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Het
YJ^ANNEER bet een nieuw gebouwd
apparaat betreft, dat niet naar wenscb
of gebeel niet functionnccrt, controleert
men eerst ot de buizen allen op de juiste
plaats staan, de luidspreker aangesloten en
de netspanning de juiste is.
Men gaat alle verbindingen nog eens na,
misschien is er een foutje gemaakt in de
montage, mogelijk een slecbt gesoldeerde
verbinding. Bij bet soldeercn: laat bet tin
op de contacten vooral goed doorvloeien.
Een werkelijk goed gebouwd apparaat zal
de minste kans op storing geven en wan
neer er eens een defect ontstaat, is dit door
de overziebtelijke bouw veel vlugger opgebeven. Er moet in de eerste plaats bij
bet opsporen van fouten systematisch ge
werkt worden. Teneinde niet bet gebeele
apparaat te behoeven doormeten, tracht
men allereerst te constateeren, in welk ge
deelte van bet toestel de fout schuilt :—
heel vaak is dat vlug genoeg bepaald.
Eerste controle.
1 Men moet er zich van overtuigen, of
de vermeende fout werkelijk in bet appa
raat schuilt of dat er mogelijk bepaalde
storingen van buitenaf optreden, waardoor
bet apparaat minder goed werkt.
2 Eerst worden de antenne- en aardverbindingen onderzocht, of ze in orde
zijn en goed aangesloten.
Wanneer bet apparaat in bet gebeel niets
doet, controleert men ’t netsnoer (steker).
de zeken ng in het apparaat is door?
de netfduikelaar is defect?
het stopcontact heeft geen spanning? enz.
Bij toestellen met een losse voeding (accu,
batterijen en plaatstroomapparaten) moeten
deze spanningsbronnen nagenieten worden
en de verbindingssnoeren gecontroleerd.
3 Men overtuige zich of de lampen goed
contact maken in de lampvoetjes. De lamppennen kunnen iets worden uitgebogen en
schoongemaakt. De lampen kunnen bet

van fouten
beste gecontroleerd worden in een of ander
goed werkend apparaat — van een ken
nis bijvoorbeeld.
4 Om na te gaan of de luidspreker goed
is kan deze door een andere vervangen
worden. Ook met een boofdtclefoon kan
de werking van bet toestel nagegaan wor
den. Heeft bet apparaat een stroomlooze
uitgang, dan is daar geen gevaar bij.
5 Het Iaagfreq uent gedeelte van bet ap
paraat kan op verschillende manieren getest worden; b.v. sluit men een pick-up
aan. Is bet apparaat hiervoor niet in
gericht, dan kan men de pick-up tusseben
rooster, detectorlamp en aarde aansluiten.
Heeft men geen pick-up ter beschikking,
dan kan een telefoon of luidspreker op
dezelfde manier aangesloten worden.
Wanneer men dan
■
in de telefoon of luid
spreker spreekt, moet dit in de op nor
male wijze aangesloten luidspreker duidelijk
hoorbaar zijn.
Indien de storing zich voordoet als fluiten,
kraken of kikkeren, kan men bet beste de
lampen één voor één even uittrekken. Men
kan dan vrij zeker zeggen, dat de fout in
bet gedeelte van bet apparaat zit, waar de
storing bij bet uitnemen van de lamp op
houdt. Heeft men zich er van overtuigd,
dat bet laagfrequent gedeelte goed werkt,
dan blijft nog ’t hoogfrequent gedeelte over.
Hebben we in bet voorgaande even belicht boe U aanstonds, zonder verdere
hulpmiddelen dan Uw banden en een
koptelefoon, zoudt kunnen constateeren in
welk deel van bet toestel de fout schuilt,
thans komt de meter aan de beurt. Bij
voorkeur gebruiken we een instrument
met voldoend boogen weerstand, tenminste
500 Q. per Volt. Liever nog veel booger.
Tegenwoordig zijn er zelfs niet eens al te
kostbare instrumenten in den handel met
’n weerstand van wel 10.000 Q per Volt.
Stel dat we nu eens hebben geconstateerd
dat de pick-up weergave weliswaar aan
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toonbaar is, doek niet al te hard en be
slist onzuiver. Nemen wij aan, dat ket
laagfrequcnt gedeelte van ket toestel-inobservatie bestaat uit een EBC3 en een
EL3. Het eerst van alles brengen wij on
zen meter dan op een meetbereik dat
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omstreeks 300 a 500 Volt bedraagt, scha
kelen de draden met kun eventueele meetstiften (vrijwel onmisbaar) op de bestemde
■f* en — punten. In ons geval was dit
dus de + zijde der luidspreker-aansluiling
en aarde. Toestel insckakelen — 5 min.
wachten — spanning ca. 230 Volt. Wat
aan dén lagen kant, zou dus kunnen wijzen
op: verminderde emissie der gelijkrichter
óf op te koog stroomverbruik. Indien be
schikbaar probeeren we dus eerst een an
dere gelijkrichter. We hebben daarmede
in ket onderhavige geval geen succes. De
spanning blijft: 230Volt. Dus te koog
stroomverbruik? Ook dit valt weer tc
splitsen. Eenerzijds kan dit een gevolg zijn
van een verkeerde lampinstclling, met name
van de eindlamp, anderzijds kan ket een
lichte sluiting beteekenen, waarbij altijd
nog een vrij kooge weerstand is over
gebleven. We schakelen dan ook onze
meter als mA. meter op een bereik van
100 mA. en nemen hem in serie met den
luidspreker op. Denk er .vooral om, de
■+■ aan *4* hoogspanning te verbinden,
anders krijgen we een tegenovergestelden
uitslag, waarbij de meter kan worden be
schadigd. Het toestel opnieuw ingescha
keld, bemerken we inderdaad een koogere
anodestroom dan normaal (ca 75 a 80 mA).
Nu den sekermroosterstroom controleeren.
Hiertoe wordt de meter opgenomen tus
schen den draad naar het sekermrooster
4

z-, .

op den lampvoet en ket punt waaraan deze
daarop was bevestigd. De + aan dezen
draad! Ook kier tc kooge uitslag (ca 16
mA).
Zouden wc kieruit moeten concludeeren
dat de negatieve roosterspanning niet ge
heel in orde is? Het zou b.v. kunnen
bctcekcncn, dat de condensator van 25
mfd, die we over den weerstand van 150
Q. kobben staan, een dusdanig lagen
inwendigen weerstand beeft gekregen, dat
de totaal-wecrstand tusschen kathode en
aarde zoodanig gedaald is, dat er van een
sterke vermindering der roosterspanning
sprake is. Maar neen, ook dat blijkt vol
komen in orde. De lamp moet dus niet
in orde zijn. Andere beslist goede lamp
geprobeerd: geen verandering. Lamp dus
tock O.K. Welke andere oorzaken kun
nen nu aanleiding zijn tot de koogere
stroomopnamc? Een defecte weerstand tus
schen rooster EL3 en aarde? Ondenkbaar,
echter tock opmeten. Dit is natuurlijk al
leen mogelijk, indien Uw meter tevens
geijkt is als Ohm-meter. In ket andere ge
val vervange men den lekweerstand even
door een „Dubilicr”. Als ook dit geen
succes oplevert, maken we de aansluiting
van de koppclcondensator naar ket rooster
los, zóó dat dus de eindtrap geheel vrij
komt. Als we nu tevens de mA.meter in
den plaatkring van de EL3 hadden laten
staan, zouden we hebben gezien dat de
anode-stroom onmiddellijk tot zijn nor
male waarde terugviel.
OORZAAK: De koppelcondensator be
zit géén volkomen isolatie tusschen de
twee belegsels.
Wat gebeurde er nu?
Door spanningsval over den weerstand R1,
R2 (den weerstand van de lekke koppel
condensator) en den lekweerstand R3 ont
staat over deze laatste een spanning van
eenige volts, met ket + teeken aan de
roosterzijde. Indien deze spanning b.v. 3
Volt bedraagt, zal zij de negatieve rooster
spanning van 6 Volt tegenwerken, waar
door de resultante van 3 Volt ontstaat (dit
is de algebraïsche som der spanningen tus
schen rooster en kathode). Hierdoor stijgt
dan de plaatstroom bij zeer steile lampen
als de EL3 tot een veel te kooge waarde,
met de bovenomschreven gevolgen.

.

Het principe van de
gET-ANALYZERS, of hoe men ze ook
wil noemen, zijn geen meters, al kun
een universeclc meter deel uitmaken van
hun constructie; zij werden bedacht om
in de zeer ontoegankelijke moderne toe
stellen contrólc-mctingcn (stroom-, span
ning-, weerstand- , doorgang „conlinuity”,
enz.) te vergemakkelijken, eenerzijds door
het aantal noodzakelijkc handelingen te
beperken en anderzijds door de Volt-OhmmA-meter toegang te geven tot tocstelkringen zonder deze in elcctrisch opzicht
te verstoren of vooraf te moeten onder
breken.
In nagenoeg alle gevallen toch waar het
chassis-bouw betref?, dient de te onder
zoeken ontvanger uit de toestelkast ge
nomen te worden aleer de gebruikelijke

EETSLUIS

apparaat voortaan meetsluis te noemen —
U zult zien, dat deze naam in strikte over
eenstemming is met het karakter van dit
^instrument!) opent de mogelijkheid zonder
deze voorgaande verrichtingen direct tot
alle gcwcnschte punten in het toestel door
te dringen.
Veronderstel dat wc een moderne super
met ingebouwde luidspreker te onder
zoeken hebben — zelfs de plaatkring van
de cindlamp zal dan als regel ontoegan
kelijk zijn zoolang het toestel in de kast
blijf?. — Als eenige meetpunten blijven
ons dan de roosteraansluitingen en voor
onze allereerst te nemen steekproeven moe
ten we hier zeker niet zijn! Vragen we ons
af, op welke wijze toegang tot de kardi
nale meetpunten verkregen kan worden
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De nmfunering is hier nog niet gesystematiseerd. De aanbevolen volgorde der
verbindingen wordt afzonderlijk aangegeven in Jig. j

metingen kunnen plaatsvinden; maar niet
alleen dat, telkens weer zal het noodig
blijken een bepaalde stroomkring door het
lossoldccren van een of meer draden te
separeeren of te onderbreken. Onnoodig
te zeggen, dat hiermee zeer veel tijd ge
moeid is.
De set-analyzer nu (laten we afspreken dit .

zoneler ele ketst los te nemen, dan blijkt,
dat dit dient te geschieden via de lampvoeten. Maar om contact te maken met
de lampvoet-aansluitingen moet de lamp
verwijderd worden en als gevolg daarvan
zullen de electrische constanten in de te
meten kringen aanzienlijke wijzigingen on
dergaan. Op deze wijze zijn dus eigenlijk
5

alleen maar „koude” metingen (i.c. weer
stands- en doorgangsmetingen) mogelijk.
Anders wordt de zaak als we de lamp wel
aansluiten, doek zoo, dat dé electrodenaansluitingcn bereikbaar blijven — dit kan
geschieden met bebulp van een extra lampvoet en een plug. Welnu, arrangeer deze
lampvoet met de noodzakelijke aansluitdraden zoodanig, dat met bebulp vafi
schakelaars, of op meer eenvoudige wijze,
de Volt-Ohm-mAmeter tusschen twee
willekeurige draden (spanningmeting) of
in een der stroomleidingen (mA-continuity-meting) kan worden gebracht en U
hebt een elementaire meetsluis.
We zullen dit principe eens voor een
éénlamps-aansluiting volledig uitwerken in
figuur 1, om dan later de sprong te wagen
naar de vrij ingewikkelde constructie van
de moderne meetsluis.
B stelt voor een willekeurige lampvoet van
bet te onderzoeken apparaat, laten we aan
nemen, dat bet die van de eindlamp is en
deze laatste van bet type EL2. De plug
A geeft aansluiting op een 9-aderig snoer
en kan gemaakt worden van de huls van
een oude lamp, waartoe we er eerst terzijde
2 gaatjes in boren voor rooster- en aardeleidingcn (eindigend in een zg. krokodilklem, zie Jiguitr). Vervolgens worden de
overblijvende snoer-aders verbonden aan
de lampvoet-contacten, waarna we de buis
met zwarte zegellak laten volloopen. Het
ca. 50 cm lange snoer wordt voorts ver
bonden met een negental stekkerbusjes
(la tot 9a), hetwelk gedoubleerd wordt
door een tweede reeks busjes (1 tot 9),
zooals we zien, verbonden aan de bier
voren genoemde extra lampvoet C en een
lampdopje.
.A.
Van de onderste rij bus
jes (1-9) worden ver B
volgens de soldeerkamers afgezaagd, terwijl
onder de snoeren van Figuur 2. ‘Detailteekcde stekkerbusjes 1 a tot «'«g vnn gfmprovi9a koperen stripjes wor- se.er{e ze(f^"lle"^e on~
1
1 i
i
tl
derbrekers.
den geklemd, welke
n-tUkrrbuijet.
b-moeren.
zoolang dienen te zijn,
e-eonluctveer.
J-holttior.
dat ze net even voorbij
de er tegenover liggende busjes komen (Zie
Jig, z). Deze stripjes^dienen voor door
verbinding 1 met la,“2 met 2a, enz.; men
^ lette erop, dat goed en duurzaam contact
O

Ww
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verkregen wordt. In de met 1 tot 9 ge
merkte busjes worden dan nog 3 a 4 mm
lange stiftjes van een of ander isoleerend
materiaal (eboniet of glas bv.) aangebraebt,
waaraan de bedoeling voorligt, dat, als in
een dezer busjes een steker wordt ge
plaatst,deze geen
mo gelijkheid
vindt voor con6
tact met de naar
beneden uitwij
kende veerende

Ifil

Fig.
Contacinuntmcriug
van zijcontact-lamp; tie
volgorde is anii-kloksgewijs

strip.
-Oudere

ama

teurs zullen zich
herinneren, dat
deze kortsluit-mcthode vroeger veel ge
bruikt werd voor luidspreker- en antenneaansluiting — een tijd lang was dit soort
busjes zelfs kant en klaar in de handel,
doch thans schijnen ze niet meer verkrijg
baar te zijn. Zoo heel erg is dat niet,
want de constructie is tenslotte dood
eenvoudig. Eigenlijk valt er niet veel meer
te vertellen, ieder zal snappen, dat, plaat
sen we de contactstiften van de meter in
twee willekeurige busjes van de onderste
rij, dusdoende een overzicht wordt ver
kregen van de spanningen tusschen de
daarop aangesloten punten; wordt de meter
daarentegen aangesloten op twee boven
elkaar liggende busjes, 4-4a bv./dan zal
een stroomsterkte-meting kunnen plaats
vinden.
Er is echter een miir bij: de polariteit van
de meter! Het is dan ook beslist gewensebt
dat de stroomrichting in de verschillende
kringen bekend is. Welnu, met ’n kleine
voorzorg blijkt het niet noodig, dit steeds
voor elk gegeven geval te moeten onder
zoeken: men neemt voor elke ader een
bepaald punt aan, zoowel in A, B en C
overeenstemmend. Aangenomen, dat 8a
(via plug A) en 8" verbonden zijn aan
gelijke contactplaatsen van B en C, merken
we het met 8 in verbinding staande lampvoetcontact van C met 8 en op dezelfde
wijze ook de overige contacten. Het is
wenschelijk daarbij een logisch, gemakkelijk te onthouden volgorde te kiezen en
er liefst een zoodanig systeem in te bren
gen, dat de inrichting van alle dergelijke
apparaten gelijk is, zoodat men ook met
• vreemde apparatuur direct kan omgaan.
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De Amerikanen zijn ons hierin voor
gegaan door de lampvoet-aansluitingen
volgens een als onveranderlijk aanvaarde
code te nummeren; men gaat nl. uit van
een theoretisch beginpunt S (lampscherm
van de octalvoet, resp. aarde) om vervolgens, de wijzers van de klok naloopend, de
kring tc sluiten. Ongeacht de totaal afwijkende contact-rangschikking der Europeeschc lampen is deze standaardmethode
ook voor zijcontact en pcnlampen, zoowel
door de Engclschc als Duitsche technici
overgenomen, zoodat we goed doen ons
daaraan te houden. Zooals^^. ^ laat zien
verloopt de cijfcrgrocpeering echter precies
tegengesteld aan die voor Amerikaansche
lampen. Prent dit in uw hoofd nis u ooJ{
wet Amerikanen te doen hebt.
Zoowel voor de zij contact-lampvoet als
voor de octal-basc zijn max. negen aders
noodig, de met 1 genummerde wordt ter
vens verbonden met een chassisklem, ter
wijl de met de top-aansluitingen correspondecrcnde ader in beide gevallen no. 9
zal kunnen zijn.
Laten we nu cens een paar eenvoudige
metingen uitvoeren aan de EL2.
Neg. roostersp. = kathode is positief t.o.v.
aarde, dus + snoer van de Voltmeter in
4a (kathode) en — draad in la (aarde
resp. — hoogspanning).
Scltermroostersp. = positief t.o.v. aarde,
dus 4" snoer in 7a en — snoer in la.
Anodestroom = plaat is negatief t.o.v. +
hsp., dus — snoer in 8 en 4" snoer in 8a.
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Fig. 4. Schematische voorstelling van Je
penthoJe-einJIamp EL2, levens schema van
aansluiting tier electroJen aan Je huls.
Hei stuurrooster is mei Je topaausluitiug
van Jen ballon verhonJeu.

Vergelijk Jlg. 4 met fig. 3 en er is geen
kwestie van dat U het niet zou klaar spelen.
Men zal opwerpen, dat een dergelijk in
strument dan al zeer handig mag zijn,

maar dat men niet alleen voor het onder
zoek van de EL2 lampen een meetsluis
op stapel gaat zetten. Dat is dan ook al
lerminst de bedoeling. Juist doordat we
ons niet vast hebben gelegd aan een be
paalde clcctroden-grocpeering, kunnen alle
lampen met soortgelijke huls als van de
EL2 (en dat zijn ongeveer
alle moderne zijcontact1
lampen) in de afgebeelde
lampvoet geplaatst worden
Het kan ons daarbij bc- trekkelijk koud laten of
6-6a met een diode-plaatje
F'g- $• Schetsje correspondecren of met het
i‘/tii een verlooposcillatorrooster van een
fitting-constructie
octode, eenigc voorwaarde
is, dat we de electroden-aansluiting°van
de betreffende lamp(en) kennen en deze
wijsheid valt te achterhalen door het
raadplegen van een lampengids.
Het spreekt vanzelf, dat de gebruiks
mogelijkheid van een meetsluis in eerste
instantie afhankelijk is van het aantal
laraptypen, waarop met de plug en verloopfittingen eenerzijds en extra lampvoeten
anderzijds contact kan worden verkregen.
In de practijk zal een meetsluis dan ook
meerdere lampvoeten tellen, welke, dat
dient zich te richten naar het soort van
toestellen en lampen, waarmede men in
hoofdzaak omgaat. Als plug kieze men daiu
de huls van de meest voorkomende lamp,
terwijl voor aanpassing op andere lampr
voeten verloopfittingen worden gemaakt,
bestaande uit een op de plug correspondeerendc lampvoet plus een onverbrekelijk
daarmee verbonden huls. (Zie Jig. j.)
Nu iets over de toepassing van de meetsluis.
Het laat zich aanvoelen, dat het instrument,
zelfs in de hier beschreven eenvoudige
uitvoering een prima lampentester is- Wel
is het aangewezen op uitwendige voeding
en zal als zoodanig steeds gebruikt moeten
worden in combinatie met een bedrijfszekeren ontvanger of versterker, doch dat
is. nauwelijks een bezwaar, daar een van
beide altijd wel voorhanden zal zijn.
Voorts leent de meetsluis zich voor een
snel vergelijken van lampen van verschil
lend type of fabrikaat, terwijl de grootste
verdienste ongetwijfeld ligt in de moge
lijkheid alle toestelkringcn grondig te on
derzoeken zonder het object amper met
7

ccn vinger aan te raken.7 Als bijkomstig
heid, maar soms toch van praktische
waarde, zij nog gewezen op de mogelijk
heid van aurale waarnemingen door inschakeling van een koptélefoon tusschen
zich daaarvoor leenende punten.
Dat hierin niet de minste overdrijving

gebruikelijke waarden. R1 bv. zal nooit
meer dan 1 Megohm en evenmin ooit
minder dan 500.000 £> zijn. Wordt
voor deze weerstand dus een veel lagere
waarde gevonden dan 0.5 Megohm, dan
is er stellig reden de roosterkring nader te
onderzoeken.

Fig. 6. De roosterdop A is verbonden met het stuurroosler, lekweerstand P t en de koppelcondensator: de plaatkring wordt gevormd door tmode (E), de primaire van de luidsprekertrafo L t, spanuingsbegrenzer P 4, afvlal[smoorspoel L 2, kathode gelijkrichterlamp P en de middenaftakking van de voedingstrajo T.Pj is een schermroosterweerstand en P2 de kathode-weerstand, voorts zien we nog enkele ontkoppel- en afvlakcoudensatoren.

schuilt zij bewezen door Jiguur 6, een
theoretisch geval typeerend van de aan
sluitingen eener EL 2.
Bestaat er twijfel t.a.v. de lamp ofde daarmee
Verbonden kringen dan zal allereerst wel
tot spannings- en stroommetingen worden
overgegaan.
Spanningsmetingen (=)
6—C = metersnoeren 4a en — la
E—C = metersnoeren-f- 7a en — la
F—C = metersnoeren -|- 8a en — la
A—B = metersnoeren 4a en — 9a
Spanningsmetingen (<v)
D—D = metersnoeren 2a en 3a
Stroommetingen
Anodestroom = metersn. -f 8a en —8
Schermr.str. == metersn. -f-7a en —7
Kath.stroom = metersn. -|-4a en —4
IVterstanAsmetingen
Voor een weerstands-analyse wordt het
te onderzoeken apparaat „koud” gemeten,
dus de verbinding met het lichtnet ver
broken; voorts verwijdert men de plaatstroomlamp P. Men test naar de bekende
weerstandswaarden van het voorhanden
schema óf, zoo dit ontbreekt, naar normaal
8
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A—C
B—C
E—F
E—J

=
=
=
=

metersnoeren 3a en la
metersnoeren 4a en la
metersnoeren 8a en 7a
metersn. 8a en lampv. P
(gloeidraad)
F—-J = metersn. 7a en lampv. P
De laatste weerstandmeting moet dus een
totaal aanwijzen van 10400 Q. (R3 en
4, L2). Op de beschreven wijze kan men
nu alle in de kringen opgenomen weerstandswaarden controleeren. Zelfs is het
mogelijk ook de
condensatoren
in de tests te be
trekken.
Wat de practische uitvoering
van de meetsluis
betref?, U vindt
inDr.BLANII
Fig. 7. De Padiolab „Omni twee constructies
Selecta/’ als voorbeeld van een
commercieele uitvoering.

aangcgeyen, één
.

6
voor amateursgebruik — goedkoop en eenvoudig —
en een voor de werkplaats. Deze laat
ste is bewerkelijker en wat duurder,
doch geef? aanzienlijke tijdwinst door

een sneller verloop van de metingen.
Een kapitale eigenschap is wel, dat beide
typen geen ingebouwde meters bezitten,
docb zieb laten gebruiken met een reeds in
bezit zijnd universeel instrument.
Fabrieksuitvoeringen worden vaak gecom
bineerd met een ingebouwde Volt-OhmmA-meter, event. ook voor wisselstroom
geëigend, cn soms maakt ook een compleet

I

voedings-apparaat met aftakbare gloeispanningen deel uit van de constructie.
Schakelaars zorgen er dan voor, dat het:
apparaat naar believen als point-to-point
tester, Volt - Ohm-mA. meter, wissclstroom-gelijkstroom meter, als onafhanke
lijke lampentester of voor capaciteits- en
zclfinductie-vergelijkingen kan worden

gebruikt.

r
als

i:

■I

r
1

!
7

OEN laatsten tijd komt de kathode
straalbuis als service-instrument meer
en meer op den voorgrond. Geen wonder!
Met ditinstrument kan men immers grafisch
zichtbaar maken, alles wat zich in ’t radio
toestel afspeelt! Gaan wij eerst eens na
hoe de buis is ontstaan. In het jaar 1859
ontdekte Plücker de kathodestralcn, waarna
hij ze aldus noemde. Eerst in 1890 be
merkte Johnstone Stoney dat, wanneer
zoo’n straal een glaswand raakte van een
buis, waarin deze stralen worden opgewekt
er „fluorescentie” optrad.
<
'
Dit vond zijn oorsprong in het bombardeeren van de glaswand door kleine electrische deeltjes van den straal waarmede
hij die geheimzinnige deeltjes ontdekte,
welke thans als „electronen” bekend zijn
In 1897 construeerde de Duitscher F. Braun
de eerste practisch bruikbare buis, die de
basis vormt voor de tegenwoordige buizen

(fis- 0-

Hij bestond uit een lange buis (A), welke
aan ’t einde ver4
wijd is, en waar
V
B
in zichbevinden
E
de kathode (B),
de anode (C), ’t
Fig' '*
diaphragma (D) Dit is Je eerste „Braun sche
en het fliiores- Buis”, Je voorlooper van onze
ceerende scherm moJeme „KaUenhuu*/
(E).Door’t aanleggen van ’n hoogc spanning ( < o a 80.000
V) tusschende (koude) kathod<e cn anode,

Service - Instrument
worden er electronen getrokken uit de
kathode en met groote snelheid door de
buis gestuurd. Door de enorme snelheid
schieten zij het zijdelings opgestelde aantrekkingspunt voorbij, dóór ’n gat in het
diaphragma, en vliegen met groote kracht
tegen het scherm
aan,waardoor dit
plaatselijk op
licht.
Hierbij dient dan
volledigheids
halve, nog even
te worden aangeteekend, dat
Fig. 2.
de Franschman
Thompson Wacht Je eerste
uitwijkplaten aan. U ziet hoe
Je straal omhoog gericht worJt
tengevolge van Je ' positieve
spanning aan één Jier platen.

Hess in 1890 als

zijn meening te
kennen gaf, dat
het verschijnsel
bruikbaar zou
kunnen zijn om graphieken te volgen.
Door middel van statische ladingen, al
dan niet wisselend, blijkt het mogclijk,
om de kathodestraal uitzijn oorspronkelijke
baan te doen wijken. Dit verschijnsel is
bekend als „deflectie” = uitwijking.
Een voorbeeld ter illustratie: InJiguur z
ziet men de eerste toepassing van de deflectie.
Indien men een der platen positief maakt
of ’n ander negatief, zal de straal in de
richting der positieve plaat omhoog bui-
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gen. Keert men dit om, dan zal de
straal omlaag buigen.
Het waren Sir J. J. Thomson uit Cambridge en ’n zekere Kaufmann in Duitschland, die met zoo’n buis, onafhankelijk van
Braun, experimenteerden teneinde de ver
houding tusschen de lading van ’n electron
en zijn gewicht te nieten. Deze Thomson
was de eerste, die de z.g. „deflectieplaten”
toepaste en gebruik maakte van een
fluoresceerende huid, die aan de buiten
zijde tegen de glaswand was aangebracht.
(jfig. z). Dit in tegenstelling met Braun,
die een scherm in de buis had geplaatst.
Kaufmann gebruikte zoowel een spoel als
een platenstel voor „deflectie”. De dikte
der electronen bundel was ongecontroleerd
en ’t was Wiechert, die in 1898 ’n spoel
aanbracht om de bundel te concentreeren.

tige bundel te verkrijgen. Men zou dit dus
als een soort „electroncnlens” kunnen aan
duiden. In dien
tijd was deze buis
een zuiver laboratoriumkind en
Fig. 4. Magnetische „Focus”
mede door de
(straal instelling) en uitwijkplaten zooals door tfoschansky
■ toegepast.

niet geschikt
voor „gewone
menschen. In 1908 gaf Campbell Swinton reeds een systeem aan voor het over
brengen van tclevisic-beeldcn door middel
van kathodestraal-buizen, waarbij hij echter
zelf reeds zeidc, dat in die dagen van
practische toepassing niets kon komen, om
dat in de eerste plaats de triode niet vol
doende ontwikkeld was en begrepen werd.
(Versterking was toen in het geheel nog
niet mogelijk).

DE „WEHNELT” KATHODE,
In 1903 ontdekte Wehnelt, dat indien
men een te verhitten draad insmeerde met
„lime” en deze als kathode liet dienen er
eën aanzienlijk grooter aantal electronen
wilde uittreden. In 1905 vervaardigde hij
zoo’n buis, waarbij hij vaststelde, dat deze bij
1000V reeds
goed werkte,
inplaats van
50 of 80.000

GAS ALS ELECTRONEN-LENS.
Van der Bijl en Johnson, twee ingenieurs
van de Western Electric Comp. in Amerika,
smeten de geheele spoelen-gcschiedenis als
„electronen-lens” overboord, en gebruik
ten een bepaalde gasvulling om de straal
te bundelen.
Het kan geen kwaad, om op dit punt
even nader in te gaan. Als een stroom van
electronen van een kathode wordt 'uitge
zonden in een geëvacueerde ruimte van
zoo n buis nemen ze den vorm aan van
een steeds dikker wordende bundel, het
geen mede een gevolg is van het feit, dat
die electronen elkaar afstooten (gelijke la
dingen, in dit geval negatief, doen dit
immers altijd). Indien nu de buis met n
weinig gas van bepaalde samenstelling is
gevuld, wordt dit geioniseerd door de
botsing met de electronen. Dit geschiedt
VEHHut] cvbNuea. als volgt'. De elecs
_ ( tronen, welke zich
s=~\€8gl)'=^
y zeer snel bewegen
en geringemassa oeFig. y. De Wehneltcy- zitten, zouden steeds
linder zorgt ervoor dat de
meer uitwijken,ware

?

V noodig te ■—
hebben Fig.}
Ditbeteekende ’n enorme Fig. y. Wehnelt gebruikt sinds
190J een met calciunt-oxcyde'in
vooruitgang. gesmeerde draad als kathode.
Echter zou ’t
nog tot 1911 duren, eer er weer een ont
wikkeling bekend werd. Roschansky, hoe
wel vasthoudend aan de oorspronkelijke
hoogspanningsbuis, maakte waarschijnlijk
een meer practische uitvoering dan al zijn
voorgangers. Hij gebruikte magnetische
bundel-instelling en electrostatische „de
flectie” of in beter Nederlandsch „uitwij
king’ . Wij zullen dit woord verder steeds
toepassen (Fig, 4). Deze eerste typen, in
lateren vorm, werden meestal op electromagnetische wijze „scherp” gesteld. Dit
eschiedde dan door een spoel om de buis
een te leggen waar doorheen een stroom
gestuurd werd. Op deze wijze werden de
electronen gedwongen in den „straal” te
blijven om op deze wijze een fijne, krachIO

*________

hooge spanning

electronen door één Pnnt
woraen nitgestraala.

^et niet dat de gas1
1
it

moleculen, welke
eenige duizenden malen meer massa be
zitten dan die electronen, voldoende in
getal zijn om ervoor te zorgen, dat die
electronen slechts een kleine afstand kunnen
afleggen voor zij een gas-moleculc ont-
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moeten. Als die ontmoeting plaats vindt,
komt tengevolge der botsing een clcctron
vrij uit de gas-inolccule, welke dan een
positieve lading verkrijgt. (Ter verduide
lijking: een molecule is elcctrisch neutraal
of te wel in evenwicht. Gaat er ’n clcctron
af, dan blijft er een tekort aan clcctronen
over, dus een positieve lading, komt er
een bij, dan is de lading negatief).
Dus blijft er in de buis een groot aantal
positief geladen
lichamen achter,
welke een grootc =
massa bezitten en
zich dien ten- Fig. 6. Bedford bracht een
gevolge

.
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slechts

buisje aan om de uitwijkplaten,

langzaam ver™Uw.rrllnJ"k'i
t'.
tronen ie verzamelen.
plaatsen. Deze
bewegen zich in de baan der' electronen
en vormen een soort kern in het midden
der straal. De positieve „ionen” trekken
aldus die negatieve electronen aan waar
door ze zich bundelen. Als men dus kans
ziet om op de een of andere wijze deze
„ionisatie” „in den hand” te hebben, is
dit dus tevens een geschikt middel om de
bundeling te regelen.
Van der Bijl en Johnson deden dit door
de emissie der electronen te regelen. Tc
dien einde werd de glocidraad van een
weerstand voorzien. Het zal duidelijk zijn.
dat dit tevens inhield, dat de afstand tusschcn de kathode en de plaats in den straal
waar de bundel het dunst werd, door deze
regeling mede werd bepaald, waardoor ’t
mogelijk werd het punt zóó in te stellen,
dat dit precies in het scherm valt.
Nog beteekende dit niet het einde in de
veelzijdige ontwikkelingsgang dezer „Buis
met vele mogelijkheden”. Inmiddels bleek
Wchnclt zich nog steeds met de kathodes
te bemoeien. Hij ontwikkelde om de katho
de een cylinder, die bekend is geworden
als de „Wehnelt-cylinder”. Deze cylinder
bestuurt de hoeveelheid electronen, die zich
van de kathode in de buis begeven. Een
soort van rooster dus, gelijk in een nor
male radiolamp is aangebracht. In buizen,
welke met gas gevuld zijn, kan een potentiaalvariatic der cylinder den straal regelen,
in tegenstellingmet de glocistroomregeling.
Van Von Ardcnne en Bedford is bekend,
dat zij de eersten waren, die de Wehnelt
cylinder, welke reeds in 1905 moet zijn

uitgevonden, toepasten. Bovendien was ’t
Bedford, die om de uitwijkplaten een me
talen cylinder aanbracht, met het doel om
ronddwarrelende electronen te verzamelen
en uit de „ruimte” te halen. Het bleek
dat deze cylinder de ingangs-impedantie
der uitwijkplaten verhoogde, waarmede de
nauwkeurigheid voor metingen aanzienlijk
werd verbeterd. Intusschen is ook het aan
tal uitwijkplaten van twee tot vier gebracht,
en wel zóó, dat elk stel 90° ten opzichte
van elkaar staat. MenAkon nu de straal
zoowel omhoog, omlaag, naar links of
naar rechts laten uitwijken.
Blijkbaar onder invloed van de uitvinding
der schermroosterlampen, ging men er toe
over om tusschen de Wehnelt cylinder en
de anode een hulpanode op te nemen,
welke ’n aanzienlijk lagere spanning krijgt
dan de anode. Dit onderdeel wordt de
acceleratie-anode genoemd. Deze anode
dient ervoor, de kathodestraal of electronenbundel te versnellen waardoor men ’t
aantal electronen in de hand heeft, dat
per tijdseenheid het scherm raakt. Men zal
hieruit direct kunnen concludeeren, dat
dit een andere methode is om tot intensiteitsregeling van de straal te geraken, in
tegenstelling tot de gloeistroomregeling.
Deze laatste
methode is
immers met
de toepassing
van indirect
verhitte ka
thoden min
der aanbeve
lenswaardig.
Fig. 7. Thans zijn er 4 uitwijk- Nu worden
platen, twee voor horizontale be- die hulp-anoweging en twee voor verticale
beweging van de elecironenschaal.

en anQCJe
1

tezamen de
electronenlens genoemd. De uitvoerings
vorm heeft er ook wel wat van weg. Immers,
de beide onderdeden zijn meestal als buisjes
uitgevoerd, welke aan één zijde met een
metalen schijfje zijn afgcdicht. Hierin be
vindt zich een gaatje, om de kathodestraal
door te laten. De verhouding en grootte
der spanningen bepalen de snelheid, waar
mede het electronenbombardement op het
fluoresceerende scherm plaats vindt.
Dit fluoresceerende scherm bestaat uit di
verse materialen. Men past b.v. krijt toe,
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terwijl men, om ge$l-groenc teekening te
verkrijgen, zink-sulfidc of zink-silicaat ge
bruikt. Een klauw schrift verkrijgt men
met calcium-wolframaat. Ook wordt er
wel zinksulfaat gebruikt.
Wij zullen nu nog even recapituleeren
wat er zich in de moderne kathodestraalbuis voor meetdoeleinden bevindt en wat
wc er zooal mee kunnen uitvoeren. Nemen
wc daarbij als voorbeeld Jig. 8. In de
eerste plaats hebben we de gloeidraad,
welke ter verhitting van de kathode dient.
Hieroverheen zit de kathode, welke zóó
is ingericht, dat er practisch uitsluitend
straling in "de richting van het scherm
plaats vindt. Deze electroden worden af
gesloten door een buisje, waarin een gaatje
is aangebracht, de z.g. Wehnelt cylinder.
We kunnen dit vergelijken met ’t rooster
van der radiolamp. Voorts vervolgen we
met de hulp-anode (schermrooster in de
;ucn.
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Fig. S.
radiolamp waarachter direct de anode volgt;
tezamen de electronenlens). Beiden zijn busvormig met een klein gaatje in de „bodem .
Deze openingen laten de electronenstraal
door, welke tengevolge van zijn enorme
snelheid „doorschiet”, Nadat de straal de
anode heeft gepasseerd, vliegt hij nog tusschen de uitwijkplaten door, welke paars
gewijze, staand en liggend, achter elkander
emonteerd zijn. We weten, dat we met
ehulp van deze^platenstelsels de straal
kunnen doen uitwijken. Dit uitwijken nu
kan gelijktijdig, dus in twee richtingen,
geschieden. De straal is in rust, dus zonder
spanning op de uitwijkplaten, als één puntje
midden op het scherm zichtbaar. Wanneer
we nu aan de horizontale uitwijkplaten ’n
wisselspanning aanleggen van b.v. 60 Volt
bij 50 perioden, dan zal tengevolge hier
van de straal in één seconde 50 maal naar
links en 50 maal naar rechts getrokken
worden in ’n tijd van één seconde, hetgeen
- hierop neerkomt, dat hij 100 maal van
links naar rechts heen en weer vliegt in
een horizontale lijn, en zullen wij, tenge
volge van de^traagheid van ons oog ook
1*

inderdaad een "lijn geteekend zien. Als we
nu tevens aan de verticale platen zoo n
spanning van gelijk periodental aanleggen,
zal deze de straal dezelfde beweging willen
.
laten maken, nu
1
echter in verticale
/
richting. Maar er
zijn nu twee krach—•— ten, die op^ onze
straal werken. Men
zal begrijpen, dat
bij gelijke grootte
011«
van deze krachten
Fig. p. Even groote span- het resultaat zal zijn,
ningen van gelijke fre
dat de straal een
quentie: phase versch. is 0.
beetje naar rechts
en naar boven wordt getrokken. Als beide
spanningen hun maximum hebben bereikt,
zal de straal in de rechter-bovenhoek zijn
aangekomen. Bij het verzwakken der span
ning zakt de straal dan weer in dezelfde
richting en als de nulwaarde bereikt wordt,
is hij weer in het midden der buis aan
gekomen. Hierna doorgaand tot ’t maxi
mum in andere richting is bereikt, zal hij
vcrvolgensiin de linker-benedenhoek aan
komen. De teruggang naar O is nu weer
langs dezelfde weg, tot het midden van
de buis bereikt wordt. Het resultaat is
dus wéér een lijn, doch nu schuin over
de buis {Fig. <?). Nu is de lengte van de
beschreven lijn een maatstaf voor de grootte
ofwel de amplitude der aangelegde span
ning. Het zal duidelijk zijn dat wanneer
de verticale spanning kleiner is dan de
horizontale, de helling van de lijn minder
dan 450 zal zijn. Is de spanning grooter,
dan zal de helling
grooter dan 4 5°zijn.
S
Als de wissclspan/
\
ningen in phase
_[______ ______ verschoven zijn zal
dezelfde spanningsgrootte niet gelijk
tijdig optreden. Het
0*7
resultaat is dat er
Fig. ,0. Ere, groote geen rechte lijn op
spanningen. van gelijke de buis geteekend
frequentie:phase verschut• wordt, maar ’n elving is 9o°.
Jïps ofcirtci; al naar
gelang van ’t aantal gr. der phaseverschuiving. Voor 90° verschuiving wordt ’n cir
kel gevormd {Fig. 1 o). Op dit moment
toch zal b.v. de horizont, spanning zijn max.

—
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hebben bereikt, terwijl de verticale span
ning gelijk O is. Nu zal de horizontale
spanning tot 0 terugvallen, terwijl op dit
zelfde tijdstip de verticale spanning van 0
tot maximum zal toenemen. Resultaat: een
kracht drukt de straal naar het midden,
terwijl de andere kracht he m naar boven
wil drukken in de richting der maximum
uitslag. Gevolg: een resultante van deze
twee krachten, waardoor een kwartcirkel
wordt beschreven. Voor de hieraan vol
gende kwartcirkel werken er weer twee
krachten: een verticale die afneemt tot 0
en een horizontale die toeneemt naar maxi
mum, nu echter in de andere richting. Voor
de andere helft der periode treedt het verschijnsel in de onderste zijde van ’t scherm
op en zoo wordt de cirkel gesloten. Het
zal ieder nu wel duidelijk zijn dat op deze
wijze n verschijnsel, aan de verticale platen
aangelegd, bekeken wordt met behulp van
een ander verschijnsel, hetwelk wij aan de
horizontale platen aanleggen. Precies dus
als in een graphick. Hierin noteeren wij
eveneens een verticale functie, ten opzichte
van een horizontale. Die verticale as noemen
we dan de Y-as, en de horizontale de X-as
of ook wel de tijd-as. In dit verband
noemen we bij de kathodestraalbuis de
X-as, welke door de electronenstraal ten
gevolge van een wisselspanning aan de
horizontale platen wordt geschreven: de
tija-basis. Dit is de basis ten opzichte
waarvan we alle verschillende verschijnse
len afwegen. Het verschil met ’n graphiek
echter is, dat wij deze uit metingen construccren, die gedaan worden met vaste
waarden van de spanningen, welke op ’t
moment van meten zich ook niet wijzigen,
terwijl wc bij de buis y
echter de graphiek
... x . 1
zien,

ui-: F*A

\V

de spanningen dus ^
in beweging zijn, en <
& s 4 1
ons
we het verloop dus
in werkelijkheid vol- Fig. 11 Verloop van twee
gen, dit beteekent’n spanningen waarvan Je
zich verhoudt
enorme tijdsbespa— frequentie
^
1 : 2.
ring. — Hierboven
hebben we bekeken wat er met de straal
gebeurt als de spanningen van gelijke
grootte zijn, van gelijke frequentie en
wanneer de phase tussenen de twee

géén of tot 90° verschilt. We zullen nu
eens even gaan bekijken, wat er gebeurt
als er één van de twee van hoogere fre
quentie is. Stel dus, dat we de tijdbasis,
dus de horizontale uitwijking, weer met
een wisselspanning van 50 perioden ver
zorgen. De verticale spanningen worden
van gelijke grootte gekozen, echter nu met
een frequentie van 100 per. per seconde,

Fig. 12.

waarbij we veronderstellen, dat er geen
phaseverschuiving aanwezig is. (Fig. 12).
We zien hier, dat in de helft van 1 periode
der tijdbasisspanning, de verticale spanning
precies 1 periode achter den rug heeft,
m.a.w. in den tijd dat de tijdbasis van O
naar maximum en weer naar O is terug
gekeerd, heeft de verticale spanning reeds
twee maal deze weg afgelcgd in beide
richtingen.
Wat gebeurt er nu met de straal? We
gaan weer uit van de ruststand, dus uit
het midden van het scherm, en zien dan,
dat als de horizontale spanning de straal
van het midden naar links heeft gedrukt,
de verticale spanning de straal omhoog
heeft gedrukt en weer naar beneden (Fig.
12<t). Tengevolge van het verschil in span
ning op de verschillende etappes van deze
„bundel-reis”, zal de top van deze curve
niet in het midden liggen, want we hebben
immers al gezegd, dat de lijn die de straal
beschrijft ’n rcsulante is van twee krachten.
We zien dan verder dat deze top wat naar
links ligt en dan vrij snel daalt, omdat de
verticale spanning tot nu daalt, Daarna
komen we aan ’t tegenovergestelde maxi
mum der verticale periode, waarna het
minimum weer in ’t midden van ’t scherm
bereikt wordt. Dit is dan tevens ’t mini
mum van de tijdbasis, als deze een halve
periode heeft afgelegd. Hetzelfde spel her
haalt zich, nu echter op de andere helft
van de buis.
Het gevolg is, dat er ’n liggende „acht”
zichtbaar wordt. Deze figuren zijn de tril—
13

lingsfiguren van Lïssajous. Met behulp van
deze, wat ingewikkeld lijkende, figuren
van Lissajous kunnen we op eenvoudige
wijze trillingsverscliijnselen bekijken, ver
gelijken en vaststellen. Want wanneer we
de tijdbasisfrequentie kennen zijn we in
staat om de frequentie, welke we onder
zoeken, te tellen! Ziet U maar in ’t laatste
voorbeeld. Indien Uj/fg. ïz-b bekijkt zult
u zien dat er feitelijk twee complete sinussen
op staan! M.a.w. bier zegt de figuur dat
de verticaal aangelegde frequentie tweemaal
de tijdbasisfrequentie is, dus in ’t onder
havige geval 100. Bij 150 perioden verti
caal zien we er drie! (Fig. 1 $). En zoo
kunnen we doorgaan. Resumeerende kun
nen we met de buis (met ^
voeding) zonder meer dus / \
wisselspanningen bekijken
mits van niet te booge fre- 1
ir
quentie, aangenomen dat \ i
we’nctfrequentie als tijd- \jj
basis gebruiken. In bet ct?3
algemeen laten zieb ver
houdingen van 1 op 5 nog
nauwkeurig zien, grootere verhoudingen
worden vooral op kleinere buizen gauw te
smal.
Om U nu alvast een idee te geven hoe
een kathodestraalbuis moet worden aangesloten, geven wij U hierbij een schema.
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R2

X,

R3
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R4
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De bedrijfsspanning is afhankelijk van de .
grootte van de buis. Een Philipsbuis van
7 cm schermdiameter heeft b.v. 8ooVolt
spanning noodig tusschen kathode en 2e

anode, terwijl ’n zelfde buis met ’n schermdiameter van 9 cm 1 zooVolt noodig heeft.
Maar die laatste buis is dan ook 1 5 cm
langer dan de eerste. En om de straal met
voldoende kracht tegen ’t scherm te krijgen
en te concentrceren is dan ook meer span
ning noodig. De uitwijkplaten worden op
hetzelfde potentiaal gehouden als de laatste
anode. Indien nu alle kathodestraalbuizen
zoo zorgvuldig geconstrueerd waren, dat
alles perfect in lijn gemonteerd zou zijn,
konden we de te schrijven lijnen altijd
precies in het midden van ’t scherm ver
wachten. In de practijk is dit echter niet
het geval.
We moeten dus ’n inrichting aanbrengen
om dit te verbeteren. Nu zijn de platen
X2 en Y2 met de tweede anode verbonden.
Als we nu de platen Xi en Y1 óók met
anode No. 2 verbinden, zullen we bemerken
dat de stip niet in het midden staat. Dit
kan op eenvoudige wijze worden rechtgezet. Hiertoe zijn de potentiometers R2 en
R3 aangebraebt. Als deze ongeveer in t
midden staan is de toestand als boven aan
gegeven. De spanning op Xi en Y1 zijn
dan gelijk aan die op anode No. 2. Brengen
we de schuifarm naar boven, dan zal de
spanning positiever t.o.v. A2 worden, en
wanneer de arm naar beneden geregeld
wordt, negatiever. Het gevolg is, dat de
straal daarop reageert en op deze wijze t
beeld geconcentreerd wordt.
Veronderstelt men nu eens, dat de kathode
van de buis geaard zou zijn en de plaatspanning 800 Volt bedraagt. Dit zou inhouden, dat onze uitwijkplaten eveneens
zoo’n 800 Volt boven aardpotentiaal zouden
staan. Levensgevaarlijk! Remedie: niet
de „min” aarden, maar de „plus”. En dat
doetmenin allekathodestraal-oscillografcn.
Dan is gevaar uitgesloten.
De gemiddelde potentiaal van alle uitwijk
platen t.o.v. de tweede anode moet n.1.
nul zijn, omdat anders de straal versneld
of vertraagd zou worden, waardoor het
beeld onscherp wordt.
Er is nog ’n andere methode om de plaats
van'‘de straal te wijzigen. Men legt dan
uitwendig een positieve of negatieve span
ning aan, b.v. door middel van ’n batterij.
Zooals we reeds hebben gezien, is er een
bepaalde spanning noodig om de straal te
doen uitwijken. Deze spanning is onder
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meer afhankelijk van de spanning op de
2e anode.
Hoe grootcr dezer spanning is, hoe geringer
de gevoeligheid van de uitwijkplaten. Een
bijkomstigheid is echter, dat in het geval
van de hoogste spanning de verschijnselen
in de buis minder gevoelig zijn voor sto
ringen van eventueel aanwezige elcctromagnetische velden.
Voor een 7 cm buis komt deze gevoeligheid
/
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op 0.22 mm per Volt, bij ’n anodespanning van 800Volt op de 2e anode. M.a.w.
voor elke Volt, die wij aan één der uit
wijkplaten aanleggen, zal de straal 0.22 mm
uitwijken. Dit geldt voor die platen, die
zich het dichtst bij anode twee bevinden.
De andere hebben minder „vat” op de
straal en hebben ’n gevoeligheid van 0.14
mm/V. Een en ander is eenvoudig in te
zien, als wc de straal eens voorstellen als
een pen, welke aan één einde draaibaar
vastgezet is. Dit vaste punt is dan te ver
gelijken met het gat in de 2c anode. Als
wc deze pen nu eens aan het vrije einde
één centimeter willen doen uitwijken t.o.v.
de middenstand, dan zullen we, hoe dichter
wc die beweging bij ’t vaste punt uitvoeren,
minder ver behoeven te drukken, dan
wanneer wc een punt kiezen; dat verder
weg ligt van het vaste punt. Aangezien
wc als regel wisselspanningen en daarmede
verband houdende verschijnselen met de
kathodestraalbuis zullen bekijken, is het
ook nog van belang te weten hoe groot
de capaciteit is, die de plaat-stellen t.o.v.
elkander vertegenwoordigen. Deze is voor
een 7 cm buis, en het platenstcl aan de
zijde van anode 2, 1 //«F. Voor ’t andere
platenstel is dit 3 ////F. Bij grootere buizen
stijgt deze waarde, en zoo is het voor een
16 cm buis resp. 2.5 en 5 /</<F.
Ons schema van Jig, 13 volgend, zien we
dat de spanning aan de hulpanode A 1
regelbaar is met R 6. Met behulp hiervan
wordt de bccldscherpte ingesteld, ook wel
„focus” genoemd. Verder is er nog de

potentiometer R7. Deze regelt de negatieve
spanning welke de Wehnelt cylinder W
t.o.v. de kathode krijgt. Hiermede wordt
de hoeveelheid electronen geregeld, en dus
de heltierheitl van het beeld.
We zijn thans zoover, dat we een buis
kunnen gebruiken, met practische moge
lijkheden, als in vorige artikelen uiteengezet.
Radiomenschen zijn echter nooit tevreden
en zoo kon het gebeuren dat men het
vervelend vond steeds twee sinussen, in
tegengestelde richting, over elkaar te moeten
aanschouwen. Dit vond zijn oorzaak in de
onduidelijkheid die optrad bij groote ver
schillen tusschen de tijdbasis-frequentie en
de te controleeren frequentie. Men ging.
dus peinzen om de „terugslag” kwijt te
raken. Wat was daarvoor noodig? Laten
we het geval „50 perioden” als tijdbasis
nog eens nagaan. In 1/100 seconde gaan
we, laten we zeggen, van links naar rechts.
En omdat we in de volgende 1/100 se
conde óók weer zoo’n reis maken, maar
nu de andere kant uit, zien we ’t spiegel
beeld. De traagheid van ons oog is oorzaak,
dat we dit als één dubbelbeeld waarnemen.
Als we er nu in zouden slagen om die
„terugslag” zóó plotseling te doen geschie
den, dat dit een ondeelbaar moment zou
zijn, dan zou het tweede beeld te zwak,
dus onzichtbaar worden en zoodoende
slechts één enkele sinus voor ons oog
verschijnen.
Het is algemeen bekend dat een neonlampje bij ’n bepaalde spanning „doorslaat”.
Als men dus een
nnnr>—0+
condensator met
R
N
NAARr-r
’n bepaalde voe
KSO
dingsbron, via
0een weerstand,
C195
oplaadt, en men
% '/•
schakelt parallel
aan die condensator een neon-lampje, dan
zal er een moment komen dat dit pitje
„doorslaat” en de condensator plotseling
van een deel van zijn lading wordt ont
daan. Maar direct begint het spelletje op
nieuw en gaat zoo door ad infinitum. De
snelheid wordt bepaald door de tijdcon
stante van de combinatie: condensator+
weerstand. Dit is wel de meest primitieve
vorm van z.g. „lineaire tijdbasis” {Fig. 1 y).
Hoe staat het nu met de lineairiteit?
Slecht! Immers verloopt de lading van n
IS

condensator niet lineair, doek exponentieel!
(Fig.16). Bovendien gaat er toch nog ’n
beetje 'tijd in de ontlading zoek, met hét
gevolg dat er van een werkelijke „zaag
tand” weinig terecht komt (Fig. 1 yb). Het
woord „zaagtand” of „zaagtand-spanning”
vercischt ook nog even verduidelijking.
Zooals uit de grafische voorstelling van
Fig. 1 ja blijkt, verloopt de tijdbasisspanning, welke voor ’t
beoogde doel noo- v

dig is,; gelijk de

)
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punten van n zaag.
Vandaar dat men
t
-bovengenoemde - ^
vergelijkingtoepast.
Fig. 16.
Het * blijkt echter
vrij moeilijk te zijn om een werkelijk
goed, dus lineair, verloop te krijgen, waar
door er tallooze schakelingen zijn ontstaan,
die compenseerende eigenschappen bezitten.
Bovendien trad er nóg iets „aan ’t scherm”!
Het beeld stond niet stil en trilde als bij
een ouderwetsche bioscoopvoorstelling.
Oorzaak? De tijdbasis liep niet precies
„gelijk” met de te bezichtigen spanning.
Remedie: ’n any
A
dere vorm van
tijdbasis. Maar
hoe? Wel, het
v
B
was bekend dat
kAA/\A,
een gasgevulde
C
lamp bij een bev
paalde spanning
kon „doorslaan
C193
m.a.w. een gasFig. t7.
gevuldediodezal
als daaraan parallel een condensator wordt
geschakeld welke wordt opgeladen, bij ’n
bepaalde grootte van de spannig doorslaan
en de condensator dus weer plotseling óntladen. -En als er nu in zoo’n lamp een
rooster
wordt
■OJUU'-42f4R
aangebracht dan
’c
kunnen we dat
ontladings - mo
-0~
ment a.h.w. vast
C196
stellen.
Fig. 18.
We hebben dus
een
gasgevulde trioae
triode ot
of tny
tbyratron. (Fig.
:cn gasgevuiae
is met Helium ■of Argon
18). Zoo’n lamp is
gevuld. Dit gas bepaalt in hooge mate ’t
maximum aantal „doorslagen” per seconde.
In een met Helium gevulde lamp kan een
16

maximum van 150.000 worden bereikt.
Wat doen we nu met dat rooster? In de
eerste plaats kunnen we daarmede de am
plitude van de tijdbasis regelen, net als
bij een gewone triode, dus door dit rooster
een grootere of kleinere voorspanning te
geven. Maar in de tweede plaats kunnen
we de tijdbasis „sychroniseeren” met de
spanning die we bezichtigen en gemaks
halve maar de „beeldspanning” zullen
noemen.
Dit geschiedt door een deeltje van die
beeld-spanning op dat rooster te brengen.
De verandering van deze roosterspanning
in positieve richting, welke plaats vindt
éven voordat de gastriode zelf zou door
slaan, zorgt ervoor dat deze ontlading
telkens op een vast punt van de beeldspanningperiode geschiedt, met het re
sultaat dat elkander opvolgende beelden
precies op elkaar komen en op deze wijze
een rustig beeld verkregen wordt. Wanneer
we echter de gastriode zoo zonder méér
zouden gebruiken, zou de lineairiteit heusch
niet veel verbeterd zijn. Want de oplading
der capaciteit geschiedt nog precies als bij
het neonbuisje. We moeten dus een in
richting hebben, waarmede de oplaadstroom constant gehouden wordt en maar
niet naar believen kan toenemen. Dit mid-
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del hebben we in een gewone penthode.
In bedrijf is de gas-triode n.1. nietgcleidend en wordt de oplaadcondensator
geladen via de penthode, die in serie met
de gas-triode over de hoogspanningsbron
aangesloten staat. Daar het een penthode
is, is de anodestroom, die de laadstroom
vormt, practisch onafhankelijk van de
anodespanning. De spanning aan de oplaadcondcnsator stijgt met een uniforme
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waarde. Als nu een bepaalde spannings
waarde bereikt is, slaat de gas-triode
„door”, m.a.w. bet gas ioniseert en de lamp
wordt geleidend. Dan wordt de conden
sator uiterst snel ontladen, en herbaalt zich
alles weer van voren at aan. Als we nu
die schermroosterspanning regelbaar ma
ken, blijkt bet mogelijk om binnen be
paalde grenzen de snelheul van de oplading

Hei omkeeren van de

(

i.

spanningsphasen in

in de liand te houden. We hebhen hier
dus twee factoren waarvan de tijdbasisfrequcntie afhankelijk is, n.1. de grootte
van de condensator, welke tezamen met de
inwendige weerstand de tijdconstante be
paalt, en de pcnthode-schermroosterspanning, die deze inwendige weerstand
beheerscht, en daarmede de tweede factor
vormt. (Fig. 19).

Balansversterkers

TN kwaliteits-ontvangers en -versterkers
van grootcr vermogen wordt algemeen
de balansschakeling toegepast. Vooral de
AB-balans is van belang door zijn uitnemende kwaliteit (A-versterkingl), terwijl
de maximale output (B-versterking!) er ook
mag zijn. Nu is er een onderdeel van de
balansschakeling, waaraan dikwijls te weinig aandacht wordt geschonken. Dit is:
boe brengen we bet phaseverschil van 180
graden tot stand, dat moet bestaan tusschcn de spanningen, waarmee de eindbuizen worden gestuurd? Gewoonlijk
— en dit is ook wel bet eenvoudigst —
geschiedt dit dóór de balans-ingangstransformator. Maar er zijn nog andere mogelijkbeden. Al naderen de transformatoren
thans Svelbaast bun uiterste prefectie, er
kleef? nog altijd een bezwaar aan de noodzakelijke ijzerkern, die de versterking of
overdracht van energie steeds in meerdere
of mindere mate frequentie afhankelijk
doet zijn. Grooter nog is vaak bet nadeel
dat men de trafo niet kan monteeren waar
men wil, vooral met
„
__
bet oog op de be- ° 0 |||
^
ruebte inductie- gs&.^alg---brom. Dit laatste
f
laat zich nog al eens f-------'--------- ö*jï
voelen bij compacte
toestelbouw. Het
Flfl'1#
kan daarom geen kwaad eens een paar
schakelingen te geven, waarbij de gebeele
trafo gemist kan worden, en diens taak
wordt overgenomen door... de radiobuis 1
Hiervoor gelden de genoemde nadeelen
niet, dus: kans op betere kwaliteit en
minder kritische plaatsing. Hiertegenover

moeten we natuurlijk stellen, dat ons apparaat een iets grooter stroomverbruik zal
krijgen, terwijl bovendien een buis gewoonlijk meer aan slijtage onderhevig is,
dan een trafo. Het geldt dus ook bier:
voor wat boort wat.
Fig. 1 geeft de normale input-transformator en is voornamelijk nog even afgedrukt
om de volgende figuren te verduidelijken,
Fig. 2 toont ons, boe een eenvoudige triode
op simpele wijze de pbaseversebuiving tot
stand kan brengen. De roosterlekweerstand van de eerste eindbuis beeft een
aftakking, zoodat een gedeelte van de in
gangsspanning op bet rooster van de triode
__
wordt gezet. Dit
°"A 1
—ï
f gedeelte wordt
Ly.— door de buis ver
§ | VST
| | ' sterkten naar g2,
5 g
' 'p
|
bet rooster van
| |
|11 T l
de tweede eind-------■
+
buis, gestuurd.
pjg ^
Door juiste weerstandenkeuze in
de potentiometer-scbakeling — deze hangt
natuurlijk geheel van de versterkingsfactor
van de gebruikte triode af—kunnen we
ervoor zorgen, dat de spanningsamplituden
aan gi en g2 precies aan elkaar gelijk
worden. Dat de spanningen in tegenpbase.
zijn, is direct te zien.
Een andere triodescbakeling — ook de
eenvoud zelve — geeft Jig.
Hier is de
anodeweerstand van de buis „doorgeknipt
en de laatste tusseben beide helften in gezet.
Door juiste verbinding van de lekweerstand blijft dan toch de normale negatieve
roosterspanning intact. Een bezwaar van
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deze schakeling is wel, dat er tusschen
gloeidraad en kathode van de triode een
potentiaalverschil bestaat van ongev. Vi Va.
Is dit echter niet te hoog (bv. 40 V) dan
kunnen de meeste moderne buizen dit wel

hebben.
Een nog andere mogelijkheid is geschapen
door het verschijnen van de secundaireemissie-buis. Oorspronkelijk bedoeld als
versterker voor de breede televisie-frequentie-band, blijkt
zij voor ons doel
schitterend te °H5
voldoen. Ja, nog
meer: Waar in de s
genoemde geval
len de triodes uit
>
sluitend zorg g
r'uvuir-'
o.S
droegen voor de >
COTO
gewenschte pha- ^
Fig. 3.
se-verschuiving,
werkt de sec.-em.-buis hier bovendien als
versterker. Fig. 4 — naar het door Phi—
lips aangegeven principe-schema van de
EE 1 — is dus bij uitstek geschikt voor
versterkers met groote ingangsgevoeligheid
of daar, waar men door tcgenkoppeling
verloren gegane versterking wil compenseeren. In het artikel „Secundaire Emissie
wordt ingegaan op dit verschijnsel, waarbij
in deel 2 de constructie van de sec.em.-buis schematisch is weergegeven.
Dat wij deze nu voor ons doel kunnen
gebruiken, berust hierop, dat ‘de sec.-em.stroom van buitenaf naar de anode toegaat
en van de sec.-em.-kathode af naar buiten
•.

1

|

I

gericht is (zie pijlrichtingen: de electronën
loopen dus juist in tegengestelden zin).
Tusschen beide stroomen bestaat dus het
gewenschte phaseverschil. In iedere stroom
kring nemen wc dan een weerstand op
van zoodanige grootte, dat de aan deze
ontstane spanningen weer precies gelijke
amplituden hebben. Vermelding verdient
tenslotte nog de bij
zondere schakeling
ter verkrijging van
?' de negatieve roosHl
o
terspanning van de
*
J5 buis. Bij deze types
u
6
is namclijl^de anoS
tf
destroom in hooge
?
mate alhankelijkvan
de n.r.s., zoodat het
zaak is deze zoo constant mogelijk te
houden. Met de gcC28i
♦ bruikclijke schake-r
ling wordt hieraan
Fig. 4.
niet voldaan, vooral
omdat de kathodc-weerstand vrij klein
zou moeten zijn. Vergrooting van deze
is dus de remedie, wat natuurlijk alleen
mag, als wc het stuurroostcr tegelijkertijd
een positieve voorspanning geven van
zoodanige grootte, dat de vcreischte ne
gatieve spanning van rooster t.o.v. kathode
is hersteld. (Practisch geeft men de kathode
een positieve spanning van circa 23 V.
t.o.v. de nulleiding en het stuurrooster
een van circa 20 V.).

De diade als storingsbegrenzer
Hoe werken de zgn. Noise-limiters ? ?
TN diverse Amerikaansche apparaten uit
de betere prijsklasse ziet men tegen
woordig schakelingen toegepast om kort
stondige storingen te onderdrukken.
Gedacht is hierbij voornamelijk aan hevige
en stootsgewijs optredende storingen, zooals veroorzaakt worden door onweer of
andere electrische ontladingsverschijnselen
(tram en trein bijv.!) Wanneer het ontvangtoestel naast het ge.wenschte signaal
van een station ook electrische storingen
18
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opgenomen heeft, kunnen deze tot op
zekere hoogte als een deel der modulatie
van de ontvangen draaggolf beschouwd
worden; terwijl muziek en spraak tot max.
100% modulatiediepte gaan, overschrijden
de storingen in het algemeen deze waarde
zeer. De meeste schakelingen nu die tot
begrenzing van statische storingen toe
gepast worden, berusten op de methode
de storingspieken boven 100% modulatie
af te snijden. Ziejig. 1. Dergelijke scha-

kelingen zijn natuurlijk in hun werking
ook weer begrensd. Zoodra namelijk de
te onderdrukken storingen niet uit kraakgeluiden bestaan, die alleen maar met
tusschenpoozen optreden, maar van voort-

FlS- 1

durenden of periodischcn aard zijn (achtergrondgeruisch), geeft de menging van
de draaggolf met de storing een andere
^raagg°lb waarvan de modulatiediepte die
der getransformeerde storing is. Dan blijkt
dc storing niet meer te onderscheiden van
muziek of spraak, zoodat in dit geval ook
de storingsbegrenzers helais machteloos
blijven.
In Jig. 2 wordt zoo een begrenzingsschakeling weergegeven, wij zullen alleen
maar op het principe ingaan. In dc figuur
worden in plaats van de normaal gebrui
kelijke belastings-potentiometcr twee ge
lijke weerstanden gebruikt, waarvan dan
weer een als volumeregelaar dienst doet.
Tengevolge van de gelijkrichting ontstaat
op de belastingsweerstanden van dc diode
een gemiddelde gelijkspanning met opgedrukte l.f. wisselspanning. Bij 100% mo
dulatiediepte liggen de toppen van de l.f.
wisselspanning op een piek die tweemaal
de waarde van de gemiddelde gelijkspanning is en de optredende storing moet dus
op deze waarde begrensd worden. Nemen
we aan dat dit in Jig. 2 tusschen aarde
en punt A het geval is. Nu voert punt
B een gemiddelde gelijkspanning, die,
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ZELFREGULEERENDE
JN de tegenwoordige versterkers en ook .
bij het werken met kathodestraalbuizen
komen vaak spanningen voor, die hooger
zijn dan de bedrijfsspanningen van electrolytische condensatoren, welke men veel
toepast omdat hierbij een groote capaciteit
in kleinen omvang voorhanden is. Men
kan natuurlijk papier-condensatoren ge
bruiken, maar die worden voor hooge
bedrijfsspanningen vaak onevenredig duur.

doordat de beide weerstanden van den
spanningsdeeler gelijk zijn de dubbele
waarde heeft van de spanning bij A. De
spanning van punt B wordt gebruikt om
na afvlakking met een weerstand van i
Megohm den condensator C geladen te
houden. Tusschen den condensator en
punt A is een diode geschakeld, die, waar
de spanning aan C negatief is t.o.v. de
spanning op punt A, normaal niet gelei
dend is. In de oogenblikken echter waarop
de momenteele spanningen aan A de grensspanning aan condensator C overschrijden,
wordt de diode geleidend en komt C pa
rallel aan den volumeregelaar te liggen.
In de practijk deden zich met deze scha
keling enkele eigenaardigheden voor: om
brommen te vermijden moest de diodelamp b.v. een aparte gloeistroomschakeling
hebben. Diverse modificaties zijn sindsdien
gepubliceerd, de een al meer effectief dan
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de andere. Niettemin, voor menig tech
nicus ligt hier een veld van interessante
proefnemingen open, want storings-eliminatie is stellig nog steeds een der zwakke
punten van de Radio.

overspanningsbegrenzing
door serieschakeling van natte electrolyten
Daarom vraagt men zich wel eens af:
„Kan ik geen serieschakeling van electrolytcn toepassen”. Zooals bekend zal zijn,
is dit bij papier-condensatoren niet zonder
meer mogelijk, want de opgedrukte span
ning verdeelt zich over de condensatoren
in verhouding tot den isolatie-weerstand
van iedere condensator en al zijn deze
weerstanden hoog, zij zijn toch niet gelijk
aan elkaar. Integendeel, juist door den
19

hoogen isolatie-weerstand zullen de afvloeiimmers de verliesstroom van deze con
densator sterk toe. Normaal bedraagt deze
wegen, die onwillekeurig bij de inbouw
ontstaan, op de totaalweerstand tusscben
lekstroom pl.m. 0.1 mA//*F met een
maximale waarde van 2 mA.
de klemmen van de betreffende conden
Zóodra echter overbelasting optreedt,
satoren een grooten invloed hebben. Het
neemt deze stroom zeer sterk toe. Door
is dus heelemaal niet zeker, dat de span
deze stroomtoename nu wordt de andere
ningen over de condensatoren gelijk aan
onderbelaste condensator verder gefor
elkaar zijn, eerder bet tegendeel. Wanneer
meerd, de spanning aan deze condensator
men b.v. denkt dat een spanning van 1000
stijgt en dus zakt de spanning aan de
Volt zich gelijkmatig over twee 500-Volteerste condensator.
condensatorcn verdeelt, kan het in wer
Het evenwicht wordt dus we
kelijkheid wel zijn, dat over
derom hersteld en twee in serie
den eenen condensator 700Volt
' %
geschakelde electrolyten vormen
staat en over den anderen 300.
dus een zelfreguleercnd systeem
De eerste condensator is dus
om de spanning evenredig in
om zoo te zeggen zwaar over
twee gelijke helften te verdeden.
belast. Bij een serie-schakeling
•V'
ü
DR\f &
Bij de tegenwoordige fabrikaten
van een goede en een minder
¥
reLECTRo|
heeft een kortstondige toename
goede condensator staat dus juist
^ CONDEW
van den lekstroom geen invloed
de goede condensator aan het
op de levensduur of de goede
doorslaggevaar bloot, wTant hier
werking van deze natte electro
over komt de grootste spanning
? 500 v.ifj
m
lyten.
te staan.
£3
y/ORKlij
■§,
Men kan dus gerust twee natte
Bovendien, als de totale isolatiei-:'4
electrolyten in serie schakelen.
weerstand van bedrading incl.
;,v'
Alleen onder voorbehoud, dat
andere afvloeiwegen geringer is
men twee dezelfde typen neemt
(wat meestal het geval zal zijn)
van dezelfde capaciteit — het
dan de isolatieweerstand van de
Hé°INaE
verband tusschcn verliesstroom
in serie geschakelde condensa
ÏL
en opgenomen spanning is voor
toren, zullen deze lagere isolatiediverse typen condensatoren van
weerstanden hoofdzakelijk de
b.
£j§| diverse fabrikaten zeer verschilspanningsverdeeling over de con
lend.
densatoren bepalen. Deze weer
Het voordeel van de toepassing
standen staan immers parallel
van in serie geschakelde natte
aan de isolatie-weerstanden van
electrolyten boven de toepassing
de gebruikte condensatoren.
van in serie geschakelde olieMen doet er goed aan bij serieof papier condensatoren ligt dus
schakeling van gewone condenhierin dat:
satoren deze te overbruggen met weerstanden van b.v. 1 Megohm.
ie. Men heeft een grootcre capaciteit bij
Anders wordt de zaak bij serieschakeling
geringere prijs;
van natte electrolyten. Het zal bekend zijn,
ze. Practisch onbegrensde levensduur;
dat natte electrolyten bij overspanning
met een zacht sissend geluid doorslaan,
je. Overspanningsbegrenzing door de
maar dat zij zich zelf wederom herstellen,
verliesstroom;
indien de spanning die er op staat lager
4e. Kleine plaatsruimte.
wordt.
Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat serie
Bij serieschakeling van natte electrolyten
schakeling alleen mogelijk is bij tuitte
bestaat niet het gevaar van doorslag dóór
electrolyten. Vele electrolyten zijn zgn.
een onevenredige spanningsverdeeling.
droge electrolyten en hierbij voert serieWanneer oorspronkelijk de totale span
schakeling onvermijdelijk tot verwoesting
ning zich ongelijkmatig over de condenvan alle zich in serieschakeling bevin
satoren verdeelt en dus tengevolge hiervan
een condensator overbelast is, dan neemt
dende condensatoren.
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Uil het Service-Lab van den Muiderkring
seRvice en het puöliek

hints en kinks - cur leuze fouten
solóeeRvloeimióöel - oveR óepecte tRapo’s etc.n
öooöe plekken in supeRS

Service-Kinks
In gevallen waar één condensator van
een gecombineerd condcnsatorblok defect
raakt, kan men deze zéér goed vervangen
zonder tot totale vernieuwing over te gaan.
In vele gevallen is er een enkele vervangingscondensator voor te vinden, en indien
er ruimte voor is kan deze dan ook worden
aangebraebt. Verwijder de aansluiting van
de defecte condensator (dit zal de + zijn,
daar er meestal een gecombineerde — pool
is) dicht bij het betreffende condensatorblok. De nieuwe condensator wordt met
een metalen beugcltje in het chassis be
vestigd, of met isolatieband aan het oor
spronkelijke blok gehangen. Indien het
elcctrolytische condensatoren betref?, let op
de polariteit!

!

V

f
i

Curieuze fouten!
De volgende, tamelijk ongewone fout,
ondervonden wij laatst in een Super. De
ontvanger in kwestie vertoonde een hard
nekkig gekraak, zoowel op radio als op
gramofoon. Een complete serie Servicelampen werd geprobeerd, echter zonder
resultaat. Alle verbindingen werden nagezien en de twijfelachtige overgesoldeerd,
evenwel ook zonder verbetering. Getracht
werd de trap te clirfiincercn waarin het
kraken zou optreden, door óp de gebrui
kelijke wijze met een groote capaciteit de
roosters der opeenvolgende lampen te
aarden, hetgeen de kraakstoring wel ver
minderde, doch niet kon opheffen. Als men
het chassis beklopte, trad het geluid op,
waarna het geheele chassis werd geschud,
Wij namen een licht gerammel waar, hetwelk uit één der electrolytcn afkomstig
bleek. De kern ervan was tengevolge van
krimpen van het materiaal iets los gaan
zitten. Na vervanging was de storing
verdwenen. Ten overvloede: de conden
sator was niet kortgesloten, noch open.
Vloeimidde!
Een goed soldeer vloeimiddel maakt men
van hars in poedervorm, opgelost in spi-

ritus tot een dunne brei. Hieraan voegt men
een weinig zuivere terpentijn toe, teneinde
snel verdampen der spiritus te voorkomen.
Voor een paar stuivers kan men een hoe
veelheid maken, die een jaar duurt!
Doode plekken in Supers
Een moeilijk te achterhalen fout in Supers
is die welke zich pleegt te manifestceren
als „doode” plekken op een van de golfbereiken. Hier treedt dan, zooals de uit
drukking aantoont, geen ontvangst op.
Bijna altijd is dit te wijten aan een defect
oscillatorgedcelte. De eerste verdachte is
de menglamp, waarbij dient te worden
opgemerkt, dat zélfs indien de normale
spanning- en stroomtest geslaagd is, het
evengoed kan voorkomen dat de lamp on
willig blijft. B.v. lek tusschen de verschil
lende lamponderdeelen of op de glasbrug.
Dit zijn fouten die bij de gebruikelijke
testmethoden niet te voorschijn komen,
doch die niettemin oorzaak zijn dat de
betreffende lamp op verschillende punten
der golfbereiken niet wil genereeren.
De eenvoudigste oplossing ter overtuiging
of de lamp de schuldige is, blijft verwis
seling tegen een gegarandeerd goed exem
plaar. Blijft de fout dan evengoed nog
bestaan, dan moet men andere bronnen
aanboren. Indien dit nog niet geschied is,
wordt eerst nagezien of de oscillatoranodespanning ongeveer in orde is. Aannemende
dat de gebruikte lamp een goede is, is elke
extra spanningval hier de aanwijzing a
foutieve onderdeden in de oscilla
ano despanning-toevoerleiding, meet daar
om de totale hoogspanning even na en
indien te laag, zet er dan tijdelijk een
goede gelijkrichterlamp in. Onderzoek
vervolgens de schakelaar-contacten van de
oscillatorspoel en maak ze schoon, aan
gezien een hooge weerstand in de kring
stoppen der oscillatie ten gevolge kan
hebben. Lekpaden over spoelen en condensatoren kunnen verliezen in de oscillatorkring doen ontstaan, ’t Zijn weliswaar
ondenkbare fouten in moderne apparaten,
*1

doch ze kunnen niettemin voorkomen en
men dient er dus mede te rekenen. Alle
verbindingen welke met'de oscillatorkring
samenhangen moeten stuk voor stuk wor
den gecontroleerd, met het oog op hooge
overgangsweerstanden.Het kan voorkomen
dat de verbindingen der oscillatorkring
zóó verbogen zijn, dat ze ten opzichte van
het chassis te veel capaciteit hebben. Deze
fout treedt speciaal op in de kortcgolfgebieden. De nabijheid van andere draden,
behoorende tot andere toestelkringcn, kan
de werking der oscillator eveneens on
gunstig beïnvloeden.
Ten slotte is het een goed ding de oscil
lator opnieuw af te regelen. Als men de
trimmers draait, zal men vooral op korte
golf waarnemen, dat het signaal op twee
standen voor den dag komt. De juiste
afstemming is doorgaans die, waarbij de
oscillator op hoogere frequentie is afge
regeld dan de signaalkring (kleinste trimmercapaciteit).
Draai daarom deze trimmer geheel uit en
schroef daarna in tot het eerste maximum
dat verkregen kan worden. Als de oscil
lator wordt afgeregeld op de lagere fre
quentie dan de signaalkring, ondervindt
men soms last van doode plekken.

Telefunken 857 WLK
Een onzer Muiderkringers, de Hr. A. A.V.
te G., zond ons de volgende service-kink:
Telefunken 857 WLK kraakte hevig. Na
grondig onderzoek bleek hier echter de
oorzaak te zijn: een defecte luidspreker.
Na afwikkeling der bekrachtigingsspoel
bleek er een flink gat in de koker te zijn
gebrand en dus eenige windingen kort
gesloten. Ter verduidelijking diene, dat de
meeste luidsprekerchassis in fabriekstoestellen zijn geaard, ’t Gevolg van deze
fout is bijna zeker een gesneuvelde AZi.

Chassisverbindingen
De meeste moderne fabricksontvangers
gebruiken het chassis als „aardretour”
voor diverse onderdeden. In eenige ge
vallen worden de draden bevestigd aan
soldecrlippen, welke op hun beurt weer
aan het chassis zijn geklonken, terwijl het
eveneens pleegt voor te komen dat metaaldeelen van onderdeelen zelf aan het chassis zijn bevestigd.
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Het is belangrijk dat er goed, zéér goed
contact bestaat tusschen deze soldecrlippen
en het chassis, daar er anders licht fouten
ontstaan door periodieke of voortdurende
onderbreking.
Wanneer men dergelijke slechte verbin
dingen moet opzoeken, bewegc men de
verschillende in aanmerking komende
onderdeden heen en weer. Een andere
methode is een snoertje te gebruiken ter
overbrugging van verdachte plekken. Alle
boutjes en moertjes moeten goed aan
gedraaid worden. Vuile en vette plekken
op een chassis moeten tevoren goed schoongemaakt worden, waarna een verbinding
kan worden aangebracht. Soms kan het
goed zijn eenige aardpunten met een stevige
draad door te verbinden.
Als een voedingstrafo, smoorspocl of uitgangtransformator defect raakt, is het bijna
altijd tengevolge van een ander onderdeel
dat defect is. Nadat men een nieuw on
derdeel heeft gemonteerd is het verstandig
een milli-ampèremeter in serie op te nemen
en indien de stroom boven een toelaat
bare waarde stijgt, kan men nog tijdig
uitschakelen, voor nieuwe schade is be
rokkend. In ’t algemeen zal men ontdekken,
dat een kortgesloten condensator oorzaak
der vernieling is, maar het is ook wel
voorgekomen, dat sluiting in een lamp de
smoorspocl deed doorbranden, de uitgangtransformator beschadigde en de voedingtrafo in gevaar bracht. Een mA meting
stelde de nieuwe smoorspoel veilig, daar
bij beproeving de afvlakcondcnsators O.K.
bleken en de fout dus vcrmoedclijk zijn
oorzaak in de lamp moest vinden, hetgeen
juist bleek!
Het Nederlandschc radiöpubliek is er niet
van doordrongen, dat het opnieuw af
regelen van een ontvangtoestel, nadat dit
eenige jaren dienst heeft gedaan, zoo uiterst
belangrijk is. Dit geldt speciaal voor Su
pers. De vele trimmcrcondcnsatoren hebben
de eigenschap, dat zij door temperatuurvariatic en werking der materialen zichzelf
na verloop van tijd ontregelen. De m.f.
. versterker staat er niet langer „in , met
als resultaat: fluittoontjes, zwakkere ont
vangst, slechte selectiviteit enz. Een niet
kloppende schaal is er mede een gevolg

■■

van. Indien men in zoo’n ontregeld ont
vangtoestel een nieuwe lamp zet, blijkt er
geen verbetering op te treden.
Indien zoo’n apparaat dus in degelijke
revisie komt knapt bet werkelijk goed op.
De kosten daaraan besteed, zijn ruim
schoots waard besteed te worden. Een
mcnsch neemt vacantie om weer in goede
conditie te komen. Geef uw radio een
„Service-vacantie”, want daar knapt hij
van op!
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Er is een neiging om de onschuldig lij
kende schaalvcrlichting niet mede te reke
nen als men naar een fout zoekt.
Aannemende dat de lampjes branden en
de verbindingen goed zijn, worden ze ge
meenlijk van verder onderzoek vrijgesteld.

Meestal echter liggen de flexiblc verbin
dingen over de andere bedrading en vormen .
op deze wijze genoeglijke koppelingen,
terwijl sluiting tegen het chassis niet voor
de hand liggende fouten kan opleveren.
Laatst deed zich een geval voor van over
matige brom vergezeld van gekraak en
slechte kwaliteit. Stroom gecontroleerd: te
hoog! Bleek in de eindtrap te zitten.
Negatieve roosterspanningsweerstand was
kortgesloten. Chassis uit de kast gehaald,
fout verdwenen. Chassis in de kast gezet,
fout opnieuw te voorschijn. Wat bleek?
Isolatie van de draden beschadigd waar
door sluiting van de roosterspanningwcerstand optrad, met ontregeling van
de middenaftakking, dus brom!

■Moderne opvattingen
inzake KmchlveFslerkers
Een populaire uiteenzetting over het wezen van A-, B- en C-versterkers
\^U1E mocht meenen, dat de bouw van
v cindtrappen in ontvangtoestellen of in
op zichzelf staande l.f. versterkers zich nog
steeds beweegt langs de oorspronkelijk
uitgcstippcldc lijntjes, is bij de tijd ten
achter. Bestond er vroeger inderdaad
slechts één — en dus universeel toegepast
— schema, waarnaar men bij de inrichting
van kracht versterkers (zie noot*)' tewerk
ging (afgezien dan natuurlijk van princi
pieel ondergeschikte vrijheden in de keuze
van koppellichaam „transformator-smoorspoel-wcerstand” en lamptypen), de laatste
jaren hebben zich ook op dit gebied op
merkelijke ideeën vrijgevochten en als
gevolg daarvan zien we thans versterkingssystemen in zwang, welke in opzet al heel
sterk afwijken van de klassieke methode.
Teneinde deze stelsels in het gesproken en
geschreven woord eenvoudig van elkaar te
kunnen onderscheiden is men er allengs
algemeen toe over gegaan ze A, AB, B,
BC en C versterkers te typecren, waarbij
op te merken valt, dat de A-, B- en Cgroepen dc drie hoofdklassen vormen,
terwijl dc AB en BC typen meer als tusschenvormen zijn te beschouwen.

Het is ons bekend, dat er vooral in amateurskringen velen zijn, die de vordering
in deze afdceling een beetje ai te erg ver
waarloosd hebben (waarschijnlijk uitgaande
van]de onjuiste gedachte, dat de practische
betcekenis v.
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Karakteristiek vrn dc „A" versterker

Jen ditmaal

ook eens een afgeronde bespreking van de
moderne versterkingsprincipes aan te treffen.
•) Niet alle l.f. buizen zijn kraohtversterkers. Er is een
essentieel onderscheid tusschen de voor spanningsversterkiog dienende lampem (hoe krachtig overigens hun
versterking ook moge zijn), wier taak het is in hun
anodeketen een zoo gaaf mogelijke vergrooting tot stand
te brengen van de op hun stuurrooster gebrachte signaai spanningen, en die buizen (de doelbewust als zoo
danig aangewezen eindlampen), welke bestemd zijn om
aanzienlijke hoeveelheden energie af te geven. Spanningsversterkers behoeven slechts enkele mA. vrij te
maken — bij krachtverstcrkers is de plaatstroom steeds
zeer hoog, de spanningsopsllngering daarentegen ver
houdingsgewijs gering.
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«A"-Versterkers
Dit is de huidige naam voor de van ouds
her en in ontvangtoestellen als regel nog
onverdrongen eindlampschakeling, waarbij
de gehcele periode van de op het rooster
geleide l.f. impuls — dus zoowel de ne
gatieve als de positieve helft — wordt be
nut om over de in anodekring opgenomen
helastingsweerstand (i.c. luidspreker, aanpassingstransformator of uitgangssmoorspoel) een spanningseffect te produceeren.
Zoolang de wisselspanningen aan het roos
ter geen waarden aannemen grooter dan
de beschikbare ruimte zullen de plaatwisselspanningen een getrouwe copie zijn
van de wisselspanningen; niet zoodra
echter wordt de lamp overbelast, of de
krommingen in de karakteristiek laten zich
gelden en er ontstaat een min of meer
ernstige vervorming. Het zal duidelijk zijn,
dat |de waarde van1 de negatieve voorspanning een zeer belangrijke rol speelt.
Bij een juist ingestelde A-versterker is de
plaatstroom constant, ongeacht het feit of
wel dan niet een stuurspanning op het
rooster arriveert en vooropgesteld natuur
lijk, dat ook de anodespanning een constante potentiaal bezit.

f—®=€ri-
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Parallcl-schakclin>j van cindlampen

Vat men een en ander samen dan volgt
de conclusie, dat de ideale A-versterker
/Ztfrf/wisselspanningen produceert, welke
een volkomen weerspiegeling zijn van de
rööjferwisselspanningen. Voorwaarde daar
toe is, dat het rooster onder geen enkele
omstandigheid — dus ook niet in de pieken
van de signaalspanning — positief mag
worden t.o.v. de kathode en evenmin zóó
sterk negatief, dat de plaatstroom wordt
afgesneden; in beide gevallen immers
zouden de krommingen van de karakte
ristiek vervormingen doen ontstaan. In
werkelijkheid ontstaat in de plaatwisselspanning steeds een zekere mate van vervorming door ’t optreden van harmonischen,
een verschijnsel, dat overigens sterk ge
bonden is aan het type eindlamp (triode,

penthodc, of „beam ’-lamp). Blijft de
vervorming beneden 5%, dan praat men
er doorgaans niet verder over—hoogere
A

o
o
o
o
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o
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Balansschakeling van eind lampen

vervormingsperccntages zijn in kwaliteitsversterkers evenwel niet toelaatbaar.
Wordt een grootere anode-energie gecischt dan een bepaald type eindlamp bij
een normale anodespanning kan geven,
dan kunnen meerdere lampen van een
zelfde type parallel geschakeld worden
(rooster aan rooster, plaat aan plaat). Het
output-vermogen is dan evenredig aan het
aantal lampen, de belastings-weerstand
wordt evenwel V2, Vs, V-j enz., van die,
welke voor één lamp geldt; de roostcrruimte — m.a.w. de max. toelaatbare signaalspanning — blijft uiteraard echter
ongewijzigd.
Energie-vergrooting kan eveneens verkre
gen worden door toepassing van een balansschakcling van twee (of stellen van
twee!) gelijksoortige lampen, wier roosters
en platen dan verbonden zijn aan de einden
van een in het midden op de kathode
aangesloten ingangs- resp. uitgangskring,
meestal bestaande uit balanstransforma
toren. Een in de secundaire wikkeling van
de ingangstransformator geïnduceerde wis
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Fig. 4. Hel gedrag van de in „B" schakeling
opgenomen lamp.
selspanning zal de roosters in tegenover
gestelde zin aandrijven en deze contrapolaritcit is oorzaak, dat als bij de positief
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bestuurde lamp de plaatstroom toeneemt
deze bij de negatief bestuurde in gelijke
mate terugloopt.
De groote populariteit van bet balans
principe is gelegen in bet feit, dat bij een
gelijk outputvermogen de vervormingsneiging bier geringer is dan bij parallel
schakeling of enkelvoudig gebruik van
eindlampen — boofdzakelijk wel doordat
de tweede harmonische wordt onderdrukt.
Men kan ook zeggen, dat bij een ge
geven vervormings-percentage bet rende
ment van een balanstrap gunstiger is.
Uit bet oogpunt van lineaire versterking
is de A-versterker, vooral als daarin een
balansschakeling van trioden wordt toe
gepast, onbetwist no. 1, bet rendement —
d.i. de verhouding van nuttige spreekstroom tot de opgenomen gelijkstroomenergic — is echter gering.

In tegenstelling met de A-versterker moet
het B-type steeds als balansversterker
worden uitgevoerd, de lampen werken hier
om beurten — werkt de eene, dan rust
de andere. Het vervormingspercentage van
een volgestuurde B-verstcrker is niet on
aanzienlijk hooger dan dat van een A- of
AB-vcrsterker, doch kan door tegenkoppeling worden gereduceerd.

„B"-versterkers

#/C"-versterkers

De kenmerkende eigenschap van dit type
is, dat de vaste negatieve roosterspanning
op een zoodanige waarde wordt gebracht,
dat, wanneer geen signaalspanning aan
wezig is, de plaatstroom nagenoeg geheel
wordt onderdrukt. Arriveert nu een l.f.
impuls op het rooster, dan blijkt, dat de
lamp alleen stroom neemt tijdens de posi
tieve fase van de periode en gedurende
de negatieve fase „rust”. Hieruit volgt,
7>laatstroo/n
lamp I

. .
output

•stuurs/)
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Oiilput-bccld van de „8" versterker

dat de anodestroom-consumptie van de
„B”-vcrsterker practisch slechts de helft
bedraagt van het verbruik eener in Aschakeling opgenomen lamp van gelijk
vermogen, zoodat zelfs bij onverhoogde
plaatspanningen — als regel worden plaaten schermrooster-spanningen beduidend
opgevoerd, hetgeen hier toelaatbaar is,
gezien het intermitteerende karakter van
de emissie — zijn rendement aanzienlijk
beter is.
De figuur van de plaatstroombewcging
is gelijk aan die van de positieve fasen
der stuurspanning en iedere periode van
de ingangsspanning vindt men in de plaat-

wisselspanning voor 180° terug.. De sig
naalspanning mag zoo groot zijn, dat het
rechte deel der lamp-karakteristiek door
de 180° figuur wordt ingenomen.
Wordt de plaatstroom tot aan het ver
zadigingspunt opgevoerd, dan zal het roos
ter in de pieken steeds positief zijn t.o.v.
de kathode en dus meer energie onttrekken aan de ingangskring, terwijl de ver
vorming door harmonischen hinderlijk

kan zijn.

Door een nog verder gaande verhooging
van de negatieve voorspanning — als re
gel het dubbele van de voor finale plaatstroom-opheffing benoodigde waarde —
wordt nu zelfs nog het effect van de
positieve fase gedeeltelijk onderdrukt. De
stuurspannings-amplitude moet toereikend
zijn om de plaatstroom tot aan het ver
zadigingspunt op te jagen en daar het
rooster dan sterk in het positieve werkt,
zal het in de pieken ten koste van de plaat
een aanzienlijke stroom opnemen, waar
door het anode-wissclspanningsbeeld zeer
in de verdrukking komt. De C-versterker
heeft dan ook weinig aantrekkelijks, ten
minste voor zoover het muziek-weergave
betreft — zijn rendement is natuurlijk
geweldig goed. Vanzelfsprekend is overi
gens balansschakeling de eenig denkbare
constructie-vorm.
*
Practisch genomen, vinden B- en C- ver
sterkers hun bestaansgrond in het verlangen
om met begrensde voedings-mogelijkheden
kwantitatief toch toereikende resultaten te
behalen of — van een geheel ander stand
punt uitgaande — om de exploitatiekosten
(stroom resp. lampen) te drukken.
Aangezien deze winst alleen te boeken valt
via een meer of mindere groote „afschrij
ving” van kwaliteit, zal men in de practijk daarmee precies net zoover gaan als
«5
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noodzakelijk blijkt cn zoo ontstonden de
AB- en BC-tusschenvormen.

„AB"-versterkers.
Zooals de naam reeds verraadt hebben we
bier een fusie te verwachten van de domineerende eigenschappe n van A- en Bversterkers. Voorspanning en stuurspanning worden op een zoodanige waarde
gebracht, dat er een plaatstroom-patroon
ontstaat gedurende méér dan 180° , doch
minder dan 360° van de periode. Het is
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Fig. 6.

Klas „C” versterking.

wenschelijk dan nog extra aan te geven
of de instelling zoodanig is, dat in de
pieken een zekere roosterstroom wordt ge
tolereerd èf dat dit te allen tijde wordt
verhinderd — dit laatste wordt aange
geven door achter de letters het cijfer 1
te laten volgen, het eerste door de toevoeging 2.
Daar de efficiency van de AB-versterker
uitgesproken gunstiger is dan die van het
A-type en het weergavcgehalte nauwelijks
minder (voor de AB 1-klasse kan dit
onder bepaalde voorwaarden zelfs beter
zijn!) wordt de AB-schakeling thans vrij
wel zonder uitzondering gebruikt in gramofoon- en lijnversterkers van eenig ver
mogen, terwijl zij meer en meer beteekenis
krijgt als een nieuwe figuur voor den bouw
van balanseindtrappen in ontvangtoestel
len, voor zoover de daarvoor bestemde
lampen eenigszins belangrijke gelijkstroomenergicen opnemen (9 Watt en hooger
b.v.). Een recent voorbeeld daarvoor is
het Super-balans-ontwerp, dat terecht in
ruime kring belangstelling ondervond. Met
twee EL 3-lampen en normale plaat- en
schcrmroosterspanningen wordt hier een
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nuttig vermogen ontwikkeld van 8 Watt,
niettegenstaande de door de lampen op
genomen stroom tot 60% is gereduceerd.
Ook de AB-versterker is steeds tevens
een balansversterker. Evenals bij de Bcn C-versterkers is de plaatstroom niet
constant, doch varieert met de amplitude
van de signaalspanningen — maar zelfs
de lampen van een volgestuurde AB 1
kunnen zonder eenig bezwaar mèt de ove
rige lampen op één voedingstrafo worden
aangesloten (iets wat reeds voor de Bversterker totaal onmogelijk is), mits de
eigen-weerstand van het gelijkrichter—sy
steem niet te hoog zij. Typisch is, dat de
AB-versterker de neiging heeft zich als
een klasse „A”-versterker in te stellen
voor de lage stuurspanningen (kamersterkte!) en als B-versterkcr voor sterke
signaalspanningen (groot volume!).
Een zeer grootc aan trekkelijkheid van het
AB-principe is voorts, dat ook hier ver
hoogde anodestroom-dissipatie toelaatbaar
blijkt (opvoeren van plaat- en schermroosterspanningen van b.v. 2 5o tot 3 00 V),
waardoor de output-energic zoo om en
nabij met 50% toeneemt. Op die manier
gaat t.o.v. de A-versterkcr beoogde eco
nomie uiteraard verloren, doch dit zou
eveneens het geval zijn, indien zwaardere
lampen werden gebruikt en practisch komt
deze handeling daar toch eigenlijk op neer.
De plaat-tot-plaat weerstand wordt op die
manier eveneens wat minder (ca. 20°/o),
hetgeen soms ook nog voordeel afwerpt.

„BC'-versterkers.
Het arbeidsmoment van deze schakeling
valt samen met minder dan 180 theoretische graden van dc periode, doch dekt
in ieder geval een belangrijk deel van de
positieve fase.
Evenals versterkers van de „C”-klasse,
is het een spaarzaam voorkomende constriictie, niet geschikt voor muziekweerga ve.

Een abonnement op

„Radiobulletin”
is voerdeeliger!
fl. 2.50 per jaar
vraagt inlichtingen!

«
Toen we met een kristal-detector luisterden,
kon niemand veronderstellen dat een andere
vorm van kristal zoo'n machtige zender zou
besturen, of de stem in spanning zou om
zetten. Leest dit artikel en U zult zich verder
verbazen !

INLEIDING.
J—JET is langzamerhand een gewoon ver
schijnsel geworden, dat er tusschcn
het tijdstip van een wetenschappelijke
ontdekking tot aan de algemeene practische
toepassing daarvan een tijdsverloop van
slechts enkele tientallen jaren ligt. Een
voorbeeld hiervan is het piëzo-electrisch
effect, dat werd ontdekt in 1880, en waar
van thans reeds zeer vele practische toe
passingen worden gemaakt. Dit piëzoelectrisch effect neemt men alleen waar bij
gekristalliseerde stoffen, amorphe stoffen
vertoonen het nooit. Het is daarom van
belang hier eerst na te gaan wat het beteekent, indien men ’n stof gekristalliseerd
noemt. Onder kristallen nu verstaat men
in het algemeen die stoffen, die van nature
door platte vlakken worden begrensd. Een
voorbeeld van een kristallijne stof is sui
ker; de kleine platte vlakjes van de na
tuurlijke begrenzing zijn gemakkelijk met
het ongewapende oog te herkennen. Nictkristallijne stoffen noemt men amorph.
Voorbeelden van amorphe stoften zijn:
glas, hars, e.d.
Vroeger moest men met het ongewapende
oog vaststellen of een bepaalde stof al dan
niet kristallijn was, en doordat het herkennen van de natuurlijke vlakjes dikwijls
niet gelukte, was het aantal stoffen, die
men voor amorph hield, vrij groot.
Toen men later het microscoop tot zijn
beschikking kreeg, herkende men bij zeer
kleine korreljes de natuurlijke-kristal vlak
jes en het aantal der „amorphe” stoffen
verminderde sterk. Dit aantal onderging
een nieuwe daling, toen men bij de micros
copische waarneming gepolariseerd licht
ging toepassen. Toch moest men omstreeks
1913 nog een vrij groot aantal stoffen tot
de amorphe rekenen.
In dit jaar deed men weer een groote stap

vooruit, toen de Duitsche geleerde von
Latie op liet denkbeeld kwam, om Röntgen
stralen te gebruiken voor bet onderzoek
van kristallen. Opnieuw bleken een aan
tal stoffen, die men voor amorpb bad
versleten, tocb eigenlijk kristallijn te zijn.
De toestand is daardoor tegenwoordig
zóó, dat kristallijn regel is, en amorpb uit
zondering.
De amorpbe stoffen laten we nu verder
rusten om ons in bet vervolg alleen bij
de kristallen te bepalen. De wetenschap,
die zieb ten doel stelt bet wezen en ont
staan der kristallen te onderzoeken noemt
men de kristallografie. Deze wetenschap
neemt in de tegenwoordige tijd een steeds
belangrijker plaats in. Tot baar domein
behoort de studie van bet verschijnsel,
dat ons hier interesseert, nl. dat van het
piezo-electrische effect.
Het was in 1880, dat de gebroeders Curie
de belangrijke ontdekking deden, dat er
bij verschillende kristalsoorten door druk
in bepaalde richting uitgeoefend op zekere
vlakken electrische ladingen werden op
gewekt. Reeds spoedig bemerkten zij, dat
dit effect slechts bij sommige kristalsoorten
optrad. Zij constateerden het b.v. bij toer
malijn, bergkristal, zinkblende en natriumchloraat. Later heeft men het piëzo-electrische effect nog bij zeer vele andere
soorten kristallen vastgesteld, maar het is
in geenen deele zoo, dat alle kristallen het
zou den kunnen vertoonen. Integendeel
blijkt het zóó te zijn, dat een kristal, wil •
hetpiëzo-electrisch zijn, aan bepaalde voor
waarden moet voldoen. Het zou zeer
moeilijk zijn om deze voorwaarden volledig
te formulecren zonder gebruik te maken
van een belangrijke dosis kristallografische
kennis. We zullen ons daarom hier be
perken tot een zeer belangrijk geval, n.1.
dat der „polaire assen”. Onder een polaire
as verstaat men in de kristallografie een
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z.g. symmctric-as, waarvan de beide uit
einden op ongelijke wijze door de kristalvlakken worden omgeven.
Dit kan worden toegelicht met behulp
van een voorbeeld. Men neme een „kandij
klontje zooals in het bijgaande figuur is
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afgcbecld, voor zich. Direct zal men opmerken, dat er aan het kristal voork-omen
twee vlakken a, en twee vlakken c.
Voorts twee vlakken r, twee vlakken m,
twee vlakken p enz. De ligging van deze
vlakken is zoodanig, dat een draaiing over
180 graden om de lijn A/B de twee
vlakken a van stand doet wisselen. Het
zelfde geldt voor de twee vlakken c, de
twee vlakken r, enz.
Men zegt nu, dat de lijn A/B een sym
metrie-as (en wel een tweetallige symme
trie-as) is van het suikerkristal.
Vergelijkt men nu verder de wijze waar
op het uiteinde A van de zooeven genoemde
as door de kristalvlakken wordt omgeven
met die, waarop de kristalvlakken het
uiteinde B omgeven, dan ziet men duide
lijk verschil. De bij het uiteinde A voor
komende kleine vlakjes (die welke geen
letter dragen, zoekt men bij het uiteinde
B tevergeefs.
Men noemt nu de as A/B polair.
Bekijkt men nu de afbeelding van een
bergkristal (kwarts), dan herkent men de
in de figuur door A/B aangeduide as als ’n
polaire as; immers de vlakjes x en s ko
men alleen voor aan het uiteinde B. Men
ziet verder gemakkelijk, dat in het hori
zontale vlak dat men zich door A/B kan
gebracht denken, behalve de polaire as
A/B nog twee dergelijke assen liggen. Bij
bergkristallen komen dus drie polaire as
sen voor, die elkaar onder hoeken van
60 graden snijden. In de figuur is door
de verticale streep/stip lijn nog een vierde
symmetrie-as van bergkristal [aangeduid,
Deze wordt echter aan beide uiteinden
op dezelfde wijze door de kristalvlakken
omgeven, en is dus niet polair. De ge
broeders Curie sneden nu b.v. uit een
«8

bergkristal een plaatje loodrecht op <?<Sn
der polaire assen (b.v. de as A/B). Zij
vonden, dat bij sflittendrukking van het
plaatje langs de richting van de polaire as
op de beide vlakken van het plaatje, die
loodrecht op de polaire as staan, electrische
ladingen optreden. Als het plaatje b.v.
loodrecht was gesneden op de as A/B
van de figuur, dan zou bij samendrukken
langs die as, het uiteinde A positieve, en
het uiteinde B negatieve lading vertoonen.
Indien men de richting der plaatjes atulers
kiest, dan kunnen ingewikkelde reacties
Optreden.
Toermalijn heeft nog als bijzonderheid,
dat de polaire as samen valt met een drietallige symmetrie-as; dit is de z.g. optische
fis. De elastische eigenschappen van een
dergelijk plaatje toermalijn verschillen nog
al vrij veel van de elastische eigenschap
pen van een bergkristalplaatje, en dienten
gevolge kunnen tocrmalijnplaatjes voor zeer
hooge frequenties (zie later) beter worden
gebruikt dan kwartsplaatjes, die dan ab
normaal dun zouden moeten zijn. De tot
nu toe genoemde kristalsoorten bezitten
de eigenschap der piëzo-electriciteit slechts
in betrekkelijk geringe mate. Men zegt
dan, dat hun piëzo-electrische moduli
slechts klein zijn.
Zeer afwijkend is het piëzo-electrisch
gedrag van
scignette zout
Bij dit zout
y
/*. >•
moctmendrie
z.g. piëzoelectrisc he
\
moduli on
derscheidenm
Ak 1 \
—
.«r
die een maat
" w m *
zijn voor het
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piczo-electrische gedrag.
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Twee
/s.
>
rs
deze moduli
r i/
hebben ge
wone waar
den, maar de
bergkristal
derde is cenigc honderden malen grooter dan „nor
maal”. Men maakt hiervan gebruik voor
het construeeeren van kristal pick-ups en
kristal microfoons. Hierop komen we
later terug.
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Het is de moeite waard op te merken,
dat seignette zout bewijst dat polaire assen
niet beslist noodzakelijk zijn voor bet be
zitten van piëzo-electrische eigenschappen.
Kristallen van seignettezout bezitten n.1.
drie tweetallige symmetric-assen,maar deze
zijn geen van drie polaire.

TOEPASSINGEN
Ongeveer 40 jaren na de ontdekking van
het piëzo-clectrische eftect toonde W. G.
Cavyaan aan, dat men kwartsplaten, ge
bracht in een cl. hoogfrequent veld sterke
mechanische trillingen kon laten uitvoeren.
Deze ontdekking leidde tot een uitgebreide
toepassing van de p.e. kristallen in de
hoogfrcquenttechniek. Door het wisselende
veld wordt een geschikt geörienteerde
kwartsplaat tijdens de eene phase dunner,
tijdens de andere phase dikker. Het kristal
voert dus elastische-mechanische trillin
gen uit.
De grootste amplituden werden bereikt
wanneer de frequentie van het el. veld
overeenkomt met de eigenfrequentie van
het kristal; dus wanneer het kristal hier
mede resoneert. Opgemerkt dient te worden
dat er bij een kwartsplaat twee soorten
trillingen ontstaan, nl.:
1. Trillingen in de richting van de x-as;
diktetrillingen genaamd.
2. Trillingen in de richting der ij-as,
lengtetrillingen genaamd.
Deze beschouwingen gelden voor de een
voudigste trillingen, nl. de grondtrilling
van een kwartsplaat. Er kunnen nl. nog
ingewikkelder reacties optreden, zooals het
ontstaan van harmonischen, waardoor weer
verschillende trillingsknoopen ontstaan.
Dit komt voornamelijk voor bij langere
kwartsstaven. Hierop verder in te gaan
zou met het oog op de hiervoor benoodigde wiskundige kennis te ver voeren.
Om een indruk te verkrijgen van de grootte
der amplituden die optreden bij een tril
lend kwartskristal, zij hier vermeld, dat
deze ongeveer Viooomm kunnen bedragen.
Hiermede is men practisch aan de grens,
welke bepaald wordt door de mechanische
stevigheid van het kristal. Bij te sterke
trilling kan het voorkomen, dat het kristal
uit elkaar springt. Doordat de demping
van een in de lucht trillend kristal zeer
klein is, wordt de resonantie fireq. zeer

scherp bepaald. Dit brengt mede, dat de
el. trillingskring haarscherp moet worden
afgestemd om het kristal te doen resoneeren.
De hoogste frequentie, waarin een kwartsplaatje nog kan trillen, ligt ongeveer bij
5.1 o7 Hz. In dit geval is een kwartsplaatje, loodrecht op de v-as uitgesneden,
nog maar 0.054 mm ^ik, en dus zeer
breekbaar. Gaat men nog hoogere frequen
ties gebruiken, dan is men aangewezen op
toermalijn. Van toermalijn is de elasticiteitsmodulus in de richting van de p.e. as
16120 kg/mm2, hierdoor kan men bij ge
lijke eigenfrequentie een toermalijnplaatje
3 5°/0 dikker nemen dan een kwartsplaatje.
Tegenwoordig worden toermalijnplaatjes
vervaardigd, welke resoneeren bij 1,5.1 o8
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Hz.
In de loop der jaren zijn reeds vele me
thoden aangegeven, om het trillen van
een p.e. kristal aan te toonen. Op zeer
eenvoudige wijze kunnen de mechanische
trillingen worden aangetoond door een
kwartsplaatje los op een geleidende onder
laag te leggen. Deze laatste vormt de eene
electrode, de andere clectrode wordt losjes
op het kristal gelegd. Bij het resoneeren
van het kristal ziet men het kristal, al
dansend, verschuiven. Nog duidelijker
kan dit worden aangetoónd door’ middel
van een z.g. „schaduwprojectie”. Het kris
tal wordt dan vele malen vergroot op een
scherm geprojecteerd.
Een eigenaardig verschijnsel doet zich voor
bij een trillend kwartskristal, nl. het op
treden van een „kwartswind . De eindvlakjes bewegen zich met groote snelheid
heen en weer, met het gevolg dat bij het
langer worden van het plaatje de lucht
die zich hiervoor bevindt krachtig wordt
weggestooten. Het terugvloeien van de
lucht gebeurt echter uit alle richtingen
zoodra het oppervlak weer teruggaat; hier
door ontstaat een aanhoudende lucht
stroom, „kwartswind” genaamd. Deze
luchtstroom kan een kaarsvlam doen uit
blazen. Voor demonstratie-doeleinden zijn
kwartsmotortjes vervaardigd, waarin een
op een asje gemonteerd kwartskristal door
de constante luchtstroom een draaiende
beweging krijgt.
Belangrijker zijn echter de electrische ma
nieren waarop het trillen van een kristal
kan worden aangetoond. Een trillend kris-
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tal neemt energie op, welke gedeeltelijk
door de wrijving in warmte overgaat en
voor de rest als geluidsgolven worden
uitgestraald, zij het dan met zeer liooge
frequentie.
Dit energieverbruik kan met een milliampèremeter worden aangetoond. Deze
meter wordt dan in de plaatkring van een
oscillatorlamp opgenomen. Bij het in tril
ling geraken van het kristal moet extra
energie worden toegevoerd, met gevolg, dat
de anodestroom stijgt.
De volgende wijze laat dit nog duidelijker
zien. Een spoel waaraan parallel een kwartskristal staat wordt inductief aan de oscillator verbonden. Hiermede wordt nu een
derde spoel gekoppeld, waaraan parallel
een gloeilampje staat. De kringen worden
zoo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
Nu wordt de oscillator aangezet en lang
zaam de afstem-condensator verdraaid.
Resoneert nu het kristal, dan gaat het
gloeilampje minder fel branden. Hetzelfde
:an worden aangetoond door middel van
een neonlampje.
Een zeer gevoelige methode om het trillen
aan te toonen werd aangegeven door
Von Cady.
Slaat een trillend kwartskristal af, dan
geschiedt dit in de eigenfrequentie van het
plaatje. Door vlug verdraaien van de afstemcondensator uit de oscillator, kan dit
weer worden herhaald. Dit geluid kan,
na eerst laagfrequent te zijn versterkt,
duidelijk uit een luidspreker worden waar
genomen. Door Giebe en Scheibe is deze
methode later nog verbeterd. Kristalsplintertjcs van ongeveer 1 mm grootte
kunnen zeer goed het piëzo-electrisch ef
fect aantoonen.
Merkwaardig is ook het vuurverschijnsel,
dat op kan treden bij een trillend kristal
en zelfs in de lucht kan worden aangetoond. De ladingen die optreden op de
vlakken welke loodrecht op de polaire as
staan zijn hiervan de oorzaak.
Veelvuldig wordt van het p.e. effect ge
bruik gemaakt om zenders te sturen. Door
de groote frequentie-constantheid van een
resoneerend kristal kunnen deze uitstekend
gebruikt worden om zeer nauwkeurig
loopende klokken samen te stellen. Het
trillend x-tal neemt hier de rol over van
de slinger in een uurwerk. Een op deze

manier vervaardigde klok is eigenlijk niet
anders dan een kristal-gcstuurde zender.
Het stuurkristal bestaat b.v. uit een 91
mm lange kwartsstaaf, welke trilt in een
frequentie van 60.000 Hz. In drie trappen
wordt deze frequentie verlaagd op 10.000
1000 en 333 Hertz. Met deze wisselstroom wordt een synebroonmotortje aan
gedreven. De onnauwkeurigheid bedraagt
persé niet meer dan 0.002 seconde. De
kristal-gestuurde klokken kunnen momen
teel tot de meest nauwkeurige tijdmeters
gerekend worden.
Door de zeer kleine demping en de hier
mede gepaard gaande groote afstemscherpte
kan een trillend kristal bijzonder goed als
golfmeter worden gebruikt. Dit . kan ge
schieden zooals hierboven beschreven werd
met een in de kring opgenomen gloei
lampje. Nog eenvoudiger is het om ge
bruik te maken van het lichtverschijnsel
dat optreedt bij een resoneerend kristal.
In een glazen ballon wordt een kwartsplaatje tusschen twee electroden gemon
teerd, waarna de ballon gevuld wordt
met verdund neongas- Door middel van
een spoeltje kan deze indicator op zeer
eenvoudige wijze aan de zender gekoppeld
worden. Ook monteert men wel meerdere
kristalplaatjes van verschillende dikte, dus
van verschillende frequentie in één ballon.
De nauwkeurigheid van een kristalgolfmeter bedraagt ongeveer 0.1 °/o0*
Bij de hiervoor beschreven toepassingen
wordt alleen gebruik gemaakt van de
eigenfrequentie der kristallen. Maar het
is ook mogelijk het kristal in andere fre
quenties te laten trillen. Een voorbeeld
hiervan is de piëzo-electrischc oscillograaf
welke voor registratie van snel wisselende
spanningen gebruikt wordt. Het voordeel
van deze oscillografen zit in de hooge
eigenfrequentie van het systeem.
Zelfs worden tegenwoordig piëzo-electrische luidsprekers vervaardigd. Twee vier
kante plaatjes van een p.e. kristal worden,
nadat zij van electroden voorzien zijn, op
elkaar gekit. Dit gebeurt op zoodanige
wijze, dat bij het aanleggen van een span
ning op de electroden, het eene plaatje in
de richting der diagonaal langer wordt,
het andere korter. Hierdoor kromt zich
het elementje. De drie hoekpunten van ’t
element worden vastgezet, terwijl het over-
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blijvende hoekpunt vrij kan trillen. Aan
dit hoekpunt wordt de conus bevestigd.
Wanneer vier van deze elementen zoo ge
monteerd worden, dat de vier vrije hoek
punten bij elkander komen, wordt de conus
door de elementen zelf gevormd. Dit wordt
dan ook op deze wijze toegepast.
Als materiaal voor deze piëzo-electrische
luidsprekers komt het seignette zout in
aanmerking. Deze kristallen bezitten nl.
een ongeveer 1000 maal grooter p.e. ef
fect dan kwarts. Daar deze kristallen zeer
moeilijk te bewerken zijn, is voor het ver
krijgen van goede resultaten een zeer spe
ciale behandeling vereischt.

1

Het omgekeerde der piëzo-electrische luid
sprekers vindt men in de piëzo-electrische
kristalmicrofoons en pick-ups. Zeer groote
zorg wordt de laatste jaren besteed aan
de ophanging en de demping van het
kristalelement. Ook de vorm van de conus
wordt steeds meer verbeterd. De dikte
der conus van een moderne kristalmicro
foon is niet meer dan enkele honderdste
mm, het gewicht bedraagt meestal nog
geen 100 milligram. De krachten, welke
doorgaans bij normaal spreken op het
elementje werken, zijn zóó gering, dat men
hier in de noodzakelijkheid vervalt het
elementje zoo buigbaar te maken als maar
mogelijk is, daar anders de af te geven
spanning te klein wordt. Door een te stug
element worden de lage tonen sterk be
nadeeld.
Tegenwoordig is men in staat deze kristaalplaatjes uit een element zóó dun te
vervaardigen, dat er thans zelfs kristal
microfoons zijn uitgekomen waarvan de
spanningsafgifte bij de lage tonen toe
neemt. Een dergelijk element wordt dan
gecombineerd met een normaal element,
waardoor een microfoon ontstaat, welke
aan één zijde helder, en aan de andere
zijde zeer dof klinkt. Deze „doffe” zijde
blijkt speciaal voor refreinzang bij bands
uitstekend te voldoen.
De vroegere nadeelen van kristal micro
foons als groote breekbaarheid, een sterke
bevoordeeling van hooge tonen enz. enz.
zijn bij de moderne constructies door zorg
vuldige ophanging en juiste vorm en
afmeting van element en conus geheel
vervallen.
j
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Tengevolge van het feit, dat de hooge
tonen op normale wijze, en dus niet te
sterk worden weergegeven, is het rond
zingen dat dikwijls vooral bij kristal—
microfoons kan optreden, op voortreffelijke
wijze voorkomen.
De kristallen zijn door zorgvuldig prepareeren der elementen absoluut tegen het
binnendringen van vocht beschermd. Nog
een voordeel der kristalmicrofoons is, dat
er geen transformator bij gebruikt wordt.
Hierdoor zou de kwaliteit zeer benadeeld
worden, benevens de kans op het „op
pikken van brom” grooter.
Voor kwaliteitswerk komt dan ook
voornamelijk de kristalmicrofoon in aan
merking. '
Wel dient er rekening mee gehouden te
worden, dat de roosterlekweerstand, welke
van het rooster der eerste lamp naar aarde
loopt, zoo groot mogelijk wordt genomen.
Deze moet ongeveer 5 Megohm bedragen.
De kwaliteit van de gebruikte microfoonkabel speelt een zeer 'groote rol. Men
neme steeds een zoo volledig mogelijk af
geschermde kabel, met de kleinste eigencapaciteit. De kabel moet niet langer ge
nomen worden dan strikt noodzakelijk is.
De output neemt bij het langer worden
der kabel zeer sterk af.
Een van de laatste, toepassingen van tril
lingen met ultra-hooge frequentie vindt
men bij het bereiden van fotografische
emulsies. Hiermede wordt het mogelijk
een film te vervaardigen met uiterst fijne
korrel.
Tot slot kan nog worden vermeld, dat
zelfs de Biologie een dankbaar gebruik
maakt van de ultra-hooge frequenties.
Kleine diertjes, welke zien bevinden in
een vloeistof waarin men trillingen laai
optreden van ultra-hooge frequentie kun
nen hierdoor worden gedood. Tegenwoor
dig worden uitgebreide onderzoekingen
gedaan betreffende de invloed van deze
looge frequenties op bacteriën.
Dit waren slechts enkele voorbeelden uit
de groote reeks toepassingen van het piëzo
electrisch effect.
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Frequentie modulatie*)
Majoor E. H. Armstrong wiens naam onafscheidelijk aan de
Super-Heterodyne verbonden is, doet opnieuw van zich spreken!

•

hfiu

spelen of praten moet er in de zender iets
ïpEN op zichzelf niet, doch in verschei
met de draaggolf gebeuren; de draaggolf
dene opzichten in z’n toepassing wel
moet met het over te brengen geluid ge
nieuw modulatiesysteem — frequentiemoduleerd worden. Volgens het modumodulatie — in de wandeling reeds kort
latiesysteem, dat wij momenteel als nor
weg met F.M. betiteld, maakt furore in
maal beschouwen, wordt de hoogfrequende States. Omroepstations, volgens dit
tie draaggolf, welks frequentie kan liggen
systeem werkend, verrijzen als paddestoelen
tusschen omstreeks 150 kilo-Hertz en
uit de grond en zelfs politic en brand
verscheidene tienduizenden kilo-Hcrtz,
weer beginnen er gebruik van te maken.
in het rhythme van de geluidsfrequenties,
Voor de toekomst verwacht men een nog
die een gebied van ongeveer 20—1 5.000
veel grootere verbreiding en als wij ons
Hz. beslaan, in amplitude (sterkte, spanniet sterk vergissen zullen ook wij, wan
ning) gevarieerd. Vandaar heet dit sys
neer voor Europa weer eens rustiger tijden
teem amplitude-modulatic, voortaan ge
zijn aangebroken, met dit zoo belang
makshalve afgekort tot A. M. Figuur 1
wekkende modulatiesysteem in werkelijk
geeft heel duidelijk het
heid kennis maken. Juist
principe van A.M. weer.
ons land, waarin een zoo
We zien hoe de draaggolf
groot deel van de bevolyy
aanvankelijk ongemodu
king in een betrekkelijk
yy
leerd is. De zender — en
klein gebied gecentrali
Frcqucntic-modulatie
is het
vanzelf ook elke er op afseerd is, zou met één of
laatste 6nufjc op het gebied
gestemde ontvanger —
enkele frequentie-gemoduvan kwaliteits uitzendingen
was dus „stil”. Dan volgt
leerde zenders zéér gediend
en ontvangst.
modulatie met een zwak
zijn, temeer omdat juist
IndeVereenigde Staten zijn
geluid, een enkele toon.
voorde ontvangst in groote
reeds verscheidene stations
voor deze nieuwe modulaHet geluid is zwak, want
steden met de overmatige
tie-methode ingericht, ter
de variaties in de ampli
radiostoringen en het anwijl van de zijde van het
tude van de draaggolf zijn
tennevraagstuk F.M. zeer
publiek zeer groote inte
niet zoo heel groot. Daar
resse bestaat,dank zij de veel
bepaalde voordeelen biedt.
grootere storings-vrijheid.
entegen is het volgende
- Doch laten wij deze „toe
deel van de draaggolf met
komstmuziek” — letter
een zeer sterke toon ge
lijk en figuurlijk op te
moduleerd, en wel met de allersterkste
vatten! — voorloopig rusten, om eerst
toon, die deze zender zonder vervorming
eens het hoe en waarom van F.M. aan
kan overbrengen.
een beschouwing te onderwerpen.
De variaties in de amplitude bewegen, zich
Wanneer een zender in bedrijf is, doch nog
n.1. tusschen de dubbele waarde (in de
met het programma moet aanvangen, of
toppen, van top tot top gemeten) tot nul,
wel een moment pauzeert, dan wordt toch
op de punten waar de „dalen” elkaar raken.
de z.g. draaggolf uitgezonden. We be
Zwakke modulatie noemt men „ondiep”,
merken dit aan onze ontvangers door het
sterke modulatie daarentegen „diep”. De
„gillen” bij terugkoppelen van de detector,
modulatiedieptc wordt in procenten uit
door ruischen, door het hoorbaar zijn
gedrukt. Een modulatiediepte van 100 °/0
van een lichte brom- of zoemtoon, de z.g.n.
duidt dus op een volledige, zoo diep mo
draaggolfrimpel en tenslotte aan de uitgelijke modulatie; ’t andere uiterste — o %
slag van een eventueel aanwezige afstem— slaat op dc ongemoduleerde toestand.
indicator. Om nu onze radio te doen

F.
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Fig. 1 laat voorts nog zien hoe de draaggolf er uit ziet wanneer er een lage
toon op gemoduleerd wordt, aanvanke
lijk zwak, daarna met 100 %> modulatiediepte. Het onderscheid met de hooge
toon is, dat per tijdseenheid minder
variaties in de draaggolf-amplitude op
treden.
Bij FM hebben wij met een volkomen
gelijke draaggolf te doen, zoo lang al
thans niet gemoduleerd wordt. Het principieele verschil der beide systemen
ligt hierin, dat bij AM de draaggolf door
de modulatie in amplitude gevarieerd
wordt, doch in frequentie constant blij ft,
terwijl bij FM precies het omgekeerde
gebeurt: de amplitude blijft constant,
doch de frequentie wordt gevarieerd.
Ondiepe modulatie, overeenkomend met
zwakke geluiden, wordt gekenmerkt
door geringe afwijkingen van de fre
quentie. Sterke geluiden veroorzaken
verhoudingsgewijs grootere afwijkingen.
Fig. 2 geeft een verduidelijking van het
principe. V/e zien hoe de frequentie bij
gemoduleerde toestand van de zender
constant blijft en daarna onder invloed
van de modulatie afwijkingen van de
normale waarden naar boven en naar
onder gaat vertoonen, die grooter zijn
naarmate de modulatie sterker is.
Voorts zien we hoe een hooge en een
lage toon zich — evenals bij AM — on
derscheiden door een verschillend aan
tal draaggolfvariaties in eenzelfde tijds
bestek.
Fig. 3 toont nog eens aan, dat de am
plitude van de draaggolf bij FM con
stant blijft, doch dat de frequentie daar
van — het aantal perioden per tijds
eenheid — afhankelijk is van de modu
latie. Zeer sterke aandacht moet hier
gevestigd worden op het merkwaardige
feit, dat de „stilte” met precies dezelfde
draaggolfamplitude wordt overgebracht
als het sterkste geluid. Het omgekeerde
is, uit economisch oogpunt bezien, min
stens even belangrijk; bij de diepste
modulatie blijft de draaggolfamplitude
— en daarmede de energie, die deze ver
tegenwoordigt — constant, in tegenstel
ling tot AM, waar de amplitude voor
100% modulatie tot het dubbele moet
worden opgevoerd, hetgeen tot 50 % van
’t draaggolfvermogen aan toonfrequentie-energie kan vereischen.
Dit beteekent, dat de installatie- en
bedrijfskosten van een AM zender aan
merkelijk hooger zullen zijn dan van
een FM zender, want de frequentiesturing van laatstgenoemde geschiedt
nagenoeg energieloos. Nadere bijzonder
heden omtrent de zender zullen we
voorloopig echter, laten rusten, om eerst
eens onze aandacht te gaan wijden aan
ontvangst en ontvanger.
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Voor een goed begrip herhalen we nog
even heel kort het principe van de AM.
De ontvangen draaggolf wordt, al dan
niet na voorafgaande frequentie-omzetting (Super!), versterkt en vervolgens
gelijkgericht. In de lekweerstand of belastingsweerstand van de detector ont
staat dan een gelijkstroompje en over
deze weerstand een gelijkspanning. De
grootte van deze spanning is direct af
hankelijk van de draaggolfamplitude.
Wordt hierin door de modulatie ver
andering gebracht, dan ontstaan er
spannings-variaties, overeenkomend met
de laagfrequente spanning, welke de
zender moduleerde, en deze worden
overgebracht naar het l.f. gedeelte van
de ontvanger. We zien hier dus de
draaggolf-modulatie weeromgezet in l.f.
wisselspanning.
Eveneens zullen we ook de frequentiegemoduleerde draaggolf een proces
moeten doen ondergaan, waardoor ten
slotte weer een getrouwe copie ontstaat
van de toonfrequente spanningen, wel
ke de geluiden in de radiostudio aan de
zenderzijde middels microfoons en ver
sterkers deden ontstaan. Het komt dus
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hierop neer, dat een varieerende draagder met een iets naast de rust-draaggolffrequentie dusdanig moet worden
golf-frequentie afgestemde ontvanger,
.behandeld”, dat aan een detector weer
dan zal op de reeds bovenomschreven
wijze de modulatie verkregen wor
l.f. wisselspanning optreden.
Het
den.
grondbeginsel van het daartoe te vol
gen procédé kunnen we als volgt ver
Fig. 4 geeft hiervan nog eens een duide
lijke voorstelling. In „a” zien we een
duidelijken. Stel dat we onze ontvanger
deel van de ontvanger-curve.
afstemmen op een ongemoduleerde zen
De getrokken verticale lijn, die de hel
der. Bij juiste afstemming, dus wan
neer de afstemkringen precies in re
ling van de curve snijdt, geeft het punt
sonantie verkeeren voor dezen zender,
aan dat overeenkomt met de rustfrequentie van de ontvangen zender. De
wordt aan de detector een bepaalde
beide stippellijnen., aan weerszijden,
grootte van de gelijkgerichte spanning
geven de grenzen tusschen welke de
vastgesteld. Verstemmen we nu de ont
vanger, dan daalt deze spanning. Doen
frequentie mag varieeren, zonder in het
we hetzelfde naar de andere zijde,
gebogen deel van de curve te geraken.
In „b” is de laagfrequente wisselspan
dan daalt de spanning eveneens. Zet
ning voorgesteld, die na de detectie ont
ten we het verloop van de spanning als
staat.
gevolg van de verstemming uit als. een
grafiek, dan zien We de afstemcurve
Tot dusverre is er nog heel geen
van onze ontvanger voor ons. Indien we '
„nieuws” ter sprake gekomen. F.M. in
nu de ontvanger eens zoo instellen, dat
deze vorm is al haast zoo oud als de
radio-telefonie zelf. Het is echter de
b.v. helft van de maximaal bereikbare
groote verdienste van
spanning verkregen
de bekende Ameriwordt (het doet e»*
kaansche radiopionier
niet toe of we boven
Majoor
Armstrong
of onder de juiste af
geweest, dat hij door
stemming terecht ko
en dank zij F.M. in een
men) en teekenen we
de stand van de afgeperfectioneerde
stemschaal aan, dan
vorm de „ideale”, on
. kunnen we waarne
vervormde en onge
men dat een verstem
stoorde weergave een
ming vanuit dit punt
groote stap nader
naar één zijde een
heeft gebracht.
vergrooting en naar
Uit het voorgaande
de andere zijde een Detectie van een frequentïc-gemoduleerdc draaggolf
kan men afleiden, dat
verkleining van de graphisch voorgesteld. In „b" zien we de laagfre
het F.M. systeem toe
wisselspanningen welke na de detectie over
detectorspanning ten quente
te passen is op de
blijven.
gevolge heeft. We
normale omroepgolkunnen zelfs een instelling 'op de hel
ven en dat voor ontvangst de normale
ling van de curve vinden, waar gelijke
toestellen kunnen worden aangewend.
verstemmingen naar weerszijden ook
In principe is dit geheel juist en bij het
gelijke spanningsvariaties tengevolge
doorbladeren van oude tijdschriften kan
hebben. Nu komt er een gewaagde ver
men meermalen voorstellen in deez
onderstelling: als we in de gelegenheid
richting ontmoeten. De bezwaren hier
waren om aan de afstemknop van de
tegen liggen voornamelijk in de ont
vangst en meer in het bijzonder in het
zender te draaien, dan zouden we bij
verstemming, naar weerszijden van de
juiste afstemmen en afgestemd houden
oorspronkelijke stand, in de ontvanger
daarvan, want zooals uit fig. 4 blijkt is
eveens spanningstoe- en afname kun
er slechts een zeer geringe verstemming
nen bewerken, precies als straks toen
noodig om in het gekromde deel van de
we de afstemming van de ontvanger
curve, terecht te komen en zoo vervor
varieerden. Het varieeren van de zenming te doen ontstaan. We gaan hierbij
van de veronderstelling uit, dat per omderafstemming (en dus van de zenderroepzender een kanaal van 9 kHz be
frequentie) kan ook langs electrische
schikbaar is, zooals dit momenteel het
weg worden bereikt en wel door de
modulatie spanning, met behulp van een
geval is: de toelaatbare frequentiedaarvoor geschikte schakeling. De po
variaties zouden dan al zeer gering moe
sitieve modulatietoppen zullen dan b.v.
ten blijven.
tengevolge hebben, dat de frequentie
En dan denken we nog aan de moei
toeneemt, in dat geval zullen de nega
lijkheden, die zouden ontstaan wanneer
tieve toppen de frequentie doen afne
een deel van de omroepzenders met FM
men. Het effect kan ook precies omge
ging werken en de rest zich aan AM
keerd zijn, dit doet aan het principe
hield... Bovendien is.het voor een goe
niets af. Ontvangen we een op deze
de werking van het systeem, dat de
wijze met een toon gemoduleerde zen
storingen onschadelijk maakt, gewenscht
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de frequenlievariaties zoo groot moge
lijk te maken. De practijk heeft uitge
wezen dat men goede resultaten be
reikt met afwijkingen, die ongeveer 5
maal zoo groot zijn als de hoogste over
te dragen toonfrequentie. Men heeft het
daarom in Amerika hoogerop gezocht en
een frequentiegebied gekozen waar men
niet zoo zuinig met de kHz behoeft om
t.e springen, n.1. in de omgeving van 10
MHz (6—7.5 m), waar voor elk F.M.
station een band van 200 kHz beschik
baar is. Het gebruik van zulk een hooge
frequentie heeft een groot nadeel: de
reikwijdte van de zender wordt beperkt
tot een gebied met een straal van mis
schien een honderd km, evenals dit bij
de televisiezenders het geval is. De band
van 200 kHz wordt niet eens geheel be
nut, voor maximale modulatie gaat men
tot ongeveer 75 kHz boven en beneden
de rustfrequentie. Tusschen twee sta
tions bestaat dus een tusschenruimte
van 50 kHz. Bezien uit een oogpunt van
onderlinge storing der stations is er bij
F.M. geen enkel beletsel om de hoogste
voorkomende toonfrequenties uit te zen
den, desgewenscht zelfs nog wat „opge
haald”. Hier liggen de voorwaarden voor
kwaliteit-ontvangst dus heel wat gun
stiger dan in het omroepgebied. waar
4500 Hz de hoogste frequentie is, die een
zender kan verwerken zonder in de zijbanden van de naastliggende stations te
storen. Bij F.M. gaat men van 20—15000
Hz! Nu is dit niet zoozeer aan F.M. te
danken, doch louter een bijkomstig voor
deel van het gebruik van een hooge
zendfrequentie. Voor de ontvangst be
zigt men een Superheterodvne ontvan
ger, alhoewel — zooals reeds gezegd —
een normale rechte ontvanger ook wel
voor F.M. ontvangst is in te stellen en
zelfs de super-regeneratieve ontvanger
leent zich er goed voor. In de speciale
F.M. Super is echter on buitengewoon
interessante wijze profijt getrokken van
de mogelijkheid tot uitsluiting van
lucht- en door electrische installatie
veroorzaakte storingen, door F.M. gebo
den.
Het blokschema fig. 5 geeft een duide
lijk overzicht van de samenstelling van
zulk een Super. Tot en met de m.f. ver
sterker onderscheidt het zich oogenschijnlijk niet van een normale omroepsuper. In werke
lijkheid is er ook
H.F.T8AP MEN0TB4P
geen
principieel
verschil,
alleen
wordt met veel
hoogere frequen
ties gewerkt en
zijn de onderdeelen dienovereenOSCIUATOB
komstig anders ge C107
dimensioneerd. We

zien hoe een trap h.f. versterking aan de
.menglamp vooraf gaat. Zulks is niet
altijd noodzakelijk, doch verzekert bij
ontvangst onder minder gunstige con
dities een behoorlijke verhouding van
signaal tot ruisch. Om op de hooge fre
quentie, waarom het hier gaat, nog een
loonende versterking te halen, wordt
een speciale U.H.F.-lamo — een eikelpenthode — toegepast. De mengtrap is
van een dergelijke lamp of lampencom
binatie vooi'zien, hoewel hier een triodehexode ook geen slecht figuur zal
slaan.
De punten waarom het hier gaat zijn
voornamelijk: een behoorlijke conversieversterking en groote oscillatorconstantheid. Deze laatste verbetert men vaak
door toepassing van een temoeratuurgecompenseerde condensator in de oscilatorafstemkring. Het m.f. gedeelte •
bevat twee trappen versterking; de middenfrequentie is hier — in verband met
de groote bandbreedte, die doorgelaten
moet worden, n.1. 150 kHz — zeer hoog
te kiezen. Men gaat vanaf 2.000 kHz tot
5.000 kHz en nog hooger. Een hoogere
m.f. heeft het voordeel dat spiegelfrequenties
gemakkelijker
voorkomen
worden, doch daar staat tegenover, dat
bij een lagere m.f. een grootere verster
king mogelijk is. Het schijnt echter, dat
men het meest voelt voor een m.f. van
5.000 kHz. De groote bandbreedte be
reikt men door een zeer vaste koppe
ling van de m.f. bandfilters, terwijl men
dempweerstanden over de kringen aan
brengt om de afstemcurve een zoo vlak
mogelijke „top” te geven. Tot nu toe
ontmoetten we geen bijzondere antistoringsvoorzieningen; dit klopt, tot in
de m.f. versterker kunnen de storingen
het signaal vergezellen. Tusschen de m.f.
versterker en de speciale F.M. detector
is echter een inrichting aangebracht, die •
„limiter” ofwel begrenzer gedoopt is. In
wezen is dit niets anders dan een h.f.
penthode, die zeer karig, van schermrooster- en plaatspanning voorzien
wordt. Daar op de voorgaande m.f. lam
pen geen — of soms heel weinig —
A.V.C. werkzaam is, wordt de begrenzer
meer dan ergerlijk belast, althans bezien
van het A.M. standpunt. Voor F.M. is
dit echter juist de gewenschte toestand;
het is immers niet de „vorm” van de
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draaggolf, die we, zooals bij A.M., zoo
weinig mogelijk gehavend op de detec
tor willen brengen, doch het gaat hier
alleen en uitsluitend om de frequen
tie. Alle amplitude-variaties, die bij
F.M. kunnen ontstaan door fading, spanning-variaties enz., worden door de be
grenzer volkomen „gladgestreken”. Het
mooiste is echter, dat ook de storingspieken verdwijnen moeten; wat er nog
van de storingen overblijft heeft geen
grootere amplitude dan het signaal zelf
en bovendien reageert de detector
hoofdzakelijk op frequentie-vari• a t i e s.
Het zal duidelijk zijn, dat voor een goe
de werking van de begrenzer een be
paalde minimum-signaalsterkte noodza
kelijk is. Zoolang deze niet bereikt
wordt, treedt ontvanggeruisch op en zijn
de storingen wat hinderlijker, alhoewel
de begrenzer ervoor zorgdraagt, dat zij

transformator, discriminator genaamd,
waaraan een dubbel-diode als retector
gekoppeld is. De hier toegepaste scha
keling, die beoogt de frequentie-variaties om te zetten in l.f. wisselspannin
gen, is op zichzelf niet nieuw, doch
werd reeds toegepast in ontvangers met
drukknopafstemming voor automatische
correctie van de oscillator-frequentie,
wanneer deze door temperatuur- of an
dere invloeden — niet geheel juist was.
Feitelijk worden twee verschillende
schakelingen gebruikt, waarvan we de
eenvoudigste, afgebeeld in fig. 7, hier
eerst zullen behandelen.
De m.f. transformator bevat een pri
maire, op de middenfrequentie afgestemd
en opgenomen in de plaatkring van de
begrenzer, benevens twee secundaire
kringen, de een afgestemd op 100 kHz
beneden de m.f. en de andere op 100 kHz
erboven. Bij juiste keuze van de kring-
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nooit een bepaald niveau zullen over
schrijden, ohgeacht hun hevigheid. Fig.
6 geeft een beeld van wat er in de be
grenzer plaats grijpt. In de duurdere
apparaten past men soms wel twee be
grenzers, achter elkaar geschakeld, toe;
dit verhoogt natuurlijk de uitwerking
van het systeem in zekere mate. Achter
de begrenzer volgt een speciale m.f.

|

9PANNWGEN oves diode
BEkASTlflGS WEEQ9TAMPSTN
constanten sluiten de resonantiecurven
van beide kringen dan aanéén, zooals
fig 8 laat zien. Op elke secundaire kring
is een diode aangesloten en de belastingsweerstanden daarvan zijn in serie
geschakeld, echter zoodanig, dat de
spanningen, die er bij gelijkrichting in
.ontstaan, tegengesteld gericht zijn. Over
de uiteinden van R 1 en £t 2 pptwiHhQJt

(

zich dus het verschil van de beide
spanningen en wanneer deze gelijk in
grootte zijn, heffen zij elkaar precies op.
Dit is het g^val, wanneer de draaggolf
ongemoduleerd is. Zoodra frequentieafwijkingen optreden wordt het even
wicht verstoord en ontstaat aan Hl +
R2 een wisselende spanning, overeen- .
komend met de modulatiespanning, die
in de zender de frequentie-variaties tot
standbracht. Het spreekt vanzelf, dat
achter het detectorsysteem een wille
keurige l.f. versterker kan volgen. Wel
zal de noodige aandacht besteed dienen
te worden aan alles, wat de weergavekwaliteit kan bevorderen, zooals tegenkoppeling en een combinatie van lageen hooge tonen luidsprekers,
geschakeld*.
De schakeling volgens fig. 9 zien we
vaker toegepast; evenals bij het vorige
systeem zien we hier weer twee dioden,
waarvan de bclastingsweerstanden in
serie staan. De m.f. transformator waar
op dit stelsel is aangesloten bevat nu
echter slechts twee kringen I en II,
beide afgestemd op de middenfrequentie. De secundaire kring is midden af
getakt en op dit punt via een kleine
koppelcondensator met het „hoogspanningseinde” van de primaire kring ver
bonden.
Voorts zijn de kringen onderling ook
nog inductief gekop
peld. Het h.f. smoor- rspoeltje heeft met de
schakeling als zooda
■20
nig niets uit te staan
an brengt alleen maar
>0
een geleidende ver
binding tot stand
tusschen kring II en -«o •ISO -IOO -so
het verbindingspunt
-10
van de belastingweerstanden.
Een
-20
diepgaande theoreti
sche verklaring van'
C1oq
de werking van dit
"•DlSCElMlWAfOU
systeem gaat helaas
buiten de perken van
dit artikel en een op
pervlakkige uiteenzetting werpt niet
veel licht op de kern van de zaak. Niet
temin zullen we ons hier tot het laatste
bepalen, omdat het onderwerp geen an
dere keus overlaat. Voor zoover het de
capacitieve koppeling betreft, doet de
aanwezigheid van kring II weinig ter
zake en kunnen we ons voorstellen, dat
de beide dioden, rechtstreeks via de
koppelcondensator aan kring I liggen.
Zij krijgen dus gelijke spanningen in
gelijke phase toegevoerd. De som van
de gelijkgerichte spanningen aan de belastingsweerstanden is dan gelijk nul.
De inductieve koppeling brengt in kring
II spanningen teweeg, die aan de uit-

Voor

RADIO-TECHNISCHE
BOEKWERKEN

de muideming
MUIDEN
Vraagt gratis boekencatalogus

einden en dus ook aan de dioden altijd
tegengesteld van teeken zijn (180° in
phase verschoven) en 90° verschoven
zijn t.o.v. de spanning die via de con
densator op de dioden belandt. Het even
wicht tusschen de gelijkgerichte stroomen blijft echter bestaan, doch alleen
zoolang de middelfrequentie constant is.
Frequentie-veranderingen brengen wij
ziging in het gedrag van kring II, die
invresonantie zich als een weerstand ge
draagt, maar daarboven een capacitief
en er onder een inductief karakter aan
neemt. Voor hoogere, resp. lagere fre
quenties, zal nu een phaseverschuiving
gaan optreden, waardoor het verschil
tnet de capacitief over
-gedragen spanning
geen 90° meer be
draagt, doch afhan
kelijk van de grootte
en richting der afwij
king gaat varieeren.
Dit heeft nu een zoo50
too
«so ioo danige invloed op de
spanningen aan de
FatooewTit „
AfV^JKlNG - kWl
dioden, dat het daartusschen heerschende
f\Q. 10
evenwicht verbroken
wordt, en dientenge
volge ontstaat aan de
WVBAkTEBiSTiEtf- belastingweerstanden
een spanningsverschil
dat in grootte en
richting afhankelijk is van grootte en
richting der frequentie-afwijkingen.
De verkregen uitgangsspanning, als
functie van de frequentie, kan weer
worden voorgesteld door een curve (fig.
10). Voor een vervormingsvrije detectie
is het vanzelfsprekend noodzakelijk, dat
de curve volkomen recht verloopt voor
een frequentie-bereik dat overeenkomt
met 100 °/o modulatie en bij voorkeur
zelfs nog verder, om bij voorkomende
overmodulatie van de zender en geringe
verstemming van de ontvanger tegen
vervorming gevrijwaard te blijven.
In tegenstelling tot de normale A.M.
Super is hier geen punt in de schake-
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ling voorhanden, waaraan bij juiste af
en C 3 bepalen de opgewekte frequen
stemming maximale spanning optreedt
tie; om nu deze te kunnen varieeren
en een afstemoog verbonden kan wor
moet de waarde van C 3 of L onder inden. Hier is de spanning achter de de
vioed van de l.f. spanningen gewijzigd
tector dan juist gelijk nul. Toch kan
worden. In oudere beschrijvingen van
door een bijzondere schakeling het oog
F.M .systemen ontmoet men steeds een
wel dienstbaar gemaakt worden, zooals
condensatormicrofoon, parallel aan de
lig. 11 laat zien.
oscillatorkring. Dit is inderdaad een mo
gelijkheid, doch één met de noodige
Het rooster ligt over het gebruikelijke
l.f. filter aan de bovenste belastingspractische bezwaren. Men past daarom
weerstand. In de kathodeleiding is een
liever een indirecte methode toe met
regelbare weerstand opgenomen, waar
behulp van een regel- of stuurlamp. Dit
mede het triode deel in het afknijppunt
kan een gewone penthode zijn, doch om
gebracht kan worden, waar de schaduw
schakeltechnische redenen verdient een
juist sluit. Vers temming van de ont
heptode of hexode de voorkeur. De
vanger in één richting maakt het rooster
plaatkathode ruimte staat parallel aan
positief, waardoor de schaduw zich
de oscillatorkring en zou zich bij geaar
opent en verstemming in de andere
de stuurroosters als een constante zeer
richting doet de randen van de licht
groote shunt-weerstand gedragen. Dat
vlek over elkaar vallen. Dit systeem vol
C 1 tusschengeschakeld staat doet niets
doet zeer goed, doch heeft als bezwaar,
ter zake, deze condensator blokkeert
dat de voedingsspanning
voor de indicator gesta
-SCMAttELINa AF5TEM IA4DICATOD —
biliseerd moet zijn. Hier
voor dient de kleine
\Y LF.
N.
neonlamp N.
T U/W\A

M

?

DE ZENDER
Het hart van de F. M.
i____
zender, de generator van
de h.f .trillingen, ver
toont wel de meest ken
merkende
verschillen
met dat van de A. M.
zender. Bij laatstgenoemde past men bij
voorkeur kristalsturing toe, om verze
kerd te zijn van een zoo groot mogelijke
frequentie-constantheid, terwijl de oscillator van de F. M. zender daarente
gen onder invloed van de modulatie
bestuurd moet worden.
Kristalsturing is daarom uitgesloten,
doch niettemin moet naar een hooge
mate van constantheid van de gemiddel
de- en rust-frequentie gestreefd worden.
Hiervoor zijn speciale schakelingen uit
gewerkt, die op geheel electrische of
electro-mechanische wijze de noodige
correctie tot stand brengen, zoodra de
gemiddelde frequentie verloopt.
De opgewekte h.f. trilling is van een
veel lagere frequentie dan het uiteinde
lijk uitgezonden signaal;
de vereischte hooge fre
quentie wordt door fre
quentie verveelvoudiging
verkregen, zooals dit ge
bruikelijk is voor U.H.F.
zenders.
Het moduleeren van de
oscillator geschiedt in
principe door toepassing
van een schakeling, zoo
als voorgesteld in fig. 12.
Hier is om stabiliteitsredenen een ecogenerator gekozen. De waarden van L
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slechts de gelijkspanning. Eveneens pa
rallel aan de kring ligt een serieschakeling van een weerstand en een capaci
teit (R 1 en C2); aan het verbindings
punt van beide is een stuurooster ver
bonden.
R2 zorgt, dat dit rooster op aardpotentiaal komt, doch heeft overigens met de
schakeling zelf weinig uit te staan. De
oscillatorspanning verdeelt zich over
R1 en C2 en het deel, dat over C2
staat, bereikt ook het rooster. C 2 ver
oorzaakt een bepaalde phaseverschuiving (de stroom door een condensator
ijlt 90° vóór op de aangelegde spanning)
die zoo groot mogelijk gemaakt is, door
R1 zeer groot te kiezen.
Namen we aan, dat de phaseverschui-

ving 90° is, dan zal de plaat stroom
van de regellamp, die in phase is met de

.V;
■3

;
genschap, die een zelfinductie bezit en
de lamp kan dan ook als zoodanig be
schouwd worden, parallel geschakeld
aan de zelfinductie in de oscillatorkring.
Aan de zelfinductie, door de lamp ver
tegenwoordigd, kan natuurlijk ook een
bepaalde waarde toegekend worden;
deze blijkt rechtstreeks afhankelijk te
zijn van de versterking, dus van de
steilheid.
Deze is hier afhankelijk van de span
ning op het derde rooster; leggen we
daar een l.f. wisselspanning aan, dan
doet deze de steilheid varieeren. Dit le
vert overeenkomstige variaties in de
totale zelfinductie, aanwezig in de kring
en dus uiteindelijk frequentievariaties.
De benoodigde l.f. wisselspanningen
zijn, daar met lampen van het ontvangtype gewerkt wordt, zeer gering, n.1. en
kele Volts. Dit is wel een enorm verschil
met een A.M. zender, waar haast altijd
een aanzienlijk deel van het door de
zender verbruikte vermogen voor de
modulator wordt opgeëischt. Daar de

oscillator, waarop de toonfrequenties ge
moduleerd worden, nog gevolgd wordt
door een groot aantal trappen waarin
de oorspronkelijke frequentie, inclusief
de daarin gebrachte variaties, verveel
voudigd wordt, zijn slechts geringe af
wijkingen in de oscillatorfrequentie vol
doende om uiteindelijk tot variaties van
75 kHz te leiden. Wordt de oscillatorfrequentie b.v. 100-voudig vergroot, dan
behoeft de modulatie ook geen grootere
variaties dan 0.75 kHz (750 Hz) naar
weerszijden te leveren.
Evenals de m.f. versterker in de ont
vanger een groote frequentieband moet
doorlaten, dienen ook de volgende krin
gen in de zender een niet al te scherpe
afstemming te leveren. In het bijzonder
geldt dit voor het antennesysteem.
En zoo zijn we dan ingewijd in de be
ginselen van F. M. Moge de dag, waar
op dit artikel nog eens zal worden op
geslagen, als inleiding tot de bouw van
een F. M. ontvanger, niet meer zoo ver
af zijn ...

HIT PntiJL als hulpmiddel
Dat het nut van deze service-constructie
niet problematisch is, reeds de eerste mi
nuut van ingebruikstelling zult U het on
dervinden — liet is een tijdsbespaarder en
daarom onmisbaar!

ben over een „service” p.s.a. Welnu, wij
zijn doende er een te ontwikkelen.
In zijn eerste vorm bestaat dit p.s.a.
uit een transformator ,.MU-Volt” type
2 x 350 V., 60 mA., 6,3 V. 3 A, 4 V. 1 A,
De eerste condensator C 1 is een 16 .« F.
Als smoorspoel is de bekende Novocon
6010 gebruikt, waarachter 8 «F als kokercondensator onder het chassis is te
hangen. Teneinde eventueel een electro-dynamische speaker te kunnen be
krachtigen werden twee buisjes aange
bracht, welke van de bovenzijde be
reikbaar zijn. Bij werkzaamheden aan
toestellen met permanent e.d. luidspre
kers wordt hier dan een 1800 Ohm bal
last-weerstand in opgenomen. Het fil
ter wordt voorts gesloten met een con-

Vele malen zal de service-man zich een
gelijkstroom-toestel aangeboden zien,
zonder dat de klant zich de moeite
neemt de hulpattributen mee te sjou
wen. Men moet dus in de eerste plaats
voorzien zijn van een geschikte accu.
En wat zou men nu beter kunnen ge
bruiken dan een tweetal Varley droge
accumulatoren type V 40. Deze kunnen
tegen 'een stootje en als ze onverhoopt
eens scheef over de werkbank komen te
liggen ... geen nood!... ze zijn immers
droog. Voor
2-Volt-apGELUKRICHTLAMP
paraten
wordt dan
P 27
één exem
6010
}jg4V.-1A plaar
ge
220 V o
bruikt
en
voor 4 Volt
toestellen
+
127 V otwee stuks
in serie.
Voorts ko
men we aan
plaatvoe&ZEKERING
ding. Hier
zou
voor
§6.3 V-3A.
men de be
schikking
moeten heb
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Hoe simpel en weinig kost
baar de inrichting is van
het dikwijls en zoo uiter
mate van pas komende
service p.s.a. blijkt wel
heel sterk uit nevenstaande
werkteekening. Het ligt
voor de hand dat het nut
van dit apparaat voor ve
len nog vergroot kan wor
den door een meer universeele opzet.

Deze klemmen zijn hiervoor zoo bijzon
der geschikt, omdat het mogelijk is, zoo
wel stekkers als z.g. accuhaken te ge
bruiken. Ze zijn per stel op 19 mm hartafstand geplaatst.
Aan de achterzijde monteerden wij een

densator van 16 F, welke zich met de
eerste in één aluminiumhuis bevindt.
De gloeistroomwikkeling ad 6,3 V is op
twee Belling-Lee klemmen type B aan
gesloten, evenals de + en — aansluitin
gen van het plaatspanningsgedeelte.
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bordje met 2 stekkerpennen als netaansluiting, een Belling Lee paneelzekeringhouder, alsmede een aan-uit schakelaar
tje. De zekeringhouder bevat een zeke
ring van 100 mA en is in de minleiding
Het hier geschetste voeding-apparaat is
een onmisbaar instrument zoowel voor
den service-man als voor experimenteerende amateurs. Als men het be
zit zal men het in geen geval meer wil
len missen.
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Universeel Service P.S.A
Welnu, hier gaat-ie dan! Om te begin
nen hebben wij dan een aftakking van
4 Volt aangêbracht op de gloeispanningwikkeling. Het is daarmede mogelijk
geworden om apparaten met 4 Volt lam
pen te kunnen beproeven.
Hoevele malen echter ziet men zich niet
geplaatst voor de noodzakelijkheid ver
schillende spanningen bij de hand te
hebben? Hiertoe hebben we over de
hoogspanningklemmen een spanningsdeeler aangebracht, bestaande uit een
Clarostat draadgewonden pótentiometer
van 15.000 Ohm en een van 10.000 Ohm,
alsmede een Dubilier Spirohm weer-

Een van de meest tijdroovende zaken
bij het beproeven van een toestel is het
op temperatuur komen der lampen na
de één of andere gemaakte wijziging.
Meestal kan men volstaan met het uit
schakelen der hoogspanningen. Hiertoe
hebben wij een schakelaartje aange
bracht in de — leiding, waarmede de
hoogspanning momenteel kan worden
onderbroken of uitgeschakeld. De gloeispanning blijft dus gewoon ingescha
keld, waarmede de „pitten” op tempera
tuur blijven.
De primaire van den voedingstransformator is, dank zij de aftakking voor 127

Hier is de in uitzicht
gestelde „uitbreiding".
Nu kunt U er ook „batterij-ontvangers" mede
testen.
In geen enkele servicewerkpjaats of amateurshack mag zoo'n p.s.a.
ontbreken.
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stand van 15.000 Ohm. Hiermede zijn
dan twee variabele spanningen van ca.
40 tot 100 Volt en van 100 tot 240 Volt
ter beschikking gekomen. Deze twee re
gelbare spanningen zijn naar een twee
tal Belling Lee „B” klemmen gevoerd,
en ontkoppeld met een paar electrolytische kokercondensatoren a 8 //F —
500 V.

Volt, tevens als verhuis transformator
te gebruiken, waarmede men veilig ap
paraten tot en met ca. 60 Watt kan aan
sluiten. Is U aangesloten op een 220
Volt net, dan brengt U de „0” en „127”
Volt aansluiting naar een aansluiting
van een aansluitbordje, terwijl in het
tegenovergestelde geval natuurlijk de
„0” en „220” aan bod komen!

41

•S

i!

CEUJKR C KTLAMP

_ i---

320 o-------

VELD

% |

1*7 O-p----

07

GOtO

r'
%

ik
O

------ 0 +3
■ff +2
«r-H

<y<f

63 V.
----0 4V.
----0 O
X-25S

Principieel komt de uit
breiding neer op dat
gene wat hiernaast
in volle lijnen is afge
drukt. Voor het gerief
geven wij de oorspron
kelijke materialen in
gestippelde lijn.

De üniverseele Service-meter
\TOOR elke radiómail is èeri üriivefy seelè meter een rechterhand, die vari
uiterst belang is. Zoomin een schilder
zonder kwast, een bakker zonder oven
eenigen zin zou hebben, zoomin kan de
experimenteerende amateur en de service-man zonder een universeel meetin
strument. Echter beschikken vele service-men over een hier te lande zeer po
pulaire metèi*. Welke wij hierbij als uit
gangspunt hebben genomen. Dit instru
ment beschikt reeds over een zevental
meetbereiken, n.1. 0-6/120/600 Volt en
0-6/60/600 mA en 0-6 Amp. alles gelijk
stroom. Fêitelijk is de mètèr er één met
een maximum uitslag van 2 mA voor
zien van een universal-shunt en de noodige voorschakelweerstanden. Met dit
geval kan men zich reeds aardig behel
pen.
Behelpen, want aan een transformator
b.v. kan men alléén maar weerstandmetingen doen, hetgeen niet voldoende is.
Wij besloten dit instrument dan ook uit
te breiden en als volgt in te richten:
GelijkstroomGelijksp.Wisselsp.bereiken:
bereiken:
bereiken:
0-2 mA.
0-6 Volt
0-6,6 Volt
0-6 mA.
0-120 Volt
0-24 Volt
0-60 mA.
0-600 Volt
0-180 Volt
0-600 mA.
0-600 Volt
0-6 mA.
0-6 A.

Ohmbereiken:
Ö-1Ö0.000 Ohm en 0-400 Oh.m
Outputmetingen:
0-24 Volt, 0-180 Volt, 0-6ÓÓ V.
Voor de wisselspanningmetingen wordt
gebruik gemaakt van de Westinghousegelijkrichter type M3, welke uitstekend
voldoet. Het geheel is, tezamen met 2
schakelaars Novocon type 2111, alsmede
4 Belling Lee aansluitklemmen type B,
ni een metalen gekristallakt kastje ge
monteerd, waarin ook de batterij voor
Ohm-metingen een plaats vindt. Een
degelijke handgreep completeert het ge
heel.
Het hierbij afgedrukte schema spreekt
voor zichzelf. De belangrijke punten
zullen we nog even nader beschouwen.
Er is gebruik gemaakt van een soort
sleütelsysteem. Wil men b.v. een gelijkspanningmeting doen, dan komt de be
treffende aansluitklem pas vrij, als de
wisselspanningschakelaar op „D. C.”
staat. Dit voorkomt ongelukken. Evenzoo is het pas mogelijk om wisselspan
ningmetingen te verrichten als de gelijksp. schakelaar op „A.C.” staat. Tevens
wordt in dat geval de gelijkrichtercel
ingeschakeld. Voor de wisselspanningbereiken werden Dubilier „F” weerstan
den . gebruikt. Nu is de maximum wis
selstroom een draadspoelmeter met ge
lijkrichtercel 1.11 maal de norm bij de
zelfde uitslag. Voor het eerste bereik
hebben we hiervan een dankbaar ge
bruik gemaakt, en dit dus op 6.6 Volt ge
bracht. Zoo kan dan een gloeispanning
van 6.3 Volt gemeten worden. In dit be
reik is de uitslag echter niet evenredig
met de spanning. Voor lagere spannin
gen geeft de meter een te kleine uitslag.
Het is dus noodig dit bereik afzon
derlijk te ijken.
Voor de overige bereiken berekenden
we de weerstanden ad 500 Ohm per
Volt, onder verwaarloozing der 50 Ohm
meterweerstand. Dit kan zonder begwaar gebeuren, aangeziep deze 50

K
i

Hier is het schema van de
Universeele Service-mêter.
Het omlijnde gedeelte
bovenaan is de schakeling
van de toegspaste „P.A."
meter.
Twee Novocon Bankschakelaars, waarvan de bij
elkaar behoorende plaat
jes onder elkaar geteekend zijn, zorgen voor 'n
feillooze omschakeling.
Let op de vergrooting (4
voudig) van het ohm-
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bereik.
R3 staat abusievelijk kort
gesloten.
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Ohm bij b.v. 180 Volt slechts

1

1800
deel der totale weerstand uitmaakt. De
verkregen uitkomst, n.1. voor 24 Volt =
12000 Ohm, 180 Volt = 90.000 Ohm, en
600 Volt = 300.000 Ohm werden in ver
band met die factor 1.11 met 0.9 ver
menigvuldigd, waarmede dan een even
redige schaal wordt bereikt.
DE BEREKENING VAN DE
WEERSTANDEN.
Teneinde ook de bezitters van andere
meters, die voor de constructie van een
universeel meetinstrument geschikt zijn,
de gelegenheid te openen deze te gebrui
ken, zullen we nog even de berekening
aangeven voor de verschillende weer
standen.
In het algemeen, wil men het uiterst
precies doen, dienen we eerst de meterweerstand te kennen. Voor 1 mA. in
strumenten van de meeste fabrikaten
ligt deze bij 100 Ohm, voor die van 2
mA. bij 50 Ohm. Om deze nu op b.v. 6
Volt is brengen, is het noodig, dat totaal
6000 Ohm aanwezig is indien de max.
stroom 1 mA. bedraagt en 3000 Ohm
in het geval der 2 mA. instrumenten.

Hierva.. moet, strikt genomen, de weer
stand ad resp. 100 en 50 Ohm, worden
afgetrokken. Doet men dit niet, dan is
de meetfout ca. 1.7 %> voor dit bereik.
Voor de hoogere bereiken wordt dit
aanzienlijk kleiner. Voor hen die er dus
niet tegen opzien is het een aardig werk
je om het eerste weerstanddeel nauw
keurig aan te passen. Als men dan de
weerstand zóó maakt, dat er 1 Volt mee
kan worden gemeten, dus b.v. 1000 of
500 Ohm totaal, kan men de volgende
bereiken eenvoudig berekenen met de
volgende formule: R = n — 1 x R
waarin R = de totaal nog benoodigde
weerstand, en R = de weerstand per
Volt. n is dan het totaal aantal maxi
mum Volts van het gekozen bereik.
Voor de wisselspanningbereiken geldt
hetzelfde, behoudens de gemaakte op
merking over de „vormfactor” der wis
selspanning, welke bij sinusvormige
spanningen en stroomen 1.11 bedraagt
en waardoor het meetbereik zonder spe
ciale maatregelen mt 1.11 vermenig
vuldigd zou worden. Door nu in het on
derhavige geval de uitkomst met 0.9 te
- vermenigvuldigen, brengen we de zaak
in het reine.
Bij de berekening van shunts wordt
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de ^volgende methode toegepast: R

—

-------- R waarin R = Shuntweern—1
stand R meterweerstand, n het aantal
malen dat men het bereik wil vergrooten. Stel dat men de meter van 100
Ohm, 1 mA. een stroom van 10 mA wil
laten voeren, dan wordt de shunt, dien
men parallel aan het instrument dient
te schakelen.
1
x 100 = 11.11 Ohm.
10-1
Om redenen die met de eigenaardig
heden der metaalgelijkrichters samen
hangen, is het niet gewenscht om wisselstroomen te meten met de normale
shunt-methode. Hiervoor dient een spe
ciale z.g. stroomtransformator te wor
den gebruikt.
OVERZICHT DER DIVERSE
MEETBEREIKEN.
Wij zullen nu nog even de verschil
lende meetbereiken stuk voor stuk naloopen.
1. 2 mA. gelijkstroom. Hiervoor is een
draad vanaf het + contact der
meter zelf, d.i. de plaats waar de
ingebouwde shunts en voorschakelweerstanden zijn verbonden
met de meter, naar de schakelaar
gevoerd.
2. 6 mA. gelijkstroom. In ons voor
beeld (Neuberger P.A.) in de me
ter aanwezig, en vanaf de betref
fende soldeerlip naar de schake
laar.
3. 60 mA. gelijkstroom, als boven.
4. 600 mA.
„
„
„
5.

6 A.

,,

„

,i

6.
6 V. gelijkspanning.
„
7. 120 V.
s»
8. 600 V.
„
„
„
9. L.O. 0-100.000 Ohm. Dit is het Ohmmeetbereik dat reeds op de PAmeter staat aangegeven, en geldt
voor een spanning van 4 lA Volt.
10. H.O. 0-400.000 Ohm. Hiertoe is met
R 1 (9000 Ohm) het meetbereik op
24 Volt gebracht en dient een 18
Volt batterij voor de metingen.
Op deze batterij is bij 4V« Volt de
tap aangebracht voor L.O. bereik.

Schakelaar 2 komt nu in actie:
12. D.C. In deze stand, waarin deze
schakelaar altijd moet staan om
gelijkspanning, stroom en weerstandmetingen te doen, is de ge
il. A.C. In deze stand komt de „O”
klem vrij voor wisselspanningme- .
tingen. De „O” klem wordt dan
met de tweede schakelaar door
verbonden, terwijl de gelijkrichtercel secundair, d.i. de gelijksp.
zijde, met de meter wordt door
verbonden.
lijkspanningklem met de klem der
meter doorverbonden.
13. 6,6 V. wisselspanning. Door middel
van R2 (ca. 2750 Ohm) in serie
met de wisselspanningzijde der
gelijkrichtercel.
14. 24 V. wisselspanning. Als boven
door R 3 en R 6 (resp. 10000 Ohm
en 800 Ohm).
15. 180 V. wisselspanning als boven
door R4 en R7 (resp. 80000 Ohm
en 1000 Ohm).
16. 600 V. wisselspanning. Als boven
door R 5 en R 8 (resp. 250000 Ohm
en 20000 Ohm).
17. OP1 Outputmetingen tot 44 Volt.
„ 180 „
18. OP2
_ jto
,,
,, 600
„
19. OP3
In deze standen worden de klem
men „O” en „OP” gebruikt, waar
mede de meter dan door middel
van een condensator van 1 mF
geblokkeerd wordt voor gelijk
spanningen.
Voor het meten wordt gebruik gemaakt
van een paar gummi kabeltjes, voor
zien van degelijke banaanstekkers aan
de eene zijde, terwijl een paar meetstiften (evenals de banaanstekkers rood
en zwart) aan de andere zijde zijn aan
gebracht. Natuurlijk zijn er op dit idee
nog talrijke varianten mogelijk.
Tot slot nog iets over de afwerking.
Als „glas” voor de meter werd een
stukje celluloid van ongeveer 0.8 mm
dikte gebruikt. De schaaltjes voor de
schakelaars zijn op carton geteekend
met Oost-Indische inkt, en tezamen met
een daarover aangebracht stukje cellu
loid gemonteerd, waarmede beschadi
ging en vuil worden van het carton
wordt voorkomen.

Moderne DETECTIE-METHODEN
T^vE taak van de detector, zoowel in
■Lx het modernste en meest gecompli
ceerde superapparaat, als in de eenvou
digste 2- en 3-lampers, is: het h.f. sig
naal, na de voorafgaande versterking
en selectie, in zoodanige vorm te bren
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gen, dat, na verdere versterking, een
luidspreker daarop zal kunnen reagee__ Het detectie-proces bestaat uit geren.
lijkrichting of anders gezegd, onder
drukking van een helft van het signaalbeeld en afvlakking van cje h.f. gopapo-

1
l

nent. De daaruit ontstane figuur is op te
vaiten als een gelijkstroom (de gelijk
gerichte draaggolf na afvlakking) met
een daarop gesuperponeerde oftewel op
gelegde wisselstroom (de modulatiefrequenties). Van de vroeger algemeen
gebruikelijke roosterdetector en de hier
nooit erg populair geweest zijnde plaatdetector, is welhaast iedereen bekend,
dat zij spoedig overbelast raken en dan
een aanzienlijke vervorming teweeg
brengen in de figuur van de l.f. wissel
spanning (harmonischen). Deze hinder
lijke eigenschap was dan ook de reden,
dat men er algemeen toe overging als
detector een lamptype te gebruiken dat
de door meerdere h.f. versterking en
krachtiger uitzendingen sterk opge
zwiepte signaalspanningen nagenoeg ad
infinitum kon verwerken — de thans
zoo populaire diode. Overwegingen van
andere aard, de gelijktijdig daaraan ont
spruitende mogelijkheid tot fadingcompensatie en automatische sterkteregeling
b.v. eerst bijzaak, zijn langzamerhand
het hoofdargument geworden voor toe
passing van dioden.
Reeds van het begin af aan heeft men
geweten dat ook deze detector leelijke
fouten bezit:
a. De in verhouding zeer geringe ingangs-weerstand, welke op de aan de
diode gekoppelde kring een schade
lijke belasting uitoefent (demping),
waardoor het kring-effect èn wat se
lectiviteit èn wat spanningsopslingering betreft, belangrijk achteruit
loopt.
b. De omstandigheid dat de diode als
gevolg van een kromming in haar ka
rakteristiek voor ingangsspanningen
beneden 2 a 3 Volt niet-liniaire ver
vormingen introduceert.
De later hand over hand toenemende
beteekenis van de diode als fading-compensator bracht, vooral in de super,
nieuwe moeilijkheden met zich mee,
terwijl de bezwaren, ondervonden bij
de toepassing van negatieve terugkop
peling op diode-trioden het slot op de
deur deden. De hooge technische per
fectie van de super dreigde dood te loopen op het gebruik van de diode...
Nog eenmaal een noodsprong en toege
geven, een bewonderenswaardige: de
drie diode-schakeling van Philips, die
vele der gebleken leemten overbrugt,
doch niet alle. Want ook deze methode,
gebaseerd immers op dioden, kon geen
verandering ten goede brengen t.o.v.
fouten, welke inhaerent zijn aan de
karakteristiek van dioden. Twee daar
van kennen wij reeds, de derde, zoo men
van een derde mag spreken, is terug te
voeren tot de lage belastingweerstand
van de lamp. Het is in Europa praktijk
geworden om als A.V.C.-spanning niet
de door de detector beschikbaar gestel

de gelijkstroomcomponent te gebruiken,
maar ter verkrijging van een regelspanning de draaggolf nog eens afzonderlijk
door een tweede diode (als regel vinden
wij beide in een ballon vereenigd, de
dubbeldiode, resp. dubbeldiode-triode)
gelijk te richten. Ter vermijding van
eenzijdige, extra groote demping wordt
dit tweede diode-systeem, in onderschei
ding met de signaaldetector regelspanningsdiode geheeten, bij supers niet op
de laatste afstemkring gekoppeld, doch
via een kleine condensator aan de pri
maire van de tweede m.f. transfprmator.
Daar hier een iets grootere m.f. span
ning voorhanden is, bereikt men hier
tevens mede dat ook do- regelspanning
een hoogere waarde kan aannemen dan
wanneer deze aan een secundaire zijde
van de trafo wordt afgenomen.
Vergeten zij daarbij niet dat een kunst
matige vertraging van de diode-activiteit, noodig om te voorkomen dat ook
de zwakste signalen direct onder invloed
van de automatische sterkteregeling
zouden komen, juist hier makkelijker
beslag kan krijgen.
Maar ter zake, van beide trafo-afdeelingen loopen nu draden naar de diodoplaatjes, welke zonder zeer bijzondere
voorzorgen elkaar capacitief zullen be
ïnvloeden, waardoor in de praktijk
weer nieuwe en lastige vervormingen
worden geïntroduceerd. Of het om deze
reden is of niet, maar in Amerika heeft
men van deze methode nooit veel wil
len weten en gebruikt men zonder mankeeren de over de belastingsweerstand
van de signaal-diode opgebouwde ge
lijkspanning voor de A.V.C.
Aan de vierde lioogst belangrijke detectiefout heeft de diode als type geen
schuld, maar omdat wij met deze fout
— onjuiste balans tusschen gelijkstroomen wisselstroombelasting van de sig
naaldetector — in werkelijkheid alleen
bij de diode te maken hebben, komt zij
uiteraard toch op haar conduite-staat.
Natuurlijk zijn er legio bedenksels uit
gekiend om de diode zoo goed mogelijk
in het gareel te houden en voor kwaliteits-enthousiasten, die maar niet mir
nichts, dir nichts de eene lamp -na de
andere kunnen vervangen, is het belang
rijk te weten, dat er (gecompliceerde!)
nieuwe schakelingen zijn bedacht, die
ook hen uit de verlegenheid zullen hel
pen In één ding echter zal ook dan de
diode het nooit kunnen opnemen tegen
de nieuwe detectie-vormen waarvoor
wij in het bijzonder uw aandacht willen
inroepen, t.w. de infinitieve impedance (oneindig-hooge ingangsweerstand)
detector en de hypermoderne cathodefollower (kathodevolger) schakeling, die
practisch volkomen dempingsvrij wer
ken en dus tot betere selectiviteit voe
ren, terwijl hun efficiency aanzienlijk
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hooger is te achten. Wil de gemiddelde
lezer het complëx van moeilijkheden en
valkuilen ten volle overzien om daaruit
zijn conclusies te kunnen trekken t.a.v.
de verdiensten der nieuwe detectievormen, dan ontkomen wij er niet aan
om aan de bespreking van deze sche
ma’s een volledige omschrijving van de
detectietaak te laten voorafgaan. Door
daarbij uit te gaan van de gevarieerde

Uit het.
LICHT WAAR GEWENSCHT!
Als U licht wil hebben boven ieder
punt van Uw werktafel en toch maar één
lampje wilt laten branden, zijn er tallooze dure oplossingen.
Hier is echter een op
lossing die weinig kost
baar behoeft te zijn.
Wat men noodig heeft
is een stuk koord, het
welk wordt bevestigd
aan de twee muren
waartusschen de werk
bank is geplaatst. Over dit koord wordt
een klosje geschoven, waaromheen te
voren een stuk snoer is gedraaid als in
de teekening is aangegeven, welke aan
duidelijkheid niets te wenschen over
laat.
GOEDKOOPE KAARTHOUDERS!
Een mogelijkheid om oude condensatorplaten nuttig te
kunnen gebruiken is,
dat men er kaarthou
ders van maakt op la
den en kistjes, zoodat
men in een oogwenk
kan zien, wat zich in
deze laden enz. be
vindt.
De teekening spreekt ook hier voor zich
zelf.
EEN HANDIG ZETBANKJE!
Zonder eenige goede hulpmiddelen is
het moeilijk en bijna onmogelijk thuis
zelf een chassis netjes te buigen of be
ter te „zetten” om bij de vaktermen te
blijven.
Die
VLEUSELMOEREN
eenige
goede
/ UAHOVAT
KLEMBALK
- hulpmiddelen
SCHARBIER
behoeven ech
ter ook alweer
C 173
niet kostbaar te
zijn, en kun
nen bestaan uit een paar plankjes van
een liefst zoo hard mogelijke houtsoort,
een paar zgn. slotbouten met vleugel-
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functies der diode in modern verzorgde
supers worden dan twee groepen van
lezers gediend: zij, die aan de hand van
de opmerkingen de diode-aansluiting
in eigen toestel eens willen naloopen en
daarmee voorloopig willen volstaan èn
die der Muiderkringers, welke reeds
popelen om de nieuwe schakelingen te
gaan probeeren.

van den Muiderkring
moer en een paar scharnieren. Met een
klein beetje timmermanskunst stellen
we dan een „zetbankje” tezamen als bij
gaande teekening aangeeft en waarmee
het mogelijk is zeer keurig iedere hoek
te buigen tot maximum 90°.
WIST U DAT
Gekristallakte chassis’ of kastjes, welke
door stofaanslag of spatten leelijk en
vlekkerig zijn geworden, zeer goed op te
knappen zijn door de schoensmeerborstel er eens over te halen?
SOLDEEREN... OF LASSCHEN.
Een lezer schrijft: Ik zou de aan
dacht van de amateurs willen vestigen
op het kortsluitsysteem van soldeeren.
Velen hebben wel een oude transforma
tor, die 4 Volt en minstens 4 Ampère
levert. Zoo’n oude blauwe Philipstrafo lever
de 6 Amp,.
K00LS7AAF
en is dus
prima! Aan
twee soepe
/
' BEHOORUJKE
le snoeren
^
DOORSNEDE
KR0K00 IL tï
KLEM
goede zware
met niet te
LICHTNET
dunne aders
monteert
men aan de
eene
een
krokodilklem, aan de andere een toege
spitst koolstaafje (uit een batterij) in
een houten handvat (dat van een glas
snijder is uitstekend).
De krokodilklem zet men vlak bij de te
soldeeren plaats vast en kleeft nu met
een klein beetje soldeervet een heel
klein stukje soldeer op de goede plaats.
Na de transformator aangesloten te heb
ben, drukt men de punt van het kool
staafje op het soldeer en binnen enkele
oogenblikken zit het geheel vast.
De transformator kan deze korte over
belasting best verdragen, mits het ge
bruik geen uren achtereen duurt. Voor
amateurs, die soms maar één enkel

««11^:
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draadje moeten vastzetten, is het veel
voordeeliger wat stroom
verbruik betreft, dan de
gewone electrische bout,
er gaat immers alléén ge
durende de paar tellen
soldeeren stroom door. Bo
vendien is er geen op
war m t ij d noodig.
Voor langdurig gebruik kan men de
ontkapc el de transformator in een
potje met olie (b.v. r ij w i e 1 o 1 i e) leg
gen voor betere koeling.
TEGENKOPPELING MET FREQUEN
TIE-CORRECTIE IN DE MK 39.
Een onzer lezers, enthousiast bezitter
van een MK39 zond ons de gegevens
van een door hem toegepast tegenkoppelingssysteem. Hierbij zijn zoowel hoogere als lagere frequenties gecorrigeerd.
D.w.z. dat de grootte der onderdeden
zóó gekozen is, dat alléén het middenregister wordt tegengekoppeld en op
deze wijze het tekort aan lage tonen der
meeste luidsprekers wordt opgeheven.
De tegenwoordige „mode” is immers
weer om een toestel en speaker in een
benauwd kastje te stoppen. Nietwaar,
de vrouw des huizes wil het en het oog
moet ook iets hebben. De waargave der
lagere frequenties komt dan echter
zwaar in de verdrukking en moet be
hoorlijk worden opgevoerd. Bovendien
is de eisch der selectiviteit oorzaak, dat
ook de hoogere tonen moeten worden
opgehaald, terwijl de versterking der
lagere daarmede toe bij draagt. Enkele
opmerkingen betreffende de constructie
van het ijzerkernspoeltje. Het ijzer ne
men we van een oude uitgangstrafo,
zooals die op vele typen electrodynamische luidsprekers voorkomt. Deze be
staan uit z.g. „E” en „I” blikjes. We
nemen 6 „E” en knippen deze met een
blikschaar over de lengte van het middenbeen middendoor. Er zijn dan 12 „U”
blikjes ontstaan, en hiermede maken we
de „O” zooals in de teekening is aange
geven. Voorts plakken we van pres
paan, hard papier of dik carton, een
wikkelvorm, die om het been past,
waarna wordt volgewikkeld met 250
windingen draad van 0.3 mm diameter,
emaille-isolatie, of 2 x katoen. Andere
combinaties als emaille-katoen, enz.
kunnen óók worden gebruikt. De rest
volgt uit het schema. Het is gewenscht
om de uitgangstrafo van de speaker te
nemen en deze vlak bij het toestel op te
stellen. Dan kunnen ook de secundaire
verbindingen korter worden.
Is U zoover dat de zaak kan draaien,
dan zal in sommige gevallen bij het in
bedrijf stellen een geweldig geloei door
de luidspreker worden voortgebracht.
In dit geval is de koppeling méé in
plaats van tegen. Omwisseling van de

primaire aansluitingen is de oplossing.
Men moet er op rekenen, dat de geluid
sterkte wat geringer wordt, hetgeen
ruimschoots wordt goedgemaakt door de
kwaliteitsverbetering.
Men dient er voorts aan te denken, dat
de kathodeweerstand van de eindlamp,
groot 150 Ohm, moet worden overbrugd
met een condensator van 50 //F. De in
de figuur geteekende lampen zijn resp.
het triodedeel der EBC 3 en de eind
lamp EL 3.
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EEN GOEDKOOPE
INSTRUMENTKNOP!
Hier is het recept; haal bij Uw boek
handelaar een gradenschaaltje, mon
teer dit op de
frontplaat
met
de as van de te
regelen conden
sator door het
middelpunt,
monteer op de
as een pijlknopje van het lange
model, en de knop is klaar! Ter verdui
delijking van een en ander bijgaande
teekening.
VERLOOPVOET.
Het is wel eens noodig, dat lampen van
verschillende typeering, en vaak met
een ander type-huls, met elkander ver
wisseld worden. In het Service-bedrijf
komt zulks herhaaldelijk voor. En dan
past de zaak niet! Deze moeilijkheid is
eenvoudig op te los
sen door een „verloopvoet” te construeeren. Neem bv.
het geval, dat U wel
een 1823 hebt, ter
wijl U feitelijk een
AZ1 zou moeten
gebruiken. U neemt dan een oude zijcontacthuls (.,P” huls) en een 4 pens
lampvoet voor chassis-montage. U gaat
nu als volgt te werk:
Soldeer eerst draadeindjes aan de vier
soldeerlipjes van de 4 pens lampvoet,
steek deze draadeindjes door de schoon
gemaakte gaatjes van de zijcontactlamphuls, trek de draadjes zoo strak
mogelijk aan en soldeer ze goed vast.
Knip hierna de draadeindjes zoo kort
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mogelijk af en de verloop voet is voor
gebruik gereed.
NOG EENS SOLDEEREN.
De heer C. F. v. Sw. te Haarlem
vertelt ons hier iets over. De
meeste amateurs kunnen niet soldeeren
en vooral niet met harskernsoldeer. Het
is altijd klodderen en plakken. Ik zou
er daarom nog eens op willen wijzen
dat 50% van deze schoone kunst be
staat uit het goed blank krabben van
de te soldeeren plaatsen en de overige
50 % uit een goedvertinde boutpunt.
Hoe wordt deze goed vertind? Vijl de
punt van de bout brandschoon en blijf
er af met vette of warme vingers. Smeer
in kou de toestand de bout in met
soldeervet (zooveel mogelijk zuurvrij)
en steek nu de bou* in het stopcontact.
Zoodra deze op de smelttemperaluur is
van de tin, nemen we een stukje goede
soldeertin. Houd vooral de punt van de
bout altijd naar beneden anders loopt
het gesmolten vet naar het element.
Smeer de bout in met de tin. Behoeft
niet eens veel te zijn. Neem nu een
schoone doek en wrijf de punt van de
bout daarmede af aan alle kanten. Nu is
deze goed vertind en glimt als zilver.
Zet nu vooral dat soldeervet weer weg
gebruik het niet bij soldeeren in zwakstroomapparaten (dus ook' radio). Hars
kernsoldeer, van goede kwaliteit, maakt
het soldeeren tot een genot.
STEEDS EEN ANTENNEISOLATOR BIJ DE HAND!
Een oude pennenlamp kan in noodge
vallen een pracht antenne-isolator le
veren, middels de
UkMPSOKKEU
sokkel 'van zoo’n
wanneer
lamp;
ArsPANO'
AMT ;
OBÖAD
OOAAO
men n.1. de glas
O
ballon er af sloopt
en de pennetjes
afzaagt is de zaak al in orde, bijgaande
teekening geeft een en ander duidelijk
aan.

r

POTENTIOMETERS
alias volumeregelaars.
We zijn er de laatste tijd zoo^aan ge
wend, dat het metalen huis van een
potentiometer automatisch geaard is, dat
we zoo zoetjes aan vergeten zijn, dat
het ook nog anders kan. Dat blijkt uit
een geval van brom, hetwelk wij kort
geleden behandelden en waarbij het
corpus-delicti een nieuwe potentio-meter bleek te zijn. Wat was het geval?
Wel het huis was niet geaard. Het bleek
vast te zitten aan een pertinax montageplaat, waar doorheen de as liep. Dus
waren as en huis niet onderling ver
bonden. Doch de kap was van een soldeerlip voorzien en toen die geaard
werd, was alles O.K.
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TRIODE-TETRODE ECL. 11.
Deze lamp, hoewel voorzien van een
glazen ballon, behoort in de Europeesche „Stalen” serie. In één ballon be
vinden zich twee complete lampsystemen, welke echter tezamen één kathode
bezitten. De triode is van het
type
met groote versterkingsfactor — terwijl
de tetrode als eindlamp dient. Eenigszins vreemd doet het aan dat men een
tetrode heeft geno
men. Echter blijkt
uit de gegevens, dat
zoo’n lampje even
goed over behoor
lijke eigenschappen
kan
beschikken,
waaraan de erva
ring met „straalbundellampen” wel
niet vreemd zal
zijn. Er bevinden
zich tenminste tusschen
plaat en
schermrooster ook
twee staven, welke met de kathode ver
bonden zijn, en deze tetrode zal in feite
dan ook een „virtueel” remrooster be
vatten.
De gegevens zijn:
Gloeispanning
Vf 6.3 V.
Gloei stroom
If 1 A.
Triode plaatsp.
Va-tri 250 V.
Triode roostersp.
Vg-tri-2K> V.
Triode anodestr.
Ia-tri 2 mA.
Versterkingsfactor
g 70.
Tetrode plaatsp.
Va-tetr. 250 V.
Tetrode schermr. sp.
Vg.rtetr. 250 V.
Tetrode roostersp.
Vg,-tetr. -6 V.
Tetrode anodestr.
Ia tetr. 36 mA.
Tetrode schermr.str.
Vg.-tetr. 4 mA.
S-tetr. 9 mA/V.
Steilheid tetrode
Inwendige weerst.tetr. Ri tetr. 25000
Nuttig vermogen tetr. Wo-tetr. 3,8 W.
Vervorming totaal
d tot. 10%.
Vi-eff. tetr. 0.4
Roosterwissels. tetr.
(Wo = 50 mW).
V.
GROOTE GATEN BOREN.
Wanneer men in metaal groote gaten
boort met een cirkel-snijder, vergeet
dan niet er een stevig blokje hout onder
te leggen. Dit voorkomt uitzakken,
vooral bij dun materiaal.
Wanneer het gebruikte materiaal alu
minium is, kan met voordeel een beetje
brandspiritus gebruikt worden, dit ver
gemakkelijkt het snijden. Hier wordt
natuurlijk bedoeld de spiritus op het
aluminium te gieten en niet in de keel!!
(dit ter voorkoming van abuizen).
ZUINIGHEID MET STROOM.
De meeste radio-amateurs laten hun sol
deerbout op een punt van de tafel balanceeren en vergeten hem nogal eens af
te zetten, gevolg: verbrande bout, ver-

?

brande tafel, een hooge stroomrekening.
Om dit te ondervangen heeft een onzers lezers het volgende gemaakt.
Een plank met steuntjes voor de bout.
Een stopcontact schakelaar. Een oude
plaatstroom-transformator, waarvan de
gloeidraad-wikkeling nog heel is. Een
stukje pertinax met 4 stekkerbusjes.
Een stukje snoer met mignonfitting en
zaklantaarnlampje. Een doorverbonden
stekker. Als men de schakelaar aanzet
OOORVERBONDEN
STEKER

»
U NAAR
LAMPJE

1

LAMPJE

BOUT

wordt de bout warm en gaat het lampje
branden en heeft men controle of de
bout aanstaat of niet.
Het lampje kan men tevens als looplampje gebruiken en op iedere plaats
in het toestel ophangen. Als men de
doorverbonden stekker er uit haalt en
hierin een stekker steekt met een stuk
je snoer, kan men tevens dingen met
weinig weerstand doormeten of onder
zoeken of er een verbinding onderbro
ken is.
Een soldcerboutstandaard.
Nevenstaande afbeelding toont aan, hoe
men op zeer eenvoudige wijze van b.v.

ijzerdraad een doelmatige soldeerboutstandaard kan maken. Eventueel is het
ook nog mogelijk er bakjes voor soldeerpasta en tin aan te bevestigen.
Werktafellamp.
Een R.B. abonné construeerde zich een
handige werktafellamp, waarvan wij

nevenstaand
de afbeelding
geven. De lamp
is
draaibaaruittrekbaar en
kan omhoog of
omlaag gescho
ven
worden.
Het plaatje
spreekt verder
voor zichzelf, zoodat verdere commen- *
taar overbodig is.
COMIMaO

Een proeflamp.
Volgens de hierbij gegeven schakeling
is het mogelijk een proefapparaatje sa
men te stellen, waarmede het mogelijk
is, allerlei radio-onderdeelen door te
meten, zooals
60000 /V
transformato
ao—njuuinr—od
ren,
spoelen,
smoorspoelen,
gloeidraden
van
lampen,
enz. Wanneer de neonlamp oplicht, wijst
dit er op, dat het te controleercn on
derdeel heel is. De neonlamp is een
Philips neonstabiliseeringslamp type
4357, waarvan de prijs slechts ƒ 1.60
bedraagt.
Indien men bij het aanra
ken van de metaliseering
van een wisselstroombuis
met pennen een instabili
teit constateert, dan wijst
dat dikwijls op een open of
defecte ontkoppelcondensator over de kathodeweerstand.
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1 kWh = 1000 Watt.
Het stroomverbruik van een ontvang
toestel kan men gemakkelijk vaststel
len door het aantal omwentelingen van
de schijf in de electriciteitsmeter in één
minuut te tellen. Per uur is dat dus 60
maal zooveel. Dit bedrag deelt men dan
op het aantal omwente
lingen per kWh. Het
aantal omwentelingen is
op de meter aangegeven.
De uitkomst geeft dan
aan hoeveel uur de ra
dio met een kWh kan
werken. Door nu dit
aantal uren op 1000 (1
KW = 1000 W) te deeleeren, wordt het Watt-verbruik van de
ontvanger verkregen.
Voorbeeld.
Pér minuut 2 omwentelingen.
Per uur 60 x 2 = 120 omwentelingen.
Aantal omwentelingen per kWh, vol
gens de electriciteitsmeter: 3000.
3000 : 120 = 25.
Voor lkWh kan de radio dus 25 uur
werken.
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1000 : 25 = 40. Het verbruik van de
ontvanger is 40 Watt.
Men dient er natuurlijk op te letten, dat
geen andere electrische apparaten op
het moment van de telling instaan.
Aarde is aarde.
Wanneer een netstoringsfilter aan de
„aarde” van de
omroepontvanger
verbonden wordt,
dan is de kans
zeer groot dat de
storingen nog er
ger worden. Daar
om is het voor een
dergelijke filter beter een afzonderlijke
„aarde” te maken.
:Het slecht vof niet functioneeren van
een Super boven in de band kan ver
oorzaakt worden doordat de generatorlamp geen voldoende emissie meer
hóeft.
Secundaire emissie.
Een sterke weergave variatie van een
wisselstroom ontvanger, een paar mi
nuten nadat de ontvanger is aangeslo
ten, wordt dikwijls veroorzaakt door
dat een der lampen secundaire emis
sie heeft.
Teneinde onreinheden, welke zich soms
tusschen de platen van een afstemcondensator kunnen bevinden, te verwijde
ren, is het gemakkelijk voor den Service-man steeds een eindje dikke wol
len draad of een reepje dun vilt bij de
hand te hebben, hetwelk tusschen de
platen kan worden doorgetrokken. De
draad of het reepje zal dan de stofdeelen etc. opnemen. Ingeval van vet
en dergelijke zal het reepje vilt weer
goede diensten bewijzen.
Een tot gloeistroomtrafo
bevorderde smoorspoel.
__
In geval van nood....
etc. enfin, wanneer men
nog wel een l.f. smoor
spoel heeft, bijvoorbeeld 8 a 10 Henrv
en dringend verlegen zit om een gloei
stroomtrafo voor een extra lamp met
een andere gloeispanning als in het toe
stel aanwezig, dan kunnen we desnoods
in zoo’n geval de oude smoorspoel dienst
laten doen. Met een beetje passen en
meten komen we er wel, aangenomen
dat er nog voldoende wikkelruimte over
is. Het beste is om de beugel en kern
tijdelijk te verwijderen en dan b.v. een
80-tal windingen emailledraad van on
geveer 0.70 mm dikte, om het spoeltje
te wikkelen. Dan de kern er weer in
(doch nu „om en om” blikken) en op
het lichtnet aansluiten, even meten met
een wisselstroom voltmeter of we het
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vereischte voltage hebben bereikt. Al
naar gelang de aflezing moeten er win
dingen bij of af. De meter moet onge
veer 10% meer spanning aanwijzen
dan noodig is. Wanneer dit alles in orde
is, dan het draad met wat schellak vast
leggen, de beugel weer aanbrengen en
de zaak is in orde. Men dient er echter
rekening mede te houden, dat de isola
tie van de „primaire” niet op 220 V.
berekend is en dus boven haar krachten
beproefd wordt. Een luidsprekertrafo
die we over hebben kunnen we opk
voor dit zelfde doel gebruiken.
Een „vanouds bekende” test.
Om een wisselstroom ontvanger even
vlug te testen en de vermoedelijke fout
te localiseeren: raak met de vinger even
het rooster van de detectorlamp aan en
controleer op deze wijze of dit extra
brom geeft. Zoo niet, dan moet de fout
meestal in het l.f.. gedeelte gezocht wor
den.
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Krakende potentiometers.
Als de sterkteregelaar of
toonregelaar kraakt kan
men voor opheffing van
dit euvel vrijwel altijd vol
staan met het inspuiten van enkele
druppels zuivere aether, terwijl gelijk
tijdig de contactafnemer snel heen en
weer bewogen wordt. Dit geldt zoowel
voor draadgewikkelde- als voor koolweerstanden.
Het is niet noodig de betreffende weer
stand uit het toestel te nemen, daar men
kan volstaan met het inspuiten van zeer
weinig aether door de openingen bij de
aansluitcontacten.
Krakende of ruischende potentiometers
komen herhaaldelijk voor bij omroepontvangers en worden dan meestal door
nieuwe vervangen. Door een behande
ling als hier beschreven bespaart men
materiaal, tijd en geld. Vergeet echter
niet tijdens de behandeling de steker uit
het stopcontact te nemen. Minstens
even goed en bovendien onbrandbaar
is trichlooraethyleen, of kortweg „tri”.
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Op signaal gelest
en
geijkt voor precisie!
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Contróle enljklng van AMROH precisieonderdeelen op door hef bedrafslaboraiorlum ontwikkelde iesi-apparatuur .
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Ais straks weer volop geleverd zal worden, dan
kont U er staat op maken dat AMROH-artikelen
net als vroeger een kwaiiteitsgraad zullen bezitten,
slechts weggelegd voor geselecteerde producten
van een modern, wetenschappelijk en met ambitie
geleid bedrijf »» Herzien in het licht van recente
ervaringen, uitgaande van nieuwe grondstoffen en
getest op ingenieuze apparaten, zullen AMROH
precisie-onderdeelen den in nog sterker mate Uw
keuze wettigen » Wacht op den dag dat .deze
AMROH artikelen verkrijgbaar zullen zijn w Het
zal een grootsche dag zijn - Voar ons, voor U .
en voor Uw bouwplannen!
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Uw gereedschap

EDEROPBOUW, met den dag wordt het duidelijker,
W
. V is heel iets anders dan zich verliezen in de glorie der
gezamenlijk bevochten overwinning. Zonder staag werken
geen welverdiende vrede op deze met puinhoopen'eu ravages
overdekte wereld — dus aanpakken en de weg gebaand voor
een nieuw begin. En kiezen we ons daarbij als uitgangspunt
dat vreedzame, algemeene, eeuwige verlangen naar wat meer
menschelijk geluk

'Avo‘ Meet en Test
Instrumenten vormen een
standaard, waarnaar andere
Instrumenten 'worden
beoordeeld

DE
UNIVERSEELE
AVOMETER
IDE 'AVO'
BUIZENTESTER
e*

Wat ons zelf betreft, gedrongen door barre noodzaak en ge
vaar, leerden wij veel in deze zes jarcn van nimmer ver
zakende arbeid. Ook nu rusten wij niet, maar werken —
werken ten dienste van allen, die actief deelnemen aan dc
vernieuwing ; naar lichaam en ziel van een geheele wereld.
Wij weten ons daarbij. sterk door de breede ervaring, markante vindingen, de bekwaamheden en vakkennis, waartegen
de technische kracht onzer vijanden niet opgewassen bleek
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UNIVERSEELE
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