit
het draaipunt in zes gelijke hoeken (fig. 641), dan moet de zesde sector
(06) van de gezamenlijke platen een capaciteit bezitten van 500—250 =
250 pF, de vijfde een capaciteit van 250—154 = 96 pF, de vierde 50 pF.
de derde 30 pF en de tweede 19 pF. In dezelfde verhouding
moet de eerste sector een capaciteit van 15 pF hebben; de rest van de
55 pF is te rekenen als nul- en trimmercapaciteit. Daar capaciteit en

'
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oppervlakte evenredig zijn, worden de oppervlakteverhoudingen der
sectoren:
250 : 96 : 50 : 30 : 19 : 15
Nemen we het oppervlak van een sector aan als dat van een gelijkbenige driehoek, dan is het gelijk aan de halve basis X de hoogte. Bij
gelijke tophoeken zijn basis en hoogte evenredig en is dus het sectoroppervlak evenredig met het vierkant van de hoogte (dit zijn de voerstralen naar de buitenkant van de plaat in het midden der sectoren).
De voerstralen zijn dus evenredig met de wortel uit de sectoroppervlakken; hun verhouding wordt:V25Ö": V967y507y 307yf9 7'y f5~=
± 15,8 : 9,8 : 7,05 : 5,48 : 4,35 : 3,88.

]—1a&u_Jïa&__ 1
88
5.46

I

15.**

--------- 1

Fig. 641.

Fig. 642.

In fig. 641 zijn de voerstralen op een vijfde van de ware grootte
uitgezet. Daar de vaste platen een cirkelvormige uitsparing om de as
der draaibare platen moeten hebben, wordt het werkzame oppervlak
van de platen met het uitsparingsoppervlak U0 verminderd en moeten
we de sectoren aan de buitenkant een overeenkomstig bedrag groter
maken. De plaatvorm wordt door de buitenste stippellijn aangegeven.
Bij de golflengte-lineaire condensatoren verdelen we de platen, eenvoudigheidshalve, in vijf gelijke hoeken (fig. 642). De capaciteiten der
sectoren worden nu resp.: 500 — 347 = 153 pF, 347 — 222 = 125 pF.
97 pF en 70 pF; in dezelfde verhouding moet de capaciteit van de eerste
sectoren 43 pF bedragen. De verhouding der sectoroppervlakken wordt:
153: 125:97:70:43
en die der voerstralen:
yi53 : y 125 : y97 : y70 : y43 =
12,35 : 11,2 : 9,8 : 8,4 : 6,55
Om de plaatvorm te vinden zetten we deze waarden voor de vijf
voerstralen b.v. weer uit op één vijfde van de ware grootte, zie fig. 642.
Ook hier geeft, de stippellijn de plaatvorm aan, die de condensator
moet hebben, tengevolge van de vermindering van het werkzame
oppervlak door de uitsparing in de vaste platen.

1
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Soms neemt men de platen cirkelvormig en plaatst de as excentrisch,
b.v. in de verhouding als op de tekening (6,55 : 12,35 = zb 1:2).
Opgaven:
1. Bereken en teken de plaatvorm van een golflengte-lineaire conden
sator (8 sectoren) voor een bereik van 1200 tot 1900 m.
2. Idem voor een frequentie-lineaire condensator 1100 — 2000 m
(7 standen).
3. Bepaal de plaatvorm van de oscillatorcondensator uit het voorbeeld
op bladzijde 295.
4. Construeer de vorm van een frequentie-lineaire condensator en de
capaciteitsinstellingen voor een golflengtebereik van 20 tot 50 m.
5. Idem voor een golflengte-lineaire condensator (zeven sectoren).
BANDSPREIDING.
De golflengten der korte-golfzenders zijn in z.g. golflengtebanden in
gedeeld. Onderstaande tabel geeft de golflengten, de frequenties en het
frequentieverschil in procenten.
11 m band 11,28—11,72 m = 25,60—26,60 MHz = 3,9% freq. verschil
13 ,
13,79—13,99 „ = 21,45—21,75
= 1.4%
17 ,
16,81—16,90 „ = 17,75—17,85
= 0,6%
20 ,
19,54—19,87 „ = 15,10—15,35
= 1.7%
25 ,
25,21—25,64 „ = 11,70—11,90
= 1,7%
30 ,
30,98—31,58 ,
= 2,1%
9,50— 9,70
40 ,
41,10—41,67 ,
7,20— 7,30
= 1,4%
50 ,
48,39—50
6,00— 6,20
= 3,3%
De normale afstemcondensatoren van 500 pF hebben een regelbereik
van 1 : 3,5, de nulcapaciteit, de capaciteit van de trimmer en de eigencapaciteit van de afstemspoel bedraagt dus gezamenlijk ± 140 pF. Men
kan er op de k g de zenders met golflengten van ± 16 tot ± 52 m mede
ontvangen.
De bandbreedte der zenders is, in verhouding tot de frequentie, zeer
klein en op een normale zenderschaal haast niet-zichtbaar. Het afstemmen
op k g zenders wordt daardoor uitermate moeilijk. Gebruikt men voor
elke k g band een afzonderlijke afstemspoel en stemt af met een regelcondensator, waarvan het regelbereik en de capaciteit gering zijn, dan
zullen de zenders, die in één golflengteband werken, veel meer over de
afstemschaal zijn verspreid. Deze methode heet bandspreiding.
De bandbreedte van elke zender is nu ook op de zenderschaal veel
breder, hetgeen het afstemmen zeer gemakkelijk maakt.
In toestellen met midden- en lange-golfbereik kan men, ter vermin
dering van de capaciteit, een vaste condensator — C3 — met de nor
male afstemcondensator — Ca — in serie schakelen.
De berekening van een seriecondensator — Cs —, nodig om de maxi-
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male afstemcapaciteit Cm = 500 pF te verlagen tot een waarde C max
100 pF is:
1
1
1
dus Cs = 125 pF
Cs
C max
Cm
100
500
500
Rekenen we de nul- en trimmercapaciteit op C0 = 75 pF dan wordt
de minimale capaciteit Cn,in:
1
1
1
1
1
8
375
= 47 pF;
CmI„
Co + C„
75 + 125
375 dus C m l n
8
het regelbereik is dus 47:125 = 1 : 2,6.
De eigencapaciteit bedraagt 140 — 75 = 65 pF, dus C max wordt
125 4- 65 = 190 pF en C mi n = 47 4- 65 = 112 pF, want de eigencapaciteit staat parallel aan de beide condensatoren in serie. Het regel
bereik is nu C mln : C max = 112 : 190 = 1 : 1,7.
We zien dat de eigencapaciteit in dit geval het regelbereik gunstiger
(kleiner) maakt. Het ligt voor de hand het regelbereik door een parallelcondensator nog meer te verkleinen. Voor een verhouding van:
Cmin : C max = 1 : 1,1 wordt in ons geval:

190 + Cp = 1,1 (112 + Cp)
0,1 Cp = 190 — 124
Cp = 10 X 66
Cm„, = 112 + 660
Cm„ = 190 4- 660

=
=
=
=
=

124 + 1,1 Cp
66 en
660 pF
772 pF
850 pF

dus:

(C min : C max = 772 : 850 = 1 : 1,1).
Met dergelijke grote capaciteiten zijn echter de resultaten op de
korte golven zeer slecht.
Nemen we de seriecondensator kleiner, b.v. 50 pF. dan worden de
capaciteiten van de serieketen:
C0 X C„ _ 75 X 50
= 30 pF en:
Cm in
C0 + Cs “ 75 4- 50
Cm X Cs
500 X 50
= 45pFi)
'—max
Cm 4- Cs ~ 500 4- 50
het regelbereik 35 : 45 = 1 : 1,5.
Voor het verkrijgen van een capaciteitsverhouding van 1 : 1,05 (d.i.
een frequentieverhouding van VI ; VI,05 = 1 : 1,022, dus 2,2 % fre
quentieverschil) vinden we voor de capaciteit parallel aan de regel
en seriecondensatorketen:
45 4- Cp = 1,05 (30 4- Cp) = 31,5 4- 1,05 Cp, dus:
0,05 Cp = 45 — 31,5 = 13,5 en:
Cp = 20 X 13,5 = 270 pF
Cm in = 30 4- 270 = 300 pF
Cmax = 45 4- 270 = 315 pF

c

(Cmin :

Cmax =

1
-1
.____
C2+ C,
1
1
') uie-Q- = c, + C2 voIgt G - C, X C2’

1 : 1,05).

dus G

G, X C2
Ci + C2
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Stellen we ons tevreden met een regelbereik van 1 : 1,1, dan wordt:
45 + Cp = 1.1 (30 + Cp) =33+1,1 Cp. of:
0,1 Cp = 45 — 33 = 12
Cp = 10 X 12 = 120 pF
Cmln = 30 + 120 = 150 pF
Cmax = 45 + 120 = 165 pF
(C mln :• C mas = 1 : 1,1).
We hadden de eigencapaciteit gesteld op 65 pF, zodat de parallel
te schakelen condensator in het le geval 270 — 65 = 215 pF en in het
2e geval 120 — 65 = 55 pF moet zijn. De eigencapaciteit der spoelen
is zeer verschillend: daarom moet men de juiste waarde van Cp proef
ondervindelijk bepalen.
De verbinding van de afstemspoelen aan de condensatoren geschiedt
door middel van een bankschakelaar en komt, behoudens de serie- en
parallelcondensatoren overeen met fig. 321, bladzijde 146.
De spoelen moeten ieder van een kleine trimmer zijn voorzien, wil
men de golflengte der banden nauwkeurig kunnen instellen.
De zelfinductie der spoelen kan voor b.v. de 30 m band (f = 10 MHz
= 10 000 kHz) als volgt worden berekend (stel C = 50 pF):
1012
10^2
102
L =
= 5 /xH.
40 X C X f2 ~ 40 X 50 X 10 0002
20
Bij een spoel met een diameter van 3 cm en 1,5 cm breedte is L0
(zie tabel bladzijde 285) ± 10 en:
, 1ÖÖÜJXJT
_ -i/l OOÖ X L
± 13 w.
n
l’ 10 X 3 = 10
L0 X D
We kunnen nu litze gebruiken met 1 mm diameter of gespatieerd
(met ruimte) wikkelen. De overige spoelen worden op dezelfde wijze
berekend. Voor de berekening der maximale en minimale golflengten
der banden kan men ook gebruik maken van de formule (afgeleid uit
die van Thomson):
A. = 1,884 \/LC (L in /xH, C = pF).
Het verdient aanbeveling bij supers met bandspreiding voorselectie
toe te passen. Door de ontvangst van de spiegelfrequenties heeft nl.
bandspreiding zonder voorselectie weinig zin.
Voor bandspreiding past men ook kleine regelcondensatoren, met af
zonderlijke schaal toe, die aan de normale condensator worden
parallel geschakeld. De laatste wordt dan ingesteld op de golfbanden
(zie tabel) b.v. door een palrad met groeven ter plaatse van de k g band.
Het mechanisme moet ter voorkoming van slijtage op de mg en lg
worden uitgeschakeld. Bij deze schakeling ondervindt men geen moei
lijkheden met het regelbereik. Immers is de nulcapaciteit van de bandspreidingscondensator b.v. 20 pF en moet de capaciteit voor de laagste
golflengte in de 30 m band (30,98 m) b.v. 360 pF bedragen, dan wordt
de afstemcondensator op 360 — 20 = 340 pF ingesteld. Om nu het
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regelbereik b.v. 5% te vergroten — dus 1—1,05 te maken — moet de
maximale capaciteit van beide condensatoren parallel, 1,05 X 350 =
378 pF bedragen. Het regelbereik van de bandspreidingscondensator
wordt dus 20 — 38 dF.
Ook kan men de waarde van de normale afstemcondensator met een
seriecondensator verkleinen en een (verliesvrije) condensator van
0—500 pF, voorzien van palrad en pijlknop, ter inschakeling van de
golflengtebanden, parallelschakelen.
Bij toestellen met drukknopafstemming kan men op de k g met 7 der
knoppen de afstemcondensatoren bedienen en met afzonderlijke con
densatoren of spoelen met regelbare zelfinductie (door verplaatsen van
de staalpoederkern) bandspreiding toepassen.
:
Opgaven:
1. Bereken van een condensator van 350 pF het regelbereik, als de
nulcapaciteit 35 pF en de eigencapaciteit van de kring 65 pF be
draagt. Bepaal ook de parallelcondensator, nodig om het regel
bereik tot 1 : 1,2 te verminderen, als de seriecondensator 70 pF
bedraagt.
2. Bepaal de zelfinducties voor de golflengtebanden (zie tabel blad
zijde 299) bij toepassing van een bandspreidingscondensator met
een regelbereik van 125—160 pF. (Neem van de berekening de
gemiddelde frequentie van de band en de gemiddelde capaciteit
van de regelcondensator).
3. Bij welke condensatorstanden van een 500 pF condensator wer
den de k g banden ontvangen als de 50 m band bij 480 pF wordt
ontvangen; de eigencapaciteit van de keten is 50 pF.
4. Bereken een stel oscillatorspoelen en afstemcondensatoren voor de
8 golflengtebanden. De condensatorcapaciteit van 60—525 pF door
een seriecondensator van 75 pF verkleinen en daarna een parallel
condensator berekenen, zodat het regelbereik 1 : 1,2 wordt. De
eigencapaciteit van de spoelen bedraagt 50 pF. De middelfrequentie
is 485 kHz (de oscillatorfrequentie groter dan de zenderfrequentie).
Bereken de zelfinducties naar de gemiddelde frequenties en capaciteitsinstelling.
5. Bij een kg ontvanger wordt de minimale golflengte van de 16 m
band ontvangen bij instelling van de condensator op 95 pF (C mln
60 pF; Cmax = 500 pF). Bepaal de zelfinductie van de afstemspoel
(reken de eigencapaciteit op 50 pF) en de condensatorinstelling
op de minimale golflengten van de overige banden bij toepassing
Van een bandspreidingscondensator met 15 pF nulcapaciteit. Bere
ken ook de maximale waarde van de bandspreidingscondensator
voor een regelbereik van 1 : 1.04.
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L F-VERSTERKER
MET EEN UITGANGSVERMOGEN VAN 500 W. i)
L f-versterkers in bioscopen, voor demonstraties in de buitenlucht
en in het bijzonder in radiocentralen, moeten een groot vermogen kun
nen afgeven. Bij radiocentralen zijn er vaak wel 1000 luidsprekers aangesloten op de versterkeruitgang. De versterker in de fig. 643, 644 en
645 heeft een nuttig vermogen van 500 W (bij weerstandsbelasting)
en is geschikt voor een net met een impedantie van 2 tot 6 O.
We zullen de werking van de versterker behandelen aan de hand
van het schema in fig. 643. In het vooraanzicht (fig. 644) en het
achteraanzicht (fig. 645) geven de bijschriften aan weerszijden van
de figuur de voornaamste details aan. Bij het lezen kan men zich door
de perspectivische afbeeldingen een voorstelling maken van deze on
derdelen en hun plaatsing in de versterker. De hoogte van de onderste
beide verdiepingen is in het achteraanzicht iets groter genomen dan
de werkelijkheid; bij een fotografie zou men nl. de achterste apparaten
op de figuur niet kunnen zien. Om dezelfde reden zijn in de voorversterker de oliecondensator, de afvlaksmoorspoel en de gloeistroomtransformator, alsmede in de voedingstrap van de eindversterker de
oliecondensator, de afvlaksmoorspoel- en de spanningscompensator
iets hoger getekend dan hun werkelijke plaats.
De voorversterker.
De voorversterkertrap bevat een penthode E F 6 (Ba) als eerste
versterkerbuis en een als triode geschakelde eindpenthode E L 3
(schermrooster doorverbonden met anode), nl. de tweede buis B2.
Deze trap heeft weerstandskoppeling. De dubbelpolige schakelaar St
met vijf standen voert in de tweede, resp. derde en vijfde stand het
signaal van de er mede corresponderende contactbussen aan de versterkeringang over een toonfilter. De regelweerstand (ra) van één ge
deelte van het filter (parallelfilter) leidt met het schuifcontact in de
onderste stand de stromen van hoge frequentie naar aarde af over de
condensator c, en bevordert de weergave van de lage frequenties.
Wanneer het schuifcontact volgens het schema bovenaan de weer
stand staat, vloeien juist de hoge frequenties het gemakkelijkst over
c-l en c2 naar de versterkertrap en worden dus de hoge tonen meer
doorgelaten dan de lage. Dit geschiedt ook door het seriefilter r3-c3,
nl.: schuifcontact aan de rechterzijde, condensator c3 laat de hoge
frequenties beter door dan de lage; schuifcontact aan de linkerkant:
de condensator is kortgesloten en de lage frequenties worden in de
zelfde mate doorgelaten als de hoge.
De weerstanden rx en r3 zijn gemonteerd op één as; op deze
intensieve toonregeling verkregen. In de vierde
manier wordt een
i\) Toen dit unnfdstuk
toegevoegd
aan op
de bld.
tekst,
hoofdstuK werd
w wQrden
gepiaatst
165.was de herdruk reeds
gezet en kon het niet meer
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stand van de schakelaar gaat de stroom van het tweede stel contactbussen direct naar de volumeregelaar r4 van de eerste versterkerbuis.
Ue vier ingangscontactbussen kunnen dienen bv. voor het aan
sluiten van de inkomende telefoonlijn van de radiocentrale (L), voor
gramofoonaansluiting (G), voor het aansluiten van een microfoon (M)
of voor de uitgangsketen van een radio-ontvanger (R). De condensator
cs tussen anode van de tweede voorversterkerbuis en aarde leidt tot
een bepaalde waarde de stromen van hoge frequenties af. De schake
laar sx schakelt in de eerste stand met s4 de voorversterker- en de
stuurtrap uit.
De stuurtrap.
De ingangstransformator Tx van de stuurtrap heeft een wikkelingsverhouding van 1 : 2 X 0,83 en ballastweerstanden r12, resp. r13 op de
secundaire zijde. De stuurhuizen B3 en B., (4624) hebben een anodedissipatie van maximaal 32 W elk. Het grote vermogen van de stuur
huizen is nodig om bij de belasting door de roosterstroom van de eindversterker nog behoorlijk constant signaal af te geven. Het grootste
gedeelte van het vermogen van de stuurtrap wordt dan ook gedissipeerd
in de ballastweerstanden r17 en r18.
In de roostertoevoerleidingen van de stuurhuizen zijn h f-smoorspoeltjes opgenomen, waaraan dempingsweerstanden zijn parallel ge
schakeld. De spoeltjes dienen om het h f-genereren van deze buizen
tegen te gaan. Ze bestaan uit ca. 50 windingen van emailledraad met
een dikte van 0,3 mm, gewikkeld om de weerstanden. De uiteinden
worden gesoldeerd aan de contacten of uitlopers van de weerstanden.
De uitgangstransformator van de stuurtrap T2 heeft op de primaire
wikkeling de aftakking om de beide stuurhuizen in balans schakelen,
de uiteinden van de secundaire wikkelingen zijn verbonden aan de
omschakelcontacten van de schakelaar s2. Met deze vierpolige tweewegomschakelaar in de bovenste stand dient de transformator als in
gangstransformator van de eindtrap. De stuurtrap kan echter ook
(b.v. ter controle) worden gebruikt als eindtrap en geeft dan een
vermogen af van ca. 35 W. Daartoe plaatst men de schakelaar in de
onderste stand. De secundaire wikkelingen zijn dan in serie gescha
keld en verbonden met de beide uitgangsklemmen boven de trans
formator in het schema. Omdat de versterking in de eindtrap betrek
kelijk gering is, kunnen de eindbuizen direct verhitte kathoden hebben
zonder dat er een bromtoon ontstaat. De uitgangstransformator van
de stuurtrap zet zelfs (zie hiervoor) de anodewisselspanningsvariaties
der buizen om in wisselspanningen van een lagere waarde dan de
eerstgenoemde. De grootste bromvrijheid wordt verkregen door de
juiste instelling van de bromcorrector r27, d.i. een potentiometer over
een der gloeidraadwikkelingen van de stuurtrap (zie in het schema,
,.gloeistroom stuurtrap ).
Diks, Radiotechniek — 4e dr.
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De eindversterkertrap.
De eindtrap kan naar believen werken met twee of vier buizen
(4643). Wanneer men met behulp van schakelaar s5 de gloeistroomtransformator van de twee rechterbuizen of van de twee linkerbuizen
uitschakelt, geeft de versterker een vermogen af van ten hoogste 300
W. In de eindversterkertrap zijn ook ballastweerstanden en h f smoorspoelen met dempingsweerstanden toegepast. De secundaire wikkeling
van de uitgangstransformator heeft een tweepolige omschakelaar met
c rie standen (s;!), de z.g. aanpassingsschakelaar. Daarmede kan de
uitgangsimpedantie worden ingesteld op de gunstigste waarde en wel:
gegevens van de uitgangsketen bij gebruik van:
stand 2 eindbuizen (uitg. verm. 300 W)
4 eindbuizen (uitg. verm. 500 W)
spanning stroomst. gunst, imped. spanning stroomst.
gunst, mmv
12

39 V

7,7 A

2,5

35 V

14,2 A

2

8

50 V

6

A

4

45 V

11,2 A

3

5

60 V

5

A

6

55 V

9,1 A

De wikkeling voor tegenkoppeling is verbonden met de potentiometer r21. Hiermede wordt een naar de omstandigheden kleiner of
groter gedeelte van de geinduceerde spanning overgedragen op de
weerstand rc, die in serie is geschakeld met de kathodeweerstand van
de eerste voorversterkerbuis.
De voedingsapparaten.
De gelijkrichter van de voorversterkertrap heeft een dubbelfasige
ventielbuis B0, afvlakcondensatorcn c12 en c13 en een afvlak&moorspoel 17. De anodespanning van de eerste voorversterkerbuis wordt
extra afgevlakt door een filter, bestaande uit de weerstanden r25 en r20
en de condensatoren c9 en c10. De verhouding van de spanningsdeler
r2a—r24 bepaalt de schermroosterspanning voor de E F 6; clt dient
voor de ontkoppeling.
De gloeistroom van de voorversterker- en stuurhuizen wordt ont
trokken aan een gemeenschappelijke gloeistroomtransformator (T5).
De linker secundaire wikkeling voedt de gloeidraden van de beide
voorversterkerbuizen; de beide wikkelingen rechts daarnaast, die
der stuurhuizen. Om de stuurtrap en daarmede de versterker vrij
te houden van „brom”, behoefde er slechts een potentiometer (r7) te
korden aangebracht over één van de gloeidraadwikkelingen.
De negatieve roosterspanning van de stuurtrap wordt verkregen
door een metaalgelijkrichter (Mg) in de schakeling van Gratz. Het
afvlakfilter bestaat uit de weerstand r31 en de electrolytische conden-
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Sc tor C14. De n.r.s. en daarmede de gelijke instelling van de anodestroom der stuurhuizen kan worden geregeld door de potentiometers
r,,, en r30, met behulp van de milliampèremeters tussen de middenaftakking van de gloeidraadwikkeling op T5, resp. het schuifcontact van de
potentiometer r27. De transformator Tc geeft de wisselspanning voor
de n.r.s. en bevat tevens de gloeistroomwikkeling van de ventielbuizen
voor de plaatspanning van de stuurtrap en een wikkeling voor het
thermische relais tx.
De gelijkrichter voor de anodespanning van de stuurtrap heeft twee
enkel-fasige gasgevulde gloeikathodebuizen (B10 en BX1) met parallelgeschakelde gloeidraden voor het verkrijgen van dubbelfasige gelijkrichting.
De gloeistroom van de eindtrap. Hiervoor zijn twee gloeistroomtransformatoren gebruikt en wel: T7 en Ts. Met de schakelaar s5 kunnen
we zowel de beide transformatoren, als de linker- of de rechter- in
schakelen om over te gaan van vier op twee eindbuizen. De smelt-1
veiligheden v2-5 beveiligen de eindbuizen tegen te hoge anodestroom
en zijn gemonteerd aan de negatieve kant van de anodeketen.
De gelijkrichter voor n.r.s. van de eindtrap is uitgevoerd met een
dubbelfasige gelijkrichtbuis B13. De spanning wordt constant gehouden
(gestabiliseerd) door een eindpenthode E L 6 (B12), die is geschakeld
als triode. De buis heeft de volle spanning van de gelijkrichter en het
rooster een zeer klein gedeelte ervan via de spanningsdeler r3C-37.
Zodra de spanning van de gelijkrichter afwijkt van de vereiste waarde,
zal dit ook het geval zijn met de roosterspanning van de E L 6. Bij
tc hoge spanning neemt de roosterspanning van de stabilisatorbuis
toe en de anodestroom eveneens. Daardoor wordt de gelijkrichter ster
ker belast en stijgt de anodespanning bijna niet boven de normale
waarde. Een daling van de totale spanning wordt tegengegaan door
het afnemen van de anodestroom in de E L 6. De n.r.s. van de eind-"
buizen blijft op deze manier vrijwel constemt. Waar in dit geval de n.r.s.
250 V bedraagt, heeft de schakeling voordeel boven de stabilisatie
r et neonbuizen, omdat deze voor een lagere spanning zijn geconstru
eerd. Volgens deze schakeling kan de n.r.s. op elke waarde worden
ingesteld.
Met het schuifcontact op r33 is de anodestroom der beide balans
trappen instelbaar op dezelfde waarde (afleesbaar op de meters tussen
de midden aftakking der gloeistroomtransformatoren en aarde).
De spanning wordt afgevlakt door de smoorspoel ls en de oliecondensator c15; opgemerkt zij, dat bij dit filter geen ingangscondensator
wordt gebruikt. Hierdoor wordt een meer constante gelijkspanning ver
kregen (wanneer de afgenomen gelijkstroom varieert), dan bij de ge
bruikelijke schakeling met ingangscondensator.
De stabilisatorbuis voorkomt ook een toeneming van de n.r.s. ten
gevolge van de roosterstroom der eindbuizen. Deze toeneming wordt
!
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tegengegaan door het toenemen van de anodestroom van de E L 6,
evenals boven omschreven is bij het geval dat de door de gelijk-,
richter geleverde spanning groter wordt.
De gelijkrichter voor de eindfrap. In verband met de hoge spanning
(3000 V) en om deze spanning afzonderlijk te kunnen inschakelen
hebben de kwikdampventielbuizen een afzonderlijke gloeistroomtransformator. Om een goede afvlakking te verkrijgen zijn in de negatieve
leiding van de gelijkrichter twee smoorspoelen geschakeld, nl. llt en
lia, benevens twee oliecondensatoren voor hoge spanning cis en c20.
De: anodegelijkstroom van de eindtrap vloeit echter ook over één der
spoelen van de compensator, welke spoel is gemonteerd op het mid
delste been van de manteltransformator. Deze stroom veroorzaakt een
gelijkstroommagnetisatie van de kern, waardoor de zelfinductie der
spoelen op de beide zijbenen afneemt, als de anodestroom toeneemt.
De zelfinductie staat in serie met de primaire wikkeling van de h s
transformator. Bij toeneming van de anodestroom wordt dus de span
ning op deze transformator hoger. Hierdoor wordt de spanningsdaling
tengevolge van de inwendige weerstand van het p.s.a. tegengewerkt,
zodat de plaatspanning constant blijft, onafhankelijk van de afgenomen
stroomsterkte. Dit is zeer belangrijk voor een vervormingsvrije weer
gave.
Om de magnetisatie t.g.v. de anoderuststroom op te heffen is een
tweede wikkeling op het middelste been van de transformator aange
bracht die een magnetisme veroorzaakt gelijk tegengesteld aan de mag
netisatie tengevolge van de anodestroom. Hiervoor wordt de stroom van
het p.s.a. voor n.r.s. gebruikt. Om te maken, dat de magnetisatie van de
stroom uit deze gelijkrichter het magnetische veld van de anoderust
stroom van de eindbuizen opheft, is aan de wikkeling in serie met het
p.s.a. voor n.r.s. een weerstand r38 parallelgeschakeld.
De ruststroom van de eindtrap (4 buizen 4643) bedraagt 10 mA.
Bij een afgegeven vermogen van 500 W is de stroomsterkte 280 mA.
Ondanks deze grote variatie blijft de plaatspanning vrijwel constant
(daling minder dan 4%).
De electrolytische condensator c20 voorkomt de beinvloeding van de
n.r.s. van de eindtrap door de wisselspanningsvariaties in de compen-'
sator.
Beveiliging*
In de voedingsleiding is een dubbelpolige maximaalschakelaar opgenomen, die tevens wordt gebruikt als hoofdschakelaar (door middel
van twee drukknoppen op de voorzijde van het apparaat). De schake
laar werkt zowel magnetisch bij stroomstoten als thermisch bij voort
durende overbelasting. De toevoerleiding van de voorversterker en
stuurtrap wordt afzonderlijk beveiligd door een schroefsmeltveiligheid
van 2 A (VJ, de kathodeleidingen van elk der eindbuizen door een
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glasbuissmeltveiligheid van 0,2 A en de anodeleidingen van de gelijkrichterbuizen door een glasbuissmeltveiligheid van IA.
De h s-gelijkrichter- en de versterkerbuizen van de stuur- en eindtrap mogen onder geen enkele voorwaarde anodespanning krijgen,
zonder dat de n.r.s. is ingeschakeld. Bovendien is het met het oog op
de hoge spanning ongewenst, dat de p.s.a.’n onbelast zijn. Daarom is
er een thermisch relais t* aangesloten op een extra-wikkeling van de
transformator voor de n.r.s. van de stuurtrap. Het relais schakelt de
plaatspanning van de stuurhuizen pas in, nadat de transformator voor
de n.r.s. op de secundaire zijde spanning geeft en dus de n.r.s.-trap in
werking is getreden. Hetzelfde geschiedt bij de voedingtransformator
van de eindtrap door de olieschakelaar M0. De electromagneet van de
olieschakelaar wordt bediend door het relais Mj., dat in serié is ge
schakeld met de belastingsweerstand van het p.s.a. voor n.r.s. en een
thermisch relais t2 met een extra-transformator op de voedingsleiding.
Wanneer het thermische relais na ca. één minuut ingeschakelt, zijn de
gloeidraden der eind-, gelijkrichter- en stabiliseringsbuizen op tempe
ratuur.
Uitvoering en bedienning.
De milliampèremeters bovenaan in het vooraanzicht van de verster
ker (fig. 644) geven de anodestroom aan van de stuurhuizen. De stroomsterkte van de buizen wordt ingesteld op de gelijke waarde door
middel van de knop aan de linkerzijde van de meters (weerstand r2!)).
De knop ter rechterzijde van de meters (weerstand r30) regelt de
anodestroom van de beide buizen.
Het doel van de vier knoppen onder de bovenste meters is als volgt:
le omschakelaars voorversterker-eindversterker (s2)
2e toonregeling (r1-r3)
3e volumeregeling (r4)
4e omschakelaar van de ingang en schakelaar voorversterker (st
en s4).
De drukcontacten in het midden schakelen de magneetschakelaar
Ms in, resp. uit. Links ervan bevindt zich de achter een gaatje in het
voorpaneel de potentiometer r22 voor het instelen van de tegenkoppeling,
hetwelk geschiedt door middel van een schroevedraaier.
De anodestromen van de eindbuizen, gemeten met de beide milli
ampèremeters onder de drukknoppen, worden op de gelijke waarde
ingesteld door middel van de linkerknop van de onderste rij knoppen
(r,3) en de juiste waarde van de anodestroom der buizen, dus de in
stelling der beide meters, door de rechterknop (r31). Bij instelling van
schakelaar s5 (derde knop van links) op het halve vermogen moet de
anodestroom 22 mA en bij volle belasting 40 mA bedragen. Het in
stellen der meters moet geschieden zonder signaal, dus met de volume
regelaar in de nulstand. Het verdient aanbeveling de ruststroom der
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buizen van tijd tot tijd te controleren.
De tweede knop van links bedient de aanpassingsschakelaar s3, de
knop in het midden boven de rij van vier de schakelaar sc. Hiermede
kan men de stuurstroom van de olieschakelaar M0 onderbreken en,
zo nodig, de anodespanning van de eindtrap uitschakelen.
De bromcorrector r27 wordt ingesteld met een schroevedraaier door
een gaatje in het chassis van de voorversterker- en stuurtrap (zie het
bijschrift in fig. 645).
De versterker is gebouwd in een metalen kast, aan de achter- en
bovenzijde alsmede op enkele plaatsen aan de voorzijde (zie fig. 644)
voorzien van een perforatie om de ontwikkelde warmte te laten ont
wijken. In de kast zijn van boven naar onderen de volgende drie een
heden geplaatst (zie ook fig. 645):
le de voorversterker en de stuurtrap met hun voedingsapparaten.
2e de eindversterkertrap.
3e het voedingsapparaat van de eindtrap.
Het luidsprekernet wordt aangesloten op de schroefbouten aan de
achterzijde van de versterker, gemerkt ,,uitgang” (fig. 645).
Wij geven hier volledigheidshalve een opsomming van de gloeikathodebuizen.
De voorversterker bevat de versterkerbuizen E F 6, resp. E L 3 en
de gelijkrichterbuis A Z 1. De stuurtrap heeft twee versterkerbuizen
4624 en twee enkelfasige ventielbuizen R G 1/250 met gasvulling. De
vier trioden van de eindtrap type 4624 krijgen plaatspanning van de
beide ventielbuizen met gasvulling 4649.
Het toegevoerde vermogen van de gehele versterker bedraagt bij
een netspanning van 220 V:
zonder signaal 610 W.
bij vollebelasting 1260 W
Voor het in bedrijf stellen van de versterker moet het reservoir van
de olieschakelaar met schakelaarolie worden gevuld.
Bij het aansluiten van de signaalspanningsbron (of-bronnen) lette
men er goed op, dat er geen gelijkspanning komt op de ingang.
Nadat de buizen in de houders zijn geplaatst en de versterker onder
ling en met de netspanning zijn verbonden, schroeft men de achter
plaat op de versterker.
Wanneer de stabiliseringsbuis na langdurig in bedrijf te zijn ge
weest, niet meer de volle emissie heeft, schakelen het relais Mr en de
olieschakelaar Mo niet meer in en komt de versterker niet in bedrijf.
Dit is wèl het geval als de penthode door een of ander defect teveel
anodestroom neemt. In dit geval krijgen de eindbuizen te weinig n.r.s.
en wordt hun anodestroom abnormaal hoog. De gelijkrichter van de
eindtrap wordt daardoor veel te zwaar belast.
In de meeste gevallen zal dan de maximaalschakelaar Ms in werking
treden en de versterker uitschakelen.
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bladz.
Aanloopwikkeling van motoren
65
aanpassings(luidspreker-)trans135, 376
formator
aanraken van onder spanning
staande toestellen, enz. . .
74
aansluiten van microfoons . . 126
50
aanzetweerstand voor motoren .
aardbuis, aardkiem
183
aardleiding . .
13
15, 190
aardwas
. .
accugelijkrichters
109
accumulatoren
32, 334
acoustische terugkoppeling . . 135
afbuiging, electrostatische . . 279
afbuigplaten
.....................
279
afgeschermde spoelen .... 200
afgetakte antennespoel
... 199
afgetakte roosterweerstand . . 137
afgetakte schermroosterspanning 114
afgetakte weerstanden . . 42, 373
afkoelingsplaten van gelijkrichtcellen
103
afstemcondensatoren
. . 184, 196
afstemindicatoren of -aanwijzers 251
afstemkring.....................
182
afstemmen op een zenderfrequentie.....................
183
afstemmen op k.g. zenders . . 397
afstemmeter
252
afstemoog . .
. . 253
afstemschaal
. . 197
afstemspoel
. . 199
aftastfrequenties
286
afvlakfilters
101, 363
afvlaksmoorspoel
93
alkalische accumulatoren ... 35
aluminium
...................................... 12
aluminium-nikkelstaal, alnico .
8
Amerikaanse radio-buizen
. . 265
25
ampère
. . .
25, 54
ampèremeter
ampère-uur
. .
35
324
ampèrewindingen
47
anker
....
342
ankertak
. . .
83
anode
....
32
. anodebatterij
. 211
anodedetectie
369
anodedissipatie
anodehoogspanningswikkeling . 95
anodespanningsverandering 112, 376
111
anodestroom
• • •
. 112, 376
anodestroomverandering

bladz.
anodeweerstand
....
136
antenne - aarde - schakelaar
. 183
antenne L-................................ 13, 224
antibromwikkeling
. . .
131
arbeid, electrische .... 23, 37
arbeid, mechanische . . . .10, 317
asbest
....
14
64
asynchrone motoren
automatische sterkteregeling
. . .
250

Bakeliet.....................

15, 138
146
242
191
122

balansversterking
. .
bandbreedte der zenders
. 180,
bandfilter
.....................
bandmicrofoon
. . .
bandspreiding
..................... 256,
barium, bariumoxyde . . . .
basketspoel
...........................
batterij
................................
beeldfrequentie
....
beeldtelegrafie.....................
bekledingspapier
....
bekrachtigde electrodynamische luidspreker . . .
bel (geluidsterkteverhouding)
.
berekening van kathodeweerstanden.....................
bi-metaal
bouw van de superheterodyne .
brug van Wheatstone ....
brugschakeling van gelijkrichters . . .
huishouders . .
buishuls
. . .
buitencentreerplaat
* .
Cadmium
calan
calit . .
capacitatieve koppeling . . . .
capaciteitsarme kabel . . . .
capaciteit van accumulatoren
en elementen
..... 35,
capaciteit van de oscillatorkring
cellon
celluloid
130,
centreerplaat
ceramische verliesvrije isolatoren
30, 144,
chassis . . .
chatterton
chroom-nikkel
cilinderspoel

397
84
383
31
281
275
45
129
166
371
97
246
68
101
85
85
132
30
189
189
199
127
334
392
15
15
132
189
163
23
20
383
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cobaltstaal
............................
code voor condensatoren . .
code voor weerstanden . . .
coëfficiënt van zelfinductie .
coërcitiefkracht
....
Colpittsgenerator ....
condensa C, F en N . . .
condensatoren...................
condensatormicrofoon . . .
constantaan.......................
contactstoppen voor rooster
en anodebatterijen . . .
contrastexpansie, contrastversterking
...................
conus
.................................
coulombs
.......................
Coulomb, wet van ....

biadz.
8
. 92
. 139
. 357
316
238
189
85
. 123
20
35
155
130
24
312

166
Decibel
. .
delonschakeling
102
210
detectie
. .
diameter van geleiders . . .19, 319
. . 89, 190
diëlectrische constante
211
diode
.......................
211
diode-detectie
. . .
directe antennekoppeling . . . 198
direct verhitte eindtriode . . . 153
direct verhitte kathode .... 85
distributie, versterker voor
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radiodoorsnede van geleiders . . .19, 22
21
doostelefoon
draadlengte van spoelen . .. . 320
draaispoelmilli-ampéremeter 53, 339
65
draaiveld . .
drempelspanning
251
200
driebandenspoel
drie-electrodenbuis of triode . .111
147
driver
............................
droge electrolytische
90
condensatoren
. . .
31
droge elementen . . .
. . 202
drukknopafstemming
256
dubbele diode ....
. . 262
dubbele diode-penthode
256
dubbele diode-triode . .
dubbele electrolytische
91
condensator
....
. . 100
dubbelfasige gelijkrichter
196
duocondensator
. . .
47
dynamo
.......................
21
dynamogietstaal
. . .
21
dynamoplaat...................
47
dynamo, serie- ....
47
dynamo, shunt- ....
57
dynamozaklantaarn . .
. 14
Eboniet
.........................
edelgaspatroon
................... 13, 225
51
éénankeromzetter ....
Diks, Radiotechniek — 4e dr.

bladz.
eenheid van weerstand .... 19
eenheid van capaciteit
• (farad)
............................
358
eenheid van stroomsterkte
en spanning...................
25
éénknopsbediening of
-afstemming . . i.96, 218, 246, 256
éénlaagspoel
383
effectieve spanning
346
eigencapaciteit van spoelen . . 200
eindbuis ....
113
eindpenthode
370
electriciteit
. .
11
electrische arbeid
23, 37
electrische drukknopafstemming 206
electrische gramofoonopnemer . 127
electrische soldeerbout . .
. 36
171
electrische stroom ....
electrische vermogen . . .
37
electrische verwarming . .
. 35
16
electrische lading ....
electrodynamische
luidspreker ....................... 48, 129
electrodynamische
microfoon
...... 45, 119
electrodynamische wattmeter . 39
electrolyse
....................... . . 30
electrolytische condensatoren . . 89
electromagnetische en
. 279
electrostatische afbuiging .
electromagnetische instrumenten 25
electromagnetische luidspreker . 132
21
electromagnetisme
....
49
electromotoren
..................
electromotorische kracht . . . 27
18, 24, 111
electronen . . .
. . .279
electronenbundeling
279
electronenstraal
31
elementen
. . .
elementen, spanningsverlies
41
in ....
.......................
emailledraad
...................
22
emissie
............................
18, 84
enkelfasige gelijkrichting ... 84
Fading.....................
farad
.....................
faseverschuiving . .
fluorescerende stof . . . . 253,
fluorecentiebuislampen
...
focussering
....
formule van Thomson ....
foto-electrische cel . .
Foucaultse slinger,
Foucaultse stromen . .
frequenta, frequentie! . . . 13,
frequentie
...................
. .
frequentielineaire afstemcondensator
....
186,
frequentieschakelaar
. .

250
86
60
279
73
284
380
168
44
189
56
395
308
27
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bladz.
Gasbinder
........................
84
gasgevulde trioden . . .
283
gasontladingslampen
. . . . 70
314
gauss
.................................
gecombineerde penthode en
255
indicator
........................
gelamelleerd
. . . . . . . 45
geleider in het magnetische
veld
.................................
48
12
geleiders ...........................
geluidsterkte en geluidsterkteverhouding
.......................
165
geluidsterkteregeling 196, 220, 246
geluidsversterking
...................166
gelijkrichtbuis . . . . 83, 98, 299
gelijkrichters
. . . . 82, 92, 256
gelijkstroom . .
... 18, 24
. . .47, 341
gelijkstroomdynamo
gemiddelde spanning .... 346
generatoren . .
55, 236
236
generatoranode .
237
generatorfrequentie
236
generatorrooster
generator voor tijdbasisspanning 297
genereren
218
gepolariseerde luidspreker . . 133
gespatieerde wikkeling .... 201
14
glas.....................................
glazen sleutelbuis ....
264
glimlichtgelijkrichter
. . . . 282
gloeidraad, geschikt voor
directe aansluiting op de
netspanning...................
94, 210
gloeikathode
...................
35
gloeikathodebuizen
. . .
83
. . 83
gloeikathodegelijkrichters
gloeilampje.......................
35
gloeispanning
...................
83
gloeistroom.......................
84
gloeistroomaccu
....
34
glijdende schermroosterspanning 193
180
golflengte . .
golflengtebanden
397
golflengtebereikschakelaars . . 201
golflengtetransformatie
. . 236
grafische voorstelling . . . 56, 113
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open brugschakeling . . '.
301
159
opnamennaald...................
opnemen van gramofoonplaten . 156
236
oscillator ....
oscillatoranode . .
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Reinarts terugkoppeling . . . 217

}

417
bladz.
relaxatiespanning
. . .
282
remanent magnetisme . .
6
remrooster
.......................
113
rendement of nuttigheidsgraad 67
resonantie
183, 380
resonantiebreedte
...
187
richting van de stroom . . . . 17
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111, 250
signaalspanning ....
194
silenthode
...................
. . 15
siliciumbronsdraad
. .
264
sleutelbuizen
....
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250
sluiering
. . .
10
sluitstuk
. . .
200
smoorspoel h f .
. . 60, 92, 355
smoorspoel 1 f . .
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225
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113
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295
tijd-as
. . •
294
tijdbasisspanning
370
Uitgangsvermogen
uitgangstransformator . 146, 217, 259
uitwendige weerstand . . . .332
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Tabel der waarde:
Van:

Trioden

Tetroden

200 kO

200 ka

200-1500 o 2)

200-1000 O 3)

5-10 ka

5 ka

Anodeweerstanden
Kathodeweerstanden
Kathodeweerstanden bij weerstandskcppeling
Voorschakelweerstanden
voor schermroosterspanning

50-80 ka 4)

Schermroosteraftakweerstanden

20/30 ka

Voorschakelweerstanden
voor oscillatorspanning
Voorschakelweerstanden voor
detectorspanning

10-30 ka

Roosterlekweerstanden

1-2 Ma

1-2 Ma

0-500 ka a
0-1000 ka

0-500 ka a
0-1000 ka

Roosterstopweerstanden
Schermroosterstopweerstanden
Volumeregelaars (rooster) 5)
Volumeregelaars (kathode)
Afvlakcondensatoren voor n.r.s.

0-10 ka
hf
0,1 ixF
0.02

Anodekoppelingscondensatoren
Roostercondensa toren

lf
25 ixF

hf 50-300 pF
lf 10 000 pF

Ontkoppelingscondensatoren
voor schermroosterspanning
Verhouding van uitgangs(luidspreker)transformatoren

\
hf
0,1 ix F
0,01-0,015 ixF

1

h f 50-300 pF
lf 10 000 pF
0,1-1 ixF
)

'^Luidsprekerimpedantie der normale buislypen 4—9 W.
2) Bij transformatorkoppeling.
Bij hf versterking.
*

voor:
:

Penthoden

Silentoden

Mengbuizen

200 kP
200-1000 P 3)

305 P

200-500 P

Eindtrioden

Eindpenthöden

2000 Pi)

8000 10 000 O ï)

750-1800 P

150-1500 P

5 kP
50-80 kP 4)

50-100 kP

25-500 kP

20/30 kP

20/30 kP

20/40 kP
15/60 kP

30-50 kP

1-2 MP

1,25 MP

100 P

32 P

1 MP; voor osc.
roost.: 50 kP

0,7 MP

0,7 MP
10-50 kP
100-1000 P

0-200 kP a
0-500 kP

lf
25/xF

0-500 kP

25 ixF

25 /iF

2-4 mF

2-4 /iF

10 000 pF

ï 0 000 pF

0-5 kP a
0-10 kP

0-5 kP

hf
0,1 /xF

0-100 kP a
0-700 kP

0.1 fxF

0,1

0,01-0,015/xF
h f 50-100 pF
lf 10 000 pF

100 pF

100 pF

0,1 /xF

0,1 /xF

0.1 /xF

1-2 /iF
1 : 20
1 : 20 + 20 6)

1 : 40 1 : 80
1 : 40 -F 40 6)

•>) Bij weerstandskoppeling moet de waarde ca. 10 X de normale waarde zijn.
(dus 500—800 kp).
°) Bij kristalmicrofoons moet de ingangsweerstand 3—6 Mp zijn.
°) Bij balansversterking.
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ERRATUM PAG. 21.
De figuurnummers 46, 47, 48 en 49 werden door een abuis foutief geplaatst.
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~----------------------~~~---.~~~~~~~~==~~--~----------.------------------------Tabel van de aansluiting der voornaamste bui bodemmontage met:
tenzij anders aangegeven zijn: de gloeidraadaansluiting (f - f) = 1 en 2. de kathode(k) = 3,
het stuurrooster (g) = 4, de anode (a) = 5, het
sChermrooster(gs) = 6 en de eventuele mantel
(m) = 8 of k, N = normale nummering.
4

4 7 5

5

7

4

74 155

564\"

r= l, r= 2
r= l, r, = 5, rr2

r=5, r= 7
r= 5, r, = 6, r2= 6

1 ph : 3 pennen
2 ph : a,= 4 k= f

1 ph : a= 5 of T
2 ph : a,= 7, k, = 8

5

345

4

3

34 6

r=1, r=2
1 ph: k=4
2 ph. a, - 3, k- 4
2 ph : a,=6, kd, '(,=6. k= 4
m= 3
a= 3, a,=6

d= 5, d, = T
d- 6, d,- 7, k, - 5 I'nd ire ct 5
d= 5, mk=3
d=,
4 d ,=
m= 4
sc= 4,
d 6 k =4
~_ _ _ _ _ __I________ I~d~=~5~,~d~I_=~7~,~d~2=_6=-I~d===4~,~d~,_=~T~,~m~=~5_1 __'=__' _ '-_ __

,I

krIk.

- - - - - - -1

r-______I_________ I~~-~--.~1._________
;~~~ct:

indirect
d= T ·

-

I

~ :I

N

l~.'l

.à

(!)

I~

g~ ~~

dir. g= 7, d= 4,
ind o g=t, k= 6,
d,=6 indo g=T, a=4, d=3. d, = 7,
d=4, d, = 6
m= 5

indirect
6 k= 7, a, = 5
~':"3'

g,=6, a,= 5
a= 3

indirect
gv= 7 of k

indirect
g=T, gv= 7

direct g= T
indo g= T gv= 4

ê J~I a
-

0.

d,

I

0.

$.0. 0$.0. J~~i~~
ot;;;I 'r,ëI 1öI ~

.0~0s

N

monode (weerstandsbuis)
diode (gelijkrichtbuis)
1 phasig en 2 phasig
diode, dubbele 'diode,
drievoudige diode
triode

dubbele diode-triode
dubbele triode
tetrode en penthode
1---------------1
eindpenthode

~~~~ I-d-u-bb- e-I-e- e-i-n-d-pe- n-t-h-o-de- -I

direct g s= 3,
gv=6, a,= 5, a=7
indo g= T, gs= 7 indo g= T, d= 7;
d=4, d,= 6; hf
d, = 3 ,gs= 4, k-6

-~

.3

Buistypen

. diode-triode

~ ~

N

indirect
g= T, d= 4, d, = 7

I

direct
g=T, d=4

indirect
g= T, d=4, d, = 7

d= 5, d, = 7, a=8direct
g= T, d= 3, d, = 4

I

.~ ~

~--------- I~~~~---I ----------I -----------I--------------------I ----------- I -----------I -----------1

direct
gs= 3

I~

g- T, a- 6

indirect
dir: g- 3, d=4.
d= 5, d,= 7, a= 6 d, = 6, indo g=T,
à = 4, d, = 6
indirect
dir".g,=6, a,- 5, a
g - 7 a - 5 a_ 6 = 3,tnd.g= T,g,=
,- , ,- , - 6,a,= 5, a= 3, k= 4
indirect
g=T, gv= 4

0Ö
0 0
'~ O"..!'

indirect
=4 k
a,- , ,=6

g= T

I

I

Electrodeaanduiding

6 4 3

o~ o~oe,~oso~

diode-tetrode en dubdfPI
d~~ bele diode-penthode
I---~----I--------I--------I--------I--------r------I·--______ I------_I --~----I~~-~L-~~'-~';L'~ I ___________I
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