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r- PRINCIPE m DE LF. TEGEMKOPPELIWC
Wordt aan de ingang van een L. F.
vers «erker een wisselspanning Ei aan
gelegd. dan ontstaat er in de belastingweersiand Ra een uitgangswisselstroom Io. Zie figuur la.
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Men kan nu deze uitgangswisselstroom
uitzetten als functie van de ingangsspannmg Ei en krijgt dan een dyna
mische Io/Ei karakteristiek van de ver
sterker.
Is de ingangswisselspanning onver
vormd, dus sinusvormig, dan is in het
algemeen de ui gangsstroom Io niet
sinusvormig, daar hij, behalve de
grond frequentie (frequentie van Ei)
ook nog harmoAischen bevat.
Schakelt men in serie met weerstand
Ra een weerstand Ri, dan gaat Io ook
door deze weerstand. Over deze
weerstand Ri komt dan een wissel
spanning Er te slaan, die men terug kan
voeren naar de ingang van de verster
ker. Zie fig. II.
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Fig. lb.

In deze figuur is de weerstand Ri in
serie met de ingangsspanning Ei ge
schakeld.
Wij merken nog op, dat hier aangeno
men wordt dat door het in serie scha
kelen van de weerstand Ri met Ra de
stroom Io dezelfde waarde houdt. Het
zal den lezer duidelijk zijn, dat dit
natuurlijk niet zoo is en dat deze
stroom bij constante uitgangsspanning
lager wordt öf, indien men ze dezelfde
waarde wil laten houden, dat dan de
spanning, die over de weerstand staat,
hooger moet worden. Intusschen doet
dit aan onze redeneering niet af.
Om nu terug te keeren tot de spanning
Ei’. Het zal wel duidelijk zijn, dat de

versterker de spanning Er, die in serie
met Ei de spanning Ei geeft, ook zal
versterken. In de uitgangskring komt
dus nog eens een extra stroom te loopen, met een waarde Sd x Er, wanneer
Sd de steilheid is van de dynamische
Io/Ei karakteristiek van de versterker.
Is nu de phase van dqze stroom Sd x
Er tegengesteld aan de phase van de
ar.odewisselslroom Io, dan zal de resulteerende uitgangswisselstroom klei
ner zijn, dan die welke er liep zon
der tegenkoppeling.
Om nu toch bij tegenkoppeling dezelf
de uitgangsstroom te bereiken dient
men dus meer versterking toe te pas
sen, m.a.w. het ingangssignaal moet
grooter worden.
Aangezien Er nu ook de harmonischen
bevat, die in Io worden aangetroffen
en hiermede in tegenphase zijn, zijn
dus tenslotte de resulteerende harmo
nischen in de uitgang langer in waarde,
kort gezegd „minder”. Het resultaat
van deze tegenkoppeling of neg. terug
koppeling is dus een vermindering van
de steilheid van de versterker bij ge
lijktijdige vermindering van de ver
vorming. Aangezien in de fig. 1 b voorgesieiae schakeling de terugkoppelspanning evenredig is met de uit
gangswisselstroom Io noemen wij deze
soort terugkoppeling stroomterugkoppeling.
II. Tegenkoppeling even
redig met outpu t-w i s s e 1stroom.
Deze manier van tegenkoppeling heeft
natuurlijk een zekere invloed op de
versterking, vervorming en de inwen
dige weerstand. Om nu niet al te zeer
onze lezers te vervelen met formules,
vermelden wij het resultaat, dat ons
laat zien hoe de dynamische steilheid
van de versterker tot een constante •
Sd__ i_
waarde Sd R— R nadert en dus on
afhankelijk wordt van lamp-eigeneigenschappen. Bij een zeer hooge
waarde van SdR nadert de Io/Ei ka
rakteristiek van de versterker tot een
rechte lijn; hierbij wordt dan de ver
vorming nul. Om dit dus te benaderen,
moet de tegenkoppeling zoo sterk mo
gelijk zijn. Het is natuurlijk duidelijk,
dat men om dezelfde uitgangs-energie
terug te roepen, een grooter ingangs
signaal moet toevoeren en wel (1 +
SdR) X zoo groot.
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Voor de vervormings-vermindering
vonden wij een factor (1 + SdR).
Wanneer de inwendige weerstand
groot is ten opzichte van de belastingsweersland zal de dynamische
steilheid Sd ongeveer gelijk zijn aan
de statische steilheid. In dit geval
wordt de inwendige weerstand evenzoo vele malen grooter dan de verster
king en vervorming afnemen. Deze toe
name van Ri door tegenkoppeling even
redig met de uitgangs-wisselstroom
heeft tengevolge, dat de uitgangs-wis
selstroom onafhankelijker is van de
uitwendige belasting, zoodat buiten de
niet-lineaire ook de lineaire vervor
ming, welke laatste b.v. ontstaat ten
gevolge van de frequentie-onafhankelijkheid van de luidspreker-impedantie, afneemt.
In het volgende zullen wij zien op welke
wijze men stroomtegenkoppeling practisch toepast:
III. Practische uitvoering
van
stroo m-t egenkoppeling.
Hierbij hebben wij twee mogelijkheden
om vervorming te onderdrukken.
Ie. door de keuze van een zoo hoog
mogelijke dynamische steilheid Sd.
2e. door de keuze van een zoo hoog
mogelijke weerstandswaarde R.
Deze twee mogelijkheden kunnen na
tuurlijk ook gecombineerd worden.
Punt 1 vraagt lampen met hooge steil
heid.
Punt 2 is natuurlijk niet altijd toe te
passen, omdat men het Wattverlies in
R beperken wil.
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Fig. 3.
nog op iets anders letten. Bij deze lam
pen toch vloeit door R k niet alleen een
anode-wisselstroom, maar ook een
schermrooster-wisselstroom, aangezien
in normale schakelingen het schermrooster capacitief met het chassis ver
bonden is. Daar wij bij stroomtegen
koppeling uitgaan van een uitgangswisselstroom, welke evenredig is met
de anode-wisselstroom, ligt het voor de
hand waarom voorkomen moet worden
dat deze schermroosjter-wisselstroom
eveneens zijn weg kiest .over Rk.
Dit gebeurt door het schermrooster niet
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Fig. 2.
Men zal dus meestal een combinatie
van 1 en 2 tegenkomen.
Stroomtegenkoppeling wordt in de
ontvangerbouw bijna uitsluitend alleen
op de eindlamp toegepast. Men bereikt
dit b.v. door eenvoudig de condensator
over de kathode-weerstand weg te la
ten. (Zie fig. 2).
(Het is natuurlijk duidelijk, dat we de
ijzervervorming in de uitgangstrafo
hiermede nog niet wegwerken).
De weerstand R uit fig. 1 is hier kathodeweerstand, welke dus tevens dient
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voor het opwekken van de benoodigde
neg. roosterspanning.
Bij penthoden moeten wij bovendien

te ontkoppelen naar aarde, maar
tegen de bovenzijde van .Rk
en voeding van het schermrooster over
een serie-weerstand. (Zie fig. 3).
Door condenstator Cg 2 zijn Rg2 en Rk
parallel geschakeld voor de anodewisselstroom, zoodat in deze schake
ling de weerstand R, die maatgevend is
voor de tegenkoppeling, wordt:

Rk_XRg2
Rk + Rg2
Bedraagt nu Rg2 2500 Ohm dan vindt
men bij een EL3 met een kathodeweerstand van 150 Ohm:

R=ï§$üs= 140 °fam

Do dynamische steilheid volgtf uit de
statische steilheid en de inwendige

:W5I
<
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weerstand en ook kan men ze uit de
gevoeligheid van de lamp (roosterspanning benoodigd voor 50 mW uitgangsenergie) afleiden. De gevoeligheid van
de EL3 bedraagt namelijk 0.33 V. (eff.)
zoodat:
50.10-3
Sd= ]/■ 50-10-3 = /
0-33 X Ra
0.332 X 7000 =
Dus 1
1
8-3 mA/V.
1 + Sd R“ 1+8.3X140X10-3“
1
1
1 + 1.15 2.15
Om dus een sterkere tegenkoppeling
te krijgen, moet Rk grooter worden.
Aangezien Rk ook roosterspanningsweerstand is en de lamp dus bij een
hoogere waarde voor Rk een te hooge
neg. sp. zou krijgen, moet de rooster-
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Fig. 5.
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lek op een aftakking van Rk worden
aangesloten.

Kiest men b.v. voor Rk een waarde
van 500 Omh, dan krijgen 'wij bij
Rg2 = 2500 Ohm R=™^500=417 Ohm.
Zoodat 1 + R X Sd = 4.5
De maximale uitgangs-energie van de
EL3 bedraagt dan nog 3.3 Watt, wat
ten deele terug te voeren is tot het feit,
dat de wisselspanning tusschen rooster
en kathode van de sinusvorm afwijkt
en ten deele daarop, dat een deel van
de beschikbare energie in de parallel
schakeling van Rk en Rg2 verloren
gaat. (Zie fig. 4).
Is de anode-weerstand van de voor
gaande lamp klein, dan kan een en
ander vereenvoudigd worden tot fig. 5.
De tegenkoppelspanning wordt hier
echter niet alleen toegevoerd over Rk,
maar hoofdzakelijk over de parallel
schakeling van de Ri en de anodeweerstand Ro van de voorgaande lamp.
Deze spanning is dus dan niet alleen
bepaald door de parallel-schakeling
van Rk en Rg2, maar wordt benaderd
in de verhouding
Rg
kleiner wanneer R1 ten
RoXRi
RS+Ro + Ri
opzichte van R2 klein is.
Wij vermelden nog, dat de kathodeweerstand Rk de belastingsweerstand
van de eindlamp vergroot en dat dus
voor de aanpassing deze weerstand op
geteld moet worden bij de primaire im
pedantie van de luidsprekertrafo.

Gelieimziuiiige storingen
i

I

Het komt wel eens voor, dat een toe
stel na steeds goed te hebben gefunc
tioneerd, plotseling kuren gaat vertoonen; de ontvangst wordt zwak en soms
treden nog bijverschijnselen op, als
genereeren en vervorming. Wanneer
men dan gaat meten, valt er geen en
kele afwijking te ontdekken; alle
stroomen en spanningen blijken nor
maal, de lampen doen het uisstekend in
in een ander toestel.
Wat is de oorzaak?
Wij zullen er maar geen prijsvraag van
maken, doch direct de oplossing ver
klaren. Vooreerst komt dit verschijnsel
alleen voor in toestellen met direct
verhitte eindlamp, waarin de neg. roosterspanning voor de eindlamp verkre
gen wordt met behulp van een weer
stand tusschen de middenaftakking
van de gloeistroomwikkeling en aarde.
Over dezen weerstand staat èen elec-

trolytische condensator geschakeld en
deze veroorzaakt de moeilijkheden. Het
komt n.1. wel voor, dat het contact
tusschen condensator en aarde te wenschen overlaat (oxydatie van alumi
nium), of dat de condensator zelf in
wendig een los contact vertoont. De
weerstand is dan niet meer door een
capaciteit overbrugd, waardoor z.g.
tegenkoppeling in den roosterkring van
de eindlamp ontstaat, met geluidsverzwakking als gevolg, doch tevens
worden via den weerstand alle gloeidraden onderling gekoppeld, waardoor
allerlei genereermogelijkheden ont
staan.
De remedie is natuurlijk: de conden
sator door een anderen vervangen, in
dien het een defect betreft en anders
voor goede verbindingen zorgen. Een
eenigszins hierop gelijkende en ook niet
zoo gemakkelijk te vinden storing
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treedt op, wanneer inplaats van den
condensator den weerstand verbroken
wordt. De spanning over den conden
sator loopt dan op tot doorslag volgt,
waardoor de condensator plotseling in
een weerstand verandert, zij het dan
een weerstand met een zeer onstand
vastige waarde.
Het toestel blijft doorwerken, maar
geeft minder geluid en meestal treedt
vervorming op. Uitgezonderd het ge

val, waarin de doorgeslagen conden
sator precies de waarde van den weer
stand aanneemt, zal de plaatstroom
van de betreffende lamp een abnor
male waarde vertoonen.
Na het vernieuwen van den weerstand
herstelt de condensator zich gewoon
lijk weer, doch wie 100% zekerheid
wenscht, doet beter beiden te vernieu
wen.

RUMOERIGE
VOLUMEREGELAARS
I
In veel toestellen wordt de versterking
— en daarmede de geluidsterkte —
geregeld met behulp van een potentiometer in de kathodeleiding van de h.f.
lamp.
Zoolang de weerstand van den potentiometer bij het draaien geleidelijk toeof afneemt, geeft dit systeem zeer goede
resultaten, speciaal wanneer de lamp
van het type met veranderlijke steil
heid is.
Als gevolg van een minder goede con
structie of van slijtage kan de weerslandsvariatie echter minder soepel
gaan geschieden en ontstaan hinder
lijke kraakgeluiden bij het instellen
van den potentiometer. Zelfs bij zeer
goede fabrikaten treden nog bijgelui
den op, die vooral door de grootere e.d.

luidsprekers weergegeven worden.
Zoowel het kraken als de bijgeluiden
verdwijnen, wanneer de volumerege
laar overbrugd wordt door een grooten
electrolytischen condensator.
De reeds aanwezige condensator tusschen kathode en aarde blijft bestaan
en de electrol. condensator kan daar
aan parallel geschakeld worden, met
de positieve aansluiting aan
de
kathode.
Zeer geschikt voor dit doel is een electrolytische koker condensator van 25
mfd. voor 25 V.
Bij de AF3, E447 e.a. komen hoogere *
spanningen tusschen kathode en aarde
voor en dient hier een type voor 50 V.
werkspanning te worden gebruikt.

AARDPUTTEN
=
-

Hoewel er inderdaad den laatsten tijd
eenige kentering is waar te nemen in
het principe: „Aarde is aarde” (m.a.w.
aardt maar raak, elke plaats van het
chassis is goed!), is men er toch nog
steeds niet van doordrongen, dat iedere
aardverbinding uiterst soliede dient te
worden uitgevoerd.
Bekende service-inrichtingen zien zich
tallooze malen voor foutieve aarding
geplaatst. De klacht is b.v. brom. Remredie.: aardpun en hecht, en soliede te
maken en van veerende ringetjes te
voorzien, c.q. het chassis goed schoon
maken.
Of het beestje heeft last van h.f. genereeren en dan blijken b.v. de stroomen van twee afzonderlijke kringen
doodleuk gezamenlijk door eenige cen
timeters draad te wandelen. U kunt er
zeker van zijn, dat ze op dat smalle
pad” herrie krijgen. Gevolg: toestel niet
stabiel of niet uit genereeren te krijgen.
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Men houde dit toch steeds voor oogen:
by-pass condensatoren van kathoden en
schermrooslers, alsmede ontkoppelin
gen van plaatkringen steeds aarden
langs den kortsten weg en voor iederen
lampkring gezamenlijk op een apart
punt. Zeer veel ongenoegen, vooral in
een moderne super, kan men zich op
deze wijze besparen. Neem b.v. eens de
beroemde MIC 39 eens als voorbeeld:
een aardpunt, dat uiterst belangrijk is,
is het punt van samenkomst der 50
Ohm weerstand en de electroliet van
25 mfd. Is daar slechts geringe overgandsweerstand aanwezig, zelfs maar
van enkele Ohms, dan bent U zeker van
een prima brom.
Een ander belangrijk punt is de aar
ding van de padding-condensatoren. Is
dit slecht, dan genereert de menglamp
niet; men vergete dus niet de beide
lipjes van de trimmer te aarden!

'
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Onder de benamingen „tooveroog”, „afstemoog” e.d. heeft de laatste jaren een
vernuftig hulpmiddel voor het juiste
afstemmen van ontvangers snel ingang
gevonden, dank zij enkele bijzondere
eigenschappen die zoowel de werking
als de toepassingsmogelijkheden betref
fen.
Voor den gebruiker is echter wel voor
namelijk het aardige effect van de ver
anderende lichtvlek de grootste aan
trekkelijkheid van het systeem en dit
zal ook wel de hoofdreden zijn waarom
aan het tooveroog de voorkeur wordt
gegeven boven de andere indicatoren
als het neonbuisje en de afstemmeter.
Het tooveroog komt in zooverre met de
neonindicator overeen, dat de werking
traagheidsloos is en bovendien is de
overbodigheid van een tamelijk critische instelling een werkelijk voordeel
boven de neonindicator. Ook kan de
gevoeligheid beter zijn, doch dit is sterk
afhankelijk van de inrichting van het
toestel. In wezen bestaat het tooveroog
— zooals wij het instrument in navol
ging van de Amerikanen maar kortweg
zullen betitelen, om niet de weidsche
naam „kathodestraal-afstemindicator”
te behoeven gebruiken — uit een nor
male triode, gecombineerd met een
miniatuur kathode-straalbuis.
De bestanddeelen van een triode —
kathode, stuurrooster en plaat — zijn
dus aanwezig, benevens een fluoresceerend (lichtend) scherm en één of
meer z.g. afbuigplaatjes, verbonden met
de triodeplaat.
Het scherm is rechtstreeks met de
hoogspanning verbonden, de plaat daar
entegen via een weerstand van 2
Megohm. De door de triode opgenomen
anodestroom zal. aan de weerstand een
vrij groote spanningsval veroorzaken,
waardoor de plaat — en dus ook de
een aanmerkelijk
afbuigplaatjes
lagere spanning zullen aannemen dan
het scherm. De electronenstroom van
de kathode naar het scherm, die het
oplichten veroorzaakt, strijkt op zijn
weg langs de afbuigplaatjes. Bezitten
deze nu een lage spanning t.o.v. het
scherm dan worden de electronen van
hun baan afgedrongen en ontstaat een
schaduw op het scherm of meerdere
schaduwen als er meer dan één afbuigplaatje aanwezig is, zooals bij de
Philips uitvoering het geval is.
Wordt nu het rooster van de triode een

weinig negatief gemaakt, dan zal de
plaat stroom afnemen en dientengevol
ge ook de spanningsval aan de anodeweerstand verminderen. Mét de plaat
zullen dus ook de afbuigplaatjes een
hoogere spanning aannemen, wat neer
komt op een kleiner spanningsverschil
t.o.v. het scherm. Het resultaat is een
verkleining van de schaduwhoek. Als
het rooster zoo sterk negatief wordt
gemaakt dat de plaatstroom geheel on
derdrukt wordt, dan zal tenslotte het
geheele scherm verlicht zijn. Om de
indicator te „sturen” is het noodig het
rooster met een punt in het toestel te
verbinden waaraan tijdens het afstem
men een negatieve spanning ontstaat,
die bij juiste afstemming een maximum
bereikt. Zulk een punt is b.v. de A.V.C.
leiding, doch hieraan zijn bepaalde be
zwaren verbonden. Daarom wordt ge
woonlijk de stuurspanning afgenomen
van de belastingsweerstand van de
signaaldiode, ingeval deze gescheiden
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Waaneer bij afstemming op sterke stations de lichtvlek
zirb reeds te vroeg geheel sluit en dus geen scherpe
indicatie mogelijk is, kan de regelspanning verlaagd
worden door parallel aan C een weerstand te schakelen,
die b.v. evengroot als R kan zijn of zoo noodig kleiner.

van de A.V.C. diode is uitgevoerd. Als
dit systeem wordt toegepast, dan is het
met het oogmerk, een bepaalde ver
traging in de gelijkrichterwerking van
de A.V.C. diode te verkrijgen, waar
door deze pas bij overschrijding van
een bepaalde signaalspanning in wer
king treedt.
Als stuurspanning voor het tooveroog
is de vertraagde A.V.C. spanning on
geschikt omdat voor zwakke
stations geen indicatie verk r e g/e n wordt. De indicator zal
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„kleven”. De werking van de signaaldiode is echter practisch altijd onver
traagd en daarom kan de stuurspanning
beter hiervan betrokken worden. Aan
deze belastingsweerstand treden echter
ook de l.f. wisselspanningen op en bij
directe verbinding van het rooster zou
de lichtplek niet rustig zijn. Zooals uit
fig. 1 blijkt wordt daarom een filter
tusschengeschakeld, bestaande uit een
weerstand (R) en een condensator (C).
Het is van groot belang, dat deze weer
stand zoo groot mogelijk wordt gekozen
om vervorming bij groote modulatiediepte te voorkomen. De hoogst toelaat
bare waarde is normaal 2 Megohm.
Om brom te voorkomen is het gewenscht de filterweerstand zoo dicht
mogelijk bij de diodebelastingsweerstand aan te brengen; de plaatsing van
de condensator is minder belangrijk.
In verscheidene Supers is de belas
tingsweerstand niet als potentiometer
uitgevoerd, doch als vaste weerstand.
Voor de werking van de indicator is dit
echter niet van invloed. Iets anders
wordt de situatie wanneer de belas
tingsweerstand is onderverdeeld en
bestaat uit twee weerstanden of een

Deze afbeelding stelt de schakeling van de Eur. zijcontactvoet voor. De lampvoet is in onderaanzicht geteekend.

weerstand en een h.f. smoorspoel. In
dat geval zal het gewoonlijk beter zijn,
de regelspanning voor de indicator af
te nemen van het verbindingspunt van
beide deelen.
De schakeling van fig. 152 geldt alleen
wanneer de kathode van de diode met
aarde is verbonden. Gewoonlijk is dit
niet het geval, vooral niet als de diode
is gecombineerd met de l.f. versterkerof eindlamp. De kathode wordt dan,
tot het verkrijgen van neg. rsp., op een

positieve spanning t.o.v. aarde gebracht
(fig. 151). De belastingsweerstand dient
echter met de kathode verbonden te
blijven en komt dus ook op een pos.
spanning t.o.v. aarde. Daar het gewenscht is dat de indicator geen pos.
roosterspanning verkrijgt, moet de
kathode daarvan op dezelfde spanning
gebracht worden als het rooster en dit

Het zelden voorkomende geval dat beide kathoden
aan aarde liggen.

geschiedt het eenvoudigst door beide
kathoden met elkaar te verbinden.
Hiertegen bestaat geen enkel bezwaar
wanneer de diode met de eindlamp is
gecombineerd, doch bij een dubbeldiode-triode als de ABC 1 zal de extrastroom door de kathodeweerstand, die
van de indicator afkomstig is, een ver
hoogde neg. rsp. veroorzaken. Of dit
schadelijke gevolgen voor de weergave
zal hebben hangt af van de grootte van
de stroomtoename. Bij de Philips-typen
blijkt het niet het geval, doch andere
fabrikaten vertoonen
een
grooter
stroomverbruik en het kan noodzakelijk
zijn, de kathodeweerstand te verklei
nen. Dan is er tegen de schakeling
volgens fig. 151 geen bezwaar.
Het .kruisen of m.a.w. elkander bedek
ken door de lichtvleugels moet steeds
worden tegengegaan daar te sterke
lichtintensiteit al spoedig tot verbran
den van het voor fluorescentie dienen
de metaalzout aanleiding zou geven,
waardoor het oplicht-effect plaatselijk
geheel of ten deele verloren gaat.

CO^TRoLE VAK DE
ÜICrMALKROGE^
De afregelmogelijkheden van een super
zijn zoodanig, dat men enkel door trim
men van de oscillatorkring en instellen
van. de padding-condensator — even
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tueel van de zelfinductie van de oscillatorspoel — een juiste schaalaanwijzing
voor een bepaald bereik kan bewerken.
,Om wille van de gevoeligheid dient
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ook de antennekring (en eventueel een
tweede kring) zuiver in de pas te
loopen. Aan één eind van het bereik is
dit door trimmen in orde te brengen,
doch overigens is er meestal geen in
stelmogelijkheid. Normaal behoort dit
ook niet noodig te zijn; als spoel, con
densator en schaal bij elkaar behooren.
dient de gelijkloop zonder meer aan
wezig te zijn. Vaak is echter de juiste
instelling van de wijzer t.o.v. de condensatorstand verloren gegaan. Maakt
men dan de schaalaanwijzing kloppend
met behulp van de oscillator-afregeling,
dan zal de gevoeligheid in het gebied
van de lagere frequenties afvallen. Een
controle hierop heeft men in de antennetrimmer; over het geheele bereik
behoort bij nagenoeg gelijke stand daar
van de grootste gevoeligheid te bestaan;
dit te beoordeelen naar de aanwijzing
van de afstemindicator (of outputmeter). De afwijking van de antenne
kring kan echter zoo groot zijn, dat de
variatie van de trimmer geen merkbare
invloed meer heeft Er bestaat nu een
methode, die een betere indruk levert
van de werking en instelling van de
signaalkring. Men heeft daarvoor een
meetzender noodig. De uitgang hiervan
verbindt men met het oscillatorrooster
van de mengbuis. Het gevolg is, dat het

genereeren onmogelijk wordt gemaakt.
In plaats daarvan komt nu op het osc.
rooster de output van de meetzender
(ongemoduleerd). Deze wordt op maxi
male waarde ingesteld. Vervolgens
stemt men af op een bepaald station,
d.w.z. door de schaal dit station te doen
aanwijzen en dan de meetzender in te
stellen op een frequentie, gelijk aan de
som van de frequentie van dat station
en de middenfrequentie van de
Super. Heeft men zoo het gewenschte
station hoorbaar gemaakt, dan kan men
door draaien aan de ontvanger-afstemming nagaan, of het punt van maximale
ontvangststerkte overeenstemt met juis
te schaalaanwijzing. Zoo niet, dan kan
men trachten door bijstellen van de
wijzer, resp. verschuiving van de
schaalplaat of verstellen van de condensatorstand t.o.v. de schaal, de aan
wijzing te verbeteren. Deze correctie zal
men verrichten in het deel van het be
reik, .dat overeenstemt met de laagste
frequenties, en laat men volgen door
trimmen van het andere eind. Ook moe
ten de verschillende bereiken onderling
kloppen. Desnoods zal men trachten een
zoo gunstig mogelijk compromis te vin
den. Uiteindelijk kan de eigen 'oscillator
aan de ontvanger weer in bedrijf ge
steld worden en definitief afregegeld.

riaatstroommeting ETTffTIT.BMWffl
Om te kunnen constateeren in welken
toestand, een eindbuis verkeert, zijn en
kele spannings- en stroommetingen
noodig. Allereerst dient natuurlijk te
worden vastgesteld of de verschillen
de voedingsspanningen de vereischte
waarde bezitten. Zoo mag de gloeispanning nóch te hoog, nóch te laag zijn,
terwijl de plaat- en schermroosterspanning hoogstens de voor het huistype
voorgeschreven waarde mag bereiken,
bij buizen met automatisch verkregen
neg. roosterspanning vermeerderd met
de n. rsp. die bij de aangelegde plaatbehoort.
schermroosterspanning
en
Vindt men een sterk afwijkende span
ning dan wijst dat nog niet direct op
een fout in het voedingsdeel van het
toestel of de versterker. Het is n.1. zeer
goed mogelijk dat de door de eindbuis
opgenomen, stroom belangrijk van de
normale waarde afwijkt en daar deze
buis gewoonlijk het leeuwendeel van
de totale plaatstroom consumeert, is de
plaatspanning vrij sterk afhankelijk
van de instelling van de eindbuis.
Het meten van de plaatstroom ver
schaft zekerheid omtrent de juiste in

stelling. Bij een bepaalde schermrooster- en plaatspanning behoort een
plaatslroom, waarvan de waarde is af
te leiden uit de karakteristieken of ge
gevens van de buis. Om deze stroom te
kunnen meten schakelt men een milliampère meter in de plaatleiding, vóór
of achter de luidspreker. Het is dus
noodig, deze leiding ergens even te on
derbreken. Er bestaat echter een andere
methode, die ons vooral voor servicemen van belang lijkt, omdat daarbij
geen enkele draad behoeft te worden
losgemaakt. Vereischt wordt dat men
een goede meter gebruikt, waaraan dus
voor stroommetingen shunts met zeer
lage weerstand parallel geschakeld
worden. Men verbindt de meter dan
over de luidsprekeraansluitingen, ter
wijl het toestel normaal is ingeschakeld.
Het gevolg is, dat de luidspreker wordt
kortgesloten en dat practisch de geheele
plaatstroom door de meter vloeit, omdat
de weerstand van deze plus de shunt
uiterst klein is, vergeleken met de ge
lijkstroomweerstand van de luidspreker:'
Hoe grooter deze verhouding is, des te
nauwkeuriger is de meting, doch in alle
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practisch voorkomende gevallen is de
nauwkeurigheid voldoende.
Blijkt de plaatstroom bij meting te laag
— onder normale of iets te hooge plaaten schermroosterspanning — dan kan
dét een gevolg zijn van gebrek aan
emissie, of de n. rsp. is te hoog (te
groote kathodeweerstand). Daarentegen
ontstaat een te hooge plaatstroom door
een tekort aan n. rsp., veroorzaakt door:
een te kleine kathodeweerstand, een
kortgesloten electrol. condensator over
deze weerstand, een onderbroken roosterkring of een te groote rooster! ekweerstand, z.g.. omgekeerde roosterstroom (een buisdefect)), een lekkende
kopelcondensator, sluiting tusschen ka
thode en gloeidraad of tusschen andere

electroden in de buis.
De n. rsp. kan men meten aan de kar
thodeweerstand, mits de weerstand van
de meter zeer groot is t.o.v. de weer- .
stand.
Omgekeerde ï'oosterstroom is vast te
stellen door de roosterkring van de buis
kort te sluiten (transformator-secundaire of lekweerstand). De plaatstroom
mag dan hoogstens enkele mA. dalen,
hoe minder, hoe beter.
Men houde er rekening mede, dat bij een direct verhitte buis de weerstand
tusschen de middenaftakking van de
gloeistroomwikkeling en aarde precies
dezelfde rol vervult als de kathode
weerstand van een indirect verhitte
buis.

Stroommeting ©m
met de

I1STCEL

Met dit artikel willen we eens wat die
per ingaan op het meten van wissel
stroom met behulp van een draaispoelmeter met voorgeschakelde metaalgelijkrichter. In feite komt echter
ook het meten van wisselspanning neer
op het meten van stroom, en wel van de
stroomsterkte welke door voorschakelweerstand en cel plus meter vloeit. In
zekere mate zullen de volgende be
schouwingen dus ook gelden voor spanningsmetingen en aan het slot van dit
artikel zulen dan ook nog eenige hierop
van toepassing zijnde bijzonderheden
behanded worden.
Een van een meetcel voorziene draaispoelmeter is reeds een stroommeter,
welke volle uitslag levert bij een
stroomsterkte, 1.11 maal grooter dan
hetzelfde instrument voor gelijkstroom
noodig heeft. Dit komt hierop neer, dat
bij het gebruik als wisselstroommeter
de aanwijzing met 1.11 vermenigvuldigd
dient te worden om de werkelijke, ef
fectieve waarde van de wisselstroom
op te leveren. Overigens geldt geen
enkele beperking, behoudens mogelijke
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frequentie-fouten,
waarover
straks
meer. De situatie wordt echter anders
wanneer we met hetzelfde instrument
grootere stroomsterkten of hoogere
spanningen wenschen te meten.
Voor gelijkstroommetingen is het ge
bruikelijk een shunt of nevenweerstand
te bezigen. Om b.v. een 1 mA instru
ment te laten dienen voor het meten
van stroomsterkten tot 100 mA schakelt
men een weerstand aan de meter
parallel, die zoodanig bemeten is
t.o.v. de weerstand van de meter dat
99
van de te meten stroom door de
100
shunt gaat en
, dus maximum
1 mA door de meter. Op deze wijze
kan practisch zonder beperking elk wil
lekeurig meetbereik tot stand worden
gebracht.
Dezelfde schakeling laat zich ook toe
passen bij de meter met cel, dus voor
het meten van wisselstroom, edoch...
hier schuilt een addertje onder het gras.
De weerstand van de combinatie metercel is n.1. niet constant, doch afhan
kelijk van de stroomsterkte en boven
dien grooter dan de weerstand van de
enkele meter. Dit laatste brengt reeds
onmiddellijk mede, dat bestaande
shunts voor gelijkstroom niet zonder
meer door simpel vermenigvuldigen
met 1.11 voor wisselstroom van gelijke
grootte bruikbaar zijn. De weerstandsvariatie onder invloed van de stroom
sterkte heeft echter ernstiger compli
caties tengevolge.

de vorm van de stroomtransformator.
In principe is dit een zeer eenvoudig
ding; wanneer we de te meten stroom
door de primaire wikkeling van de
transformator zenden en we sluiten op
een b.v. • tien maal zooveel windingen
bevattende secundaire een stroommeter
aan, dan zal deze één tiende van de
primaire' stroom aanwijzen. Het product
van het windingenaantal en de stroomsterkte zal voor primaire en secundaire
steeds gelijk zijn.
Voor het verkrijgen van meerdere be
reiken met éénzelfde transformator kan
met één secundaire wikkeling voor de
meter volstaan worden, terwijl meer
dere primaire wikkelingen even zoo
vele bereiken leveren. Ook kan de
primaire uit één doorloopende wikke
ling met aftakkingen bestaan.
De voordeelen, die het werken met een
stroomtransformator in combinatie met
een gelijkrichter biedt, zijn niet te on
derschatten. Ze zijn als volgt samen
te vatten:
1 — De factor 1.11 kan in de transfor
mator verwerkt worden; de normale
schaal van het instrument geldt
dan ook voor wisselstroom.
2 — De uitslag is evenredig met de
stroomsterkte, men leest dus nor
maal de schaal af, evenals bij gelijkstroommeting. IJkkrommen of
tabellen zijn overbodig.
3 — Temperatuurvariaties hebben geen
merkbaren invloed op de nauw
keurigheid.
4 — De gelijkrichtermeter verbruikt een
zeer gering vermogen. Dienten
gevolge kan de stroomtransforma
tor klein in afmetingen blijven en
leent deze zich dus voor inbouw in
transportabele instrumenten.

Het zal n.1. duidelijk zijn dat een gelijkrichter-meter met shunt nooit een even
redige uitslag kan leveren om de een
voudige reden, dat de verhouding tusschen meter-weerstand en shuntwaarde
niet constant is. Slechts op één punt
van de schaal zal de gewenschte ver
houding te verwezenlijken zijn, doch
i
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voor het overige is men beslist aange
wezen op een ijktabel.
Tenslotte zou ook dit — alhoewel niet
ideaal en zeker tijdroovend — nog over
komelijk zijn, ware het niet, dat er nog
een bezwaar komt opdagen: de weer
stand van een metaalgelijkrichter is
temperatuur-afhankelijk. Elk type ver
toont dit verschijnsel in meer of minder
sterke mate, doch geen enkel is er ge
heel vrij van. Voor eenigszins nauw
keurig werk zal men dus weinig waarde
aan een geshunte meter kunnen hechten
en moet naar een betere methode wor
den uitgezien.
Deze bestaat ook inderdaad en wel in
Schakelingvan dc transfor
matoren MM 552 en 522-

DpH
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Men ziet hier de cel eenerzijds verbonden met de me
a
^ V----- o
3
ter, anderzijds aangesloten
op dc geheclc secundaire
8
wikkeling tusschen 1 en 5;
jo
2
4 en 3 zijn de correctieafR2Ï
takkingen, die in de tekst
ter sprake komen. Men
?T
merke op, dat voor ’t 5mA
ó ó ó ó
(resp.8mA) bereik ’n autoGFEDCBAO
293
transformator • schakeling
is toegepast, daar ’t deel
.
_ _ ,
.
1-2 samenvalt met de secundaire. De doorverbinding 6-1 staat ook hiermede m verband. Overigens is een normale
afgetakte primaire toegepast. Het volgend staatje geeft een overzicht van de verschillende bereiken voor beide typen.
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B
C
D
E
F

O-G
R 1 plm.
R 2 plm.

MM552
2.5 A
0.5 A
0.1 A
25 mA
5 mA
50 V
10 V
10.000 Ohm
400 Ohm

MM522

2 A
0.8 A
0.2 A
40 mA
8 mA
40 V
8 V
5000 Ohm
200 Ohm

5 — Lage wisselspanningen, d.w.z. span
ningen van 100 V. en lager, zijn
met behulp van de stroomtransforr.
mator ook nauwkeuriger te meten
dan op andere wijze mogelijk.is.
Dit laatste geval vereischt nog eenige
toelichting in verband met spanningsmeting in het algemeen. Zooals reeds;

II

Deze curve is opgcnomeo
aan dc MM552 in combi
natie met 'o Westiughouse
5 m A cel. Daar drze cel tot
100.000Hz z<>nder frequentir-fout arbeidt, kan bo
venstaande curve worden
beschouwd als geldend
voor de N1M552 zelf. Tot
10.000 Hz wordt een vol
komen juiste aanwijzing
verkiegen; eerst bij 15 000
Hz wijst de meter 14 pCt.
te laag, overeenkomend
met ’n verlies van 1.3 db.

werd aangegeven kan men voor spanningsmelingen de voor gelijkspanning
aanwezige voorschakelweerstanden be
zigen en dan de meteraanwijzing met
1.11 vermenigvuldigen. Stelt men prijs
op groote nauwkeurigheid, dan kan
deze methode alleen maar toegepast
worden voor bereiken van 200 V. en
hooger. Immers, de (veranderlijke) gelijkrichter weerstand staat in serie met
de meter en gaat voor lagere bereiken
een steeds grooter deel uitmaken van
de totale voorgeschakelde weerstand.
De invloed van de weerstandsvariaties
zal dus speciaal voor de laagste berei
ken een aanzienlijke verstoring van de
evenredigheid der schaal veroorzaken.
Practisch komt dit hierop neer, dat
voor bereiken van b.v. 6 of 10 V. alleen
de bovenste helft van de schaal lineair
verloopt.
De stroomtransformator biedt ook hier
weer uitkomst. Door voor-een bereik
van b.v. 5 è 10 V. een wikkeling van
25 è 50 mA van een passende voor
schakelweerstand te voorzien kan een
practisch volkomen lineaire schaal ver
kregen worden die direct afleesbaar is.
Weliswaar verbruikt deze Voltmeter
dan een 25 è 30 mA voor volle uitslag,
doch dit is altijd nog veel minder dan
een weekijzermeter noodig heeft en
bovendien heeft zij o.a. het voordeel van
de open schaal voor lage spanningen.
Bereiken tot en met 100 V. kunnen op
deze wijze, doch met verhoudingsge
wijs kleiner stroomverbruik, direct af
leesbaar gemaakt worden. Voor hoogere
bereiken is ook een directie aflezing mo
gelijk wanneer men de voorschakel
weerstanden een waarde geeft, gelijk
aan 0,9 maal de voor gelijkspanning
benoodigde waarde. Voor zeer nauw
keurig werk dient ook het spanningsverlies in de cel — bij Westinghouse op
0,9 V. te stellen — nog in rekening te
worden gebracht.
EN NTJ DE COMMERCIEELE ZIJDE.
Amroh vervaardigt enkele standaard
typen meettransformatoren, aangepast
** aan populaire meters, n.L voor de
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Mavo-meter met 2 mA verbuik en een
50° en 75° verdeeling, type MM552 en
de MM522 voor een normaal 2 mA in
strument met een 0-2 verdeeling.
Eerstgenoemde transformator levert de
volgende bereiken: 5, 25, 100, 500 mA
en 2.5 Amp., dus een zoo eenvoudig
mogelijke aflezing opleverend. De
MM522 heeft bereiken die op de factor
2 gebaseerd zi^n. n.1. 8, 40, 200 en 800
mA, benevens 2 Amp.
Zooals hierboven reeds vermeld is, is
factor 1.11 reeds in de transformatieverhouding gecompenseerd. Ook is dit
het geval met de onvermijdelijke koper
en ijzerveriiezen van de transformator
zelf, terwijl rekening is gehouden met
een gemiddelde waarde voor het spanningsverlies in cel en meter. De bereikte
nauwkeurigheid is zoodanig, dat met
een meetfout, door de transformator
veroorzaakt, van hoogstens VA %> reke
ning kan worden gehouden. Opmerke
lijk is het, dat de weerstand van de
meter, mits binnen redelijke grenzen
liggend (50 è 200 Ohm) practisch niets
uitmaakt. Zoo is het b.z. zeer goed mo
gelijk om twee metersystemen, in serie
geschakeld achter één cel te verbinden,
zonder de nauwkeurigheid merkbaar te
schaden. Dit kan van practisch nut zijn,
doch wijst tevens op de universeele
bruikbaarheid van de transformatoren
voor alle draaispoelinstrumenten voor
2 mA.
Het zijn afwijkingen van de cel. welke
oorzaak van merkbare afwijkingen
kunnen zijn en wel voornamelijk het
optreden van lekstroom, d.w.z. het door
laten van stroom in de omgekeerdeof sper-richting.
Bij nieuwe, goede cellen is de lek
stroom verwaarloosbaar klein, doch bij
gebruikte cellen, die eens of meerma
len een „tik” door overbelasting dooren overleefd hebben, is er rekening
mede te honden. Vandaar zijn de trans
formatoren voorzien van twee extra
aftakkingen 3 en 4 op de secundaire
met behulp waarvan een te kleine uit
slag als gevolg van lekstroom gecor
rigeerd kan worden. Voor nieuwe en/of
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Voor zoover ons bekend,
is dit de eerste curve welke
van de M3 cel gepubliceerd
wordt.Wij veronderstellen
dat de vele gebruikers van
deze cel welke niet speciaal
voor tounirequenties ver
vaardigd is. hier met inte
resse kennis van zullen ne
men. Het resultaat blijkt
mee te vallen; tot ICOOIIz
is de fout in elk geval
verwaarloosbaar, daarboven wordt de afwijking geleidelijk grooter doch met behulp van deze curve zal men de M3
toch nog zeer goed voor de hoogere toonfrequenties kunnen gebruiken. Men zal echter met individueele afwijkingen
rekening dienen te houden, alsook met een mogclijke vergrooling van de iout door de meetschakeling.

beslist goede cellen gebruikt men dus
de geheele secundaire; in twijfelgevallen
is een ijking gewenscht om vast te
kunnen stellen welke aftakking in aan
merking komt.
SPANNINGSMETINGEN.
De MM552 kan dienen om een 10 V.
bereik tot stand te brengen door ge
bruikmaking van de 25 mA aftakking
en een voorschakelweerstand van ±
400 Ohm. Ook kan een 50 V. bereik
verkregen worden met behulp van de
5 mA af.akk ng en ± 10 000 OhmVoor de MM522 geldt voor een 8 V.
bereik: 40 mA met ± 200 Ohm; voor
40 V. is aan te houden: 8 mA met ±
5.000 Ohm.
In al deze gevallen is het gewenscht
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de juiste weerstandswaarde door ijking
vast te stellen.
FREQUENTIE AFHANKELIJKHEID.
Bij het doen van metingen in het ge
bied der toonfrequenties is het ge
wenscht iets meer te weten omtrent het
gedrag van gelijkrichtcellen in het al
gemeen en van de combinatie van

stroomtransformator en cel in 'het bij
zonder. Bovenstaande curven van diver
se cellen en combinaties zullen hiertoe
van groot nut blijken te zijn.
WAT KAN MEN METEN?
Het nut van een universeel meetinstru
ment, geschikt voor alle voorkomende
wisselspanningen en stroomen is zoo voor
de hand liggend, dat eik commentaar
overbodig is. Het bezit van een derge
lijk instrument opent echter nog veel
wijdere perspectieven dan het normale
contróie en servicewerk reeds biedt.
Denk eens aan impedantie- en reactantiemetingen aan smoorspoeien en con
densatoren (zeif inductie en capaciteits
bepaling), metingen aan transtormaloren (nuliastroom, bedrijfsstroom). aan
li.ieiü, -aan .UiUopieK.fcii>, aan eteciriscne
apparaten en lampen (Wattverbruik),
metingen in het 1.1. gebied met behulp
van een toongenerator enz. enz.
Ons bereiken verschillende vragen met
betrekking lot de practische uitvoering
van de uitbreiding van bestaande in
strumenten. Hierop kan moeilijk een
algemeen antwoord gegeven worden;
daarvoor hangt teveel van de omstan
digheden af. We kunnen echter eens
verschillende mogelijkheden onder de
loupe nemen en beginnen met het ge
vat, dat iemand een Mavometer bezit
met een collectie shunts en voorschakelweerstanden. Ten eerste heeft hij
dan — zoo hij deze nog niet bezit — een
meetcel noodig.
Van de beide typen meettransformatoren komt de MM 552 in dit geval in
aanmerking. Transformator, cel, oriischakelaar, de voorschakelweerstandén
voor de 10 V. en 50 V. bereiken, bene*
vens voor nog hoogere spanningen, b.v.
250 V. en 1000 V. en een condensator
van 1 /<F met het oog op output me*
tingen, dit alles kan in een los kastje
worden ingebouwd.
Evenals de shunts kan dit van Vork
vormige uitsteeksels voorzien worden,
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Deze curve blijkt, zooals
te verwachten is, de resul
tante te zijn van de curven
297 en 296. Tot 1000 Hz
maakt de aanwezigheid
van de transformator vrij
wel niets uit; daarenboven
valt de curve sneller af.

die dan onder dezelfde klemmen of de
A-klemmen aan de bovenzijde van het
instrument passen en zoo de verbin
ding tusschen cel en meter tot stand
brengen. Het verdient aanbeveling, een
inlichting aan te brengen waarmede
het „proefknopje”, dat de verbinding
mei het draaispoeltje onderbreekt, per
manent ingedrukt te houden, teneinde
de cel niet ontijdig aan haar eind te
brengen. Zulk een voorziening kan b.v.
bestaan uit een U-vormige beugel,
waarvan een been tegen de bodem rust
en het andere op het knopje drukt.
Wie daar de voorkeur aan geeft, kan
voor de verbindingen met de meter
ook stevige snoeren met stekers toe
passen. Een ander geval is het weer,
wanneer men reeds een cel bezat en
die, tezamen met eenige voorschakelweerstanden, in een afzonderlijk kastje
gemonteeerd had. O.i. zal het de han
digste oplossing zijn. dit kastje op nonactief te stellen en de cel met de weer
standen te monteeren in een kastje als
boven omschreven. Vervolgens kan een
universeel meetinstrument aanwezig
zijn, echter uitsluitend ingericht voor
gelijkstroomen en spanningen; wat te
doen in dit geval? Wel, de meter laten
zooals hij is, omdat in 99 van de 100
gevallen het instrument zich niet leent
voor totale ombouw. Het afzonderlijke
kastje met de wisselstroomafdeeling
brengt ook hier weer uitkomst, want de
meter heeft in ieder geval een instel
ling, het kleinste stroombereik, waar
bij de aansluitklemmen direct met het
draaispoeltje in verbinding staan.
Nog een andere mogelijkheid; een
meetinstrument is reeds voorzien van
een cel en bezit verschillende wissel
spanning-, doch geen wisselstroombereiken. Daarom wenscht men een meettransfoxmator te gebruiken, doch ruim
te is er niet al te veel over in het in
strument en bovendien is de schakelaar
er niet op berekend. Hier staan twee
wegen open. Men kan onderzoeken of
er een mogelijkheid bestaat de wissel6troomzijde van dé cel bereikbaar te
maken; desnoods door bijplaatsing van
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een of twee extra aansluitklemmen. De
meettransformator met omschakelaar
en eventueel de voorschakelweerstanden voor lage spanningsbereiken ko
men dan weer in een afzonderlijk
kastje.
Tenslotte nog een heel belangrijke
kwestie. De beide typen meettransformatoren MM 552 en MM 522 zijn be
stemd om in combinatie met draaispoeL.
instrumenten te worden gebezigd, die
bij een stroomdoorgang van 2 mA volle
uitslag leveren.
Wat nu te doen met instrumenten van
1 mA, 0.5 mA en 100 <hA? De oplossing
is heel eenvoudig: maak er een 2 mA
meter van! Dit kan op de normale wijze,
door toepassing van een shunt-weerstand, geschieden.
Zulk een shunt kan men zelf maken
van weerstandsdraad of ook van dun
koperdraad. Zelfs het ijken kan men
zelf verrichten (uitgezonderd bij 100
fiA instrumenten, tenzij men over een
tweede meter beschikt).
Men sluit de meter aan op een gelijkstroombron (batterij of desnoods p.s.a.)
waar een spanning van minstens 25 V.
aanwezig is. Een passende regelbare
weerstand moet in serie met de meter
opgenomen worden, eerstens als bevei
liging en teri tweede om de meter pre
cies op volle uitslag te kunnen instellen.
Nu is het de bedoeling, dat de shunt
een zoodanige waarde krijgt, dat bij
het verbinden met de meter een 1 mA
systeem precies de helft gaat aanwijzen
en een 0.5 mA systeem een kwart. Door
bij- of afwikkelen van draad is de
shunt zoo nauwkeurig mogelijk passend
te maken.
De shunt wordt niet blijvend met de
meter verbonden, omdat men dan
voor gelijkspanningsmetingen niet meer
van de groote gevoeligheid van het
systeem zou kunnen profiteeren, terwijl
ook reeds aanwezige voorschakelweerstanden en shunts niet meer zouden
passen. Handiger is het, de shunt met.
den meettransformator te verbinden.
Zoodra de meter dan aan dé transfor-

.
mator aangesloten wordt, ontstaat
automatisch de gevoeligheid 2 mA,
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KEUZE VAN DE
MEETTRANSFORMATOR.
De keuze van het juiste transformatortype is afhankelijk van de schaalverdeeling(en) die op de meter aanwezig
is of zijn.
De MM 552 levert bereiken, die aange
past zijn aan een 50° schaal, zooals de
Mavometer bezit. Daarentegen is de
MM 522 beter geschikt voor een meter
met een verdeeling van 0—2 mA. Welke
men voor een 1 mA instrument, met
een verdeeling 0-0.1-0.2.... het beste
kan kiezen is een kwestie van persoon
lijke voorkeur, ook hangt deze kwestie
samen met de indeeling van de gelijkspannings- en stroombereiken. De
MM 552 levert vermenigvuldigingsfac
toren 2.5 en 5, terwijl voor de MM 522
2, 4 en 8 gelden.
Voor een 0 — 0.5 mA schaal komt al
leen de MM 552 in aanmerking: voor
een 0 —100 /«A schaal geldt weer het
zelfde als voor de 0 — 1 mA verdeeling.
Hetgeen over ..Stroommetingen met de
meet cel” gezegd wordt is aanleiding
om thans eens stil te staan bij een ge
deelte hetwelk het meten van capaci
teiten en zelfinducties behandelt. In
. elk geval is dit de gereede aanleiding
om het veelzijdige nut van een meettransformator nog eens aan te toonen
en tevens een gelegenheid U eens wat
theoretische kost voor te zetten, die
direct in de praktijk haar nut afwerpt.
Allereerst is dan een verklaring gewenscht van de verschillende termen,
die u straks onder het oog zullen ko
men en licht tot begripsverwarring aan
leiding geven.
Zelfinductie en capaciteit hebben uit
sluitend zin en recht van bestaan in
verband met veranderende of wisselstroomen.
Voor gelijkstroom is een smoorspoel
een weersland zonder meer; het. al dar.
niet aanwezig zijn van de ijzerkern
heeft totaal geen effect en de ettelijke
honderden meters koperdraad op de
spoel zouden vervangen kunnen wor
den door een stukje weerstandsdraad
van misschien een meter lengte. Daar
entegen gedraagt zich een condensator
. voor gelijkstroom als een isolator, en
wel des te volkomener naarmate de
kwaliteit van de isolatie beter is
(mica!). Voor wisselstroom staan de
zaken geheel anders; een smoorspoel,
aangesloten op een wisselspanning, zal
een veel kleinere stroomsterkte „door
laten” dan het geval zou zijn, wanneer
een gelijkspanning van gelijke waarde
zou worden aangelegd. Daaruit blijkt
dus, dat een wisselstroom een grootere

weerstand ondervindt; buiten de ge
wone koperdraad-weerstand bezit een
smoorspoel voor wisselstroom dus nog
een bijzondere weerstand, de inductie
ve weerstand, welks grootte afhanke
lijk is van velerlei factoren, als windingen-aantal, materiaal en afmetingen
van de kern, de luchtspleet en boven
dien van de grootte en frequentie van
de aangelegde spanning. Zooals bekend,
wordt de electrische waarde van een
smoorspoel uitgedrukt in Henry (H).
Het verband tusschen deze waarde en
de inductieve weerstand is eenvoudig,
en wordt uitgedrukt door de formule:
Xl = ö 28 XfXL.
Hierin is Xl natuurlijk de inductieve
weerstand in Ohms, 6.28 is twee maal
het bekende getal pi (3.14), f is de fre
quentie van den wisselstroom en L is
de zelfinductie in Henry. Uit deze for
mule blijkt dat Xl evenredig is met de
zelfinductie, d.w.z. een vergrooting van
de zelfinductie tot b.v. de dubbele
waarde zal ook een tweevoudige verhooging van Xl tengevolge hebben.
Wanneer we nu een wisselspanning aan
de smoorsooel aanleggen, dan zal de
grootte van Xl de sterkte van den
doorgaanden stroom bepalen, precies
alsof Xl een normale Ohmsche weer
stand was van gelijke waarde.
Daaruit volgt, dat we ook de wet van
Ohm kunnen toepassen en dus uit span
ning en stroomsterkte Xl kunnen be
rekenen, en daaruit weer de zelfinduc
tie afleiden.
Condensatoren blijken, wanneer ze in
serie met een stroommeter op een wis
selspanning worden aangesloten, een
bepaalden stroom door te laten, althans
de uitslag van de meter zou ons deze
conclusie doen trekken. In werkelijk
heid gaat er echter in het geheel geen
stroom door de isolatie oftewel het
dïelectricum van het eene metaalopper
vlak naar het andere, uitgezonderd een
heel kleine lekstroom. Wat we meten
is de laad- en ontlaadstroom, die beur
telings bij het wisselen van de pola
riteit der aangelegde wisselspanning
naar en weer van de condensator loopt
en dus de meter doet uitslaan. In feite
loopt er dus toch een normale wissel
stroom in de aansluitdraden van de
condensator en we kunnen ons voor
stellen, dat de condensator door een
weerstand van zoodanige grootte ver
vangen zou kunnen worden, dat de
meter precies dezelfde stroomsterkte
zou aanwijzen. We kunnen dus spreken
over een wisselstroomweerstand of capacitieven weerstand Xc van een con
densator van zooveel Ohm.
De waarde van een condensator drukt
men uit in Farad of, wat gebruikelij
ker is, in millioenste deelen daarvan
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(microfarad of //F). Voor het verband
tusschen Xc, de waarde van een con
densator en de frequentie geldt:
1.000.000

Xc =

6.28 X f X C
Deze formule ziet er niet zoo onschul
dig uit als die voor Xl en is in werke
lijkheid ook niet zoo makkelijk te hanteeren. Er blijkt uit, dat Xc omgekeerd
evenredig is met C, d.w.z. hoe grooter
C is, des te kleiner is Xc en omgekeerd.
Hetzelfde geldt voor de frequenties:
voor lage frequenties is Xc grooter dan
voor hooge frequenties.
Nu nog iets over de begrippen reactantie en impedantie. Onder reactantie wordt de wisselstroomweerstand
van een zelfinductie of capaciteit ver
staan, zooals deze uit de bovenstaande
formules afgeleid is. Xl en Xc kunnen
we dus als reactantie betitelen.
Het is een eigenaardig feit dat er geen
spoelen bestaan, die uitsluitend zelfin
ductie bevatten of condensatoren, die
uitsluitend capaciteit bezitten. Altijd
zijn de drie eigenschappen zelfinductie,
capaciteit en weerstand onverbrekelijk
vereenigd. Twee ervan kunnen desgewenscht verwaarloosbaar klein ge
maakt worden, doch geheel te vermijden
zijn zij niet en dikwijls moet er ter
dege rekening mee gehouden worden.
Het begrip reactantie is dus zuiver the
oretisch, omdat het betrekking heeft op
enkel zelfnductie of capaciteit. In de
practijk hebben we altijd te maken met
een samenstelsel van beide reactanties
en weerstand. Zulk een samenstelsel
duiden we aan met „impedantie”. Zoo
als we boven reeds zagen bevat een
smoorspoel, buiten de zuiver inductieve
weerstand voor wisselstroom, ook nog
gewone Ohmsche weerstand. Het is
begrijpelijk, dat beide soorten weer
stand gezamenlijk invloed uitoefenen
op de stroom die door de smoorspoel
gaat en ook tezamen de impedantie
bepalen (de capaciteit is hier te verwaarloozen. Meten we de stroom bij
een bepaalde spanning, dan volgt uit de
wet van Ohm dan ook de impedantie,
I
voorgesteld door Z, uit —
E
Om nu uit de impedantie de reactantie
X , die we noodig hebben ter bereke
ning van L, te voorschijn te halen, is
een tamelijk omslachtige berekening
noodig, want we kunnen niet eenvou
dig de gelijkstroomweerstand R meten
en dan van Z aftrekken. Als gevolg
van een phaseverschil, waarop we mo
menteel1 niet verder ingaan, dient de
stelling van Pythagoras van stal ge
haald te worden. De vraag rijst dus of
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R mogelijk buiten beschouwing gelaten
kar. worden, en Xl dus gelijkgesteld
aan Z. Dit blijkt practisch in de meeste
gevallen ook wel toelaatbaar. R wordt,
al is het dan om andere redenen, meest
al zoo laag mogelijk gehouden t.o.v. Z.
In twijfelgevallen en bij uitzonderingen
is wat rekenen onvermijdelijk. De in
vloed van R op de impedantie volgt
uit:

Z = j/XL2 + R2
Als Z en R gemeten zijn, dan kan X L
gevonden worden uit:

XL= ]/ V - R2
Bij condensatoren behoeven we ons
practisch nooit om R en nog minder
om L te bekommeren, althans niet bij
metingen bij lage frequenties. Half uit
gedroogde electrolytische condensatoren
kunnen soms een aanmerkelijke serieweerstand vertoonen, groot genoeg om
de meting te beïnvloeden, doch dit is
een uitzondering. Er is dus niets op
tegen om de gemeten wisselstroom
weerstand als Xc te beschouwen.
HET METEN VAN ZELFINDUCTIE.
Voor het meten van zelfinductie zijn
een wisselspanningsbron en een wisselstroommeter benoodigd. Als stroomme
ter is een gelijkrichter met stroomtransformator bij uitstek geschikt. Als
wisselspanningsbron kan een transfor
mator dienen; de benoodigde spannin
gen loopen echter nogal uiteen. Normaal
is 30 V. ongeveer de hoogste spanning»
die voorkomt. Men zou een oude trans
formator voor deze spanning met be
hoorlijk dik draad kunnen overwikke
len en dan tevens van een flink aantal
aftakkingen voorzien.
De meetspanning behoort n.1. niet al
te veel'af te wijken van de bedrijfsspanning aan de te meten smoorspoel
of transformator; te hooge spanningen
leveren geflatteerde zelfinductiewaarden en omgekeerd geven te lage span
ningen een te somber beeld van de
werkelijkheid.
Uitgangstransformatoren en afvlaksmoorspoelen meet men over het alge
meen bij ± 30 V. Voor l.f. transforma
toren e.d. is 5 è 10 V. juister.
De zelfinductiewaarden, die met deze
spanningen bij de netfrequentie van
50 Hz gemeten kunnen worden, liggen
ongeveer tusschen 1 en 100 H.
Als voorbeeld gaan we nu de zelfin
ductie van een afvlaksmoorspoel me
ten. Daartoe sluiten we de smoorspoel
aan op de 30 V. aftakking en controleeren met de wisselstroommeter hoe
hoog de spanning in werkelijkheid is.
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Nemen we aan, dat zij inderdaad 30 V.
bedraagt. Vervolgens schakelen we de
meter in voor stroommeting, veilig
heidshalve op het grootste bereik, en
plaatsen de meter in serie met de
smoorspoel. Dan draaien we de schake
laar naar kleinere meetbereiken, tot we
tenslotte 8.5 mA aflezen. De wet van
Ohm toepassend blijkt
30 X 1000
= 3530 Ohm te zijn.
Z =
8.5
Verwaarloozen we R, dan is Xl =
3530
3530
3530 Ohm en L =
6.28 X 50
314
= 11.25 H.
Het is wel interessant, eens na te gaan,
hoe groot de fout is die we maken door
R te verwaarloozen. Stel dat R 500
Ohm bdraagt. dan is Xl =

)/' 35302 — 5002 = 3490 Ohm
3490
en L = ----- = 11.11 H.
314
U ziet dat de fout niet noemenswaar
dig is. Aan de hand van dit voorbeeld
zal het meten en berekenen van wille
keurige zelfinductiewaarden geen moei
lijkheden meer leveren.
Voor het meten van capaciteit zijn de
zelfde attributen benoodigd als voor
zelfinductie. Ook de meetmethode is
gelijk. Bij het kiezen van de- spanning
houde men rekening met de vermoe
delijke grootte van den condensator.
Voor zeer groote waarden, tot enkele
honderden /<F kan men volstaan met
4 a 6 Volt. Kleinere waarden vereischen, om een behoorlijke meteruitslag te leveren, een naar verhouding
hoogere spanning. Met 30 Volt komt
men ongeveer tot 25 000 nn
Om tot
±5 000///'F te komen zou 100 V. noodig zijn. Hoogere meetspanningen gaan
gevaarlijk worden voor de meter, om
dat dan de kans grooter wordt, dat
twnfelachtige exemplaren „doorpiei
pen'\
Als extra beveiliging zou men een dergèlijke condensator eerst eens op een
hoogere spanning, b.v. 200 a 250 V. een
„vuurproef” kunnen doen ondergaan
alvorens hem te meten. Bovendien is
het als altijd raadzaam, de me<er in te
stellen op het grootste stroombereik en
vandaar terug te regelen.
Een meetvoorbeeld: Een condensator,
vermoedelijk 1 nF. wordt aangesloten
op 30 V. Gemeten wordt 12.2 mA. Z
(of X ) bedraagt dus
30 X 1000
= 2460 Ohm. C is dan
12.2

1.000.000
= 1,295 //F.
6.28 X 50 X 2460
Deze formule kan voor „dageüjksch
gebruik” vereenvoudigd worden, door
de steeds weer terugkomende vorm
1.000.000
eens en voor goed te ver6.28 X 50
vangen door het getal 3180. Er blijft
3180
dus: C = ----Xc
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FIg. 1. Daling van de zelfinductie tengevolge
van gelijkstroom.

Nu iets meer over het meten van zelfinducties van transformatoren en
smoorépoelen, die door een gelijkstroom
voorgemagnetiseerd zijn.
Hieronder vallen veLe onderdeelen, die
in de radio- en l.f. techniek toepassing
vinden: microfoon- en l.f. transforma
toren, uitgangs-, aanpassings- en mo
dulatie transformatoren, benevens de
verschillende smoorspoelen.
Kennis van het gedrag van deze on
derdeelen kan vaak van veel belang
zijn, doch het directe meten van de
zelfinductie onder bedrijfsomstandig
heden. dus bij aanwezigheid van gelijk
stroom, is een tamelijk gecompliceerde
kwestie waarvoor verschillende oplos
singen bedacht zijn. De methode die
wij hier beschrijven zullen, is wel een
der eenvoudigste en wordt door ons
reeds eenige jaren toegepast. Het succes
ervan is voor een belangrijk deel te
danken aan de stroomtransformator,
zooals we straks zullen zien.
Het is een bekend feit, dat de aanwe
zigheid van gelijkstroom in een wikke
ling die om een ijzerkern gelegd is, een
verkleining van de zelfinductie veroor
zaakt. Fig. 1 toont een curve, die de
daling van de zelfinductie bij toenemen
de sterkte van de gelijkstroom weer
geeft. Het is dus niet mogelijk om bij
een soortgelijk onderdeel over de zelf
inductie te spreken, tenzij er dan tevens
de sterkte van de gelijkstroom bij ge
noemd wordt. Zelfs dit is eigenlijk nog
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niet voldoende, want ook de grootte
van de wisselstroom heeft een
niet onbelangrijke invloed op de gedra
gingen van een smoorspoel of transfor
mator. We dienen daarom bij de meting
ook een wisselspanning aan te leggen,
die overeenkomt met de praktijkwaarde, en deze spanning bij de uitkomsten
van de meting te noteeren.
Minder belangrijk voor de meetnauwkeurigheid is de frequentie van de wis
selstroom, waarmee we meten, waar
door het mogelijk is de 50 per. stroom
van het lichtnet te bezigen. Bij een
meting als de onderhavige is het de
grootste moeilijkheid, de wisselstroom
en de gelijkstroom daar te krijgen waar
wij ze wenschen. In de schakeling vol
gens fig. 2 is dit als volgt opgelost. De
wisselstroom voor de meting die we be
trekken van een afgetakte transforma
tor Lx, de wisselstroommeter en een
zeer groote condensator C. Uitgezon
derd deze condensator, die echter als
gevolg van zijn grootte totaal geen in
vloed op de meteruitslag heeft, is dit
dus dezelfde schakeling, als we reeds
bespraken.
De impendantie Z van Lx kan afgeleid
worden uitr de trar-sformatorspanning,
gedeeld door de gemeten stroomsterkte, in Ampères uitgedrukt. Voor zelfinducties met geringe gelijkstroomweerstand bedraagt de zelfinductie dan
Z
----- , wanneer de meetfrequentie 50 Hz
314
is. Het spreekt vanzelf, dat de aanwe
zigheid van C slechts verwaarloosd kan
worden, wanneer zijn impedantie zeer
klein is in vergelijking met die van L.
Van de grootte van C zal het dus af
hangen, wat de kleinste zelfinductie
zal zijn, die men kan meten. Kiest men
voor C een electrolytische condensator
van 200 /<F, dan heeft deze voor 50 Hz
een impedantie van 16 Ohm. Namen we
aan, dat dit hoogstens 50% mag zijn
van de impedantie van L, dan ligt de
minimumwaarde van L bij 1 H. (314
Ohm).
De maximale L-waarde wordt bepaald
door de kleinste stroomsterkte die op
de stroommeter nog afleesbaar is zon
der al te groote fout. Het blijkt, dat we
met een meetspanning van b.v. 10 Volt
tot een L van 200 a 300 H. kunnen
komen. Tusschen deze grenzen vallen
vrijwel alle voorkomende zelfinductiewaarden. Het overige deel van de scha
keling omvat het gelijkstroomcircuit.
Een of andere gelijkstroombron is via
een regelweerstand en een smoorspoel
aangesloten over meter en condensator
in de juiste richting in verband met de
polariteit van C. Voor de gelijkstroom
staan nu twee wegen open: via C en
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de meter en via de transformator en
de te meten L. C is natuurlijk aange
bracht om te voorkomen dat de gelijk
stroom in zijn geheel via de meter zou
loopen; nu blijft er alleen een geringe
lekstroom over, die de primaire wikke
ling van de stroomtransformator door
loopt maar geen uitslag van de meter
kan veroorzaken. Wel is het zaak, dat
deze lekstroom werkelijk zeer gering is,
omdat de nauwkeurigheid van de
meting er door beïnvloed wordt. De
kwaliteit van C dient dus zeer goed te
zijn. Een andere kwestie is de werk
spanning van C. Aan Lx en de secun
daire van de transformator die de
spanning levert ontstaat een spanningsval bij doorgang van de gelijkstroom,
die nooit zoo groot mag zijn dat de
veilige werkspanning van C overschre
den wordt; dit komt practisch bij nor
male uitvoeringen van Lx niet voor.
Een uitzondering maken veldspoelen
van e.d. luidsprekers.
Hier zou C zoolang door een zoo groot
mogelijke papiercondensator vervan
gen kunnen worden. Dit is wel uitvoer
baar, omdat in dit geval de zelinductie ook vrij groot is.
Evenals we de gelijkstroom buiten de
meter houden door C, moeten we be
letten, dat de wisselstroom een neven
weg, buiten de meter om, door het gelijkstroomcircuit zou vinden. Hiertoe
dient de smoorspoel in deze keten. Bij
zonder hooge eischen worden aan dit
onderdeel niet gesteld; hoofdvereischte
is, dat de impedantie aanmerkelijk
3

Lx

■t

c

G115

Fig. 2.

hooger moet zijn dan die van de meter
plus C.
Hieraan is echter zeer gemakkelijk te
voldoen; elke smoorspoel, mits bere
kend voor de gelijkstroom die erdoor
moet, is goed. Voor groote gelijkstroomen, waarvoor misschien geen geschik
te smoorspoel bij de hand is, kan men

•'!

.

I
'

\

i

;

ook een wikkeling van een of andere
flinke transformator nemen, als de
doorsnede daarvan voldoende is.
Batterij spanning en waarde van de
regelweerstand kieze men naar be
hoefte.
HET METEN.
Allereerst overtuige men zich, dat de
stroommeter op het grootste bereik
staat ingesteld. Dan wordt, met behulp
van een mA meter, de gelijkstroom op
de gewenschte waarde gebracht, waarna
de impedantie bepaald kan worden op
de reeds uiteengezette wijze. Men dient
er rekening mede te houden, dat bij
variaties in de gelijkstroom en speciaal
bij het verbreken daarvan de wissel-

stroommeter gevoelige tikken krijgt.
Veranderingen aan de gelijkstroomzijde
moeten dus immer plaats vinden bij
kortgesloten of op het grootste bereik
ingestelde stroommeter.
Dc bereiken en de waarden der weerstanden zijn al*
volgt:
MM 552
MM 552
i
5 mA
8 mA
2
25 mA
40 mA
3
0.1 A
0.2 A
4
0.5 A
0.8 A
5
2.5 A
2.0 A
6
7
O.P.
O.P.
8
1000 V.
800 V.
9
250 V.
200 V.
10
50 V.
40 V.
10 V.
ii
8 V#
R1 plm
10.000 Ohm
5.000 Ohm
R2 plm
400 Ohm
200 Ohm
R3 plm
450.000 Ohm
350.000 Ohm
R4 plm
112.000 Ohm
90.000 Ohm

Volledige schakeling van
n mecttransformator, omschakclbaar voor 5 wissel
stroom- en 4 wisselspanningsbereiken, benevens ’n
stand voor Output-meting
en een „uit”-stand.
De schakelaar Is 'n Novocon typel 111. Voor meters,
gevoeliger dan 2 mA. is ’n
shunt benoodigd. Deze
blijft permanent met do
gelijkstroomzijde van de
cel verbonden en is hier
gestippeld
aangegeven,
evenals dc plaats van de
aansluitklcmmen, die noodig zijn ingeval de meter
afzonderlijk blijft.

Secimclaire Emissie

Waf v/eef U van die hyper-

belangrijke, ondoorgrondelijke deeltjes die men „ELECTRON" noemt?
Wat weet U van de „secundaire" electronen?
Reist met dit artikel naar het wonderschoone „ELECTRONICA'7

Bij de nieuwere lampen zijn er ook en
kelen, die op het verschijnsel van
secundaire emissie berusten. In dit
artikel zullen wij trachten u in deze
electronendoolhof de weg te wijzen.
Als we ons eenig inzicht willen aan
meten over deze lamptypen, zullen we
van aangezicht tot aangezicht hebben
te staan met vriend (of vijand?) „Elec
tron”. Hoevele malen hebben we niet

getracht om hem te ontloopen, óók bij
ons radiowerk! Om hem dan later weer
te ontmoeten als we ons op het pad
der chemie of als u het wilt een ander
terrein, b.v. astronomie, gingen begeven.
Hoe dan ook, men ontloopt hem niet.
En diegenen, die een beetje ernst van
radio maken, zullen toch vroeg of laat
blij zijn met hem kennis te hebben
gemaakt, omdat je ’m nu eenmaal niet
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kunt buitensluiten. Electrische stroomen,
in welke vorm ook. komen neer op de
beweging van electronen, en het is nog
niet zoo lang geleden dat die stroomen,
welke van practisch belang waren, zich
beperkten in vaste materialen als
koper, en tot vocht als b.v. accumulaANODE

;y|y;
•KATHODE

\

T

GLOEIDRAAD

Fig. 1. Dc electronen razen
met zulk een vaart tegen
de plaat, dat er zich weer
electronen vrijmaken, wel
ke echter door de booge
spanning worden terugge
trokken.

toren zuur. Men zou het eenvoudig
voor onmogeijlk hebben gehouden om
„stroom door een vacuum” te sturen.
En toch is het een bewezen feit, dat
electronen zich gemakkelijker door een
vacuum laten zenden en besturen.
Maar een vacuum is feitelijk niets en er
zal dus op de een of andere wijze een
transportmiddel moeten worden gepro
duceerd, een electronenbron: electriciteitsdragers.
Bijna iedereen is thans min of meer
bekend met het „eenvoudigste” electronisch systeem, de radiolamp.
De electronen worden hier geproduceerd
door verhitting van een stukje metaal,
dat op speciale wijze behandeld is. Dit
deel noemen we in het algemeen de
„kathode”. In de eerste experimenten,
speciaal op het gebied der X-stralen,
was een eenige wijze waarop men elec
tronen uit de kathode kon krijgen, door
geforceerde extractie met behulp van
een spanning van wel 50.000 Volt of
meer. Als men op dit gebied geen kans
had gezien om vooruit te komen, zou de
wereld geen productie van honderden
millioenen „electrische inrichtingen» /
heben zien tot stand komen. Doch het
is met warmte mogelijk geworden om
electronen los te maken bij betrekke
lijk lage spanningen.
Er is nog een derde methode, welke
echter niet op zóó groote schaal wordt
toegepast, n.1. licht werpen op speciale
kathoden. Dit komt voor in apparaten
voor sprekende films of televisie. Een
vierde methode is het gebruik van een
verzameling electronen, welke dan op
een der bovenomschreven methoden
kan zijn verkregen, om daarmee een
andere kathode te bombardeeren. De
op deze wijze vrijgekomen electronen
worden niet zonder reden „secundaire”
electronen genoemd. En ... ze worden
zéér belangrijk.
Om verwarring te voorkomen dient te
worden opgemerkt, dat de secundaire
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kathode niet altijd onder die naam
wordt aangeduid; soms gebruikt men
de naam „anode : en als zoodanig staat
deze in relatie lot de eersie kathode.
Waarom zijn deze secundaire electronen
bezig zoo bekend en belangrijk te wor
den? Omdat in bepaalde gunstige om
standigheden verscheidene van deze
geëmitteerd kunnen worden onder in
vloed van één primair electron. Als men
ze daarna verzamelt blijkt er in een
bepaalde mate versterking te zijn opge
treden. Op het eerste gezicht lijkt dit nu
niet bepaald de grootste nieuwigheid,
omdat we al reeds wisten hoe we ver
sterking konden bereiken. De redenen
waarom de secundaire-emissie-vorm
van versterking speciaal is aan te be
velen zijn vrij ingewikkeld. Het systeem
is echter toe te passen in* gevallen waar
andere middelen te kort schieten,
speciaal ten gevolge van ruisch die te
zamen met zeer zwakke signalen dreigt
op te treden, of omdat abnormale
methoden moeilijker en duurder zouden
zijn.
Secundaire electronen kunnen te pas en
te onpas worden geproduceerd, zoodra
een gewone lamp functioneert. Laten
we de diode, als eenvoudigste lamp,
eens bekijken. Hierin worden electronen
vrij gemaakt van de verhitte kathode,
en als we een positieve spanning aan
de anode leggen worden ze aangetrok
ken door deze anode.
De spanning in een detector-diode is
meestal vrij klein, maar in een plaatspanninggelijkrichter, waarin we met
spanningen van ca. 350 Volt te maken
krijgen, wordt de anode door de elec
tronen hevig gebombardeerd, waarbij
een groot aantal „secundaire electro
nen” worden vrijgemaakt. Echter op
hetzelfde moment dat zij de anode ver
laten worden ze door de 350 Volt span
ning .,in den nek” gevat en naar huis
teruggehaald. Dit gaat eveneens op voor

Fig. 2. Een mA. meter zal r \
bij een bepaald spanning- ^
bereik eerst een stroomatname te zien geven, waar-_
na, als de plaatspanning
hoogcr gemaakt wordt, de
stroom weer toeneemt.

‘
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de triode, in de vorm waarin deze ge
meenlijk gebruikt wordt. Indien het
rooster negatief is, zal dit medehelpen
om het uittreden der z.g. secundaireelectronen uit de anode te voorkomen.
Maar als we het nu eens een beetje
ongewoon doen, en het rooster positieve
spanning geven, dan zal blijken, dat

!
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veie van de primaire electronen, dat
zijn die, welke direct van de kathode
afkomstig zijn, geen contact met het
rooster verkrijgen maar tusschen de
mazen doorschieten naar de plaat, tot
dat ze met zoo’n kracht tegen de plaat
aanvliegen, dat er secundaire electro'nen in beweging worden gebracht. Deze
hebben nu echter niets dat ze terug
haalt, integendeel, er is een groote
positieve kracht, die ze in de richting
van het rooster trekt.
Als we een milliampèremeter in de
plaatkring zouden opnemen (Fig. 2) zul
len we bemerken, dat over een bepaald
spannigsbereik, dat altijd minder posi
tief moet zijn dan het rooster, de vergrooting van het aantal primaire elec
tronen meer dan opgeheven wordt door
het verlies aan secundaire electronen.
In tegenstelling met Ohm’s beroemde
wet, zakt de stroom, als de spanning
verhoogd wordt. Wij kennen dé lamp
v^.70
Ia
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Fig. 3 Verloop der plaatspanning — plaatstroomkarakteristick van een tctrodc, bij een schermroosterspanning
(Vsg) van 70 Volt. Door het aanbrengen van ’n vangof remrooster, vervalt do kuil tusschen 10 en 80 Volt.
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in deze schakeling als „dynatron”.
Hier werd een iweede, op positieve
spanning gehouden rooster, tusschen
het eerste en de plaat gemonteerd. Zoo
lang nu de plaatspanning hooger was
dan de schermroosterspanning, ging
anes goed. Gmg men ectner probeeren,
zoo’n lamp aanzienlijke spanningen te
doen leveren, dan bereikte de plaat
spanning lagere momenteele waarden
dan de schermroosterspanning en trad
sterke vervorming van de plaatstroom
op (fig. 3).
Reden waarom men nog een rooster
aanbracht tusschen de plaat en het
schermrooster. De knik in de plaatstroomkarakteristiek van de tetrode
maakt nog een aardige toepassing van
deze lamp mogelijk, n.1. als oscillator
(dynatron). Sielt men de lamp in met
zoodanige anodespanning dat met het
toenemen daarvan de plaatstroom
daalt, dan zal plaatsing van een L.C.kring in de plaatketen oscilleeren ten-

gevolge hebben, zonder vorm van te
rugkoppeling. Het zal u inmiddels dui
delijk zijn, dat we dit derde rooster als
rem konden gebruiken, door het op
nul-potentiaal te brengen, aldus verANODE

Fig. 4
De secundaire emissie
I KATHODE
De electronenstroom botst tegen de
scc.emissie kathode en
maakt daar secundai
re electronen vrij tot
’n veel grooter aantal
LOEIDR
dan er primaire zijn.

|emssie

SCHERMR.
STUURR

hinderend dat de secundaire electro
nen, uit de plaat afkomstig, naar het
schermrooster terugvlogen. O.m. zou dit
laatste verschijnsel een verhoogde
schermroosterstroom c.q. ruisch tenge
volge hebben. Hoe het ook zij, die secundaire-electronen-business was een
lastig zaakje. Echter met de komst van
Televisie kon onze vriend „Secundair
Electron” zich rehabiliteeren. Het gaat
er nu om, te verklaren wat ze zijn, en
niet zoozeer om de vele wegen aan te
geven waarop ze worden gebruikt. En
dan komen we vanzelf tot de nieuwe
lamptypen, welke in de eerste plaats
voor de ontvangst van televisie worden
uitgebracht. Deze vereischen in de aller
eerste plaats een zeer hooge steilheid
teneinde behoorlijke versterking te
verkrijgen over de geheele, breede, televisiefrequentieband. Dit wordt ver
kregen door de primaire electronen,
die normaal de weg hebben gevolgd
van kathode, via stuurrooster, naar een
tweede kathode te leiden, om daarna
de ontstane secundaire electronen te
laten verzamelen door de plaat. Bij deze
en andere toepassingen, waar het de
bedoeling is versterking te verkrijgen,
is het vanzelfsprekend noodig méér
secundaire dan primaire electronen los
LICHTSTRAAL

SEC EMISSIE KATHODEN
ANOOe

EERSTE
KATHODE

SEC. EMISSIE KATHODEN

Fig. 5. De clectronen-vermeoigvuldiger van Zworykin.
Op deze wijze is enorme versterking mogelijk.

te maken. Dit gebeurt niet zoo maar
automatisch; van sommige metalen
kan men zelfs niet gedaan krijgen dat
ze ook maar één electron afstaan voor
een bombardeerende. Er zijn echter
oppervlakken, zooals caesium op zilver,
die tot 8 secundaire leveren voor één
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primaire. Maar die primairen moeten
hard genoeg raken, en tegelijk met vol
doende spanning worden doorgetrokken
(Fig. 4). Het is een goed idee o'm meer
dere van deze trappen te maken en zoo
8 secundaire electronen 64 tertiaire vrij
te laten maken enzoovoort. Dit is dan
ook gebeurd, maar er zit een adder in
het gras, die ons ervan weerhoudt om
het overal toe te passen. Het aantal
electronen, dat in een lamp door een
zwak signaal wordt bestuurd, is slechts
een fractie van het totaal, dat op zoo’n
moment in beweging is. Neem als voor
beeld een lamp waarin een stroom van
5 mA loopt. Dat wil zeggen, dat er
31.500.000.000.000 electronen per secon
de vloeien. Met een input van enkele
micro-Volts is de variatie, die we in
deze stroom teweeg kunnen brengen,
slechts 1 è 2 electronen per millioen,
zeg b.v. 0.00001 mA. Indien een trap
secundaire emissie dit met succes tot
0.00008 mA kan brengen, is de ruststroom 40 mA. Dit zou toelaatbaar zijn,
maar het resultaat van een derde trap,
320 mA, zou verontrustend zijn, zelfs al
was het practisch uitvoerbaar. Met de
normale methoden van lampversterking
wordt alléén de variatie naar de vol
gende trap overgebracht en versterkt.
Vanzelfsprekend moet men in een
secundaire
emissie-versterker
alles

doen, om de ruststroom laag te houden.
Maar indien men dit te ver voert, zal
de steilheid daaronder lijden, waarmede
versterking verloren gaat en het doel
voorbijgestreefd.
De zaken staan echter anders als de
electronenemissie vanuit dezelfde bron
veroorzaakt e n bestuurd wordt. In een
radiolamp worden billioenen electronen
vrijgemaakt en het zwakke signaal
bestuurt er „slechts’’ millioenen. Maar
in televisie-camera’s en eenige andere
inrichtingen, is de signaalvorm „licht”,
en tevens de oorzaak van electronen
emissie. Alle primaire electronen zijn
gestuurde electronen. Dit wil zeggen,
dat als we die electronen-vermenigvuldiging eenige malen doorvoeren, dit
nog steeds het (versterkte) signaal zon
der méér is, in ieder geval hoofdzakelijk.
(Fig. 5). Er zijn functioneerende verme
nigvuldigers met wel 12 trappen in één
buis gemaakt, en onder meer eenige
jaren lerug door Prof Zworykin ge
demonstreerd. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van inrichtingen die ge
bruik maken van het verschijnsel der
secundaire emissie. Wie weet wat ons
op dit gebied nog te wachten staat?
Daarom kan het geen kwaad ons reeds
thans met de grondbeginselen ervan
bezig te houden.

ZONDER DETECTIE

GEEN
Een
interessante
beschouwing over moderne systemen voor de kwaliteits-enthousiast

RADIO-ONTVANGST

De zegetocht van de diode als detector,
die zich tot vrijwel alle apparaten, de
eenvoudigste niet uitgezonderd, heeft
uitgestrekt, is nog geen bewijs van de
volmaakte deugdelijkheid van dit de
tectiesysteem. Hoogstens kan er uit
J.

C 250. Dlodeschakellng
R 1 is de bclastingweerstand met parallclcondensator C1. De l.f. spanningen
worden via C2 naar de
TAnAr LF ste'ktereKelaar R2 geleid.
■I
r---- 1
■ De gelijkstroombclasting
l_ _ 1 _ 1 k
voor de diode bestaat uit
0 150
Ho"1
Rl.
Voor wisselstroom
staat R2 parallel aan Rl.
Hoe kleiner Rl is t.o.v R2, des te gunster is de ver
houding tusschen beide belastingwaarden.
C1

afgeleid worden, dat de diode voordeelen bezit boven de voorheen gebruike
lijke methoden: rooster- en plaatdetectie. Maken we een balans op van
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de voor- en nadeelen van deze twee
detectievormen, dan vinden we voor de
roosterdetector als punlen vóór: groote
gevoeligheid, geschiktheid voor terug
koppeling en goede weergave-kwaliteit,
doch aan dit laatste punt zijn voor
waarden verbonden, die tevens het
groote nadeel van de roosterdetector
inhouden. Goede kwaliteit is n.1. alleen
te verwezenlijken wanneer de gemodu
leerde h.f. spanning, die aan de detec
tor wordt toegevoegd, een vrij critisch
bepaalde waarde heeft, d.w.z. zoowel te
zwakke als te sterke signalen leveren
een vervormde weergave. Tenslotte valt
nog de demping te noemen, die de
detector op de voorafgaande afstemkring uitoefent, deels door het optreden
van roosterstroom, en ook in niet ge
ringe mate als gevolg van de plaatroostercapaciteit — althans bij trioden!
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Via deze lampcapacleit brengt de h.f.
wisselspanning, die op de plaat aan
wezig is en in tegenphase verkeert met
de spanning op het rooster, een tegenkoppeling teweeg, die lot uiting komt
in een verminderde afstemscherpte van
de roosterkring. Door terugkoppeling
van de plaatkring op de roosterkring
kan de demping worden opgeheven,
zelfs zoover dat in het geheel geen
demping meer overblijft en het stelsel
in aanhoudend genereeren overgaat. De
plaatdetector heeft het nooit tot groote
populariteit kunnen brengen. De rede
nen hiervan waren ongevoeligheid voor
zeer zwakke signalen en — zoo deze
toegepast werd — een minder goed han
delbare terugkoppeling.
Uit kwaliteitsoogpunt is plaatdetectie
misschien te verkiezen boven roosterdetectie. voornamelijk indien als detec
tor een h.f. penthode met groote kathodeweerstand toegepast wordt. In elk
geval profiteert men dan van de vrijwel
volkomen afwezigheid van demping op
de voorgaande kring.
Bezien we de eigenschappen van de
diode, dan vinden we dat vervormingsvrije werking ook slechts onder be
paalde omstandigheden mogelijk is.
Vooreerst moet de aangelegde spanning
een bepaalde minimum waarde over
schrijden, vooraleer het werkpunt zoo
ver op het rechte deel der werkkarakteristiek komt te liggen, dat ook een
groote modulatiediepte zonder merk
bare vervorming gelijkgericht kan wor
den. Dit komt practisch hierop neer,
dat een minimum spanning van 1 Volt
of nog meer gewenscht is. Hieruit volgt,
dat in ontvangers met één lamp h.f.
versterking alleen de sterkste stations
voldoende spanning zullen leveren voor
een goede detectie. In Supers met een
veel grootere versterking zijn de voor
waarden voor de diode zeer gunstig;
hier staan de zaken over het algemeen
zelfs zóó, dat een detectortype ge
wenscht is, waarbij overbelasting door
te hooge spanning niet makke1 iik kan
voorkomen. In dit opzicht is de diode
bijzonder gunstig, daar de overbelasting
in normale gevallen eerder in de voor..........— ...
jQ
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C 251 Dlodeschakellng.
In deze schakeling is de
belastingweerstand R 1
tevens sterkte-regelingspotentiometer. Hiermede
wordt bereikt, dat R2over
het algemeen slechts aan
een deel van R1 parallel
l,p staat.
De vervormlngsmogelijk*
jl'- heid wordt dan geringer,
naarmate R1 lager wordt
ingesteld.

aLo
*

versterkertrap zal optreden. Bij juiste
dimensioneering van de belastingsweerstand in een Super is de demping

vrij groot; de vervangingsweerstand
bedraagt — afhankelijk van de ingangsspanning — 1/3 a 1/2 van de waar
de van de belastingsweerstand. Om te
voorkomen, dat de voorgaande kring al
te sterk gedempt wordt, verdient het
aanbeveling, de diode aan een aftakking
van de spoel te verbinden; de Mu-core
375 is aldus uitgevoerd, terwijl in de
852 een extra wikkeling voor de diode
aanwezig is, die zoo bemeten is dat
omlaag getransformeerd wordt.
Het
grootste nadeel van de diode is wel ge
legen in de vervorming, die ontstaat
bij grootere modulatiediepte en een
gevolg is van de ongelijkheid van de
diodebelasting voor gelijk- en wissel
stroom.
Deze gelijkheid is het beste te verwe
zenlijken door de weerstanden „achter”
de scheidingscondensatoren zoo groot
mogelijk en de eigenlijke belastings
weerstand zoo laag mogelijk te kiezen.
Er is echter aan beide zijden een grens;
C252. Practische uit
voering van de diodeschakeling
volgens
C251. In serie met de
potentiometer is nog
as
ai
een vaste weerstand
R3 opgenomen. Deze
l.F.
heeft ’n tweeledig doel
ca
R3 is n.1. 'n deel van
c asa
een h.f. filter, waartoe
R2
ook de parallelcapaclteit over R2 behoort;
zoo noodig kan deze
nog met een extra condensator vergroot worden. Tevens
bewerkt R3, dat R2 ook bij maximumstand van RJ aan .
een deel van de belastingsweerstand R1 en R3 parallel
komt te staan. Dit wordt verkregen ten koste van een
deel van de l.f. wisselspanning.

!
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voor zoover het de belastingsweerstand
betreft kan in normale omstandigheden
niet ver onder 150.000 Ohm worden
gegaan. Onder deze voorwaarden, die
dus op een zoo gunstig moge1 iik com
promis berusten, is een zeer behoorlijke
weergave-kwaliteit te bereiken, die
voor „normale” gevallen beslist toe
reikend is. De echte kwaliteits-enthousiast wil echter nog verder reiken; de
wegen, die hiertoe openstaan, zullen wij
thans behandelen.
Kathodekoppeling.
Het is gebruikelijk om de impedantie
waaraan een versterkerlamp aan de
uitgangszijde gekoppeld is en welke dus
in de anodeketen is opgenomen, te
plaatsen tusschen de anode van de lamp
en de anodespanningsbron. De inwen
dige weerstand (voor wisselspanningen)
kunnen we dan beschouwen als in serie
te staan met de uitwendige (belastings
weerstand). Voor het bereiken van een
behoorlijke versterking (of rendement,
wanneer het lampen betreft, die ener
gie leveren) wordt de uitwendige
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weerstand over het algemeen grooter
gekozen dan de inwendige weerstand.
Het komt nu vaak vopr, dat een lamp
energie moet afgeven aan een impe
dantie, die veel lager is dan de inwen
dige weerstand. Men past dan een
transformator toe, b.v. eindlamp(en) —
luidspreker, drijverlamp — klasse B
eindtrap. Als bij een diodedetector ge
streefd wordt naar een zoo gunstig
mogelijke verhouding van wisselstroomweerstand tot gelijkstroomweerstand,
dan komen we voor een soortgelijk ge
val te staan. De voorgaande versterkerlamp zou dan, middels een of twee af
gestemde kringen, de detector met aan
hang moeten „trekken”. Wenschen we
de belastingsweerstand niet grooter te
maken dan enkele tienduizendtallen
Ohm, dan vertegenwoordigt het geheel
zoo iets van 10.000 'Ohm. Hier zal dus
ook getransformeerd moeten worden,
al was het alleen maar om de kring niet
nagenoeg kort te sluiten. Het komt er
dus op neer, dat op de spoel vrij laag
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C253. Normale verstcrkerschakeliag :
De uitgangsimpedantie Z is in de plaatkring opgenomen.

een aftakking moet komen. Dit beteekent tevens, dat voldoende spanning op
de diode slechts bereikt zal worden als
de voorgaande lamp in staat is, vele
malen grootere spanningen te leveren
en dit stuit op practische bezwaren. Er
bestaat echter een typische schakeling,
waarmee we deze moeilijkheid kunnen
omzeilen, n.1. de kathodekoppe
ling.
Hierbij wordt de lampbelasting niet op
de gebruikelijke wijze tusschen plaaten anodespanningsbron opgenomen,
doch in de kathodeleiding. In feite be
vindt de belasting zich dan toch nog in
de anodeketen, echter met dit groote
verschil, dat een impedantie in de ka
thodeleiding tevens ook in de roosterkring aanwezig is, d.w.z. een spanning,
die aan deze impedantie ontstaat,
beïnvloedt de roosterspanning van de
lamp en wel zoodanig, dat de oorspron
kelijke spanning, die aan het rooster
toegevoerd wordt en de spanning aan
de
kathodeimpedantie
veroorzaakt,
wordt tegengewerkt (tegenkoppeling
door niet-ontkoppelde kathodeweerstand!) Het is nu heel goed mogelijk,
de lamp op deze wijze vanuit de kathodekring energie te doen leveren. Ken
merkend voor deze schakeling is de
uiterst lage „uitgangsweerstand”, die
de lamp aldus vertoont. Voor kleine
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trioden van het vóór-versterkertype
bedraagt deze weerstand een paar hon
derd Ohm, voor steile eindtrioden vaak
minder dan 100 Ohm. Het „waarom”
Kathode*
C 254.
koppeling. De uitgangsimped intieZ be
vindt zich inde kathodeleiding. Bezien van
de UlT-zijde vertoont
een lamp in deze scha
keling 'n zeer lage,.in
wendige weerstand".

x*‘
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hiervan wordt duidelijk, als de we zaak
van „achter af” beschouwen; een span
ning aan de uitgangsimpedantie in de
kathodekring en dus eveneens van de
spanning tusschen kathode en rooster.
Het gevolg is een verandering van de
anodestroom en dus ook van de kathodestroom, waarvan de grootte af
hankelijk is van het steilheidscijfer,
van de lamp. Bij de gebruikelijke
waarden komen we dan tot de boven
genoemde cijfers voor de uitgangsweerstand. Het voordeel van de scha
keling ligt tenslotte in de mogelijkheid
om zonder eenig koppelelement (trans
formator) energie te kunnen leveren
aan een lage en eventueel zelfs in
waarde varieerende impedantie.
Het zal duidelijk zijn dat, indien we
een diode laten voorafgaan door een
lamp met kathodekoppeling, de belas
tingsweerstand naar hartelust ver-

C 255

C255. Kathodekoppeling, toegepast vóór een diode
detector. De kathodeweerstand Rl, overbrugd met Cl
bezorgt de lamp op de gebruikelijke wijze neg. roostervóórspanning. De ui*gangsspanning van de schakeling
ontstaat over L. ’n h.f. smoorspocl met lage gelijkstroom
weerstand (1500 ^ 2000 micro H voor toepassing in Supers
met een M F. van plm. 460 kHz.) en wordt toegevoerd
aan een diode, die zoo geschakeld is, dat de stroom door
belastingsweerstand R2 het met de diodeplaat verbonden
einde negatief maakt t.o.v. aarde. Vanaf de diodeplaat
kan dus desgewcnscht A.V.C. worden afgenomen. R3
vormt met C3 weer een h.f. filter.
Waarden: Rl - afhankelijk van lamptype, R2 - 20.000
Ohm, R3 - 50.000 Ohm, R4 - 250.000 of 500.000 Ohm,
Cl - 0.1 mfd., C2 en C3 - 200 mrnfd., C4 - 0 05 mfd.

kleind mag worden. Het is dan zelfs
zoo gesteld, dat de waarde bepaald gaat
worden door de toelaatbare emissie van
de diode!

'

Practisch komt men tot een waarde
van omstreeks 20.000 Ohm, waarbij dus
wel aan de hoogste eischen voldaan kan
worden.
De versterking van een kathode-gekoppelde lamp is nihil; hier staat tegen
over, dat de toevoeging van een der
gelijke lamp vóór een diode over het
algemeen de versterking toch zal doen
toenemen, daar de demping op de voor
gaande afstemkring opgeheven is
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Do kathodc-dctcctor.
Onder deze benaming, die principieel
onjuist is, doch door gebrek aan een
betere maar door ons gebruikt zal wor
den, verstaan we een gewijzigde vorm
van plaat-detectie.
In de Amerikaansche en Engelsche li
teratuur vinden we de naam „infinite
impedance detector” toegepast, waar
mee men wil uitdrukken, dat het voor
naamste kenmerk van deze methode de
„oneindig” hooge ingangsweerstand is,
m.a.w. dit systeem oefent in het geheel
geen demping uit op de voorgaande
kring. In werkelijkheid gaat dit niet
onder aLle omstandigheden op, doch ’t
kan waar zijn. De schakeling zelf is
uiterst eenvoudig. De lamp is een
triode; de plaat ligt direct aan de anodespanning en is voor hoog- en laagfrequent spanningen door een conden
sator geaard. In de kathodeleiding be
vindt zich een groote weerstand —
50.000 a 100.000 Ohm — die de lamp in
het afknijppunt brengt, zooals voor
plaatdetectie noodig is en waaraan
tevens de l.f. wisselspanningen ont
staan.
Via een scheidingscondensator en een
h.f. filter worden zij naar de l.f. ver
sterker geleid. Parallel aan de kathodeweerstand staat de „afvlakcondensator”
voor h.f. spanning; de waarde daarvan
is zeer belangrijk, zooals wij straks
zullen zien.
Voor zoover het de eigenlijke detectie
betreft, is de werking van het stelsel
heel normaal; de lamp stelt zich auto
matisch op een bepaald evenwichtspunt
in, waarbij een zeer kleine plaatstroom
loopt. Een h.f. spanning op het rooster
veroorzaakt een toename van de plaat
stroom tijdens de positieve periodehelften en dus ook een stijging van de
spanning aan de kathodeweerstand.
Zoodra modulatie aanwezig is, ontstaan
aan de kathodeweerstand spanningsvariaties in het rhythme van de laagfrequente modulatiespanningen. Daar
de spanningsvariaties aan de kathode
tevens weer roosterspanningsvariaties
bcfeekenen, is hier ook weer een tegenkoppeling aanwezig, die de versterking
geheel opheft, doch tevens — en dit is

belangrijker — er toe bij draagt de ver
vorming te verminderen.
Evenals bij de normale plaatdetector is
het ook bij de kathodedetector gewenscht, dat de toegevoerde signaalspanning niet al te klein is. Aan deze
eisch zal over het algemeen beter vol
daan kunnen worden met dit systeem,
dan met een diodedetector, omdat de
aanwezigheid van kringdemping toe
staat meer profijt te trekken van de
h.f. versterking. Voor een tweekringer met één maal h.f. versterking zou de
kathode-detector wel eens de voorkeur
kunnen verdienen boven de diode.
In verband met de waarde van de
parallelcondensator over de kathodeweerstand valt op te merken, dat deze
een aanmerkelijke invloed heeft op de

•T*

C256- Kathodedctectle. R1 vormi met Cl
’o afvlakfilter voor de
plaatstroom. R2 is de
kathodeweerstand,die
de benoodigde n. rsp.
verzorgt en waaraan
tevens de gelijkgerich
te spanningen ont
staan. C2is ’n parallel
OÏ5G
condensator voor de
b.f. spanning.
R3 vormt met C3 een h.f. filter en via C4 wordt de
l.f. spanning naar de sterkteregelaar R4 gevoerd.
Waarden
R1 - plm. 5000 Ohm, R2 - 50.000 Ohm,
R3 • 50.000 Ohm, R4 - 500.000 Ohm, Cl - 8 mfd, C2
en C3 - 200 mmfd, C4 - 0.025 mfd.

gedragingen van de schakeling. De in
wendige lampcapaciteiten in het bijzon
der de capaciteit tusschen rooster en
kathode, leveren een terugkoppeling
op, die sterker is naarmate C 2 kieiner
en de rooster-kathode capaciteit grooter
is. Van deze terugkoppeling zou men
opzettelijk gebruik kunnen maken om
de demping in de kring te verminderen
en zoo de selectiviteit op te voeren.
Voor kwaliteits-ontvangst is een zoo
vérgaande „ontdemping” van de kring
ongewenscht en is het dus raadzaam
C 2 niet al te klein te kiezen. Ander
zijds vormt C 2 weer een parallelweg
voor de hoogere toonfrequenties over
R 2 en mag dus niet te groot zijn, 200
a 300 pF is een gunstige tusschenwaarde. Wij weten, dat verschillende kwaliteits-ijveraars met veel succes gebruik
maken van een extra-ontvangertje met
één h.f. lamp, een kathode-detector en
niet al te selectieve kringen, uitsluitend
met het doel, de allersterkste en dus
voornamelijk de binnenlandsche sta
tions met onverbeterlijke geluidskwa
liteit te kunnen ontvangen. Achter zulk
een ontvangertje volgt uiteraard een
l.f. versterker waarin door tegenkoppeling, eventueel vereenigd met tooncorrectie, vervorming zooveel als prac
tisch mogelijk is. wordt, tegengegaan.
Velen zullen er echter de voorkeur aan
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geven, in één apparaat gevoeligheid,
selectiviteit en kwaliteit zoo gunstig
mogelijk te vereenigen en hun keus ves
tigen op de Super.
De practische resultaten.
Beide detectiemethoden, dus zoowel de
diode met voorafgaande kathode-gekoppelde triode als de kathode-detector, hebben wij beproefd in een MK 39
Super. Over de resultaten met het eerst
genoemde systeem kunnen wij vrij
kort zijn; het bleek n.1. practisch niet
al te goed uitvoerbaar en de oorzaak
hiervan lag in overbelasting van dè
triode. In de diodeschakeling volgens
fig. C 255 bleek de ontwikkelde A.V.C.
spanning niet bij machte om de ver
sterking van de m.f. lamp voor sterke
stations binnen de grenzen te houden.
Het gevolg was hevige vervorming voor
die stations. Overigens leek de geluids
kwaliteit zeer goed te kunnen zijn, zulks
te beoordeelen naar de weergave bij
kunstmatig verminderde gevoeligheid.
Een oplossing voor het euvel der over
belasting had gevonden kunnen worden
in een meer effectieve A.V.C. schake
ling, n.L met afzonderlijke versterkerlamp en gelijkrichter, doch dit stuitte
af op gebrek aan ruimte op het chas
sis. Ter verduidelijking diene, dat de
MK 39 in kwestie niet in de normale
uitvoering was, doch gebruikt werd met
een afzonderlijke l.f. versterker. Hier
door kwam de plaats van de eindlamp
vrij voor de dubbeldiode (EB 4) die hier
noodzakelijk was, daar de dioden van
de EBC3 natuurlijk niet meer benut
konden worden nu het triode deel voor
„aandrijving” van de detector dienst
deed. Als h.f. smoorspoel in de kathodeleiding van de EBC3 pasten wij het

l.g. deel van een ijzerkern afstemspoel
toe, hetwelk goed voldeed. Deze h.f.
smoorspoel is een vrij belangrijk deel
van de schakeling, in zooverre, dat
hier een veel te kleine zelfinductie ver
zwakking zou opleveren, terwijl bij een
groote zelfinductie-waarde de kans
bestaat, dat met de „aanhangende”
capaciteit een kring wordt gevormd, die
ongeveer op de toegevoerde frequentie
resonneert en tot erg onoverzichtelijke
genereermoeilijkheden aanleiding kan
geven. Zooals wij tevoren reeds op
merkten is, vooral bij een Super, het
gevaar voor het optreden van zelfgenereeren zeer groot, indien men een
detectieschakeling bezigt, die geen
demping meer uitoefent op de tweede
m.f. transformator.
Een zeer ver doorgevoerde afscher
ming kan tot op zekere hoogte het genereeren bedwingen, doch geheel, ontloopen kan men het eenvoudig niet,
omdat de resteerende plaatroostercapaciteit van de m.f. lamp — hoe klein
deze ook is — reeds voldoende koppe
ling oplevert om met goede kringen
genereeren te doen onstaan.
Veelal zal men dan ook genoodzaakt
zijn, de secundaire kring van de twee
de m.f. transformator met een weer
stand te belasten, die dan de dempen
de werking van de diode overneemt.
Uit kwaliteitsoogpunt behoeft bier
allerminst ’n bezwaar tegen te bestaan;
over het algemeen zal de doorlaatcurve
van het mf. gedeelte er met een dempweerstand veel beter uitzien. Bij onze
proeven bleek een dergelijke weerstand
wel noodzakelijk, alhoewel de ..tijde
lijke” bedrading lang niet gunstig was.
Mogelijk valt de neiging tot genereeren
bij een betere uitvoering nog wel mee.
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KATHODE-DETECTOR MET A.V.C. VERSTERKER EN AFSTEM-INDICATOR.

Het rooster van de A.V.C. lamp ligt over een koppelcondeosatortje C5 (postzegeltrimmer max. 30pF.) aan het rooster
van de detector. In de plaatknng ligt een op de m.f. afgestemde kring (m.f. transformator met verwijderde of kort
gesloten sec. kring). Eén diode levert stuurspanning voor de afstemindicator (onvertraagd), de andere levert vertraagde
A.V.C. spanning. Door geschikte keuze van R8 kan de benoodigde l.f. spanning geregeld worden.
Waarden. R1 - R4 en C 1 - zie fig. 256.
R5 - 100.000 Ohm;
R6 - 100.000 Ohm;
R8 - zie boven;
R7 - 300 Ohm;
C5 - zie boven;
C6, C7 - 0.1 mfd.;
C8, C9 - 50 pF;
CIO - 0.05 mfd.
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R9, 10, 11 en 12 - 0,5 Megobm;
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De kathode-detector leverde betere re
sultaten. In verband met het ontbreken
van een mogelijkheid om uit deze scha
keling direct A.V.C. te betrekken, werd
nu dadelijk voorzien in een afzonder
lijke A.V.C. versterker met gelijkrichter. De hierbij behoorende m.f. kring
waarvoor een m.f. transformator werd
gebezigd, vereischte weer een „gat” in
het chassis; dat gat was er vanzelf toen
de gelijkrichter verhuisde naar een
haaksch omgezet plaatje, boven aan de
voedingslransformator geschroefd. Zooals uit de schakeling, fig. C 275 blijkt,
is de A.V.C. versterkerlamp een type
EBF 2 en bevat dus tevens 2 dioden,
die voor gelijkrichting van de A.V.C.
spanning dienst doen. In werkelijkheid
pasten wij een gewone h.f. penthode
toe, gevolgd door een Westector. In
wezen maakt dit niets uit. Hoofdzaak
is hier, dat de A.V.C. zonder eenig be
zwaar ten aanzien van de kwaliteit kan
worden ..uitgesteld”, daar de tusscnengeschakelde lamp de A.V.C. gelijkrich
ter volkomen isoleert van de eigen
lijke detectieschakeling. Overigens is
het effect van • de A.V.C. ook veel
grooter, omdat hiervoor twee trappen
m.f. versterking ter beschikking staan.
Zijn eenmaal de voorzorgen voor een
goed A.V.C. systeem getroffen, dan
wordt de kathode-detectie beslist °en
succes. De detectieschakeling op zichzelf
is zoo simpel, dat hier bezwaarlijk nog
moeilijkheden kunnen optreden. Hoog
stens zou de delectorlamp over een
onvoldoende isolatie tusschen gloeidraad en kathode kunnen beschikken,
zich openbarend door brom. Bij de
moderne 6.3 V. lampen komt dit euvel

niet makkelijk voor. Eerder zal men
weer moeilijkheden ondervinden als
gevolg van het verdwijnen van de dem
ping op de tweede m.f. transformator,
n.1.
z'elfgenereeren
of overmatige
selectiviteit, wanneer de m.f. lamp op
het randje staat, iets wat natuurlijk
funest is voor de kwaliteit. Bij overi
gens niet meer te verbeteren bouw >s de
remedie weer: een dempweerstand van
b.v 100.000 Ohm of lager als dit noodig
is, parallel aan de secundaire kring van
de tweede m.f. transformator.
Men zal zich afvragen, hoe groot de l.f.
spanning is. welke een kathode-detector
onder deze omstandigheden aflevert, in
verband met de samenstelling van een
geschikte Lf. versterker. Als gevolg van
de aanwezigheid van A.V.C. zal de uitgangsspanning zich op een vrij constant
gemiddelde instellen. Het niveau zal
echter afhankelijk zijn van de vertragingsspanning, die aan de A.V.C.
diode is aangelegd. Vandaar heeft men
door een geschikte keuze van deze
spanning de uitgangsspanning geheel in
de hand. Het is echter niet gewenscht,
deze spanning al te laag te kiezen, ook
al heeft men niet meer noodig om de
l.f. versterker vol te sturen, daar de
detector met minder vervorming werkt,
als het toegevoerde signaal vrij sterk is.
Men kan rekenen op een spanning van
een paar Volt, b.v. 3 a 5 V. gemiddeld.
De benoodigde vertragingsspanning
levert de weerstand R 8 in fig. C 275.
Hoe grooter deze is, des te meer span
ning wordt geleverd, doch de werking
van de A.V.C. voor zwakkere stations
gaat er door achteruit.
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In het meerendeel van de nieuw ge
bouwde ontvangers wordt thans als
eindlamp een penthode met groote steil
heid toegepast, voornamelijk de AL 4 en
EL 3. Het gevoeligheidspeil van de zoo
populaire drielamper stijgt daardior
aanmerkelijk, de nuttige energie door
deze lampen geleverd is zeer groot en
bovendien bestaat de mogelijkheid om
de geluidskwaliteit nog op te voeren
door het aanwenden van tegenkoppeling. Dit laatste is ook de reden waar-

om deze lampen in gevoeliger ontvan
gers de voorkeur verdienen.
Het zal immer een aanzienlijke ver
betering teweeg brengen wanneer in een
bestaand toestel de eindlamp van een
ouder type door een AL 4 wordt ver
vangen Dit brengt vanzelfsprekend
enkele wijzigingen mede, zooals b.v. het
aanbrengen van een zij contact lampvoetje, het verlagen van de plaatspanning indien deze hooger is dan 260 V.
met behulp van een passende weer
stand in serie met de afvlaksmoorspoel
en het veranderen van de verbindingen
naar de lampvoet. De voor deze buizen
ontworpen chassisvoeten hebben meest
al een nummering, hiervoor gelden de
volgende aanwijzingen: 1 blijft vrij, 8
is de plaataansluiting, die met één zijde
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van de luidspreker verbonden wordt.
6 is het stuurrooster, dat niet op ge
lijke wijze mag worden verbonden als
het rooster van de oorspronkelijke buis.
Er moet n.1. een weerstand van enkele
duizenden Ohms, b.v. 10.000 Ohm, tusschengeschakeld worden; bij voorkeur
vlak bij de lampvoet. Aansluiting 7 is
het schermrooster, dat over een weer
stand van 100 Ohm met de plusleiding
(260 V.) verbonden • wordt. Tenslotte is
~ aansluiting 4 het punt, waar we spe
ciaal de aandacht op wilden vestigen.
Hieraan is de kathode verbonden en tot
het verkrijgen van een negatieve span
ning van het stuurrooster t.o.v. de
kathode wordt deze laatste over een
weerstand — al dan niet overbrugd

door een grooten electrolytischen con
densator, niet wanneer men op deze
wijze tegenkoppeling wenschte te ver
krijgen — met aarde verbonden. De
waarde van deze weerstand moet 150
Ohm bedragen en dit is bij een zoo
hooge waarde van de steilheid vrij
kritisch. Immers, een te lage waarde
veroorzaakt een te geringe spanningsval waardoor de plaatstroom zich ab
normaal hoog instelt en de levensduur
van de lamp verkort wordt. Daaren
tegen zal een te hooge waarde gunstig
zijn voor het welzijn van de lamp,
doch de vervorming bij groote geluids
sterkte zal toenemen en dit is ook ongewenscht.

Zelfinductie van
verhmclingsflFiMlcn
Alhoewel we geneigd zijn alleen de in
een .toestel aanwezige afstemspoelen en
hoog- en laagfrequent smoorspoelen als
zelfinducties te beschouwen, zijn er nog
tal van zelfinducties aanwezig die deels
goed noch kwaad stichten en anderdeels
wel degelijk een rol spelen. Wij doelen
hier op de zelfinductie van verschil
lende onderdeden en van de verbindingsdraden.
Welbekend is de regel, dat de conden
satoren in h.f kringen zelfinductievrij
moeten zijn.
Mica-condensatoren en goede kokerpapier-condensatoren voldoen aan die
eisch en bezitten niet veel meer zelf- *
inductie dan een draad van gelijke
lengte. Dit is weinig en toch vaak niet
te verwaarloozen, wanneer het zeer
hooge frequenties betreft.
Voor menigeen, die gewoon is zich een
zelfinductie voor te stellen als een aan
tal windingen draad, zal het misschien
wat moeilijk zijn aan te nemen dat een
korte rechte draad evengoed zelfinduc
tie bezit als een spoel, zij het dan veel
minder. Toch is dit wel degelijk het
geval, al merken wij er in de praktijk
pas iets van bij de korte- en ultrakortegolven. Ieder, die zich met expe
rimenten op dit gebied bezig houdt,
weet dat korte verbindingen hier uiterst
belangrijk zijn, vooral in de afstemkringen, dus tusschen de afstemcondensatoren en spoelen. Kortegolf spoelen
met weinig windingen bezitten uiter
aard slechts een geringe zelfinductie.
Wordt een dergelijke spoel over lange
draden met de afstemcondensator ver
bonden, dan zal de totale zelfinductie
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in die kring niet alleen gevormd wor
den door de spoel, doch de zelf
inductie
van
de
verbindingsdraden dient daarbij
te worden opgeteld. Het gevolg
is, dat de kleinste golflengte waarop
deze kring kan worden afgestemd aan
merkelijk hooger komt te liggen dan het
minimum, dat met de enkele spoelinductie bereikt zou kunnen worden.
Wanneer voor een spoel een bepaald
golfbereik wordt aangegeven, dan geldt
dit pas, afgezien van de toegepaste
capaciteitswaarden, voor een bepaalde
lengte van de verbindingsdraden. Nu
maakt het in het algemeen niet zooveel
uit of een golfbereik een halve meter
grooter of kleiner uitvalt; de toestand
wordt echter anders, wanneer het een
toestel betreft met meer dan één kring
en éénknopsafstemming.
Voor eert goede gelijkloop van de krin
gen is het dan noodzakelijk, dat niet
alleen de condensatoren aan hooge
eischen van gelijkheid voldoen, doch
ook de zelfinductie-waarden behooren
gelijk te zijn. Behalve op onderlinge
gelijkheid van de spoelen komt dit dus
ook neer op onderlinge gelijkheid van
de kringen, d.w.z. op gelijke lengte en
loop van de verbindingsdraden tus
schen spoelen en condensatorsecties.
Bij Supers, die naast de normale omroepbereiken nog met een kortegolfbereik zijn uitgerust, gelden nog an
dere redenen, waarom de bouw van de
kringen aan bepaalde eischen moet
voldoen; het gaat er bij dergelijke toe
stellen niet alleen om een bepaald golf
bereik te bestrijken, „ongeveer’’ van

1624 tot boven de 50 m, doch tot ver
gemakkelijking van het zoeken op
kortegolf is een zoo nauwkeurig moge
lijk kloppende afstemschaal gewenscht.
Bij het ontwerpen van die schaal is een
bepaalde zelfinductiewaarde aangeno
men, bestaande uit de waarde van de
toe te passen spoel, vermeerderd met
een als normaal aan te nemen bedradings-zelfinductie, waaronder ook de
zelfinductie van de golfbereikschakelaar valt.
In verband met de grootte van de afstemcondensator bedraagt de „netto”
zelfinductie van een spoel voor het
bereik van 16,5—52,5 m in de MK
Modelsuper ’39 slechts 1.45 n H. Een
normale bedrading — zoo kort mogelijk
— levert reeds een extra zelfinductie
op van 0.12 /*H.; het valt dus licnt in
te zien, dat een afwijking van enkele
procenten spoedig optreedt, met een
miswijzing van de schaal als gevolg.
Bij de bouw van dergelijke apparaten
houde men er dus rekening mee, dat
fouten in de aanwijzing van de schaal
kunnen optreden voor het kortegolf
bereik wanneer aanmerkelijke afwij
kingen in de bedrading voorkomen, b.v.
door een gewijzigde opstelling, andere
schakelaar en dergelijke oorzaken. Af
hankelijk van de richting van mis
wijzing — te hoog of te laag — kan

men dan nog trachten de aanwijzing te
verbeteren, resp. door toevoeging of
verkleinen van de lengte der verbindingsdraden in de betreffende kring.
In Supers is het de oscillatorkring die
de schaalaanwijzing bepaalt. Daarom
speelt naast de waarde van de padding
condensator — die vrij nauwkeurig moet
zijn — ook de zelfinductie daarvan een
rol, benevens de lengte van de verbindingsdraden, welke ook nog tot de
afstemkring behooren. Eventueel noodige correctie kan dus ook hier aange
bracht worden. In de kring of kringen
die de menglamp voorafgaan komen
ook vaak seriecondensatoren voor in
verband met de A.V.C. schakeling. Plet
is van zeer groot belang, dat deze abso
luut inductievrij zijn; twijfelachtige
fabrikaten behooren hier dus zeker niet
toegepast. In deze kringen is het effect
van een afwijkende bedradingszelfin
ductie alleen merkbaar als een verlies
aan gevoeligheid. Als gevolg van het
meestal vrij vlakke verloop van de af
stemming van deze kringen moeten
echter al betrekkelijk groote afwijkin
gen aanwezig zijn, voor dat dit het geval
is. Elke winst aan gevoeligheid is echter
bruikbaar bij het luisteren op kortegolf
en een correctie kan gewenscht. zijn,
doch niet alvorens de oscillatorafstemming juist verloopt.

Ziehier het kapitale idee, dat
onze abonné zijn medelezers
cadeau geeft, in beeld gebracht.
plaatsen, werd in de service-werkplaatsen al heel gauw ontdekt. Derge
lijke chassis-steunen of klembankjes
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Een
handige
chassis - steun
Het feit, dat het onderzoek — en re
paratie — van een toestel heel wat
gemakkelijker en sneller kan verloopen,
indien het chassis, inplaats van op z’n
kant gezet te worden, in een passend
klembankje wordt geplaatst, dat de
mogelijkheid opent het chassis op zijn
lengte-as in iedere gewenschte stand te

;
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zijn thans in velerlei uitvoeringen te
koop, ze hebben — vooral voor den
amateur, die zoo’n ding niet dagelijks
gebruikt en er de kosten dus niet zoo
heel gauw uithaalt — maar één gebrek:
je moet de ping-ping kunnen uitleggen
om er een aan te schaffen.
Vandaar dat ik er eens over geprak
kiseerd heb of er geen mogelijkheid
zou bestaan om dit bezwaar te ontgaan.
Als gevolg van mijn overpeinzingen
ontstond het volgende idee: men
neemt een behoorlijk dikke plaat multi
plex van zooiets als 50 X 30 cm, koopt
vervolgens een stok (het midden hou
dende tusschen een bezemsteel en een
breipen) en zaagt deze in stukken, en
daarbij op lettende, dat er vier bij zijn
van gelijke grootte (18 cm) — de rest .
in ongelijke maten van 5 cm af. In de
grondplank worden nu op diverse
plaatsen gaatjes geprikt van zoodanige
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diepte en diameter, dat de pinnen er
stevig in kunnen worden vastgezet; e.a.
als per bijgaand schema. De vier 18
cm pinnen worden gebruikt indien een
te bewerken chassis aan de hoeken
gesteund kan worden; meestal echter
is dit niet mogelijk doordat ’n transfor
mator, electroliet of een ander opge
bouwd onderdeel in den weg zit. Voor
dergelijke gevallen dienen dan de kor
tere pinnen. Men zoekt er een uit van
zoodanige lengte, dat deze onder de
transformator, spoelbus of wat dies

meer zij, past. Is het een zwaar chas
sis, of bestaat er gevaar voor doorzak
ken, dan kan het chassis op meerdere
plaatsen ondersteund worden — ver
trouw echter niet te veel op de resis
tentie van de lampenglazen!
Ik geef toe dat het gevalletje niet zoo
daverend is als zoo’n wentelbank, maar
daar staat tegenover dat het een krats
kost en heusch uitstekend voldoet —
zooals mij proefondervindelijk gebleken
is.
G. J. B.

’n Wentelbank
is een idee dat tot het hart zal spreken van ieder rechtgeaard
is toch Hier
amateur, het ontwerp van een zeldzaam handig werkbankje, dat zich
laat verwerkelijken zonder interventie van deurwaarder en curator.
beter! Een
brillant idee van een R.B.-vriend.
Moge het u inspireeren ook eens uit den hoek te komen!
Met alle eerbied voor de vindingrijk
heid van den heer G. J. B.. wil ik toch
een ideetje aan de hand doen voor een
„daverende” wentelbank, die toch ook
maar een schimmetje kost, en, wat het
mooiste is, met een beetje moeite omgetooverd kan worden in een „werk
bank” dewelke haar gelijke niet heeft.
Toevallig was ik in het bezit van een
kistje (wanddikte 5/8 inch) met de af
metingen 35 X 40 cm, en van een zoo
genaamde „tennisracket-klem”; u weet
wel, zoo’n trapeziumvormig samennevoegde lattencombinatie met een viertal
prachtige bouten met vleugelmoeren.
Met een paar gordijnsteunen, instrumentmakersbankschroefjes
(in
een
handvat), een viertal slotbouten en een

gelijkheden voorhanden. Aan een voorof zijkant kunnen met figuurzaagklemmenhouders voor tangen, schroeven
draaiers, etc. worden bevestigd, zoo
noodig ook een steun voor de soldeer
bout en... enfin, dit laat ik aan de
fantasie van de lezers over. De moge
lijkheden zijn vele.
Ik heb dit vehikel een paar weken ge
leden letterlijk „in elkaar gedraaid” en
na afloop tegen m’n voorhoofd ge
slagen: „STOM, STOM, STOM”, dat je
niet een paar jaar geleden op dat idee
gekomen bent.
JOH. H.
P.S. Zult u er bij gebruik aan denken,
dat u alle moeren zoo stevig mogelijk
vastzet, liefst met een flinke tang. Daar
heb ik met een heel zware versterker

(Zie hier een schets).
Handvat en opalen o inqoeouwsiEUAi Mn
eLEMSCHCOEF
MO.

o

o

stuk of wat beukenlatten is in een
verloren halfuurtje een wentelbank
gefokt en wat voor een? Door beurte
lings vast zetten aan lange of korte zijde
en ook door combineeren aan binnenen buitenzijde enz. zijn 6 afstandsmo-
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bittere ervaring mee opgedaan ...
De lampen had ik gelukkig genoeg
voordien verwijderd. Nadien echter
„nooit geen” last meer gehad, aange
zien een zware Eng. sleutel met lange
hefboom de noodige kracht bij zet.

!
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Bouw ook zoo’11 Meetsluis!
Ter vereenvoudiging van
uw experimenten, voor
doelmatige lampencon•
tröle en voor snelle foutanalyse niets gemakke
lijker dan de meetsluis.
Dit is het apparaat, dat
u altijd verlangd hebt te
bezitten, zonder te weten
hoe u aan het schema
kon komen. Hier een
keuze uit twee bij uitstek
aanbevelenswaardige
constructies.

Teneinde zoo doeltreffend en nuttig te
zijn als maar even mogelijk is, moet een
meetsluis eigenschappen bezitten, die
het mogelijk maken onder alle omstan
digheden gebruik te kunnen maken van
dit eigenlijk onmisbare apparaat. Men
moet het gemakkelijk mee kunnen
nemen voor toestelonderzoek bij vrien
den of klanten, het dient dus licht en
compact gebouwd te zijn. De bediening
mag vooral niet gecompliceerd zijn,
terwijl snelle instelling voor de ver
schillende meet- en controleproeven,
alsmede absolute betrouwbaarheid van
4 de onderbrekingsmiddelen, eveneens
primaire eischen zijn. Voorts dient de
kans op vergissingen zoo grondig mo
gelijk uitgeschakeld te worden, waar Dij
dan nog komt, dat de constructie een
zoodanige rekbaarheid moet bezitten,
dat de invoering van weer nieuwe
lamptypen of de toepassing van andere
testmethoden niet tengevolge zou heb
ben, dat onze meetsluis als verouderd
moet worden afgedankt.
Het karakter van de beide hierna te
beschrijven constructies is van dien
aard, dat aan bovengenoemde voor
waarden op gunstige wijze wordt vol
daan ,in vele opzichten zelfs beter Jan
verschillende fabrieksapparaten. Ook
valt te wijzen op de ongelooflijk een
voudige en weinig kostbare uitvoering.
Model , A”.
Het type „A”, dat zich desnoods geheel
uit wel in voorraad zijnde middelen
laat samenstellen, is het aangewezen
model voor den experimenteerenden
amateur. Verondersteld wordt natuur
lijk dat een Volt-Ohm-mA-meter, liefst
een gecombineerde voor gelijkstroomen wisselstroomgebruik, in zijn bezit is;
in elk geval moet het bezit of de aan-

koop van een 0—1 mA-meter als uit
gangspunt worden gesteld. De bouw
van model „A” is al bijzonder eenvou
dig en laat zich richten naar ieders
persoonlijke wenschen. De trapezium
vormige uitvoering, zooals geschetst in
fig. 1, voldoet misschien het best. Als
paneel neme men geen aluminiumplaat,
tenzij deze zwaar gelakt wordt, doch
eboniet of pertinax; dit met het oog
op het geval, dat mocht het eens voor
komen dat een van de meetstiften uit
schiet en contact zou maken, met het
metaal van de geaarde plaat, schade
aan de meter zou kunnen ontstaan. De
binnenwand van het kastje en bij een
geïsoleerd paneel ook de onderzijde
daarvan, wordt bekleed met staniol of
blik, boven- en onderafscherming met
drukveertjes op meerdere plaatsen te
gen elkaar laten rusten. De te gebrui
ken lampvoetjes „A” zijn alle van het
chassismodel, zoodat alle aansluitingen
verborgen blijven, de stekerbusjes „B”
dienen voor aansluiting van topverbindingssnoertjes. Alle busjes neme men
met geïsoleerde kragen, die, welke met
de contactstrips verbonden zijn, rood
gekleurd en de overige zwart. Dit
vergemakkelijkt niet alleen de polariteitsbepaling, maar verhoogt al weer
de veiligheid van het geheel, Het bedradingsschema vindt men in figuur 2
weergegeven en behoeft na de voor
gaande principebeschrijving van dit
soort testers, wel geen verduidelijking.
In de gegeven constructie zijn opge
nomen:
J
De normale groot-model „P” voet voor
stiftlooze lampen, de 7-pens „C” voet,
de 6-pens ,.B” voet en de 5-pens „O”
voet, welke laatste natuurlijk eveneens
te benutten valt voor 4-pens lampen.
Met deze collectie wordt aansluiting
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verkregen op welhaast alle Ëuropeesche
lampen. In de uitvoering van fig. 1 is
plaats voor een vijfde voet gereserveerd,
welke, wanneer dit later noodig mocht
blijken, kan worden aangebracht; voorloopig wordt het boorgat aan de onder
zijde afgedicht met een strookje pertinax.
Het spreekt vanzelf, dat iedere andere
keuze mogelijk is, dit zij echter aan
onze constructeurs overgelaten. Voor
Amerikaansche lampen volgt men de
RMA-code voor voetindeeling, zooals
die in elke catalogus staat aangegven.
Van groot gemak is het, naast de ver-

krijt; zelfs als u dit door een vakmari
laat opknappen kost het maar weinig
en een ViOt uiierujk is ook wal waard.
Denk er aan, dat de bovenzijde van de
lampvoet het spiegelbeeld is van de
onderzijde!
De vervaardiging van de benoodigde
plug en verloopfittingen is al even een
voudig. Van geëigende defecte lampen
sloopt men de huls af en verbindt de
pen of zij-contacten met de volgens de
nummering daartoe aangewezen contac
ten van een drietal gelijke, op de per
manent aan het 9-aderige snoer verbon
den plug of steker correspondeerende
lampvoeten. Als plug neme men bij
voorkeur de huls van het vaakst voor
komende lamptype; de afwerking werd
reeds uitvoerig aangegeven. De verloop
fittingen kunnen net als spoelen in
metalen busjes worden geplaatst, doch
bepaald noodig is dit echter niet; het
geheel wint uiteraard wel aan stevig
heid en gerief. Plugs en verloopfittin
gen zijn ook in den handel als eenheden
verkrijgbaar, doch vrij prijzig en maar
aan enkele adressen.
Over het gebruik en de toepassing van
dit type meetsluis is reeds gesproken,

Fig. 1.
Aanbevolen uitvoering
van Model A.
a. zijn lampvoeten.
. b. zijn busjes voor topaanslultingssnoeren

schillende electrode-contacten van de
lampvoeten de met bedrading en bus
jes overeenstemmende cijfers te plaat-
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Fig. 2. Prlnclpe-schcma van model A met aanslult-voorzlenlng voor Ëuropeesche lampen

sen. Dit kan gebeuren met metalen
slagstempels of door graveeren, de ver
kregen indrukken worden dan opgevuld
met witte verf of met lijm gebonden

S2

zoodat wij de beschrijving hiermee ein
digen, na nog op een belangrijk punt
te hebben gewezen: Maak bij weerstandsmetingen het te o n-

1}
{

i

Fig. 3. Principe-schema van het geautomatiseerde model B.

dérzoeken toestel stroo m1 o o s.
Niet alleen door het omdraaien van de
net-schakelaar, doch door verwijdering
van de aansluitsteker uit het stop
contact.
Model „B”.
De nu volgende constructie werd door
schrijver ontleend aan „RADIO NEWS’»
en is een bekroonde inzending op een
voor de lezers van dit blad uitgeschre
ven prijsvraag. Zij verschilt in zooverre
van de eerst beschreven constructie,
dat de kring selectie hier geautomati
seerd is door schakelaars, zoodat de
bediening nog eenvoudiger is en, wat
wellicht belangrijker mag heeten, dat
de uit te voeren analyses sneller te vol
brengen zijn. Daarom juist leent deze
uitvoering zich bijzonder voor de service-werkplaats. Al met al is de inrich
ting en bouw niettemin uiterst simpel.
Paneel en kast zijn en mogen hier ook
geheel van metaal zijn, de foto laat
zien welk een keurig cachet zoo’n zelf
gebouwde meetsluis kan bezitten. Dat
de naast het instrument afgebeelde

unverseelmeter zich in stijl zoozeer aan
past is natuurlijk geen toevalligheid!
Op den voorgrond zien we een vijftal
verloopfittingen, terwijl links de aan
het snoer bevestigde plug met kabel
tjes voor topaansluitingen en aarding
zichtbaar zijn.
Fig. 3 geeft het origineele bedradingsschema met Amerikaansche lampvoeten, het zij aan den lezer toevertrouwd
hier de gewenschte Europeesche typen
voor in de plaats te stellen. Onder de
lampvoeten volgt een rij van negen
D.P.S.T. (dubbelpolig-enkèlvoudig-omdrukknopschakelaars,
schakelbare
waarvoor eventueel ook de bekende
hefboom typen zijn te gebruiken. Daar
onder een rij van negen S.P.S.T. (enkelpolig - enkelvoudig omschakelbare)
drukknopschakelaartjes, terwijl rechts
onderaan (in de foto op het midden)
nog een 4-polige dubbel—omschakel
bare capaciteitsvrije schakelaar aanwe
zig is. In neutrale stand is de meter
volkomen geïsoleerd van de stroomvoerende toestelkringen, wordt de
handle naar links gebracht en zijn de
metersnoeren aangesloten op de Volt-
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Ohm busjes, dan kunnen spannings- en
weerstandsmetingen
plaats
vinden.
Overschakeling naar rechts en inbren
gen van de meetsnoeren in de rechts
onder zichtbare busjes, brengt de mAmeter in positie voor stroomsterktemetingen.
De schakelaars in de bovenrij zijn de
kringseleclors of onderbrekers, die in
onderste rij de kiesschakelaars voor
het contrapunt, waartegen gemeten
wordt.
De omgang met het instrument is mak
kelijker dan zich zoo op het eerste ge
zicht laat aanzien. Steek de plug,
eventueel via de juiste verloopfitting,
in de gewenschte lampvoet van het te
onderzoeken apparaat. Plaats de uit het
toestel genomen lamp in de geschikte
voet van de meetsluis, bevestig de topaansluiting aan de lamp en de kabelclip
aan de vrije topaansluiting in het toe
stel, verbindt de aardkiem aan het
chassis.
Vervolgens instelling van de meter op

-

VANZELF

het juiste schaalbereik of naar inzicht
hoogste schaalbereik, waarna door het
indrukken van een selectorschakelaar
en omschakeling van de 4 P.D.T. meterschakelaar naar rechts, mA-metingen
in dien kring kunnen worden verricht.
De retourdraad naar de meter loopt
over de onderste rij schakelaars. Ook
spannings- en weerstandsmetingen kun
nen worden afgenomen tusschen wille
keurige punten door het indrukken
zoowel van een selectorschakelaar als
van een contrapuntschakelaar, doch
letten op de stand van de meterschakelaar en niet nadat de meter goed werd
ingesteld.
De rijen cijfers tusschen de schake
laars worden terwille van de duidelijk
heid hier nog even afzonderlijk aange
geven:
Aarde 1 2 3 4 5 6 7 Top
2 3 4 5 6 7 8 Top
1
De bovenste rij slaat op 4-. 5-, 6- en
7-pens lampen, de onderste is voor de
8-pens octal-base.
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Gaat het niet *
Stelt U prijs op ...
Een beter radiotoestel
vrij van kuren en sit-down neigingen . ..
Een vlot en joviaal geschreven

Populair technisch radio tijdschrift.........
Een steun in uw rug bij ’t experimenteeren...
Goede radiolectuur
■
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DE MIIIDERKRING • MU1DEN

REDACTIE EN ADMINISTRATIE, KAPELSTRAAT 12a, BUSSUM
GIRO 83214
TELEFOON 5600 (K 2959)

34

I

miiiderkkingers aan het woord
In onderstaand artikel beschrijft
een R B. lezer, dHr. v. S. te Haar- .
lem, ’n gedeelte van zijn Serviceinrichting, n.1. een handig meetkastje. dat alle spanning levert,
die noodig zijn om weerstandmetingen te verrichten en nog
meer doet, doch leest U zelf maar.

ondcPrlarilS Vai? .he* apparaat is rechts
t£ch hG WSrkblnk- Dit is ^er pracïsch daar dan het snoer van de solaltÏÏd °wV rl°°it *°Ver de tafel zweeft,
SïSf
hangf zonder kinken en niet
ohjft haken aan werktuigen en appa
raten op de tafel. Dit zelfde geldt ook
voor de meetkabeltjes.
Hoewel het schema’tje voor zichzelf
Ik ben er toe gekomen om een derge
spreekt,
geef ik hierna nog een expli
..
lijk kastje te maken omdat ik oude
catie van de bouw en onderdeden. Deze
spullen bezat, die toch ongebruikt lig
matste bestaan uit: 1 Philips druppel
gen en die toch wel benut konden wor
gelijkrichter 1016 met omschakelknop
den. Het geheel kost derhalve practisch
1017, 1 Philips of Transforma P.S.A.
niets en het is een aardig tijdverdrijf
welke, om ruimte te besparen, uit het
zooiets te maken, wanneer er nu eens
metalen huis is gehaald, terwijl de
geen super op stapel staat. Als meter
lamp er naast wordt gemonteerd, 1
gebruik ik de Neuberger PA meter en
electrolyt van ± 2 a 3.000 m.f. parallel
dit is het eenigste wat men dus van
over de druppelgelijkrichter voor extra
waarde moet bezitten. Verder een paar
afvlakking, 1 vierpolige hefboomschasignaallampjes en de rest is rommel.
kelaar (b.v. Tachy). 1 var. weerstand
Ik heb gebruik gemaakt van _een Phi
met uitschakelstand ± 50 & . een varialips druppel gelijkrichter No. 1016,
ble weerstand ± 500 f? tot 10 meg. O
waarvan ik de omschakelknop No. 1017
(b.v, 1 pilot resistograd koolweerstand)
heb afgehaald en gemonteerd op het
4 lampjes resp. 2 Volt, VA Volt, 6 Volt
voorpaneeltje van een beetje net soort
en 8 Volt (deze laatste hangt af van de
te gebruiken soldeerbout), 1 dubbeltriplex. Verder een oud Philips P.S.A.,
polige omschakelaar, 1 zespolig stop
dat met veel zwoegen en zweeten 150
contact (Am.) met idem stekker, 1 onV. bij eenige luttele m.a. afpoeiert. Door
off-schakelaar, 1 stopcontact 220 Volt
aangebrachte signaallampjes kan men
liefst met randaarding voor de sol
direct zien in wat voor werkstadium
deerbout, 1 triplexpaneeltje en 4 di
het geheel verkeert, hetgeen fouten ma
verse kleuren signaallampjes. Dit
ken vermijdt en tevens automatisch de
geheel in een kastje gebouwd en rechts
aandacht er op vestigt dat b.v. de sol
onder de werkbank gemonteerd. Het
deerbout nog in het stopcontact zit.
geheel na een paar maal te hebben
Van de werkkamer afloopen en de sol
gegrondverfd netjes met crème glansdeerbout vergeten uit te schakelen kan
verf geschilderd, doet keurig aan. Dit
nu niet gebeuren.
------------------ laatste moet ieder voor
___
zich zelf weten. Op de
—
PA meter -na, kost der
halve het geheel slechts
500 J\ 10T ‘■O MA
enkele guldens. De 4■njifuiromschakelaar
polige
Siopco*t«rr
«logujggn
heeft 4 groepen van 2.
Volgens het schema
naar
boven geplaatst of
TOUPPElC'sl'jlfOl^Ui'r^)
volgens het vooraanzicht-plaatje naar links,
OMgcu&Vpl&Att loy
schakelt men, als de onR■«
off-schakelaari is inge
aaotN • Bï V Umpjk
ttov
mh
schakeld, de 220 V.
sieuv . a v.
^ * *!
aoo» . 6 V
wisselstroom van 1 op
I
*17
• 9 V.
1 A dus op druppelge
Bo oieauiW .Vulcawo"
*oLDBBUBOU7
lijkrichter 1016. De ge
lijkstroom van de ge
lijkrichter wordt benut
PuTOeL )oo\..Uog[«loiTC<aV«Uag_
_7—tf
voor het meten van
weerstanden tot 100.000
Pb P^ibpe'-cnop
^
BJAAJOEN E« Vil
©
(rSrr
Ohm, waarvoor bij ge
St&ws A YEttBWPT
5v<A
bruik Neuberger PA 4A
IfiOEW MET VJSERlB PE
Mb^BB
Volt benoodigd is.
^ S
STawoBvaaBiwoT 4 bn3 ♦ A««3
|
|
PA MBf BB MEJBN MBJ IN SBtt't PB WCJMBJIB
Deze spanning is in te
"■
C. *2*3000 -wFo.
stellen door het circuit
301
50 Ohm weerstand 4-
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groen 3K V. lampje (dus
^nMAAllaMPje ft'j uOOQ-OUM
door varieering van de
Siq*&aU,aMPJt bccuI&dbm
Miiwq • <ooooo-a M.-QMM
«UNO aIIampjb Bv
-O
belasting der gelijkrichSiqwa&IlAMPjB Solotiagocri
MWT1M O - 0-100'OOO JV
\
ter) blauw 2 V. lampje
~TAF.ElBl.ftP
brandt op de gloeidraadwikkeling van het
gelijkrichtlampje en gaat
\> \
/ /
dus ook aan. De knop
o o
OMSOJaVellojop (1017J
1017 is aangebracht om
B.S-*
5MI
SBfiO
VIT
VOO O
-PuiLlpSQBLyk.aicuT*1» (W)
met een handbeweging
Q--OTT
A
van B naar A over te
IfQg-fSloiTSCMoVtlAAB
kunnen gaan van meten
•••
6 T>ol"3 C70peo«TAcj
op acculaden. In stand
V. AAH*l. MElta IN
-v vmtl?aanDN
KtT Hennen
A wordt tevens het cir
VAQ <VCGR910ND Soo-ToKft
Vao
'UIBS
TAM
O
TBoA
A
y
^TopcoNjaoT
mij
cuit waarin de dubbelPlVol - WKIVTOOOOO
•«ei ixiocwalV»l5TANO
polige kortsluitschake
2»
MAB 9o1.de w« bout tiooW yiIcano’
laar is opgenomen ena poliqe ovigcwAkiUap
welke parallel over de
meetdraderi'staat en dus
382
ook over de voedingsdraden, om de accu te
laden, verbroken, zoodat
en rood gaat branden. Rood staat over
bij laden, hoe deze kortsluitschakelaar
de gloeidraadvoeding der P.S.A. lamp.
ook staat, de accu nooit kortgesloten
Groen en blauw zijn nu uit. Met de
kan worden. De kortsluitschakelaar
resistograd, welke parallel over de +
dient om de hulpspanning zuiver te
en — P.S.A. moet staan, stelt men in
kunnen instellen, waarna men na afzet
op de vereischte spanning van 90 Volt
ting der schakelaar meteen de weer
en dan kan men tot 2 megOhm meten
stand van het onderdeel kan aflezen.
Steekt men de soldeerbout in het stop
Ik heb een dubbelpolige Novocon scha
contact onderaan, dan gaat wit bran
kelaar genomen om in dit circuit, waar
den. Principe theelichtje. Lampje in
enke’e mA. doorgaan, een goed contact
serie met elementbout. Het amperage
te hebben.
van dit lampje moet voor iedere bout
Bij laden dient er om gedacht te wor
afzonderlijk worden bepaald, hetgeen
den, dat. groen hee’emaal wordt weg
heel gemakkelijk kan geschieden, in
gedraaid. hetgeen kan geschieden door
dien Wattverbruik der bout bekend is.
de 50 Ohm weerstand op nulstand te
Mijn bout verbruikt 100 Watt, dus ±
draaien, zoodat de glijarm het weer0.45 Amp. Het lampje moet dus een
standsdraad niet raakt en derhalve
doorlaat van 0.45 Amp. hebben. De
de heele capaciteit der gelijkrichter
spanning komt er minder op aan.
voor het laden der accu gebruikt kan
In het 6 polige stonpcontact komt een
worden. Deze bedraagt dan ± 250 mA.
6 polige steker. Hierin zitten twee stel
(een
zeer geschikte laaddraden en wel een groep van 4 draden
stroom voor Varley acc u’s).
voor voeding P.A. meter en een groep
De laadstroom is zwak, maar dan moet
van twee,draden, nl. de meet- of laader. maar een dagje langer geladen wor
draden. Hieraan zitten twee experiden. Alleen blauw zal onder het laden
menteerklemmen of krokodilklemmen
branden. Door stand A heeft men, zooom de weerstand of wat ook, tusschen
als het schema dit ook aangeeft, het
te klemmen of om op de accupolen te
meetbereik 600 mA der PA in het laadzetten. Aan het andere einde van de
circuit opgenomen, zoodat de laadgroep 4 wordt met behulp van een
sterkte controleerbaar is.
stukje eboniet of pertinax en 4 stekerDe 4 pol. omschakelaar in het midden,
pennen een steker gefabriekt, welke
alles buiten bedrijf. De 4 pol. omscha
precies op de PA meter past, zoodat
kelaar naar beneden = naar rechts,
foutieve aansluiting uitgesloten is.
schakelt de 220 V. wisselstroom van 1
naar lb zoodat het P.S.A. gaat werken
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Het houdt U bezig, maakt U enthousiast en.
heeft ’n bijzondere waarde voor hen, die meer verlangen dan alleen maar luisteren.
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Beschrijving van een

Lampenheproever
waarin Continentale, Axnerikaansche en
Engelsche lampsoorten gemeten kunnen
worden.
Het hierna volgende artikel ont
vingen wij van een onzer R.B.lezers. Met het door hem gecon
strueerde apparaat is op een een
voudige wijze de emissie van te
meten lamp vast te stellen. Zeer
belangrijk is voorts de mogelijk
heid om sluiting tusschen gloei
draad en kathode te meten, ter
wijl op eenvoudige wijze de toe
stand van het vacuum kan wor
den beoordeeld.

!
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Het principe van deze lampentester
berust op een vergelijkingstest, n.1. van
iedere goede lamp, welke ik kan be
machtigen, worden de cijfers genoteerd,
en in een tabel als hierna aangegeven,
ondergebracht. Krijg ik nadien een
lamp te meten, dan mogen de gemeten
cijfers binnen een bepaalde waarde
afwijken. Als voedingstransformator is
een Mu-Volt P 73 gebruikt, welke voor
dit doel buitengewoon geschikt is ge
bleken. De navolgende spanningen wor
den door deze transformtor geleverd,
n.1. 100 Volt 75 mA voor de plaatspan
ning en voor de gloeispanningen: 1-2
2,5 - 4 - 5 - 6,3 - 7,5 - 10 V. 2 Amp, 12
20 - 30 en 40 V. 0,3 Amp.
De gloeispanningen worden door mid
del van een Novocon schakelaar 2111
(welke op 8 standen is ingesteld) om
geschakeld. De spanningen 7,5 - 10 en
12 Volt gebruik ik niet. De twee hoog
ste spanningen zijn voor de z.g. C lam
pen. welke in de AC-DC ontvangers
gebruikt worden, b.v.
CL 4 gloeispanning 33 V.
CF 3 gloeispanning 13 V.
CY 1 gloeispanning 20 V.
Omdat de gloeidraden van deze lam
pen, welke in de AC-DC ontvangers
de gloeistroom van al die lampen ge
lijk zijn; deze is voor de Europeesche
lampen 200 mA, de Amerikanen heb
ben daarentegen 300 mA aangenomen.
Het is dus bij de meting belangrijk de
gloeistroom te controleeren en juist in
te stellen. Dit gebeurt met de mA meter,
welke een bereik van 0-300 mA, even
tueel 0-500 mA moet hebben. Met de
regelweerstand R 2 stelt men nu de
meter in op 200 of 300 mA, naar ge
lang de aard der te meten lamp.
De regelweerstand R 2 moet deze
stroomsterkte kunnen voeren. Ik ge
bruikte hier een 100 Ohm Varley 25

Watt potentiometer. Doordat weerstand
en mA meter in een der gloeistroomleidingen opgenomen moesten worden,
was het gebruik van een schakelaar
met 2 secties noodzakelijk, vandaar,
dat de keus op de Novocon 2111 geval
len is. Er is echter één bezwaar aan
deze schakelaar, welke ik inmiddels
heb ondervangen, nl. deze schakelaar
verbindt bij het omschakelén steeds
twee contacten door, met het gevolg,
dat de gloeistroomwikkeling een mo
ment kortgesloten staat; de oorzaak
hiervan is de contact nok; door deze iets
smaller te vijlen voorkomt men een
verbrande transformator.
Door middel van R 1, een 1000 Ohm
Varley 25 Watt potentiometer, kan de
plaatspanning tot max. 100 Volt inge
steld worden. De ingestelde spanning
kan direct afgelezen worden, omdat op
het indicatieplaatje de spanningen aangeteekend worden. Alle electroden van
de te meten lampen, behoudens katho
de gloeidraad, worden bij het plaatsen
op het testapparaat doorverbonden *).
Moet er nu een eindlamp gecontroleerd
worden, b.v. EL 3 (6.3 V.), dan is het
noodzakelijk eerst een bekende goede
EL 3 te meten, de cijfers, die dan ver
kregen zijn, worden genoteerd en gelden
dan tevens voor het 4 Volt type AL 4
en de EBL 1 (6.3 V.).
Met S 2 wordt de juiste gloeispanning
ingesteld, n.1. 6.3 Volt. S 3 moet ge
sloten zijn, terwijl S 4- omhoog staat
nadat dus het stuurrooster *1) met
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•) Noot Red. 1. Ons inziens lijkt het gevaar voor
schade aan de lampen niet denkbeeldig, wanneer
ook aan het stuurrooster een hoogc spanning aan
gelegd wordt. S4 zou dan komen te vervallen. Het
strecplijntjegeeft hier de te maken verbinding aan.
De mA meier voor de plaatstroom moet twee be
reiken lubben, n.1. 10 en 50 mA. Als meter wordt
dan een systeem mét een volle uitslag 10 mA. ge
bruikt, terwijl met S 7 de shunt R 4 parallel aan
de meter geschakeld wordt en deze dus een volla
uitslag 50 mA, krijgt

. ar

plaat en schermrooster doorverbonden is. Door nu R 1
op te draaien zal de mA meter een uitslag geven; hoe
grooter de spanning aan de electroden van de amp.
wordt, des te grooter de uitslag van de meter is. Bij
cindlampen kan, zonder gevaar voor deze, de meter
volle uitslag geven, dus 50 mA. R 1 geeft dan een be
paalde spanning aan en wel 55 Volt. Een slechte EL 3
zal bij deze zelfde aangelegde spanning een belang
rijk kleinere plaatstroom opnemen. En dus naar gelang
de grootte van het verschil tot minder goed of slecht
gerekend worden.
Door vervolgens S 3 om te schakelen kan geconsta
teerd worden of er sluiting tusschen gloeidraad en
kathode is. Wanneer dit niet het geval is, dus normaal,
dan moet de wijzer naar nul. terug vallen. S 3 wordt
weer gesloten. Vervolgens wordt S 4 omgeschakeld,
de meter zal nu practisch niets aanwijzen; door nu
R 1 naar 100 Volt te draaien, verkrijgt men van een
goede lamp een meteruitslag van ± 24 mA. S 5 is een
drukcontact of wipschakelaar, waardoor R 3 gedurende
de metingen kort-gesloten staat. Door nu S 5 te on
derbreken wordt in de stuurroosterkring een lekweerstand (R 3) ingeschakeld. Het inschakelen van deze
weerstand in de roosterkring mag geen plaatstroomvariatie tengevolge hebben'.(*2) Vindt er wel een op de
meter zichtbare plaatstroomverandering plaats, dan
is het vacuum slecht en deze lamp wordt dus afge
keurd.
Moeten er lampen als HF penthoden, menglampen,
trioden enz., gemeten worden, dan mag de meter geen
gróotere plaatstroom-aanwijzing geven dan 20 mA.
Als voorbeeld een AF 7. De gloeispanining is 4 Volt.
Om een 20 mA uitslag te krijgen, moet R 1 tot 20 Volt
opgedraaid worden. Nadat S 4 omgeschakeld is, wordt
R 1 tot 100 Volt opgedraaid, de meter zal dan nog
10 mA aanwij zen. Bij de plaatstroomlampen, zooals
AZ 1, wordt ook eerst de juiste gloeispanning inge
schakeld en de platen beurtelings door omschakeling
van S 6 gemeten, b.v. bij 75 Volt zal de plaatstroom
50 mA bedragen. Kleine onderlinge verschillen zijn
toegestaan. Bij indirect verhitte plaatstroomlampen
kan, door S 5 om te schakelen, geconstateerd worden,
of er mogelijk sluiting tusschen kathode en gloeidraad
aanwezig is.
Het is gewenscht aan R 1 een veerinrichting te maken,
waardoor deze altijd weer in de nulstand terugkomt.
Als we nu een CL 4 moeten meten, gaan we als volgt
te werk: de gloeispanning is 33 Volt, de transformator
levert 40 Volt. R 2 staat op nul. We draaien deze nu
zoover in, tot de gloeistroommeter 200 mA aanwijst.
Aangezien een CL 4 een eindlamp is en overeenkomst
vertoont met een AL 4 en EL 3, gelden de verdere
handelingen ook voor deze lamp. Door het aantal
meetvoeten zoo groot mogelijk te nemen, kan men
zorgen, dat zoowel zij contact- als pennenlampen ge
meten kunnen worden.
Eenige Engelsche voeten kunnen ook gemakkelijk zijn.
De figuur geeft aan, hoe de verschillende voeten met
elkaar doorverbonden moeten worden.
Voor lampen, waar het rooster of de plaat aan de top
uitgevoerd zijn, werden stekerbusjes gemonteerd en
een verbinding door middel van een snoertje met
krokodillenklem en steker met de top tot stand ge
bracht. Ook voor lampen met zij aansluiting kan een
busje aangebracht worden. In het schema A.B.C.
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•) Noot Red. 2. Betreffende de vacuumbeproevlng valt nog op te mer
ken, dat een toename van enkele
mA.’s toegelaten Is en nog niet op
een onbruikbare lamp wijst.

ONDERDEELENLIJST

VOORBEELD HOE MEN EEN TABEL
KAN SAMENSTELLEN

Mu-Volt transformator P 73
Novocon schakelaar 2111
R 1 - Varley 25 Watt potentiometer
1000 Ohm
R2 - Varley 25 Watt potentiometer
100 Ohm
R3 - Dubilier 1 meg. Ohm
SI, S3, S7 - Novocon aan/uit scha
kelaar W 61
S 5 - Drukcontact of schakelaar W 61
S 4, S 6 - Novocon

enkelpolige omschakelaar W 62

Z - Zekeringshouder Belling Lee L 356
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Uit het

SERVICE-LfiB
Reinigen van DUN emailledraad.
Alhoewel het zeer makkelijk is dik
emailledraad van de emaille-laag te
ontdoen, voordat een verbinding ge
maakt wordt ,is dit van dun emaille
draad meestal een probleem.
Een waschknijper en twee stukjes fijn
zand- of ander schuurpapier en u heeft
een pracht instrument en geen moei
lijkheden meer.
SCHUURPAPIER
DRAAQ

De twee stukjes schuurpapier worden
binnen op de bekjes van de wascliknijper geplaatst en uw gereedschap is
klaar.
De draad wordt tuschen de met schuur
papier beplakte bekjes doorgetrokken
en door de gelijke druk op het draad
tegelijk schoon gemaakt, terwijl breuk
is voorkomen. Mocht de veer der
waschknijper te strak gespannen zijn,
dan is dit makkelijk even te verhelpen.
Bijgaande figuur toont een en ander
duidelijk aan.
Een onzer lezers, de Heer D. tè
Diepenveen, bouwde zich een
meetsluis en maakte zich daar
zelf, op eenvoudige wijze, de 9polige verloopsteker en voeten
voor. Hij is als volgt te werk ge
gaan.
In plaatjes pertinax ± 2 mm dik, waar
van de vorm uit fig. 1 duidelijk blijkt,
worden 9 gaatjes geboord. In een daar
van komen steker bussen, in de andere
stekerpennen. Er dient natuurlijk met
12 3 4
°509060

o7o8o
O o
de noodige accuratesse geboord te wor
den, daar verloopen niet denkbeeldig
is. Door de plaatsing der stekers is ver
keerd insteken uitgesloten. Uit een
stukje 12 mm multiplex wordt nog een
rand gezaagd met een wanddikte van
5 è 6 mm. Fig. 2. De achterzijde kan

van de Muiderkring

gesloten worden met een plaatje pertinax, waarin een gat voor doorvoer
der 9 aders van de kabel.
Een beetje verf doet de rest en U heeft
een keurige verloopsteker voor wéinig
geld.
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Buiten verantwoording voor
de gevolgen.
Tips?? voor Scrvice-Technici.
Als men, natuurlijk eenige dagen te
laat — (ga niet op de atgesproken dag
wan o dan zou uw k.ani meenen, dat u
niets anders te doen hebt) — bij zijn
cliënt arriveert, wrijf dan uw handen
en siamp met uw voeten en klaag over
de felle koude. Herhaal dit zoo lang lot
men u iets te drinken biedt.
Nu kunt u de cigaret uit uw mond ver
wijderen teneinde deze op het karpet
te deponeeren en uzelf een gemakke
lijke stoel aan te melen.
Hei, oofeeno^ik is daa. om Uw spraak
kunst te demonstreeren. Maak bij
voorkeur aanmerkingen op de kleuren
van het meubilair, en bied uw aanwij
zingen aan, dat u in de allerbeste fami
lies pleegt te komen.
Releveer uw belevenissen van andere
Service-bezoeken, speciaal die waaruit
zonneklaar blijkt, dat die-en-die zijn
toestel absoluut niet goed kan bedienen
omdat hij de stomste fouten daarbij
pleegt te maken. Zulks verplicht de
. eigenaar direct aan u!
Als u de kamer binnentreedt waarin
zich de radio bevind ■, vraag dan het
meisje u een tang te halen, een hamer,
een zekering en een ladder, i evens een
brandbluschapparaat (niet om voorzor
gen te nemen). Dan vraagt men haar
uw reserve-soldeerbout op het gas te
warmen, terwijl u de electrische in het
stopcontact prikt, en met uw overige
gereedschap op het eerste de beste glad
gepolitoerde meubel deponeert. Dit laat
een degelijke herinnering aan uw be
zoek achter. Inspecteer het toestel en
vertel meteen, dat de lampen kapot
zijn, of dat ze dat binnen zeer korten
tijd zullen zijn, en dat het de moeite
waard is om kosten aan het toestel te
maken.
Adviseer aankoop van een nieuw toe
stel, dat toont uw goede inzicht. Ten
einde dit te ondersteunen, laat men bij
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voorkeur de lichtnetzekeringen door
slaan (ook de verzegelde) en zegt dan,
dat u „vandaag niets meer kunt doen”,
maar dat u aan kantoor zal vragen of
ze een kaartje aan het Electrische be
drijf willen zenden betreffende de zekering-doorslag. Zulks toont uw grenzelooze welwillendheid! Als men u aan
biedt de handen te wasschen, strijk
ze dan vlug langs de schoone handdoek,
dat spaart water. Indien het toestel naar
de werkplaats moet worden gehaald,
zeg dan met nadruk, dat u de eerste 3
maanden geen verantwoordelijkheid
kan aanvaarden en dat een klein bedrag
voor opslagkosten zal moeten worden
berekend. U kan intusschen aanbieden
een toestel voor halven prijs te bouwen
— dit toont, dat u een buitengewoon
goede zakenman bent, en dat hun wel
vaart u ter harte gaat. Kom dan 10
minuten nadat u weggegaan bent terug
en laat ze en briefje teekenen, dat u
het toestel in werkende toestand ach
terliet en dat ze tevreden zijn — slechts
voor de vorm, weet u!
Dit toont, dat u een moedig mensch
bent.
De uitneembare soldeerboutstift.
De soldeerstift van een soldeerbout kan,
indien hier niet voldoende op gelet
wordt, onwrikbaar vast komen te zit
ten, zoodat deze stift, indien noodig, niet
meer zonder de bout te vernielen, kan
worden vervangen. Tevens zal de bout
een beter „rendement” geven indien U
hierin voorziet. Een zeer goede methode
is het b.v., de stift uit de bout te draaien
en het schroefeinde of wel het uit de
bout gekomen einde van een dun laagje
grafietpoeder te voorzien, tevens kan

ken kan krijgen, is de volgende werk
wijze misschien nog een redding: maak

het roostertopje schoon en vul dit met
gesmolten soldeer, druk daarna de
lamptop hierin en houd een en ander
vast totdat de soldeer is afgekoeld en
hard geworden. De teekening geeft u
e.e.a. duidelijk weer.
Een handige methode om
afgeschermde kabel te aarden.
In geval, een afgeschermde kabel door
ruiiiar lu//t

cAasc/'^\

het chassis gevoerd moet worden en
tevens ge-aard, kan dit eenvoudig ge
schieden door in het gat van het chas
sis (dus het gat waar doorheen de kabel
moet) een rubber tule te drukken, de
afscherming iets los te maken en tevens
m e t de tule vast te zetten. De boven
staande teekening geeft een en ander

qrpfic/pocdcr

dan de vrij gekomen opening ook hier
even van voorzien worden, dit voor
komt alle ellende volkomen.
Denk er om, vet helpt niet, want dit
„bakt aan”.
Bijgaande teekening verduidelijkt een
en ander.
Roostertop reparatie.
Indien de roostertop van een lamp is
afgebroken en de breuk is zoo onge
lukkig, dat u de draad in het glas aan
de top nauwelijks of niet meer te pak42

EEN UNIVERSEELE LUIDSPREKER
v. d. SERVICE-WERKPLAATS.
Van een Service-man kan men ver
wachten, dat hij overal raad op weet.
Althans men doet dat. Want men is
gewend om een defecte ontvanger, al

If
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is het nog zoo’n incourant en onmoge
lijk type, naar de hersteller te brengen
met de opmerking: „Kijkt u m’n radio
even na, mag ik er even op wachten?”
En men verwacht dan, dat de Serviceman een duizendkunstenaar is, met
magische handen over het toestel strijkt
en het de cliënt weer onmiddellijk ter
hand stelt.
Natuurlijk verwacht de klant, die zijn
apparaat zonder luidspreker brengt (hij
komt in veel gevallen zóó ver, dat hij
het toestel zelf uitkast) dat onze Service-man er wel even wat op weet.
Maar dan mag hij wel een paar dozijn
speakers langs de wand hebben. MIS!
Dat is nu juist het chapiter, dat we eens
wilden aansnijden. Het is mogelijk om
alle moeilijkheden, waarvoor de Serviceman zich dagelijks geplaatst ziet, in
één klap op te heffen. Laten we dus
zien waarover men moet beschikken.
We zullen beginnen met de ingangsimpedanties: 4500 Ohm, 7.000 Ohm,
10.000 Ohm, 15.000 Ohm. Hiervan moe
ten de eerste drie van een middenaftakking worden voorzien, met het oog
op balansversterking. Zij dienen voor:
4500 Ohm: in balans geschakelde trioden, of enkele beampower lampen. Ook
kunnen verschillende oudere enkele
trioden op 4500 Ohm worden aangeslo
ten. 7.000 Ohm: practisch alle moderne
eindpenthoden hebben een belastingsweerstand die 7.000 Ohm is. Verscheide
ne dezer typen moeten dit ook bij
balansschakeling hebben. 10.000 Ohm:
een andere categorie penthoden heeft
10.000 Ohm noodig, terwijl practisch al
deze lampen bij balansversterking een
belastingsweerstand van' 10.000 Ohm
vereischen. 15 000 Ohm: Dit is een goed
gemiddelde voor de meeste batterij voeding-eindlampen. Wel is waar zijn
er ook typen van 20.000 Ohm, maar met
15.000 Ohm zijn we voor vele andere
typen mede ingespannen. Deze aanpas
sing is niet van een middenaftakking
voorzien. De gebruikte luidspreker is de
bekende AMROH P 1. Deze heeft een
spreekspoel impedantie van 2 Ohm. Dus
de secundaire van de transformator
heeft in de eerste plaats hiervoor een
wikkeling. Verder zijn hier te lande 5
en 8 Ohm spreekspoelen populair. Van
daar dat ook deze op de secundaire
wikkeling kunnen worden aangesloten.
Bij gebruik van de transformator type
D 43 MU-VOLT alléén, met andere
speakers dus, moet de P 1 worden uit
geschakeld, aangezien anders de aan
passing niet meer zou kloppen. Daartoe
is een uitschakelaar type W 61 gemon
teerd. Met betrekking tot de aanpassing
aan de secundaire zijde zij nog opge
merkt, dat er geen bezwaar tegen is om
4 en 6 Ohm speakers op 5 Ohm aan te

sluiten, daar de hiermede gemaakte
fout toch niet zóó groot is, dat zij de
kwaliteit ongunstig zou beïnvloeden.
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DE OUTPUTMETER.
Xndien men met behulp van een outputmeier een toestel trimt, dient deze
„stroomloos” te worden aangesloten.
Bovendien wordt voor de meeste dezer
instrumenten een inw. weerstand van
4500 Ohm aangegeven. Hiertoe zijn de
klemmen 4500 Ohm aan de primaire
der transformator opnieuw uitgevoerd
naar 2. stekerbussen, echter thans on
der tüsschenschakeling van de 1 mfd
condensator in één der leidingen. Wil
men de fluittoon van de meetzender
niet hooren, dan schakelt men met de
andere W 61 schakelaar een 2 Ohm
weerstand in over de 2 Ohm klemmen
der secundaire, waarna men de luid
spreker doet zwijgen met de eerstge
noemde schakelaar.
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KOPTELEFOON.
Als men met meerdere technici in één
werkplaats staat te werken, en men
heeft ieder een toestel in bedrijf, be
hoeven we ons geen illusie te maken
over het resultaat. Zoo’n cacaphonie is
niet aan te hooren en niet bevorderlijk
voor een goede reparaiie. Hier komt
de goede, getrouwe koptelefoon te hulp.
Een groot gedeelte van de. onderzoekingsarbeid kan met een koptelefoon
worden verricht, zoodat men z’n buur-
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man niet behoeft te storen. Hiertoe zijn
twee bussen aangebracht, welke resp.
zijn verbonden met één zijde der 4500
Ohm aansluiting en de middenaftak
king. In de eerste leiding is reeds een

4a
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condensator van 1 mfd opgenomen: ge
meenschappelijke draad voor de outputmeter!, terwijl in de andere leiding een
condensator van 0.1 mfd is opgenomen.
In dit geval dienen zij om de Serviceman te beveiligen tegen doodelijke
schokken. Het is n.1. zóó, dat niet alle
telephoons, die zoo hier en daar inge
bruik zijn, in het opzicht van isolatie
voldoende betrouwbaar zijn. Het is nog
wel eens gebeurd, dat via de beugel,
lichaam en' handen een stroomkring
ontstond, waarin een doodelijke stroom
liep. Vooral met moderne toestellen en
werkspanningen van omstreeks 300
Volt moet men voorzichtig zijn. Maar in
deze „service speaker’’ kunt U volledig
vertrouwen hebben.
VELDSPOEL VERVANGING.
Aangezien de ingebouwde luidspreker
van het permanent-magnetische type
is, en men nu eenmaal geen veldspoel
kan maken, die in alle voorkomende
gevallen goed is, hebben wij een veldspoelvervanging ingebouwd. Wij reken
den hierbij op de hier te lande meest
gebruikelijke en voorkomende waarden:
1400, 1800 en 2500 Ohm. In serie hier
mede is een smoorspoel type 1258 opge
nomen, welke maximaal 125 mA mag
voeren, zoodat voor de . zwaarste” ge
vallen voorziening is getroffen. Ook de
smoorspoel werd naar stekker bussen
geleid, zoodat men deze ook apart kan
benutten. De weerstandwaarden spreken
uit de teekening.
KAST.
Het geheel is gemonteerd in een kastje
van passende afmetingen, voorzien van
een uitsparing aan de onderzijde waar
achter zich de aansluitingen bevinden.
Hierboven, voor op de kast, plakken we
een overzicht van de aansluitingen,
zoodat men in een oogopslag kan zien
hoe de zaak staat. Wij gebruiken deze
speakers zeer tot ons genoegen in onze
service-werkplaats. Het ontwerp is dus
ten volle aan de werkelijkheid getoetst,
en geeft voor alle gevallen de juiste op
lossing. We zijn dan ook zeker, den
service-man een ontwerp te hebben
geleverd, dat hem goede diensten bij
zijn arbeid zal geven.
Beproeven van snoeren.
Wanneer men een breuk in een snoer
wil opsporen, kan de volgende methode
goede diensten bewijzen: Men voorziet
een van de aansluitsnoeren van zijn
voltmeter (welke aan de einden vaak
van klemmen zijn voorzien, zoodat
aansluiting door inklemmen zonder
meer mogelijk is) van een stevige stop
naald. Door prikken in de verdachte
ader kan men contact met de kern tot
stand brengen en hieruit zijn conclusies
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te trekken. In het algemeen is het han
dig om de metersnoeren te voorzien
van een paar lange stiften (b.v. van
antennedraad) en deze dan te overtrek
ken met een passend stukje oliekous
van een zoodanige lengte, dat aan de
uiteinden ongeveer 1 cm vrij blijft. Men
kan hiermede gemakkelijk bij allerlei
diepliggende contacten komen en in
diepe chassis werken zonder sluiting te
veroorzaken.
Een muzikale storing.
Onlangs maakten we een vreemdsoor
tig geval van storing mee, hetwelk wij
even willen vermelden, temeer daar het
niet ondenkbaar is, dat eenzelfde ver
schijnsel wel eens meer zal kunnen
voorkomen. Bij het beluisteren van de
zwakkere m.g. en l.g. stations overheerschte ccn soort onregelmatige
kraakstoring, die bij nauwkeuriger be
luisteren toch niet onregelmatig bleek,
want er was onmiskenbaar een rhythme in te onderscheiden en nu en dan
zelfs een zweem van melodie.
Toevallig leverde het openen van een
raam de oplossing van dit ,.hot” storingsgeval. In een naburige lokaliteit
werden n.1. via een versterkerinstallatie dansplaatjes gedraaid en de over
eenstemming tusschen de storing en
de verwijderde muziek viel onmiddel
lijk op. Wat bleek nu het geval? Bij
sterke passages die bij dansmuziek
meer regel dan uitzondering zijn, ont
stond in de uitgangstransformator, als
gevolg van de hooge wisselspanningen,
vonkoverslag. Deze gemoduleerde mi
niatuur vonkzender bleek in staat, de
ontvangst in de naaste omtrek te be
derven. Vervanging van de uitgangs
transformator beteekende het einde van
deze ongewilde zendverbodovertreding.
Modulatiebrom.
Bij oudere ontvangers komt het vaak
voor, dat er bij de afstemming op een
station tevens een hinderlijke brom
optreedt. Deze z.g. modulatiebrom is
door het aanbrengen van twee kokercondensatoren 10.000 cm tusschen de
polen van het lichtnet en aarde geheel
op te heffen.
Capaciteitsvrüe meetkabel.
Het is bij metingen vaak gewenscht de
beschikking over een kabel te hebben
met zeer geringe eigen capaciteit, b.v.
outputkabel van een meetzender. Met
een stuk afgeschermd antennekabel is
daar op eenvoudige wijze aan te vol
doen. Om nu deze kabel tegen knikken
te beschermen moet deze in een stuk
rubbergasslang getrokken worden.
Meetstift constructie.
De constructie van een meetstift is hier-

bij afgebeeld. De breedte van het stukje
phosphorbrons is zoodanig, dat dit tusSNOER
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schen de contactveeren van een zijcontact lampvoet past. Op deze wijze
kunnen metingen vericht worden, waar
bij men de beide handen vrij heeft. De
teekening spreekt verder voor zich.
Soldeeren van z^contact lampvoeten.
Wanneer tijdens het soldeeren van een
verbinding aan een contactveer van een
zijcontactvoet een druppeltje soldeer in
de vouw van het dubbelgeslagen veertje
rolt en daar verstijft, beteekent het
soms heel wat gepeuter alvorens het
weer verwijderd is. Merkt men het niet
bijtijds op, dan blijkt later, dat de lamp
niet in de fitting wil. Men voorkomt
deze narigheid door de lippen tevoren
zijdelings om te buigen, waardoor het
gesmolten soldeer niet zoo licht naar
binnen zal loopen.
Zelf een Telefoonklink maken.
Een zeer solide artikel uit de vroegere
radiodagen is wel zeker de bekende
telefoonplug. Willen we dit artikel ech
ter weer eens gebruiken dan bemerken
we meestal, dat in zeer weinig winkels
nog de daarbij benoodigde klinken te
verkrijgen zijn. Van een onzer lezers
„service men”
_____
ontvingen we
/—
\
echter
een
\aahdcontc*l
zeer aardige
oplossing voor
het zelfmaken
t°M,\
van zulk een | afebm
klink en zelfs
van
onderfoutrun/j
deolen welke
nog wel in
iedere rom
0102.
melhoek
te
vinden zijn. Van een oude potentiometer
sloopen we de bus met moeren, en dit

"tas

'TV»

deel gebruiken we als eerste contact
en tevens om het geheel aan het paneel
te bevestigen. Deze bus monteeren we
in een der vlakken van een metalen
hoek, terwijl wij aan het andere vlak
een stripje pertinax monteeren aan het
einde waarvan het tweede contact ge
monteerd wordt. Dit tweede contact
maken we van een roostertopje hetwelk
we op een montageboutje vastsoldeeren.
Dit roostertopje móet natuurlijk van een
eenigszins goede veerkrachtige kwaliteit
zijn. Onder de bus, welke door het me
talen hoekje aan de voorzijde is ge
schroefd, klemmen we b.v. het oude
aardcontact van de potentiometer die
we sloopten, dit om als de eene aan- sluiting te dienen, onder het montage
boutje schroeven we gelijktijdig een
soldeerlip vast voor het tweede contact.
De lengte van het pertinax plaatje, het
welk we stevig aan een der vlakken
van het metalen hoekje vastschroeven,
wordt bepaald door de lengte van de
plug en de noodige afstand voor het
achterste contact. Bijgaande afbeelding
verduidelijkt een en ander.
Bepaling van het windingaantal van
een transformator.
Experimenteerders komen wel eens
voor de moeilijkheid te staan, dat zij
op een bepaalde transformator een
extra-wikkeling willen aanbrengen,
doch niet op de hoogte zijn van het
aantal windingen van de primaire. Men
dient dan eerst een proefwikkeling aan
te brengen en de daarin ontwikkelde
spanning te meten, om aan de benoodigde gegvens te komen. Dit is een vrij
omslachtig werkje.
Er bestaat echter een simpele methode
voor het vaststellen van de grootte van
een wikkeling op een kern, die berust
op een toepassing van de stroomtransformator. Benoodigd is een gelijkrichter
met transformator. Deze wordt aange
sloten op de primaire wikkeling van de
te onderzoeken transformator. Op zijn
beurt wordt deze nu ook als stroomtransformator ingericht, n.1. door rond
om de bestaande wikkeling één enkele
winding van behoorlijk dik draad te
leggen en hierdoor een stroom van be
kende grootte te voeren. Het product
van het aantal windingen en de stroomsterkte is voor primaire en secundaire
gelijk, dus uit de meteraanwij zing is
het secundaire windingenaantal af te
leiden (let wel: als primaire wordt hier
bedoeld de enkele winding en als secun
daire de wikkeling, waarvan het win
dingenaantal gezocht wordt).
Een voorbeeld zal een en ander duide
lijk maken.
Een voedingstransformator wordt on
derzocht op het aantal windingen van
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de primaire. Door de enkele winding
wordt een stroom gevoerd, afkomstig
van een gloeistroormvikkeling van een
andere transformator. Een passende
voorschakelweerstand houdt de stroomsterkte binnen een veilige waarde; de
grootte van deze weerstand wordt zoo
geregeld, dat de stroomsterkte een
ronde waarde bedraagt, b v. 2 of 3 A.
Bepaald noodig is dit niet, het verge
makkelijkt alleen de berekening een
weinig. Veronderstel, dat we op 3 A.
instellen (met behulp van de wisselstroomampèremeter). De meter wordt
dan verplaatst naar de te meten wik
keling en de stroom die hierin loopt
vastgesteld. Nemen we aan, dat de
aanwijzing 4.5 mA bedraagt. Het aantal
Ampère-windingen is 3 (1 winding, 3
Amp.). Het product van het onbekende
windingenaantal en 4.5 mA moet dus
3

ook 3 zijn, ergo is dit aantal

0.0045
= 667.
De bereikte nauwkeurigheid is voor
het beoogde doel ruimschoots voldoen
de; een mogelijke foutoorzaak zou het
wegnemen van de meter aan de pri
maire zijde kunnen zijn, na het instellen
van de primaire stroom. De weerstand
van een wisselstroommeter met trans
formator en meetcel is echter zóó ge
ring, dat dit geen noemenswaardige
invloed heeft op het resultaat van de
meting. Mogelijke fouten, als gevolg
van de weerstand van de transformatorwikkeling, worden zooveel mogelijk
verkleind door het aantal Amp. windin
gen zoo klein te kiezen, dat secundair
de stroom niet meer dan enkele mA
bedraagt.
Het kan voorkomen, dat de te meten
wikkeling een zoo groot aantal win
dingen telt, dat voor het bereiken van
een goed afleesbare secundaire'stroom
sterkte een wat al te groote primaire
stroom vereischt. In dat geval kan men
de primaire uit twee, drie of meer win
dingen laten bestaan, indien men hier
mede maar rekening houdt bij het
bepalen van het aantal Amp. windin
gen. Natuurlijk is de toepassing van
Zoo schakelen
we de te beproe
ven trapder be
paling van het
windingaantal.

©

deze methode niet beperkt tot voedingstransformatoren, doch kan ook
van allerlèi andere transformatoren en
zelfs smoorspoelen op dezelfde wijze
46

het windingaantal vastgesteld wor
den. Een eventueel aanwezige luchtspleet geeft aanleiding tot fouten.
Een „Storingvr^je’, Antenne.
Het hierbij aangegeven antenne-systeem heeft, alhoewel het een geringe
ontvangslverzwakking geeft, belang
rijke voordeelen, wat betreft storings
vrijheid. De antenne-invoerdraad is een
normale,
dus
niet afge
schermd.
De
draad „B” is
aan
parallel
invoerdeze
draad gespan
nen, echter zóó
dat ze elkaar
niet
kunnen
raken.
Voorts zijn beide draden verbonden
met de primaire van de antennekring,
welke van een middenaftakking is
voorzien.
De antenne invoerdraad
wordt echter door middel van een variable weerstand en condensator, welke
met elkaar in serie staan, verbonden.
Deze laatste dienen om de betreffende
storing uit te filteren.
Het zingende schcerapparaat.
Een onzer lezers gaf ons de volgende
zeer aardi
ge opmer
king, nl. dat
hij tijdens
experimenteeren met
een electr.
+■ wSp.
scheerapparaa<. var. net
0104.
vibrator ty
pe bemerkte
dat hij dit
zeer gemak
kelijk
als
telefoon
kon gebruiken door het aan te sluiten
zooals b.v. op bijgaande teekening is
aangegeven. Vanzelf is er geen kwaliteitsweergave te verwachten, Het
idee is echter aardig.
Geen lastig bereikbare „schrocfplekjes”
meer!
Een van de meest lastige punten bij
de montage en
service is wel
wanneer er in
een moeilijk be
reikbaar hoekje
een schroef of
boutje moet
worden aange
bracht, of bij
het
losdraaien
niet mag weg-

:
rollen naar een moeilijker te bereiken
hoek. Een pracht oplossing ontmoetten
wij een dezer dagen, n.1. door aan het
einde der schroevendraaier een klein
stripje isolatieband te drukken. Dit zal
de schroef of het boutje aan de schroe
vendraaier doen „kleven” wanneer
deze in de schroefgleuf gezet wordt,
moeilijkheden zijn er mee ondervangen.
Bijgaande teekening verduidelijk een en
ander.
Verbeteren van Telefoonsnocreinden.
Een zeer handige methode om telefoonsnoereinden, welke vaak lastige rafels
vertoonen door
dat de soldeerlamfy
punten
ver- |
dwenen zijn te 3
verbeteren,
kan, indien er (
i
geen
andere
„tips” aanwe
zig zijn, een
voudig ge
C101
schieden door
van een oude
pennen-lamp de pennen schoon te ma
ken en in deze pennen de snoereinden
over te soldeeren. Het resultaat is zeer
deugdelijk. Een en ander is op bij
gaande teekening verduidelijkt.
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Stop! Geen stoppen weggooien.
Doorgeslagen zekeringen kunnen nog
voor allerlei doeleinden worden ge
bruikt, zooals op bijgaande teekening
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goed een 4 Volt
gloeistroomtransformator
worgebruikt
Wanneer
den.
men echter niet
LATJE'
000RSNE0E
KERN
in het bezit is
Os van dit toch on
misbare onder
deel, dan is er
de mogelijkheid
nog zelf een der
gelijke transfor
— KERN
E.'NORLAAT /
mator te maken.
C ICO
Heel goed leent
zich
hiervoor
een oude speelgoedtransformator met
raamkern. Cp elke primaire wikkeling
worden 8 dunne latjes gelegd, waaroverheen de secundaire gewikkeld
wordt. Het beste kunnen we deze wik
kelen met een dubbele emailledraad
van 2 mm. De ruimten, welke door de
latjes tusschen de pri
maire en secundaire
ontstaan, dienen hier
58
voor een betere koeling,
terwijl het geribde op
2 §
n 3
pervlak van de secun
9iSC
«
daire hierin ook z'n
SI
aandeel heeft.
I
m
8
Wanneer van een 200
3
Watt transformator
wordt uit gegaan, kan
een uitstekende laschtransformator verkre
z
gen worden, welke b.v.
o
5 Volt bij 40 Ampère
§
kan leveren.
z
o
•1
R'JIMTC
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aangegeven is, b.v. als „stand-off”, 2
stuks vormen een zeer goede doorvoer,
kamer ant. isolator, soldeerbouthouder,
enz.
Hoe ’n speelgoedtransformator tot een
deugdelijke laschtransformator omgetooverd wordt.
Voor de electrische laschmethode,
reeds eerder beschreven, kan heel

Uit de versleten zakH
battery de koolstaaf als
waardevol lasch“ z
ai om
attribuut.
Nu we het toch over
een laschtransformator
hebben, meteen maar
een handig uitgevoerde
koolstaafhouder bij de kop genomen,
fiet koolstaafje (uit uw opgebruikte zaklantaarnbatterij) wordt hier in een ge
spleten koperen houdertje met conisch
draadeind, door middel van een kartelmoer vastgezet, waardoor de practische
mogelijkheid bestaat het koolstaafje
op iedere
gewenschte
lengte
uit
te schuiven,
om zelfs de
meest
on
mogelijke
plaatsen in
het toestel
te kunnen
bereiken.
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Uw afstemcondensaior is geen „stof
nest”, het kraken kan afdoende bestre
den worden.
Ten eerste door een z.g. pijpreiniger
tusschen de platen door te halen, alleen
dient men dit met de uiterste voor
zienigheid <e doen, daar anders kans
op verbuigen van de platen niet uitge
sloten is. Bij de tweede methode sluiten
we de condensator op een oud p.s.a.
aan: de vaste platen aan de plus en de
draaibare aan de min. Vuil en stof zal
hierdoor volkomen wegbranden.
Eenvoudig als het ei van Columbus...
Voor plekjes in een toestel, waar we
met de bout moeilijk bij kunnen komen,
en soldeerplekjes zooals b.v. een gebro
ken draad aan
de spreekspoel
van een luid
enz..
spreker
draaien
enz.,
we rond de
stift van de
soldeerbout een
koperstuk
draad, dat we
aan het einde
der stift een of meer centimeters al
naar gelang behoefte, uit laten steken.
De boutstift vertinnen we goed, zoodat
het soldeer rond de koperdraad zal
vloeien, en voordat we gaan soldeeren
zorgen we, dat het einde der koper
draad, hetwelk nu als soldeerpunt zal
gaan fungeeren. ook goed vertind is!
Ziedaar, dat is alles, doch een waardevolle „tip” voor iederen amateur!
Van glazen stuiter tot verlichtingsglaasje!
Met een gewonen glazen stuiter kunt
u, zooals de teekening laat zien. een
aardig signaalglaasje imiteeren. Boor
een gat van onge
veer 6 mm op de
o lA-ze*
V/A
plaats waar het
/
glaasje moet ko
men, ruim dit gat
w# .i
op met de punt
van een g r o o t e
boor, zoodat de
VA
stuiter mooi achOWf*' terin het gast past
(deze mag er dus
niet doorheen vallen^ en plak de stui
ter met een of andere lijm op z’n plaats.
Hierachter kunt u dan het verlichtingslampje bevestigen, met de fitting op een
metalen hoekje of iets dergelijks.
Stuiters van blank glas of één kleur te
gebruiken.

'JW'' >m
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Gaten „ruimen” met de handboor.
Niet iedereen heeft steeds voor ieder
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maat gat een passende boor voorhan
den en vooral thans niet, maar wij
kunnen ons wel
behelpen. We ne
ÏÏOOB- _
tol.
men aan dat er
wel een kleinere
boor beschikbaar
Dtfie KANT
o
is. Met deze boor
~ y/ULTju.
eerst een gat ma
o
ken, daarna een
driekant vijltje in
oxone
de
boormachine
en hiermede vergrooten we het gat op de bepaalde
maat.
Een „vlugge”
tang.
Amateurs en ook
kuniselaars,
die
regelmatig tange
tjes gebruiken (en
wie zijn dit niet)
zullen voor vele
gevallen
bemer
Ol 05 3
ken dat, indien
ze een paar rub
ber doorvoer tull.es over de pooten van
de tang schuiven, als op bovenstaande
teekening verduidelijkt, dit het werk
vergemakkelijkt en bespoedigt.
Van luidspreker op hoofdtclefoon.
Wanneer een electro-dynamische of
permanent-dynamische luidspreker in
uw toestel gemonteerd is en u wilt ook
met de hoofdtelefoon luisteren, dan
wordt de leiding tusschen de uitgangsof luidspreker trafo met de spreekspoel
aan een zijde onderbroken. Een enkel polig omschakelaartje komt dan aan één
kant van het spreekspoeltje, het mid
den van dit schakelaartje aan de lei
ding van de trafo en het derde punt
naar éént kant van de telefoonstekerbus of klem. De
andere telefoon
aansluiting komt
aan de andere
leiding, welke van
de trafo naar de
spreekspoel leidt.
Al zal de telefoon
een hooge weer
0103 5
stand bezitten, dan
nog zal deze op
de secundaire van de trafo aangesloten,
voldoende geluid geven. Een en ander
kan natuurlijk ook in de oude klink
en stopmethode worden uitgevoerd en
dan kan het schakelaartje natuurlijk
vervallen, daar in dit geval de stop de
leiding automatisch onderbreekt.

f
!
Veel tijdbesparing

Plakband

kan deze „tip" v
waarschijnlijk gc.
ven, wanneer he
u met geen mo
gelijkheid geluk
bij het te vervan7*'™azssp
schaalvergen
010 Si
lichtingslampje in
een toestel te komen. Neem dan een
stuk plakbandpapier en rol dat onge
veer op als in de teekening is aange
geven, dus een soort spiraal, maar zorg
er voor, dat het lampje juist in de opening past! Wanneer u nu de papieren
„koker” over het lampje schuift en er
voor zorgt, dat deze zoo strak mogelijk
opgerold blijft, dan zult u zender moeite
het lampje uit de fitting kunnen draaien
en door een nieuw exemplaar vervangen.
Toch een gloeistroom trafo.
Hebben we het wel eens gehad over het
maken van een gloeistroomtrafo van
een smoorspoel, nu gaan we er een
maken met een oude voedingstrafo,
waarvan we de secundaires, welke de
fect waren, hebben afgewikkeld. Het
gaat nu allereerst om het aantal win
dingen per Volt vast te stellen en dit
kunnen we eenvoudig doen wanneer we
maar beschikken over een weekijzervoltmetertje van 0—10 V. We leggen
dan een aantal windingen om een der
beenen van de kern, draaddikte onge
veer 0.7 of 0.8 emaille of dubbelkatoen,
het aantal windingen naturlijk goed
tellen. Daarna sluiten we de trafo aan
op het lichtnet, terwijl we de twee ein
den van de aangebrachte wikkeling
met de voltmeter verbinden en nauw
keurig aflezen wat de meter aanwijst.
Veronderstel, dat we precies 21 windin
gen aanbrachten en de Voltmeter wijst
7 Volt aan, dan hebben we voor iedere
„volt’’ 3 windingen noodig, dus voor
een 6.3 V. „secundaire” op het „been”
van de trafokern gedraaid zouden we
18.9 of 19 windingen moeten aanleg
gen.
Van Ryvvieldynamo tot Electrische
Gramofoon.
Hoe vindingrijkheid een
oplossing weet.
Een gewone koffergramofoon kan op
eenvoudige wijze, zonder veel onkosten,

omgetooverd worden tot een electrische
gramofoon, terwijl het uurwerk volko
men intact blijft.
Hiervoor is een gewone rijwieldynamo
noodig, bij voorkeur een type met een
ro.eej.eude G- of ö-poijge magneet, ind.en we een dergeiijke dynamo op een
wisselstroombron met een spanning van
8 a 10 Volt aansluiten, zal hij, als we
hem eerst een flinke zet geven, met een
bepaalde snelheid gaan draaien; de snel
heid blijft constant en is te berekenen
uit het aantal magneetpolen en de lichtnet-frequentie. Hebben we b.v. een
achtpolige magneet, dan maakt het an
ker in 1 periode 1/4 omwenteling, dus
in 1 seconde = 550 perioden: 12X* om
wenteling, d.w.z. 60 X 12% = 750 toeren
per minuut. Op dezelfde wijze kunnen
we voor een zespolige magneet de snel
heid uitrekenen en komen dan tot een
uitkomst van 1000 toeren per minuut en
voor een vierpotige 1500 toeren.
De kracht, die- deze tot motor getrans
formeerde dynamo ontwikkelt, is, in
verhouding tot de geringe energie, vrij
aanzienlijk, en kan met succes als drijf
kracht voor een gramofoonmotor ge
bruikt worden.
Het groote voordeel van een dergelijke
motor is de constante snelheid, het is
immers een sychroonmotor.
Indien de gramofoon is uitgerust met
een plateau voor „gewone’’ platen,
d.w.z. niet voor de groote platen, kun
nen we gewoon een rubberring op het
wieltje van de dynamo schuiven en dit
tegen de rand van het plateau laten
loopen; de snelheid komt dan ongeveer
op de vereischte snelheid van 78 toeren
per minuut. Natuurlijk kan de dynamo
ook ingebouwd worden, maar dan moet
het uurwerk gedeeltelijk vervallen. Dit
zouden we echter niet willen adviseeren,
wanneer het een koffergramofoon be
treft, met het oog op uw uitstapje „met
muzikale omlijsting”!
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Punten van belangb
In apparaten die worden voorzien van
spoelen met een k g. bereik — de MuCore 502/532 — kunnen zich moeilijk
heden voordoen, waarvoor de oplossing
niet zoo maar voor de hand ligt, vooral
wanneer men zich tevoren nog nooit op
het terrein der korte-golf ontvangst
gewaagd heeft. Verschillende van die
moeilijkheden zullen wij de revue laten
passeeren; vei moedelijk zal slechts bij
uitzondering een toestel aan alle te
noemen 'kwalen lijdgn, doch wellicht zal
menigeen er nog in kunnen slagen, met
behulp van deze aanwijzingen de pres
taties van zijn toestel hooger op te voe
ren.
Als eerste punt noemen wc dan:
A. Handgevoeligheid. Deze kan alleen
voorkomen worden door gebruik te
maken van een metalen frontplaatje of
— wat op hetzelfde neerkomt — een
metalen plaatje achter de frontplaat, op
de plaats waar zich de terugkoppelcondensator bevindt. Het moet een flink
stuk groot er zijn dan de condensator
zelf, dus b.v. minstens 10 X 10 cm, en
vanzelfsprekend met aarde verbonden.
Het behoeft niet dik te zijn, latoenkoper,
blik, staniool en bladtin, alles is ge
schikt.
De as van de condensator mag niet in
verbinding staan met de draaibare
platen, anders is de afscherming nog
niet volkomen. Men heeft dus een exem
plaar noodig met geïsoleerde as, een as
uit isolatiemateriaal of desnoods met
een isoleerend koppelstuk en verlengasje. Wanneer men losse afstemcondensatoren gebruikt, dan gelden hiervoor
dezelfde regels, voor zoover het de af
scherming betreft. Zooals bekend komen
de draaibare platen en tevens dus frame
en as aan aarde. Tweevoudige con
densatoren zijn over het algemeen zoodar>.;g afgeschennd. da4 geen handgevoeligheid te duchten valt.
B. „Stugge” terugkoppeling, doode gang,
blinde plekken, krijschen, aanhoudend
genereeren, niet-genereeren, gedeelte
lijk genereeren. Deze opsomming be
wijst op zichzelf reeds, dat de terugkop
peling een punt is. waar men heel wat
last mee kan ondervinden. Bij voorbaat
nemen wij aan, dat de juiste schakeling
gevolgd is; voornamelijk betreft dit het
condensalortje van de plaat van de
detector naar aarde, dit moet absoluut
via de schakelaar loopen en zoo op k.g.
van aarde losgemaakt worden. Voorts
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bij de bouw
van toestellen
met een k.g. bereik

dienen de waarden van roost ercondensator en lekweerstand aangehouden te
worden.
Stugge terugkoppeling gaat samen met
z.g. doode gang Bij het indraaien van
de terugkoppeling zet het genereeren
plotseling met een harden klap in. Om
het weer te stoppen moet de terugkop
peling dan tot een eindje voorbij het
punt waar het genereeren begon terug
gedraaid worden. Een instelling „op het
randje”, die de grootste gevoeligheid
oplevert, is zoo niet mogelijk. De oor
zaak ligt in de instelling van de detec
tor en wel — als dit een triode is —
in. een te hooge plaat spanning. De
anodevoedingsweerstand dient dan dus
vergroot te worden. Als men hiermee te
ver gaat, dan kan het voorkomen, dat
boven in het bereik, dus met ingedraai
de afstem condensator, de detector ge
heel niet meer wil genereeren.
De mogelijkheid beslaat naluurlijk ook,
dat de lamp zelf ongeschikt is, of dat
nog een andere fout aanwezig is, die
straks besproken wordt.
Bij een schermrooster- of penthodedeteclor is het de schermroosterspanning, die groote invloed heeft op de
werking van de terugkoppeling. Hier
geldt hetzelfde als bij de triode. vergrooting van de voedingsweerstand, in
dit geval dan die voor het schermroos
ter. Belangrijk is ook de aanwezigheid
van een goede niet-inductieve ontkoppelcondensator (0.1 mfd) bij de lampvoet van het schermrooster naar het
aardpunt van de detectorkring. Dikwijls
kan men met de verlaging van de span
ning niet ver genoeg gaan, omdat de
detector dan niet meer in staat is, de
eindlamp vol te sturen, speciaal wan
neer dat een niet al te gevoelig type is.
In dat gevaL zou een trap l.f. versterking
tusschengevoegd moeten worden. Er is
nog een andere remedie om de terug
koppeling soepeler te maken zonder de
spanning al te veel te verlagen, die
bruikbaar is bij indirect verhitte buizerj,
zoowel trioden als penthoden. Men geeft
de lamp dan een kleine neg. roosterspanning met behulp van een kathodeweerstand. De lekweerstand blijft dus
aan aarde verbonden. Parallel aan de
kathodeweerstand moet een condensa
tor verbonden worden, 0.1 mfd is ge
schikt. Bovendien kan er nog een
„electroliet” over geschakeld worden,
doch beslist noodig is het niet. Men be
paalt de waarde van de weerstand
proefondervindelijk, te beginnen met
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b.v. 50 Ohm. Een te groole waarde is
ongewenscht, daar het middel dan erger
wordt dan de kwaal, d.w.z. de gevoe
ligheid lijdt er dan weer onder en ook
kan vervorming optreden. Men bereikt
in feite hetzelfde als wanneer men bij
acculampen de lekweerstand aan een
potentiometer over de gloeidraad ver
bindt.
Het is wel eens gebruikelijk, de plaat(top)leiding van een schermrooster- of
penthodedetector af te schermen; zulks
is in dit geval ongewenscht. Afscher
ming van de plaatleiding van de h.f.
versterker is evenmin aan te bevelen,
tenzij een kabeltje met zeer geringe
capaciteit wordt toegepast.
Een zeer onaangenaam verschijnsel is
nog het „randgehuil”, een fluitend of
gillend geluid, dat optreedt bij de
instelling op het „randje”, speciaal
bij ontvangers met een l.f.transformator.
Een afdoend middel is de toepassing
van weerstandskoppeling, doch dit is
meestal niet zonder meer mogelijk. Het
schijnt echter, dat de z.g. stroomlooze
schakeling van de transformator reeds
zeer veel baat levert.
„Blinde plekken” in het afstembereik
zijn die plekken, waar genereeren plot
seling niet meer mogelijk is, terwijl bij
verder of minder ver ingedraaide afstemcondensatoren de terugkoppeling •
vrij normaal werkt. De oorzaak is te
vinden in ongeschiktheid van de h.f.
smoorspoel in de plaatkring van de
detector. Vervanging is dan geboden.
Min of meer ten koste van de geluid
sterkte kan men deze smoorspoel ook
vervangen door een weerstand van
10.000 a 15.000 Ohm. Achter een triodedetector toegepast is het verlies aan
versterking het grootst.
„Kryschen” treedt op bij veel te sterke
terugkoppeling, dus bij te ver indraaien
van de terugkoppelcondensator. Het is
een normaal verschijnsel, zoolang er een
belangrijke afstand ligt tusschen het
punt waar het normale genereeren inzet
en het punt waar het krijschen begint.
„Aanhoudend genereeren” wijst op een
te groote nulcapaciteit van de terugkopelcondensator. Dit is een fout, die
vaker voorkomt dan men zou denken.
Het gebeurt n.1. nogal eens, dat een of
meer draaibare platen t.o.v. de as gaaii
verdraaien en het is begrijpelijk, dat er
dan geen instelling meer mogelijk is,
waarbij alle draaibare platen buiten
de vaste gedraaid zijn. Bij z.g. pertinaxcondensatoren is dit euvel van buitenaf
uiterst moeilijk waar te nemen. Men
kan zich omtrent het al of niet bestaan
van deze oorzaak zekerheid verschaffen

door een der aansluitingen van de
terugkoppelcondensator even los te ne
men; de detector mag dan niet meer
genereeren. Buiten de condensator om
kan ook nog capaciteit bestaan, n.1.
wanneer de beide aansluitdraden over
eenige afstand tegen elkaar aan liggen
of in elkaar gedraaid zijn.
In het geheel niet genereeren
wijst op een schakelfout, een defect on
derdeel (roostercond., terugkoppelcon
densator), veel te lage spanning, onge
schikte (oude) buis of geheel verkeerde,
misschien kortgesloten, h.f. smoorspoel.
Verder kan de oorzaak nog liggen in
overgangsweerstand in de bedrading
van de detectorkring, de aardverbinding
tuschen de draaibare platen van de afstemcondensator en de spoel en golfbereikschakelaar inbegrepen en tenslotte
in de schakelaar zelf.
„Gedeeltelijk genereeren”, d.w.z. nor
male werking over het grootste deel
van het bereik, doch niet in het boven
ste deel (met ingedraaide platen van de
afstemcondensator) vindt meestal zijn
oorzaak in een aftandsche lamp, een
lamp met beslist onvoldoende steilheidscijfer of met te laag ingestelde
spanning.
C. Microfonischc verschijnselen noemt
men die, welke onstaan door terugwer
king van de geluidstrillingen op het
toestel. Zij zullen dus vooral ontstaan,
wanneer de luidspreker samen met het
toestel in een klein kastje gebouwd is.
De terugwerking vindt voornamelijk
plaats op de afstemcondensator, waar
van de platen in trilling geraken, en op
de detectorbuis, waarvan de inwendige
deelen t.o.v. elkaar gaan trillen. In bei
de gevalen is het gevolg: een aanzwel
lende. zeer sterke gil- of loei'oon. die
vooral optreedt bij heel critische instel
ling. Het is vaak niet zoo heel eenvou
dig om dit verschijnsel geheel weg te
werken. De beste middelen zijn nog:
Het toestel op rubber opstellen en ner
gens de kast laten raken en — als er
terugwerking op de detector is — de
buis in dempende stof inpakken of in
het uiterste geval vervangen.
D. Modulatiebrom. Bij afstemming op
een k.g. station kan een bromtoon op
treden. Zelfs is dit wel reeds het geval,
wanneer de detector genereert. Een
gebruikelijk middel hiertegen is: z.g.
ratelcondensatoren over de hoogspanningswikkeling van de voedingstransformator. Op kortegolf is dit niet altijd
voldoende. Als extra maatregel kan men
dan nog een gelijksoortig condensatortje
^dus ong. 0.01 mfd.) verbinden tusschen
eén der glöeidraadaahsluitingen van de
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detector en aarde, tusschen één der
gloeidraadaansluitingen van de gelijkrichter en aarde, tusschen één der gloei
draadaansluitingen van de detector en
aarde, of tuschen één der nelpolen en
aarde.
E. Ongevoeligheid. Pas wanneer de de
tector geheel naar behooren werkt, kan
men de gevoeligheid juist beoordeelen,
waarbij men echter niet overhaast te
werk moet gaan, daar soms dagenlang
de k.g. ontvangst uiterst schamel kan
zijn, terwijl, dan plotseling een omme
keer in de condities komt en het eene
station na het andere er uitrolt. De
werking van de h.f. buis kan echter te
wenschen overlaten én voor zoover dit
niet aan de buis zelf of aan de instel
ling daarvan ligt, kan hierin verbetering
worden gebracht. Zoo is daar op de eer
ste plaats een goede ontkoppeling van
de verschillende electroden noodig. Op
de juiste uitvoering daarvan komt het
hier ten zeerste aan. Speciaal in toe
stellen, die zijn uitgevoerd met een z.g.
combinatieblok, d.i. een condensatorblok, gewoonlijk achter in het toestel
geplaatst, waar de verschillende verbin
dingen heengevoerd worden, is de toe
stand verre van ideaal. Dit blok kan
wel in gebruik blijven, doch dan dienen
direct aan de lampvoet twee goede kokercondensatortjes van 0.01 a 0.02 mfd.
verbonden te worden en wel een tus
schen schermrooster en kathode en de
ander van kathode naar de aardzijde
van de antenneafstemcondensator. Deze
maatregel kan men altijd nemen, wan-

neer men de bestaande toestand niet
vertrouwt.
Bij eenknopsafstemming is een goede
gelijkloop tusschen antenne- en detectorkring een eerste vereischte in ver
band met de gevoeligheid. Aangenomen
dat de afstemcondensator in dit opzicht
betrouwbaar is, blijft de zelfinductie
over, die ongelijkheid kan vei oorzaken.
Voor ontvangst van een bereik van ±
15—50 m met normale afstemcondensatoren, is de vereischte zelfinductie
zéér gering (± 1.5 micro H. tegen 160 a
200 micro H. voor middengolf) en de
bedrading in de afslemkringen gaat er
een niet te verwaarloozen deel van uit
maken. Tot die bedrading behooren ook
de verbindingen naar de schakelaar.
Het is zaak, de lengte van de verbindingsdraden in beide kringen zoo goed
mogelijk gelijk te makèn. Dit bereikt
men het gemakkelijkst door aan elke
zijde van de afstemcondensator een
spoel te plaatsen en de schakelaar in
het midden onder de condensator aan te
brengen. Elke afstemkring dient men
ook werkelijk als een kring te be
schouwen en uit te voeren. Zulk een
kring loopt aldus: vaste platen afstem cond. - spoel - schakelaar - draaibare
platen (aardzijde) en afstemcond. In elk
zoo n kring gaat een stroom rond en
deze stroom moet zoo weinig mogelijk
. weerstand ondervinden. Dit komt dus
neer op een logisch uitgevoerde bedra
ding met betrouwbare lasch- en verbin
dingspunten. Het is dus b.v. zeer ongewenscht, dat het chassis of de bodem
plaat een deel van die verbinding
vormt, omdat er dan tweemaal een
overgangsweerstand aanwezig is.
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Op signaal getest
eljlct voor precisie!
Coniröle en ijklng van AMROH precisie*
onderdeden op door hei bedrafsleboraiorlum ontwikkelde test-apparatuur

Als

straks weer yölop geleverd zal worden, dan
kunt U er staat op maken dat AMROH-artikelén
net als vroeger een kwaliteitsgraad zullen bezitten,
slechts weggelegd voor geselecteerde producten
van een modern, wetenschappelijk en met ambitiè
geleid bedrijf ^ Herzien in het licht van recente
ervaringen, uitgaande van nieuwe grondstoffen en
getest op ingenieuze apparaten, zullen AMROH
precisie-onderdeélen dan in nog sterker mate Uw
keuze wettigen *■» Wacht op den dag dat deze
AMROH artikelen verkrijgbaar zullen zijn
Het
zal een grootsche dag zijn - Voor ons, voor U
en voor Uw bouwplannen!
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waarop gebouwd kan worden

TT7EDEROPBOUW, met den dag wordt het duidelijker,
” Is heel iets anders dan zich verliepen in de glorie der
gezamenlijk bevochten overwinning. Zonder staag werken
geen welverdiende vrede op deze met puinhoopen en 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
mensebelijk geluk • ••
Wat ons zelf betreft, gedrongen door barre noodzaak en ge«
vaar, leerden wij veel in deze zes jaren van nimmer ver,
rakende arbeid. Ook nu .rosten wij niet, maar werken rwerken 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, mar
kante vindingen, de bekwaamheden en vakkennis, waartegen
de technische kracht onzer vijanden niet opgewassen bleek.
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