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VOOR WOORD

Hoewel dit boekje voornamelijk werd geschreven voor de beginnen
de radio-amateur, zal ook de wat verder gevorderde amateur er veel
van zijn gading in kunnen vinden.
In de meeste boekjes, voor radio-amateurs geschreven, worden de
theoretische en praktische grondslagen van de radiotechniek nogal
stiefmoederlijk behandeld. Voor een vruchtbare beoefening van „de
radio” als liefhebberij is echter enige kennis hiervan onontbeerlijk. Zo
zal in dit werkje ook wat meer aandacht worden besteed aan de
theoretische grondbeginselen van de radio-techniek en aan de prak
tische uitvoeringsvorm van veel gebruikte radio-onderdelen. Voort
bouwende op deze ondergrond worden enkele ontwerpen uitgevoerd.
Het ligt in de bedoeling een tweede deeltje te laten volgen, waarin
meer praktische toepassingen worden behandeld en o.a. dieper wordt
ingegaan op het zelfmaken van enkele onderdelen.

Ook was het in de meeste boeken over dit onderwerp tot nog toe
gebruikelijk, bij de bespreking van de eerste te bouwen apparaten
uit te gaan van onderdelen („lampen” e.d.) uit de begintijd van de
radio. Doelbewust is — zij het na enige aarzeling — van dit pad
afgeweken. Wel wordt hier en daar aangestipt hoe de historische
ontwikkeling zich heeft voltrokken, maar de ontwerpen die aan de
hand van dit boekje kunnen worden vervaardigd zijn steeds opgezet
met moderne onderdelen en buizen. De tijden zijn nu eenmaal ver
anderd; het is niet meer verantwoord om de beginnende radio
amateur voor „historische” onderdelen zoals een laagfrequent koppeltransformator of een A410 op strooptocht te moeten sturen langs
tweedehandswinkels of het Waterlooplein!
Moge dit werkje er toe bijdragen velen in kontakt te brengen
met deze fascinerende liefhebberij.
Gaarne houdt de auteur zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen.
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HOOFDSTUK I

Waarin de auteur wat vertelt van zijn eigen ervaringen en nog een
paar vermanende woorden laat horen.

De schrijver herinnert zich nog als de dag van gisteren hoe hij op
acht-jarige leeftijd onweerstaanbaar werd aangetrokken door een ver
haaltje over ,,radio” in een jeugdkrantje. De beschrijving van de
zelfbouw van een zogenaamde kristalontvanger had hem te pakken!
Na een haast oneindig geknoei en gepruts met draadjes, schroefjes,
telefoons en nog meer van die onbegrijpelijke zaken kwam een jaar
later in een sigarenkistje het wonderwerk tot stand. Weliswaar was
het geluid nog erg zwak en werden twee omroepstations tegelijk
op de koptelefoon ontvangen, doch dit was geen reden om de vreugde
te temperen. Het was de voldoening over het zelfgemaakte produkt,
het bereiken van een uiteindelijk resultaat na een moeizame arbeid,
een voldoening die groter was dan die hij ooit zou hebben onder
vonden van een kant en klaar gekocht apparaat!
De techniek stond niet stil; na de kristalontvanger kwam het
schamele „éénlampertje” aan de beurt. (Tegenwoordig spreken we
van „buizen” in plaats van lampen). Dit simpele toestelletje, op een
plankje gemonteerd, besloeg met alle daarbijbehorende draden, akku
en batterijen een hele tafel maar dat was nog niets, vergeleken wat
nog zou volgen....
Het feest breidde zich verder uit; er kwamen meer „lampen” bij
en nog meer draden en hulpapparaten en het vreugdevuur was nau
welijks meer te bedwingen. Wéér later kon de koptelefoon vervan
gen worden door een oude hoornluidspreker die ergens bij een tante
op zolder enige jaren ongebruikt had gestaan.
Het was een kostelijk geheel! De hoorn van de luidspreker troonde
boven een gewirwar van draden, waartussen de gloeidraden van de
„helgloeiers” 1) ’s avonds een spookachtig licht verspreidden. Het
apparaat gaf werkelijk nog zóveel geluid, dat als het stil was in de
kamer, meerdere mensen er van konden „genieten”....
Nog verder ging het; de helgloeiers werden vervangen door latere
typen radiobuizen, en toen de eerste buizen voor wisselstroomvoeding ter beschikking kwamen, konden de akkuus en batterijen naar
de rommelzolder verhuizen om vervangen te worden door trans
formatoren en een plaatstroomapparaat.
*) In de meeste radiobuizen bevindt zich een gloeidraad, die bij de
allereerste buizen zoveel licht gaven, dat men er de krant bij kon lezen!
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Ook werd geëxperimenteerd met een zelfgemaakte pick-up (of
„grammofoonopnemer” zoals het in onze taal wordt genoemd), door
middel van elastiekjes en een paar pleisters op de arm van een koffergrammofoon bevestigd. Wel was na een tijdje de ouverture „Dich
ter und Bauer” door de spijker, die als naald werd gebruikt, groten
deels uit de groef geschraapt, maar geluid had het gegeven, en dat
was al heel wat!
Sindsdien is er heel wat geëxperimenteerd en verbeterd, maar het
enthousiasme uit de beginjaren is ook nu nog nauwelijks geluwd.
Er is nog zoveel méér te beleven voor een radio-amateur! Wat
denkt U van zelf opnemen van grammofoonplaten, zelfbouw van een
bandopneemapparaat, televisie of na een afgelegd examen radiozendamateurisme! Voor de zendamateur ligt de hele wereld open,
en vanuit zijn huiskamer voert hij gesprekken met Engeland, Afrika
of Australië. .. .
U zult zich ongetwijfeld afvragen, of dit alles niet ontzettend veel
geld zal gaan kosten. Dit is echter een vraag, die niet direkt met „ja”
of „nee” is te beantwoorden. Elke liefhebberij kan namelijk duur
zijn; het ligt er maar net aan, wat men er voor uit wil geven. Wat
denkt U in dit verband van postzegelverzamelen, timmeren of fotogra
feren? Kan de amateurfotograaf met zijn eenvoudige boxcamera niet
soms nog meer plezier beleven van zijn liefhebberij dan de eigenaar
van de dure Leica? En kan niet het verzorgen van enkele fleurige
bloemen op een balkon van een bovenhuis evenveel vreugde geven
als het zelf aanleggen en onderhouden van een grote bloementuin?
Erg belangrijk bij het houden van een liefhebberij is een voldoende
mate van zelfbeperking. Nooit mag het zóver komen, dat te kort
wordt gedaan aan gezin, studie of wat dan ook, zowel financieel als
wat betreft de er aan bestede tijd. De radioliefhebberij kan veel
geld gaan kosten, doch ook met geringe kosten en eenvoudige mid
delen kan heel veel bereikt worden, en deze bezwaren hoeven dan
ook niet te zwaar te wegen.
In dit boekje wordt in opeenvolgende stappen steeds dieper inge
gaan op enkele belangrijke onderwerpen van de radiotechniek, en
steeds zodra voldoende kennis van een deel mag worden veronder
steld, wordt een toepassing gegeven. Ook wordt er zoveel mogelijk
rekening mee gehouden, dat de ontwerpen op elkaar aansluiten, dat
een ontwerp kan worden uitgebreid tot een volgend, meer geper
fectioneerd ontwerp, door bijplaatsen van enige onderdelen.
Om teleurstellingen te voorkomen, is het beslist aan te raden, om
steeds nieuwe onderdelen te kopen. Natuurlijk zou men ook de
onderdelen, nodig voor de bouw van een apparaat, uit een tweedehandswinkel kunnen betrekken. Er is op deze manier heus nog wel
eens iets goeds en goedkoops te krijgen, het is alleen aan de meeste
onderdelen van buitenaf niet te zien, of zij wel in goede staat zijn.
Men heeft in een winkel nooit voldoende gelegenheid om het onder
deel op zijn deugdelijkheid te beproeven, en men koopt dus „een kat
12

in de zak”! Een onderdeel echter, dat U zelf al eens heeft gebruikt,
en waarvan U overtuigd bent, dat het nog goed is, kunt U natuurlijk
zonder bezwaar opnieuw gebruiken.
Wellicht zijn er onder U, die het weinig bemoedigend vinden, dat
dit boek, na de inleiding, direkt begint met een aantal min of meer
theoretische hoofdstukken. Voor iemand, die na zijn schooltijd niet
meer gewend is aan studie, is het misschien minder aantrekkelijk, om,
voordat hij in staat wordt geacht, zélf iets te maken, eerst een rijste
brijberg van theoretische problemen door te moeten worstelen. Deze
bezwaren zijn echter heus niet zo groot als het misschien zal lijken
als U de eerste hoofdstukken doorbladert; de in dit boekje behan
delde theorie is zeker niet moeilijk en kan in enkele weken worden
doorgewerkt. Met klem wijzen we er echter op, dat het beslist nutte
loos is, met experimenteren te beginnen, vóór men de desbetreffende
hoofdstukken goed op zich heeft laten inwerken. Ook moet men zich
aanwennen, niet eerder aan een volgend hoofdstuk te beginnen, voor
men het voorgaande voor honderd procent heeft begrepen. Na deze
theoretische voorbereiding zult U zelfstandig kunnen denken, U
zult zelf in staat zijn, na te gaan, waarom een bepaald onderdeel
werd toegepast; U zult met succes kleine wijzigingen in Uw apparaat
kunnen aanbrengen of zelfs een geheel nieuw ontwerp maken!
Welnu, na al deze eerste aanwijzingen en vermanende woorden
gaan we vol frisse moed beginnen met de bespreking van enkele
grondslagen van de theorie, die wij in het vervolg steeds nodig zullen
hebben.

HOOFDSTUK 2
Waarin we kennis maken met het elektron en de Wet van Ohm.

De radiotechniek wordt beheerst door vele wetten van de elektri
citeit. Wij zijn in ons dagelijks leven zó gewend geraakt aan het
idee, dat energie door een metalen draad kan worden getranspor
teerd en dat wij onze kamer in een zee van licht kunnen toveren
door het simpele omdraaien van een schakelaar, dat wij ons nauwe
lijks meer realiseren, welk een groot wonder wij daarmee eigenlijk
in het werk stellen!
Reeds vijf of zes eeuwen voor onze jaartelling had de Griek Thales
al iets van de aard van de elektriciteit ontdekt. Hij had een stuk
barnsteen („elektron”) gewreven met een stuk stof en gemerkt, dat
het barnsteen daarna in staat bleek lichte voorwerpen aan te trekken.
Een dergelijke eenvoudige proef kennen wij allen zelf ook! Als wij
met een (liefst ebonieten) haarkam op een droge winterdag onze
haren kammen, dan blijkt de kam soms zó sterk elektrisch te zijn
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„opgeladen”, dat kleine vonkjes kunnen overspringen naar onze
vinger, als we die op enkele millimeters afstand van de tanden van
de kam houden. Ook hier kunnen wij gemakkelijk zien dat kleine
papiersnippers door de opgeladen kam kunnen worden aangetrok
ken. Na enige tijd blijkt het verschijnsel echter sterk verminderd te
zijn of zelfs geheel verdwenen; de elektrische „lading” blijkt op de
een of andere manier te zijn „weggelekt”.
Vele eeuwen zijn er sinds Thales voorbij gegaan. Vele eigenschap
pen van de elektriciteit waren intussen wel ontdekt, maar het is nog
slechts minder dan een eeuw geleden, dat men iets meer over de
oorzaak ervan kon zeggen. Wél had men al in de zeventiende eeuw
ontdekt, dat er twee verschillende ,,soorten” elektriciteit bestonden.
Men had een licht voorwerp (bijvoorbeeld een vlierpitbolletje) aan
een dunne zijden draad opgehangen, aangeraakt met een glazen
staaf, die van te voren met een zijden lap was gewreven. Nu bleek
het bolletje door de staaf te worden aangetrokken, maar als het de
staaf éénmaal had aangeraakt werd het met grote felheid weer af
gestoten. Bracht men nu echter een stuk hars, met een kattenvel ge
wreven, in de buurt, dan bleek het bolletje hierdoor juist te worden
aangetrokken.
Blijkbaar had men hier te maken met twee verschillende, aan
elkaar tegengestelde elektrische krachtwerkingen! De glazen staaf
had blijkbaar tijdens de aanraking met het bolletje een deel van zijn
„glas-elektriciteit” overgedragen.
Het bolletje werd daarna door diezelfde elektriciteit afgestoten,
maar juist aangetrokken door de eraan tegengestelde „hars-elektriciteit”.
Dus: tegengestelde elektrische ladingen trekken elkaar aan, gelijke
soorten elektriciteit daarentegen stoten elkaar af.
In de wiskunde is het gebruikelijk, twee tegengestelde toestanden
aan te geven met „positief” (+) en „negatief” (—). Deze benaming
leende zich vanzelfsprekend ook voor deze twee toestanden. Het was
schijnbaar willekeurig wélke soort men nu positief en welke negatief
zou gaan noemen men heeft dan ook maar een keuze gedaan. Zo
werd de „glas-elektriciteit” positief genoemd, de andere negatief.
Uit verschillende proeven was dus al gebleken, dat de elektrische
lading zich ook kon verplaatsen van het ene voorwerp naar het
andere.
Nét als water zich slechts in één richting vrij kan verplaatsen
(van hoog naar laag), werd aangenomen, dat dit bij het elektrische
ladingtransport ook het geval zou zijn. Het was alleen bij de elek
trische stroom niet zo eenvoudig om de stroomrichting vast te stel
len als bij water. Men was dus genoodzaakt om maar wat aan te
nemen en stelde vast, dat de elektriciteit steeds zou stromen van het
positief geladen voorwerp naar het negatief geladen voorwerp (van
+ naar —). Ook tegenwoordig nemen wij vrij algemeen nog deze
stroomrichting aan.
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Later zou duidelijk worden, dat elke stof onder andere is opge
bouwd uit 4“ en — geladen deeltjes. Het verplaatsen van deze deel
tjes, zgn. ladingdragers was dan ook meteen verantwoordelijk voor
het transport van de elektriciteit. Het heeft echter nog tot het laatste
decennium van de vorige eeuw moeten duren, voor men deze lading
dragers ook werkelijk heeft kunnen aantonen. En hierbij bleek dat
het steeds de — ladingdragers waren die verantwoordelijk waren
voor de elektrische stroom. Het was de Engelse natuurkundige
Johnstone Stoney, die ontdekte, dat een negatief geladen deeltje het
ladingstransport verzorgde. Hij doopte dit deeltje met de naam „elek
tron”, het Griekse woord voor barnsteen, waarmee de eerste proeven
met elektriciteit waren gedaan. De positieve ladingen bleken zó vast
verbonden te zijn aan de stof, dat zij geen deel hadden aan het elek
trische ladingstransport.
Zowel het positief als het negatief geladen zijn van een voorwerp
kon nu worden verklaard na de ontdekking van het elektron.
Neem maar eens aan, dat in een bepaald voorwerp zowel posi
tieve als negatieve ladingen aanwezig zijn, en wel van beide even
veel (fig. 1 a). In dit geval heffen de ladingen eikaars werk op; het
voorwerp reageert, van buitenaf gezien, elektrisch neutraal. Vindt er
echter een toevoer van negatieve ladingdragers plaats naar het voor-

fig. 1

CB ® @
abc

werp, dan zal er een overschot van negatieve elektriciteit ontstaan;
het voorwerp is negatief geladen (fig. 1 b). Worden echter nega
tieve ladingen afgevoerd van het neutrale voorwerp, dan zullen de
positieve ladingen er in achtergebleven, niet meer alle worden ge
neutraliseerd door een evengroot aantal negatieve ladingen; het
voorwerp is positief (fig. 1 c).
Het komt er dus op neer, dat een positief geladen voorwerp een
tekort aan negatieve elektronenladingen bezit, een negatief geladen
voorwerp heeft een overschot aan elektronen!
Nu zien wij meteen in dat de destijds gemaakte keuze van de
stroomrichting eigenlijk niet juist is geweest. Het ligt zo voor de
hand, om juist een overschot van iets als positief te bestempelen en
een tekort als negatief en niet andersom! Het zou eigenlijk beter ge
weest zijn, als men de „hars-elektriciteit” (en dus, zoals later zou
blijken, ook de lading van het elektron) positief had genoemd in
plaats van negatief. De oude gedachtengang is echter reeds zolang
ingeburgerd dat het vrijwel onmogelijk is het nog te veranderen.
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We hebben dus twee dingen naast elkaar: Volgens de oude wet
zeggen we, dat de elektrische stroom loopt van
naar —, hebben
we het nu echter over de elektronenstroom, dan bedoelen we dat
die juist gericht is van min naar plust Deze tegenstelling blijkt ech
ter in de praktijk geen grote moeilijkheden op te leveren, als men
zich er maar steeds consequent aan houdt.
Het is niet verwonderlijk, dat de ontdekking van het elektron zo
lang op zich heeft laten wachten. Het deeltje is namelijk onvoorstel
baar klein en licht\ Een vingerhoed van één kubieke centimeter
inhoud zou bijvoorbeeld een aantal elektronen kunnen bevatten dat
wij slechts kunnen schrijven als een 3 met 40 nullen erachter!
Zo’n klein elektron draagt ook slechts een heel kleine hoeveelheid
elektrische lading met zich mee. Dat het elektrische energietransport
toch nog zó groot kan zijn, dat er hele fabrieken mee kunnen wor
den bedreven, komt omdat er zo ontzettend veel elektronen tegelijk
in het spel zijn!
Hoe moeten wij ons nu eigenlijk zo’n elektron voorstellen en waar
komt het vandaan? Vele van deze vragen zullen echter wel voor
altijd onbeantwoord blijven. Wel zullen we steeds meer van de
eigenschappen van het elektron leren kennen, maar we zullen er
ons van moeten weerhouden er een duidelijke fysische voorstelling
van te maken. Wij zijn langzamerhand zó diep in de wonderen van
de Schepping doorgedrongen, dat vele eigenschappen van de materie
alleen nog kunnen worden neergelegd in een aantal wiskundige for
muleringen.
Voor enkele van de eenvoudigste eigenschappen kunnen we echter
toch nog wel met een aantal vergelijkende voorstellingen volstaan.
Zo kon de Deense natuurkundige Dr Niels Bohr met zijn — aan
vankelijk nog eenvoudige — „atoommodel” een aantal belangrijke
eigenschappen verklaren.
Hij nam aan, dat een vaste stof was opgebouwd uit een groot
aantal atomen, waarvan de elektronen deel uitmaken.
Zo’n atoom bestaat uit een positief geladen atoomkern, waarom
heen een aantal elektronen min of meer vrij kunnen bewegen. Door
de positieve lading van de kern worden de elektronen aangetrokken
en zwermen er in een soort „schil” omheen. Bij een elektrisch niet
geladen voorwerp is het totale aantal positieve kernladingen in dat
voorwerp even groot als het totale aantal negatieve elektronen
ladingen.
De atoomkernen zijn aan een vaste plaats gebonden, enkele van de
bijbehorende elektronen die zich in de buitenzijde van de elektronenschil bevinden, zien echter soms nog wel eens kans, om zich los te
maken van de aantrekkende kracht van de atoomkern. Zij kunnen
zich dan als een „vrije elektron” op enige afstand van de kern ver
wijderen en laten dan in het atoom een positief ladingoverschot ach
ter. Een vrij elektron van een naburig atoom kan dan op zijn beurt
deze vrijgekomen plaats in de elektronenschil wel weer innemen. Zo
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kunnen er dus meerdere elektronen „een plaats opschuiven”. U her
innert zich misschien nog wel het spelletje met de tinnen soldaatjes,
die allen omvielen als men de eerste een duwtje gaf. Zo moeten wij
dan ook ongeveer het elektrische ladingstransport voorstellen; de
elektronen lopen dus niet door de gehele lengte van de stroomvoerende draad heen; ze verplaatsen zich maar over een betrekkelijk
geringe afstand waarbij zij a.h.w. hun werking aan elkander doorgeven.
Dit ladingstransport gaat echter wel zeer snel in zijn werk. De snel
heid is ongeveer 300.000 kilometer per sekonde! Dit wil zeggen dat
in één sekonde de elektrische stroom een afstand zou kunnen over
bruggen, overeenkomende met acht maal de aardomtrek}
Steeds zal dus zo’n elektronenstroom gaan lopen van de
plaats met een teveel aan elek
tronen naar de plaats waar een
tekort heerst. Wij kunnen dit
heel goed vergelijken met het
stromen van water (fig. 2 a en
wat er stroom
a.
b). Zolang er geen verbinding
is tussen de twee vaten, is er
niet de minste reden waarom
het water zou gaan stromen; de
Z+ + \
vaten zijn van elkaar geïsoleerd.
4Nu brengen wij een leiding aan
van het ene vat naar het an
4- _+ “
dere. Onmiddellijk zal het water
NT + V - - - +
van het vat met de hoogste wa
terstand naar het andere vat
gaan stromen.
Nu kan de sterkte van de
elektrische stroom
b.
stroming nog groot of klein
fig. 2
zijn. Als definitie van de
„stroomsterkte” kunnen wij hier geven het aantal liters water dat
per sekonde door de verbindingsleiding gaat. Net zo kunnen we zeggen dat het aantal elektronen dat per sekonde door een draad loopt,
de maat is voor de elektrische stroomsterkte.
In het geval van de waterstroming drukten we de stroomsterkte uit
in een aantal „liters per sekonde”. Ook de elektrische stroomsterkte
wordt uitgedrukt in een getal. De eenheid van stroomsterkte heeft
men de Ampère genoemd, naar de grote Franse natuurkundige, die
van 1776 tot 1836 leefde. Zo kan men bijvoorbeeld zeggen, dat er
door een bepaalde draad „een stroom loopt” van 2 Ampère (2 A).
Als wij thuis een straalkacheltje op het lichtnet aansluiten, dan zal er
door de verwarmingsspiraal een stroom gaan lopen van bijvoorbeeld
4 A. En door het snoer van een op het zelfde stopkontakt aangesloten
strijkbout, zal een stroom kunnen lopen van 2 A. Samen nemen
zij dan 6 A. uit het net op.
17
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Nemen wij in het voorbeeld met de watervaten een dikke verbindingsleiding tussen de twee vaten, dan zal het maar kórt duren
tot het gehele watertransport heeft plaats gehad; dus de stroomsterkte is groot. Nemen wij daarentegen een dunne leiding, dan zal
er per sekonde minder water door de leiding gaan; de stroomsterkte
is geringer dan in het eerste geval. Wij kunnen dan ook zeggen
dat de leiding meer „weerstand” biedt aan de waterstroom.
Zo zal ook bij elektriciteit de stroomsterkte afhangen van de weer
stand in de stroomgeleider. Een lange, dunne draad heeft meer weer
stand dan een korte, dikke draad. De weerstand hangt echter ook af
van het materiaal. Zo zal een koperdraad de stroom beter geleiden
dan een even dikke en lange zijden draad, een zilverdraad weer beter
dan de koperdraad. In koper zijn de elektronen namelijk „beweeglijker” dan in zijde, en dus kan de elektronenstroom gemakkelijker
plaats vinden. Een materiaal met een lage weerstand noemt men een
goede geleider, een met een zeer hoge weerstand een isolator. Ook
de grootte van de elektrische weerstand van een geleider wordt uitge
drukt in een getal en wordt gegeven in een aantal Ohms (genoemd
naar de Duitse natuurkundige Ohm, 1787 tot 1854). Zo zal de weer
stand van de spiraal van een straalkacheltje kunnen zijn 60 Ohms
(vaak aangeduid met de Griekse letter Omega: S2).
Denken wij ons nu eens in, dat wij een grote hoeveelheid elektri
citeit van de ene plaats naar de andere willen transporteren via een
geleider. We hebben al gezien dat dit transport gemakkelijker ge
schiedt als wij een korte, dikke draad nemen, dus een geleider met
een kleine weerstand. (Denk maar steeds even terug aan de verge
lijking met de watervaten). Oók echter zal de stroomsterkte groter
worden als wij het „drukverschil” tussen het begin en het einde van
de geleider groter maken (een groter hoogteverschil tussen de water
spiegels in de beide vaten). Dit „drukverschil” is het verschil in aan
tal elektronenladingen per kubieke centimeter aan de beide uit
einden van de geleider.
Ook de grootte van dit drukverschil, in de elektriciteitsleer „poten
tiaalverschil”, „spanningsverschil” of meestal kortweg „spanning” ge
noemd drukken wij uit in een getal. De eenheid van spanning heeft
men genoemd de Volt (naar de Italiaanse professor in de natuurkunde
Volta, 1745 tot 1827).
Nogmaals teruggrijpende naar het voorbeeld van de twee vaten,
kunnen wij ons best voorstellen, dat er tussen twee bepaalde punten
een drukverschil of spanningsverschil kan bestaan, zonder dat er een
stroom van het ene punt naar het andere vloeit. Dit is namelijk het
geval als er geen verbinding is aangebracht tussen die twee vaten.
Zodra wij echter deze verbindingsleiding aanbrengen, zal er een
stroom gaan lopen, waarvan de grootte dus afhankelijk is van de
weerstand van de leiding en van het spanningsverschil tussen de
beide uiteinden.
Het was de natuurkundige Ohm, die het verband kon leggen tussen
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stroom, spanning en weerstand. Dit verband wordt uitgedrukt in zijn
beroemde Wet van Ohm:
,,De stroomsterkte in een elektrische geleider wordt gegeven door
het spanningsverschil aan de uiteinden, gedeeld door de weerstand
van de geleider.”

In een formule geschreven:
E
I
R
Dit kan ook anders geschreven worden:
E = I X R

la)

1b)

of als:
R

E
I

Hierin is:
E = de spanning in Volts
I = de stroom in Ampères
R = de weerstand van de geleider in Ohms

We zullen trachten dit aan de hand van enkele voorbeelden duide
lijk te maken.
Voorbeeld 1: Stel we willen op onze 220 Volt netaansluiting een
straalkachel laten branden. De weerstand van de gloeispiraal is 110
Ohm. Gevraagd wordt de stroom die door de verwarmingsspiraal
loopt.
De stroom (I) is hier de gevraagde grootheid, en dus nemen we
formule la):

220
E
I = R “ 110 = 2 Ampère (2 A.)

Voorbeeld 2: Een 6-Volts auto-akku moet ontladen worden door
een stroom van 1 A. Hoe groot is dan de weerstand, die wij tussen
de klemmen van de akku moeten aansluiten?
Hier wordt gevraagd de weerstand, dus we gebruiken formule 1c)

(ft)
R =Y
— = —
Y = 6 Ohm (H)

Voorbeeld 3: Wij zijn in het bezit van een lamp die normaal be
hoort te branden bij een spanning van 6 V, waarbij hij een stroom
„trekt” van 2 A. Wij hebben echter slechts de beschikking over een
12 Volts akku, waarop we deze lamp willen aansluiten. Hoe moeten
wij dit doen?
19

Wij kunnen de lamp zo niet zonder meer aansluiten, hij zou door
de te hoge spanning van de akku onmiddellijk doorbranden! Wij
moeten een weerstand in de toevoerleiding naar de lamp opnemen.
Dezelfde stroom, die door de lamp vloeit, zal nu eerst door de weer
stand moeten gaan, waarover een spanningsverlies zal optreden. Wij
moeten dit spanningsverlies even groot maken als het teveel aan
spanning van de akku; dus 6 Volt. Het antwoord luidt dus volgens
formule lc):
R

6
“

2

= 3P-

Als wij zo’n ,,schakeling” in een schema willen optekenen, dan
stellen wij de gebruikte onderdelen voor met behulp van bepaalde
symbolen, die door middel van lijnen {de toevoerdraden) met elkaar
zijn verbonden, net als in de echte schakeling, (zie fig. 3)
In zo’n schema tekenen wij meestal het „ideale” geval, waarbij
verondersteld wordt, dat de toevoerdraden geen enkele weerstand
bezitten. Dit is natuurlijk nooit geheel het geval; iedere elektrische
leiding heeft immers wel degelijk een zekere weerstand, in het alge
meen is deze echter wel zeer klein en kan dan worden verwaarloosd
ten opzichte van de rest. Als wij dus in dit voorbeeld een weerstand
van 3S2 nodig hebben, dan zullen wij hiertoe een apart onderdeel, dat
deze bepaalde elektrische weerstand bezit, moeten aanbrengen in de
leidingen.
Dit onderdeel wordt meestal kortweg
een „weerstand” genoemd. In een vol
1 A.
gend hoofdstuk komen wij nog nader
op de konstruktie van dit onderdeel
terug.
In het getekende schema (fig. 3) vin
6V.
weerstond
den wij de weerstand terug als een lang
x
R
12V. gerekt rechthoekje met de aansluitingen
aan de korte zijden. Soms ziet men
voor een weerstand nog wel eens an
lomp L
6V.
dere symbolen gebruikt, zie hiervoor
de lijst van symbolen, tabel V, op blad
zijde 155. Hier zullen wij echter steeds
dit symbool blijven gebruiken.
Ook voor een lamp hebben wij een
fig. 3
eigen teken ingevoerd; een cirkel met
een kruisje erin, terwijl een akku wordt
gesymboliseerd door een aantal korte en lange streepjes boven elkaar. IHet„aantal
’ '
paren streepjes is gelijk aan het aantal „elementen”
of „cellen” waaruit <de akku is opgebouwd (zie hoofdstuk 4). Wij zullen in onze schema’s steeds
—Is aannemen, dat de aansluiting aan het
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lange streepje de positieve pool voorstelt, dit in overeenstemming met
de Nederlandse normalisatievoorschriften.
In het vervolg zullen we steeds meer schema’s van schakelingen
tegenkomen. De dan nieuw gebruikte symbolen zullen dan niet steeds
weer worden besproken; ze zijn alle terug te vinden in tabel V.
De stroomrichting (buiten de spanningsbron om steeds gaande van
4- naar —) kan worden aangegeven met behulp van een pijltje.
In het voorbeeld 3 hebben wij gezien, hoe een hoeveelheid span
ning kan worden „weggewerkt” in een weerstand, die in één der
leidingen is geplaatst. In deze schakeling zeggen wij, dat de weerstand
in serie met de gloeilamp staat. In zo’n serieschakeling kunnen wij
altijd aannemen, dat de stroom in ieder der in serie geschakelde ele
menten even groot is. In de verbindingsleiding tussen de twee water
vaten moet immers ook overal het aantal liters water, dat per sekonde
passeert, gelijk zijn, anders zou er ergens een tekort of een opeen
hoping van water moeten ontstaan, in het laatste geval zelfs zou de
leiding uit elkaar moeten barsten!
Daarom konden wij in voorbeeld 3 dan ook direkt zeggen dat de
stroom in de weerstand gelijk moest zijn aan die van de lamp bij nor
maal branden, dus 2 A.
'l

Ri

Eb

«2

E2

R3

E3

fig. 4

Nu zullen wij nog eens in het alge
meen het geval bekijken, als wij meer
dere weerstanden in serie op een span
ning aansluiten (zie Rn R2, R3 in fig. 4).
De stroom door alle weerstanden is dus
even groot. Wij kunnen dan de span
ning over elke weerstand met behulp
van formule 1b) direkt berekenen:
Et = I X Rp E2 = I X R2 en E3 =
I X R3.
De spanning van de batterij is dan:
Eb = Ei + E2 + E3 = I X (Ri +
R2 + Ra)*

Als wij dit vergelijken met formule 1b) voor één weerstand:
E = I X R, dan zien wij dat voor deze éne weerstand R in de
plaats is gekomen de som (= de optelling) van de waarden van
elk der weerstanden in de serieschakeling. Het lijkt dus net, alsof wij
één grote weerstand, de „substitutieweerstand”, in plaats van de drie
achter elkaar op de batterij hadden aangesloten.
Dus: Ra — Rx + R2

R3

2).
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Bij de serieschakeling
zien we dus dat, over de
uiteinden van de in serie
geschakelde
weerstanden
steeds de totale batterij!
spanning staat. Over elk
f
Eb
Eb R
i
i
van de weerstanden staat
i
echter maar een deel van
E
de totale spanning.
Hiervan maken we ge
b
a
bruik in de zogenaamde
„potentiometerschakeling”.
fig. 5
Met deze schakeling zijn
wij in staat, een spanningsdeling te verkrijgen (zie fig. 5a). Door beide weerstanden loopt een
stroom I. Deze zal gelijk zijn aan de spanning Eb, gedeeld door de
totale weerstand in de keten, dus Rj 4- R2:

1

T

T

I=—.
Ri + R?
Over R2 kunnen wij dus een spanning verwachten van:
E = I X R2 = Eb X

r2
Ri + R-2

Deze potentiometerschakeling wordt veel toegepast in radiotoe
stellen, bijvoorbeeld als sterkteregelaar. Hierbij zijn de weerstanden
Ri en R2 samengevoegd tot één weerstand, die wij ons in het een
voudigste geval kunnen voorstellen als een uitgestrekte weerstandsdraad. Over deze weerstandsdraad zal nu een geleidelijke spanningsdaling optreden. Het punt a wordt nu gevormd door een glijkontakt,
dat op de weerstandsdraad rust. Dit glijkontakt deelt als het ware
de weerstand in twee delen (Rx en R2 in fig. 5a). Door nu het glij
kontakt te verschuiven over de draad kan een kleiner of groter deel
van Et worden „afgetakt”. Hiermee kunnen wij dus kontinu de uitgangsspanning E regelen van nul tot de volle waarde Eb (zie fig. 5b).
Op bladzijde 59 komen wij nog nader terug op de werkelijke
konstruktie van een dergelijke potentiometer.
Nu zullen wij het geval bekijken van een aantal weerstanden die
parallel zijn geschakeld. Hierbij zijn de uiteinden van de weerstanden
met elkaar doorverbonden als in fig. 6 geschetst. Nu hoeven de stro*
men in elk der weerstanden niet gelijk te zijn; hier hebben zij alleen
de spanning (die van de batterij) gemeen.
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Zijn de weerstandswaarden ons bekend, dan kunnen we de stro
men berekenen:

11

_ Eb
—

p ’
K-!

_
~ —

p
IX 2

'■I
Eb

_ Eb

Eb

’2
R1

enz.

p
Ix3

*3

*3
R3

R2

fig. 6

In totaal zal er dus door de batterij een stroom moeten worden
geleverd:
Itot. — 11 + I2 + Ia«
Dit is dus gelijk aan:
Eb
Ebb , Eb
E
Itot. “ Ri + R? + R?
R2
of:
1
Itot. = Eb X
+ r;

(k

+ 4-)

Voor één weerstand zou dit geweest zijn:

Itot.

= = E> x (I)

Deze parallel geschakelde weerstanden zou men dus vervangen
kunnen denken door één weerstand Rp, de substitutieweerstand, die
bepaald wordt door:

JL____ 1
1
1
Ro ~ R, + R2 + R3

3)

Dit nog eenmaal samengevat: Bij een parallelschakeling van een
aantal weerstanden is de spanning op elk der weerstanden even groot.
De omgekeerde waarde van de totale weerstand (vervangingsweer23

stand of substitutieweerstand) is gelijk aan de som van de omge
keerde waarden van elk der weerstanden.

Voorbeeld 4: Een weerstand van 2 O wordt parallelgeschakeld met
drie weerstanden van respectievelijk 12, 24, en 8 £2. Hoeveel stroom
nemen zij samen op uit een batterij met een spanning van 12 Volt?
Eerst zullen wij de substitutieweerstand van de vier parallelgeschakelde weerstanden berekenen. Deze volgt uit:
1
1
1
1
1
1 + 2 + 12 + 3
R8 “ 2 + 12 + 24 + 8 “
24

Rs is dan

3_
4

S2

3

De stroom uit de batterij opgenomen is:
12

E

1 “R8

9 A.

R- “ ±
3

Voorbeeld 5: Hierbij is een kombinatie van parallel- en serieschakeling gegeven (fig. 7a). Gevraagd wordt de spanning Ex over de
parallel geschakelde weerstanden R2 en R3.
«1

1
120A

R1

Eb’100
Volt

i
l
I
I
I
l
I

n

r2

2on

R4

R3
80 n E|

R1

I
I
1
l
I
I
I

i-t’1

Rs

El

r4

140

T
l4(-l1}

b

Q

fig. 7
24

I

I

I

Deze schakeling doet ons denken aan die uit fig. 4. Alleen is hier
de middelste weerstand gevormd door een parallelschakeling van
twee weerstanden. We zullen dus eerst de substitutiewaarden hier
voor moeten bepalen. Deze volgt uit:
1

k

1
R2

+

1

1
20

TA

r3

"t”

1
80

QA

80
Rp is dus y = 16 -Q
Als we deze weerstand in plaats van R2 en R3 zetten, dan hebben
we de schakeling vereenvoudigd tot die in fig. 7b.
Nu kunnen we de substitutieweerstand berekenen voor de drie
weerstanden R1? Ra en R, in serie; deze is dan gelijk aan:
120 + 16 + 14 S2 = 15012
Er zal dus door de batterij een stroom I moeten worden geleverd
die volgens formule la) gelijk is aan

100

11 “ 150

<A.

Dan zal de gevraagde spanning Ex zijn volgens formule 1b):
2
2
Ej = Ix X Rs = y v 16 = 10y Volt

Wij zien dus, dat we zo’n ingewikkelde schakeling eerst zover
h achten te vereenvoudigen tot wij er de bekende wetten op los kun
nen laten. Van die vereenvoudigde vorm uitgaande kunnen wij dan
vaak weer grootheden bepalen die in de oorspronkelijke schakeling
voorkwamen.
Zo kunnen we nu, na de voorgestelde vereenvoudiging in voor
beeld 5, óók nog de vraag beantwoorden hoe groot de stromen zul
len zijn door de weerstanden R2 en R3. Deze weerstanden staan
parallel, dus de spanning over beide weerstanden is gelijk, en wel
gelijk aan de zojuist berekende waarde van Et
2

E,
Dan is: I2 = yen

10~3 __
20 “

Aa.

10~i _ 4 a.
80

“

Als controle moet gelden, dat Ix = I2 + I3, dus:
v
8
2
10
2 A
11 - 15 + 15 “ 15 - 3 ADit klopt gelukkig met de waarde die wij al gevonden hadden!
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Het zal nog wel eens voorkomen, dat men zelf een dergelijke
berekening zal moeten uitvoeren. Zoals met vele andere dingen,
wordt ook hier de kunst door de oefening gebaard. Laat dus vooral
niet na eens een potlood en een velletje papier te nemen; schets eens
een paar probleempjes in bovenstaande geest op en probeer ze met
de wet van Ohm op te lossen.

HOOFDSTUK 3

In dit hoofdstuk zullen we proberen het verschil tussen vermogen
en energie te leren zien.
Als wij een lamp door middel van een elektrische stroom laten
branden, dan weten wij uit ervaring, dat dit energie (of met andere,
meer „tastbare” woorden: geld!) kost. In de elektrische centrale
draaien dag en nacht dynamo’s om voor ons de zo begeerde elek
trische energie op te wekken. Deze dynamo’s worden aangedreven
door stoomturbines, die via een ingewikkeld stelsel van vuurhaar
den, vlampijpen, oververhitters en stoomleidingen op hun beurt de
energie weer hebben onttrokken aan de steenkool.
Wij weten ook, dat gedurende de spitsuren in de donkere winter
maanden deze turbines meer energie zullen moeten leveren dan op
een warme zomerdag. Het is wel duidelijk, dat wij méér zullen
moeten betalen aan onze elektriciteitsleverancier als wij meer van
deze energie afnemen.
Als wij twee gelijksoortige lampen gedurende één uur op het lichtnet laten branden, dan zien wij zonder meer in dat zij in die tijd
twee maal zoveel elektrische energie hebben verbruikt als één lamp
alleen zou hebben gedaan. Als wij dus aan het begrip energie den
ken, dan denken wij meteen aan de elektriciteitsrekening die ons
naderhand onherroepelijk zal worden aangeboden!
Het is voor de direkteur van de elektrische centrale (en ook voor
ons) van groot belang, hoe deze energie wordt bepaald. Wij zagen
al, dat twee gelijke lampen in dezelfde tijd samen tweemaal zoveel
energie hadden verbruikt als een alleen in die zelfde tijd.
Maar ook is het duidelijk, dat één lamp in twee uur tijds twee
maal zoveel energie zal opnemen uit het net als hij in één uur zou
hebben gedaan.
Wij zeggen nu: De door een toestel opgenomen (of: de door de
centrale aan dit toestel geleverde) energie is gelijk aan het elektrische
vermogen van dit toestel vermenigvuldigd met de tijd, dat dit ver
mogen werd opgenomen (geleverd).
Helaas wordt ons alweer een nieuw begrip voorgeschoteld; het
elektrische vermogen! Maar als we even aandachtig verder lezen
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zal het wel duidelijk worden. Waardoor wordt dit vermogen nu weer
bepaald?
Wij zullen proberen dit aan de hand van het volgende in te zien:
Stel we hebben de beschikking over een straalkachel, die bij normaal
branden op een spanning van 220 V een stroom van 2 A uit het net
„trekt” (fig. 8a).
De kachel straalt een bepaalde hoeveelheid warmte af, en neemt
ook een bepaalde hoeveelheid elektrisch vermogen uit het net op.

1
220
V.

220
V.

220
V.

440
V.

220
V. ,

□

c

b

fig. 8

De grootte van dit elektrische vermogen wordt uitgedrukt in
Watts (W), genoemd naar de Engelse ingenieur James Watt, die
onder andere de stoommachine vervolmaakte (1736—1819).
Wij bestellen bijvoorbeeld in een winkel een verlichtingslamp „van
100 W.” Als wij deze lamp nu 10 uur laten branden zal er in totaal
een energie zijn opgenomen uit het lichtnet gelijk aan 10 X 100 =
1000 Watt-uur (Wh) of 1 kilo-Watt-uur (kWh).
Voorbeeld 6: Als wij dus in een bepaalde tijd een kacheltje van
500 W drie uur laten branden, en tevens vier lampen van 60 W
twintig uur lang, dan zal er in deze tijd een totale hoeveelheid elek
trische energie door de centrale zijn geleverd van 500 X 3 + 4 X 60
X 20 = 6300 Watt-uur of 6.3 kWh.

Dus: Energie = Vermogen X de Tijd, dat dit vermogen werd ge
leverd.
Of als formule geschreven:

W = N x T

of:
waarin:

N

2a)

w
“ T

W = Energie in Wh
N = Vermogen in W
T = Tijd, waarin dit vermogen werd geleverd.
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Om het verschil tussen vermogen en energie nog even te verduide
lijken:
Twee straalkachels hebben méér warmtestralend vermogen (en
dus ook elektrisch opgenomen vermogen) dan één, maar zij moeten
samen bijvoorbeeld minstens een half uur hebben gebrand voordat
zij voldoende energie hebben geleverd om een bepaalde kamer tot
een behaaglijke temperatuur te verhitten. Met één enkele kachel was
deze hoeveelheid energie in één uur geleverd.
Zetten wij dus twee kachels parallel aangesloten op dezelfde span
ningsbron (fig. 8b), dan zal dus twee maal zoveel vermogen uit deze
bron worden opgenomen als door één kachel alleen.
De totale stroom, die door de spanningsbron of het net moet wor
den geleverd is natuurlijk ook twee maal zo groot, als voor één kachel
alleen. Wij zien hieruit dat het vermogen evenredig is met de stroom.
Laten wij nu eens de twee kachels met een brandspanning van
220 V in serie op het net aansluiten (fig. 8c). Als beide kachels nu op
volle sterkte branden, dan zal er over elk van de kachelelementen een
spanning moeten staan van 220 V. Dus zouden wij een netaansluiting
moeten hebben met een spanning van 440 V om beide kachels op
volle sterkte te kunnen laten branden. En wéér is het afgestraalde
warm tevermogen (en dus ook het uit het net opgenomen elektrische
vermogen) twee maal tjo groot als bij één op volle sterkte brandende
kachel alleen.
Hieruit kunnen wij leren dat bij gelijkblijvende stroom, doch bij
verdubbelde spanning óók twee maal zoveel vermogen wordt gesou
peerd. Dus is het vermogen ook evenredig met de spanning.
Dit, samen met onze eerste conclusie, betekent, dat het vermogen
wordt bepaald door de vermenigvuldiging van stroom en spanning.
Dit in formule: N = I X E .....................................................
3a)
Hierin is:
N = het vermogen in Watts
I = de stroom in Ampères
E = de spanning in Volts

Voorbeeld 7: Als door een weerstand een stroom van 1.5 A loopt
en over de weerstand staat een spanning van 180 V, dan zal deze
weerstand uit de spanningsbron een elektrisch vermogen opnemen
van N = I X E = 1.5 x 180 = 270 Watts (W).
Dit vermogen, dat in de vorm van warmte in een weerstand wordt
ontwikkeld betekent een faktor, waar wij vaak terdege mee rekening
moeten houden. Het door de spanningsbron afgegeven vermogen
moet steeds overgaan van de ene vorm in de andere; het element
waarin dit gebeurt moet dan ook in staat zijn om het in die nieuwe
vorm weer af te staan! In een elektrische kachel gebeurt dit vrijwel
geheel in de vorm van afgestraalde warmte, in een gloeilamp wordt
het gedeeltelijk in licht uitgestraald.
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Zo wordt het door een radiotoestel uit het lichtnet opgenomen
vermogen grotendeels omgezet in warmteverliezen en slechts voor
een klein gedeelte ingeluid.
Als wij nu voor een bepaald doel een weerstand zullen nodig heb
ben, waardoor een gegeven stroom loopt, dan zal er in deze weer
stand ook warmte vrij komen, die hij in de vorm van straling moet
kunnen afstaan, zonder al te heet te worden of te verbranden. Deze
weerstand zullen wij dus zo moeten kiezen, dat hij aan twee voor
waarden, voldoet, namelijk de weerstandswaarde (in Ohms) en het
vermogen (in Watts) dat hij kan opnemen en dus ook kan uitstralen
of „dissiperen”. Elke weerstand heeft een maximale dissipatie (in
Watts uitgedrukt) die onder geen enkele voorwaarde mag worden
overschreden!
Voorbeeld 8: Wat is de dissipatie van de „voorschakelweerstand”
uit voorbeeld 3?
De „grootte” van de weerstand was 32. De dissipatie of het op
genomen vermogen in deze weerstand is dan volgens formule 3):
N = I x E = 1 x 3 = 3 W. Zouden wij een weerstand van
3 2 met bijvoorbeeld een maximale dissipatie van 1 W hebben ge
bruikt, dan zou de lamp misschien wél even op de goede sterkte heb
ben gebrand, doch de weerstand zou sterk over zijn dissipatiegrens
worden belast en zal na korte tijd zó warm zijn geworden dat hij
doorbrandt!
Nu kunnen wij ook uit de formules 1) en 3a) een nieuwe wet af
leiden voor het vermogen. Het vermogen was volgens formule 3a):

N = I X E
Formule 1b) luidde E = I x R
Dit ingevuld in formule 3) geeft:
N = (I X R) X I = I2 R . .

3b)

(Het is waarschijnlijk wel bekend dat I2 = I X I)
Evenzo is volgens formule la)

Dit ingevuld in formule 3a) geeft:

N = E x

K.

=

E2
R

3c)

Voorbeeld 9: Hoeveel vermogen wordt opgenomen door een weer
stand van 25 2, aangesloten op een spanning van 100 V?
E2
100 X 100
Antwoord:
N = -=r= 400 W.
R “
25
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Voorbeeld 10: Wat voor weerstand heeft een lamp waarop staat
gedrukt: 220 Volt, 65 Watt?
Antwoord: Hier is de weerstand R de onbekende;
E2
E2
220 X 220
uit N = -p- volgt R = — = ------- ---------- = 744.6 2.

Voorbeeld 11: Hoeveel stroom mag maximaal door een weerstand
van 100 S2 lopen, als zijn maximale dissipatie 1 Watt bedraagt?
Antwoord: Uit formule 3b): N = I2R volgt:
I2 =

N _

R “

1

,

T _

100’ duS 1 “

1

10 A’

HOOFDSTUK 4
Na een inleiding over kikvorspoten en een ijzeren hek zullen we wat
leren over het galvanische element.
In het voorgaande hadden we maar stilzwijgend aangenomen, dat
wij al de beschikking hadden over een stroombron. Wij spraken
meestal maar van „een batterij” of „het net” (stopkontakt).
Nu is het voorhanden zijn van zo’n bron maar niet vanzelfspre
kend !
Eén van de oudste vormen van een „elektriciteitsbron” was de
gewreven barnstenen of glazen staaf, maar die bleek toch maar
heel weinig praktische elektriciteitsenergie te kunnen leveren. Tegen
woordig weten wij, dat de spanning van een dergelijke, door wrijven
met een doek opgeladen staaf weliswaar zeer hoog kan zijn (enkele
duizenden volts), maar de stroom, die bij aanraking met een ander
voorwerp kan worden geleverd is zeer laag, en het duurt maar zeer
kort voor de hele lading is verdwenen. Het elektrische vermogen
(= E X I), en de energie (= E X I X T), die zo’n bron kon leveren
was dus wel erg klein.
De Italiaanse geleerde Alexander Volta (1745—1827) zag als eer
ste kans om elektrische stromen van langere duur op te wekken. Hij
was hiertoe gekomen naar aanleiding van een toevallige ontdekking
in 1789 van de medicus Galvani, die bij zijn biologische onderzoe
kingen een kikvorspoot met een koperen haak aan een ijzeren hek
had opgehangen. Iedere keer als de poot toevallig in aanraking kwam
met het ijzeren hek, bleken de spieren samentrekkingen te vertonen.
Volta kwam tot het idee dat deze samentrekkingen weleens konden
zijn veroorzaakt door een elektrische stroom. Deze stroom kon al
leen dan lopen, als de „stroomketen gesloten” was, dus als de poot
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in aanraking kwam met het ijzeren hek. Het bleek ook, dat het ver
schijnsel alleen optrad als het metaal, waarvan de haak was gemaakt,
anders was als dat van het hek. Werd de poot aan een ijzeren haak
opgehangen, dan gebeurde er dus niets.
Blijkbaar was dus de aanwezigheid van twee verschillende me
talen nodig voor het opwekken van de stroom. Ook vond hij, dat er
zich ergens tussen deze twee metalen een vloeistof moest bevinden. In
het experiment van Galvani zorgde de kikvorspoot voor twee din
gen: de vloeistof tussen de beide metalen (een kikvorspoot bevat
veel vocht), en zijn samentrekkingen verrieden de aanwezigheid van
de stroom.
Toen hij eenmaal zóver was, kon hij zelf een stroombron maken.
Hij plaatste twee verschillende metalen staven, de „elektroden”, in
een bak met vloeistof en zie, het „Galvanisch element” was ge
boren !
Niet alle kombinaties van metalen en vloeistof bleken even goed
te werken. Een zwakke oplossing van een „zuur” als vloeistof met
als elektroden koper en zink bleken echter uitstekend te voldoen.
De delen van de elektroden, die boven de vloeistof uitsteken,
noemt men de „polen” van het element. In het element van Volta
bleek de koperen plaat de positieve pool te vormen en de zinken
plaat de negatieve.
Als men nu de beide polen van een Galv. element uitwendig door
middel van een dunne draad doorverbindt, zal er een stroom gaan
lopen; de draad wordt warm. Waar komt die stroom nu eigenlijk
vandaan?
Wij zien, dat het element in feite met de verbindingsdraad in serie
staat. De stroom in een serieschakeling is overal even groot. Dus
moet deze stroom ook door het element zélf gaan.
Het is ook niet in te denken, dat de elektronen, die van de zinken
plaat door de draad heen naar de koperen plaat zijn gelopen, daarop
zullen blijven zitten! Er zou dan immers een ophoping van elek
tronen ontstaan, de plaat zou zich negatief opladen en juist een
stroom in tegengestelde richting door de draad willen sturen. Nee,
er is maar één oplossing: de lading wordt óók in het element op een
of andere wijze van de ene plaat naar de andere getransporteerd,
dus door de vloeistof.
Tegenwoordig weten wij dat dit inderdaad heel goed kan. De
atomen in de vloeistof kunnen namelijk vrij gemakkelijk een elek
tron afstaan of extra opnemen en zijn dan respectievelijk positief en
negatief geladen. Zo’n geladen atoom noemen wij een „ion”.
Het blijkt nu echter, dat de ionen in de vloeistof zo’n plezierreisje
van de ene elektrode naar de andere maar al te graag willen aan
vaarden. Ze zitten als het ware „te popelen” tot de uitwendige
stroomketen gesloten is (de verbindingsdraad!) zodat ze hun lading
aan de platen kunnen afstaan!
Er is dus een soort „motorische kracht” aanwezig die de stroom
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door de uitwendige keten wil sturen (te vergelijken met de druk in
een waterleiding). Dit is de zogenaamde elektro-motorische kracht
(EMK) van het element en wordt uitgedrukt in Volts.
Zo’n stroomkring, opgebouwd
wat er str oom
uit een galvanisch element en
elektr. stroom
een weerstandsdraad kan men
ook vergelijken met een water
pomp (fig. 9). Deze pomp
stuwt dus steeds hetzelfde wa
ter rond in de keten. De verbindingsleiding heeft dus de
£ 9
zelfde werking als de weer
standsdraad, waarmede wij ons
element hadden afgesloten. De pomp levert hier de motorische
kracht, die het water door de leiding stuwt. De stroomsterkte die er
tenslotte in de leiding zal optreden is afhankelijk van de grootte van
deze motorische kracht en van de totale weerstand in de leiding.
Als ons galvanisch element een EMK levert van bijvoorbeeld
2 Volt en de totale weerstand in de keten is 1 Ohm, dan zal er een
stroom gaan lopen volgens la) van:

c

I = | = 2 A.

U zult misschien zeggen, dat hier niets nieuws onder de zon is!
We hebben op deze manier al een paar maal de stroom in een weer
stand berekend. Alleen spraken we toen kortweg van „spanning”
in plaats van het begrip „EMK” dat we zo juist hebben ingevoerd.
En toch is dit wel degelijk iets anders! Toen we in het laatste
voorbeeld spraken van een „totale weerstand in de keten”, bedoelden
we niet alleen de weerstand die wij op ons element hadden aange
sloten, er blijkt namelijk ook nog een weerstand in het element zelf
te zetelen, de zogenaamde inwendige weerstand (Rt). Dat er zo’n
inwendige weerstand in het element zal zijn, kunnen we wel inden
ken; de stroom moet immers inwendig (al gaat het dan ook door
middel van ionen) vloeien door een vloeistof, die altijd een vrij hoge
weerstand heeft. Dit is dan ook een van de redenen dat we de ruimte
tussen de twee platen niet zullen vullen met zuiver water, dat name
lijk een zeer hoge elektrische weerstand heeft. Een betrekkelijk kleine
toevoeging van bijvoorbeeld zwavelzuur zal onder andere ten gevolge
hebben dat het ionentransport gemakkelijker plaatsvindt en dat de
Rj van het element aanzienlijk zakt.
Maar wat is nu eigenlijk de invloed van deze inwendige weerstand?
Stel dat het zojuist genoemde element met een EMK van 2 Volt een
inwendige weerstand bezit van 0.5 Ohm. We hadden berekend, dat
bij belasting met een totale weerstand van 1 Ohm er een stroom zou
lopen van 2A. Deze stroom loopt nu ook door de inwendige weer
stand Rj. Er zal dus „in deze Rt” (dus al in het element zélf) een
spanningsverlies optreden van 0.5 X 2 = 1 V.
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Verschillende uitvoeringen van weerstanden

a t/m d ,,compositie” koolweerstanden; de uitvoeringen b t/m d omgeven door een isolerende
persmassa (vergelijk fig. 25d). Uitvoeringen e, f en g: ,,opgedampte” weerstanden.
Het formaat wordt o.a. bepaald door het maximaal toegestane vermogen.
h en i zijn draadgewonden weerstanden; uitvoering i omgeven door een emaillelaag (meestal
groen of bruin), j: potentiometer voor ééngatsmontage.

ii
Variabele condensator.

De draaibare platen, die met de
massa zijn verbonden, kunnen tussen
de vaste platen worden gedraaid,
die geïsoleerd zijn opgesteld.
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Verschillende uitvoeringen van
vaste condensatoren.

9

a t/m d rolcondensatoren in
verschillende uitvoeringen
e t/m g keramische condensa
toren.

i

IV
Moderne buis met huishouder (type EFSG)
De elektroden ztfn in de buis direkt op de pennen
gelast. Duidelijk zichtbaar is de afschermkooi die
in de buis de elektroden omgeefl (verbonden met de
pennen „S”).
De ballon wordt aan de top door middel van een
pompstengel luchtledig gepompt, die naderhand
wordt afgesmolten.
Tussen de aansluitlipjes van de keramische huishou
der is het cylindervormige afschermbusje zichtbaar.
De huishouder wordt d.m.v. twee boutjes op het
chassis vastgezet.

Aan de uitwendige „klemmen” van het element zal dan ook slechts
een spanning optreden, die gelijk is aan de EMK — inwendig spanningsverlies of: Ek = EMK — I x Rj............................................ 4).
Hierin:
Ek = de „klemmenspanning” in V
EMK = de elektro
' ’
-kracht in V
motorische
I = de geleverde stroom in A
Rj = de inwendige weerstand van het element in n.
In het genoemde geval komt er dus maar 2—1 = 1 Volt op de
klemmen van het element terecht. Naarmate het element meer be
last wordt (afgesloten met een lagere belastingsweerstand) neemt de
geleverde stroom toe, en dus ook het spanningsverlies over de inwen
dige weerstand.
Met andere woorden: bij belasting „duikt" de spanning van het
element „in elkaar".
Dit is eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk, in ons dagelijks
leven komen wij dit verschijnsel ook op andere terreinen tegen. Het
toerental van een automotor neemt bijvoorbeeld sterk af, als hij van
uit de stand „vrijloop” aan de wielen van de auto wordt gekoppeld;
dus als de motor vermogen moet leveren om de auto voort te be
wegen !
Ook neemt de snelheid van onze fiets af, als wij plotseling tegen
een windvlaag in moeten fietsen.
Uit het bovenstaande is nu meteen duidelijk waarom in het laatste
voorbeeld zo uitdrukkelijk werd gesproken van een „totale weer
stand van 1 Ohm in de keten”. Hiermee werd dus bedoeld de weer
stand van de serieschakeling van Rj (inwendige weerstand) en Ru
(uitwendige belastingsweerstand).
Toen wij het begrip inwendige weerstand nog niet kenden, hebben
wij steeds gesproken van „een bron met een bepaalde spanning.”
Hiermee werd dus steeds bedoeld de spanning aan de klemmen van
de spanningsbron, de klemmenspanning Ek.
Nu is echter in vele gevallen de inwendige weerstand van de bron
zó klein, dat de klemmenspanning nauwelijks daalt als wij een be
paalde belasting aanbrengen. Zo heeft een autoakku met een EMK
van 6 Volt bijvoorbeeld een inwendige weerstand van ongeveer 0,02
Ohm. Als wij deze akku belasten met een totale weerstand (= Ri +
Ru) van 3 Ohm, loopt er dus een stroom van 2 A. Over de R, zal
dan een spanningsval ontstaan van 0.04 Volt. De klemmenspanning
zal bij deze belasting dus slechts 0.04 Volt lager zijn dan de EMK,
en dit verschil kunnen we rustig verwaarlozen.
Net zo gaat het met ons lichtnet. In het algemeen is de inwendige
weerstand van deze bron zó laag, dat de spanning nauwelijks merk
baar zakt bij het inschakelen van een lamp.
Op het platteland is vaak een lange netleiding tussen de verbruiker
en het hoofdnet nodig. Deze zal dan meestal een vrij grote weerstand
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bezitten. Hier kan het voorkomen, dat de spanning in de avonduren
bij volle netbelasting wel eens meer dan 10 Volt lager is dan over
dag. Hier is dus de „inwendige weerstand” niet meer verwaarloos
baar!
Later, als wij de „aanpassing” van de luidspreker van een radio
toestel op de eindversterker bespreken, zullen we nog een ander
probleem moeten oplossen. Zo’n eindversterker (het laatste deel van
het toestel vóór de luidspreker) kan men ook opvatten als een ener
giebron met een bepaalde RP Nu is in dat geval natuurlijk onze
bedoeling om zoveel mogelijk geluid uit de luidspreker te krijgen
en moeten we dus de luidspreker (de belasting van de bron) een zo
danige „weerstand” geven dat zoveel mogelijk vermogen uit de bron
wordt opgenomen.
Als wij een bron afsluiten met een heel hoge weerstand, dan is de
stroom, die er zal gaan lopen, maar heel gering en het afgegeven
vermogen navenant. Als wij nu deze weerstand eens wat gaan ver
lagen dan zal de stroom èn het afgegeven vermogen toe gaan nemen,
al is de klemmenspanning ook al wat gezakt. Bij een nóg lagere belastingsweerstand kan de stroom weliswaar nog wat groter zijn ge
worden maar de klemmenspanning kan dan al zó sterk zijn gedaald
dat het vermogen (is stroom X spanning) toch niet meer zo groot is
als bij een iets hogere waarde van Ru. Het verloop van het afgegeven
vermogen (in Watt), afhankelijk van de waarde van Ru (in Ohm) is
geschetst in fig. 10.
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Uitwendige weerstand
Rjfin Ohm)

fig. 10

Er is maar één bepaalde waarde voor de belastingweerstand Ru
waarbij het door de bron afgegeven vermogen maximaal is; zowel
voor een grotere weerstand als voor een kleinere dan deze waarde is
het afgegeven vermogen weer lager. Deze „optimale” waarde voor
de belastingsweerstand blijkt nu gelijk te zijn aan de waarde van de
inwendige weerstand van de bron.
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Dus: het door een elektrische bron niet een inwendige weerstand
Ri afgegeven vermogen bereikt een maximale waarde, als hij belast
wordt met een waarde, gelijk aan de inwendige weerstand
van de
bron, dus Ru = Rit
Meestal gaan we echter lang niet zo ver; we doen het alleen als we
werkelijk „het onderste uit de kan” willen hebben. Een autoakku met
zijn inwendige weerstand van 0.02 Ohm zou er zelfs niet eens zo best
tegen kunnen als we zóveel van hem eisten. Er zou dan een stroom
gaan lopen van 150 Ampère, en dat is wel erg veel!
Nu we het toch over de autoakku hebben, kunnen we meteen wel
eens kijken, hoe die is opgebouwd. Hij bestaat, net als het element van
Volta, uit twee metaalachtige platen, in een vloeistof (de elektroliet)
geplaatst. Nu is echter de EMK van zo’n „cel” maar laag: circa 2 Volt.
Dit is in vele gevallen te weinig. Om nu toch tot een grotere spanning
te komen, zetten we meerdere cellen in serie. Zo zitten er in een
6-Volts autoakku drie van deze cellen.
In het algemeen noemt men zo’n samenstel van cellen een „batte
rij”. Hiervan kennen wij als alledaags voorbeeld de platte zaklantaarnbatterij (zie fig. 11). Deze is opgebouwd uit drie cellen met een EMK
van 1.5 Volt in serie geschakeld (zie fig. 11a). De totale EMK, die
de batterij kan leveren is dus 4.5 Volt. In afwijking met die van de
autoakku zijn de cellen in zo’n zaklantarenbatterij van het zoge
naamde „droge” type. Hier is de elektroliet niet meer als een vrije
vloeistof aanwezig doch in zaagsel of een andere stof opgezogen en
gebonden met een soort gelatine tot een brijachtige massa (fig. 11b).

<3

b

c

fig. 11
De positieve pool wordt gevormd door een koolstaaf, de nega
tieve door een zinken bus, die meteen de omhulling van de cel vormt.
De polen zijn door middel van metalen stripjes naar buiten uitge
voerd; het korte stripje is aan de 4- pool het lange stripje de — pool
verbonden.
Bij de serieschakeling moeten de cellen natuurlijk zó geschakeld
worden dat de stroom door elk der cellen in dezelfde richting door
de uitwendige keten wordt gestuwd. Dan moet steeds de pluspool van
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de ene cel met de minpool van de volgende worden verbonden, enz.
(zie fig. 11c).

HOOFDSTUK 5

Waarin een en ander wordt verteld over de magnetische induktie en
het opwekken van wisselstroom.

Het galvanische element, dat wij in het vorige hoofdstuk hebben
leren kennen leverde ons de elektrische spanning die wij voor vele
experimenten goed konden gebruiken. Bij dit soort bronnen was er
altijd één van de elektroden die de positieve pool en één die de nega
tieve pool vormde. Als er een apparaat op zo’n bron werd aange
sloten dan liep de stroom dus steeds in dezelfde richting door de uit
wendige keten (volgens de conventionele theorie van 4- naar —!).
Zo’n stroom, die steeds in een zelfde richting door een draad of
weerstand loopt, noemen wij een gelijkstroom, dit in tegenstelling
met een stroom van steeds wisselende richting of „polariteit”, die
wisselstroom wordt genoemd. Wij zouden een gelijkstroom kunnen
vergelijken met de stroming van het water in een rivier, die altijd
in een zelfde richting stroomt, een wisselstroom met de dagelijkse
gang van het getij aan de zeekust.
Was aanvankelijk het galvanisch element een der oudste bruikbare
vormen van elektrische energiebronnen, tegenwoordig zijn er nog vele
andere middelen bekend om elektriciteit op te wekken
Vele van deze energiebronnen berusten op het principe van wat
wij met een zwaarwichtig woord aanduiden de elektro-magnetische
induktie.
In het begin van de vorige eeuw had de natuurkundige Oerstedt
ontdekt, dat een elektrische stroom door een draad vloeiend, rond
deze draad een magnetisch veld opwekt (dit woord „veld” wordt op
verschillende plaatsen in de natuurkunde gebruikt waar sprake is van
een overdracht door de ether van een bepaalde natuurkundige kracht
werking, bijvoorbeeld elektrische of magnetische krachten).
fig. 13

ll

E

fig. 12
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Oerstedt kon dit magnetische veld aantonen door een kom
naaldje in de buurt van een stroomvoerende geleider te houden tïct
naaldje bleek dan een afwijking te vertonen die weer verdween
zodra de stroom door de draad werd onderbroken (fig. 12).
Ampère verving in het jaar 1821 de magneetnaald door een twee
de stroomvoerende geleider. Hij toonde aan, dat er een soort „motorwerking” kon ontstaan door de kracht, die de twee geleiders op
elkaar uitoefenden.
Faraday zag nog in hetzelfde jaar kans, een roterende elektrische
motor te maken. Hierbij maakte hij gebruik van de aantrekkende
kracht, die een stroomvoerende geleider op een draaibaar opgestelde
magneet kon uitoefenen.
Het was intussen ook gebleken, dat men het magnetische veld van
een stroomvoerende draad vele malen kon concentreren door de
draad in de vorm van een spoel te winden.
Na deze uitvindingen werkte Faraday een tiental jaren aan een
groot aantal experimenten die uiteindelijk ook het omgekeerde effekt
zouden aantonen: dat magnetisme ook in staat bleek om elektriciteit
op te wekken!
Als hij een staafvormige magneet in een tot een spoel gewonden
koperdaad op en neer bewoog ontstond er een klein elektrisch span
ningsverschil tussen de uiteinden van de spoel (fig. 13). Des te snel
ler hij de magneet in de spoel op en neer bewoog des te groter bleek
de opgewekte spanning te zijn!
Op deze manier kon dus een elektrische spanning worden opge
wekt, dit gebeurde echter alleen als het magnetisch veld veranderde.
De grootte van de opgewekte spanning bleek evenredig te zijn met
de snelheid van de verandering van dit veld.

fig. 14

Later bracht hij vele verbete
ringen aan in zijn apparatuur.
Een magneet, in de vorm van
een hoefijzer gebogen, had hij
draaibaar opgesteld tegenover
een spoel, gewonden om een
ijzeren kern (fig. 14). Als hij
met de hand aan een slinger
draaide die aan de magneet was
bevestigd, bewogen de uitein
den van de hoefmagneet (de
„polen”) langs de kern van de
spoel. Iedere keer, als een der
polen van de magneet zich vlak
bij de spoel bevond, werd de
kern van de spoel gemagneti
seerd. Tijdens het draaien wis
selde het magnetische veld in
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de kern dus steeds van grootte en hierdoor ontstond een elektrische
spanning in de spoel. Hiermee had hij de eerste bruikbare dynamo
gekonstrueerd!
Het magnetische veld dat dus steeds toe- en afnam deed een span
ning ontstaan in de spoel, die óók steeds van grootte en richting ver
anderde. Laten wij de twee uiteinden van de spoel A en B noemen.
Denken wij ons nu eens in, dat op een bepaald moment de mag
netische veldsterkte in de spoel juist aan het afnemen is, dan kan op
dat moment het punt A positief zijn ten opzichte van B. Een tijdje
later, als de veldverandering is afgenomen tot nul, wordt er ook
geen spanning meer in de spoel opgewekt. Het volgende moment
neemt het magnetische veld in de kern weer toe en wordt weer een
spanning in de spoel opgewekt; doch nu zodanig, dat A negatief is
ten opzichte van B.
Brengen wij tussen A en B een weerstand aan, dan zal de span
ning tussen A en B volgens de wet van Ohm een stroom door de
weerstand sturen. Omdat echter nü eens A positief ten opzichte van
B en dan weer eens negatief, zal de stroom door de weerstand ook
steeds van richting en grootte wisselen.

pos.
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</>

neg.

fig. 15

Dit is nu een wisselstroom en dus wel
heel iets anders dan bij het galvanisch
element, waar de stroom steeds dezelf
de richting en grootte behield (gelijk
stroom).
Vaak maken wij in de elektrotechniek
gebruik van zogenaamde grafische voor
stellingen. Zo zal de grafiek van een wis
selstroom er uit kunnen zien als in
fig. 15. •

In de tijd tussen a en b neemt de stroom in sterkte toe, juist op het
moment b heeft de stroom zijn grootste sterkte bereikt; de zoge
naamde „topwaarde”. Tussen b en c neemt de stroomsterkte weer af.
Op het moment c is de stroom juist nul geworden, om in de tijd tus
sen c en d weer toe te nemen, maar dan juist in tegenovergestelde
richting (aangegeven door het — teken) als tussen a en c. En zo gaat
het maar steeds verder; de grafiek gaat in feite nét zo lang door als
de stroom duurt. Meestal volstaan we echter maar met het tekenen
van één volledige cyclus (dus tussen a en e) de periode, omdat iedere
volgende periode precies zo verloopt als de vorige.
Per sekonde wordt een aantal van deze perioden doorlopen. Vaak
is het van belang de frequentie van de wisselstroom te weten. Deze
frequentie wordt uitgedrukt in een aantal „perioden per sekonde”
(per./sek.) of „Hertz” (Hz), genoemd naar een beroemde Duitse
natuurkundige Heinrich Hertz (1857—1894).
Vrijwel overal in Nederland wordt door het lichtnet ook een wis-
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selstroom geleverd, en wel met een frequentie van 50 Hertz. Dat wil
dus zeggen, dat een volledige periode slechts 1/50 sek. duurt. Of wel
dat iedere „pool” van het lichtnet 50 maal per sekonde positief en
50 maal per sekonde negatief is ten opzichte van de andere pool.
Als wij een lamp op dit lichtnet aansluiten, dan zal de stroom dus
50 maal per sekonde in de éne richting door de gloeidraad worden
gestuurd en 50 maal per sekonde in de andere richting.
Het is misschien indrukwekkend, te bedenken dat de stroom, door
ons lichtnet geleverd, per sekonde vijftig maal heen en weer gaat!
In de radiotechniek is dit echter heel gewoon. Later maken we nog
kennis met geluidstrillingen, die in elektrische trillingen worden om
gezet. De frequenties, die we in dit „laagfrequentie” gebied zullen
ontmoeten gaan tot 20.000 Hz, de trillingen die door een radiozender
worden uitgezonden kunnen zelfs een frequentie hebben van vele
miljoenen Hertz!
Zo zendt bijvoorbeeld de Ne
derlandse omroepzender Hilversum
spon<
II trillingen uit met een frequentie
mng
van 1.007.000 Hertz, ook wel aan
tijd
geduid als 1007 kHz (kilo-Hertz)
of 1.007 MHz (mega-Hertz) (zie
tabel I op pag. 151).
Als wij een wisselstroom over
een draad sturen, dan vindt dit
stroomtransport, zoals we al leer
den, met de enorme snelheid van
300.000 km/sek. plaats.
Hoe de wisselstroom zich nu
d
met deze snelheid voort zal gaan
planten is in fig. 16 geschetst. Hier
loopt de stroom van links naar
rechts. In a zien we de situatie ge
schetst, 1/8 periode na het begin
van de stroomcyclus, in b een
fig. 16
kwart periode later enzovoorts.
Tijdens de duur van een hele periode, die dus 1/f sekonden duurt
300.000
(f is de frequentie in Hertz), is er dus al een afstand van ~’f~
300.000.000
t
meter afgelegd!
kilometer of
Deze afstand is nu de lengte van de golf op de geleider; de golf
lengte, meestal aangeduid met de Griekse letter lambda (X).
Dit begrip zullen we nog vele malen tegenkomen. Omdat we vaak
de frequentie uitdrukken in Hertz, maar ook vaak in kilo-Hertz
(kHz) of Mega-Hertz (MHz) kunnen we de volgende uitdrukkingen
geven voor de golflengte van een trilling:
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X =

300.000.000

f (in Hz)
300.000

X =

f (in kHz) '

X

f (in MHz)

300

5b)
5c)

Hierin is:

X de golflengte in meters
f de frequentie van de trilling.
Bij de frequentie van 1,007 MHz van de trillingen, uitgezonden
door de omroepzender Hilversum II hoort dus een golflengte van
X

300

~ 1,007

= 298 meter.

HOOFDSTUK 6
Waarin we leren over krachtlijnen, gekoppelde spoelen en de trans
formator.

Om ons een wat betere voorstelling te kunnen maken van de
magnetische krachtwerking, maken wij vaak gebruik van zogenaam
de krachtlijnen.
Dit zijn (overigens volkomen denkbeeldige!) lijnen waarlangs wij
ons voorstellen, dat de magnetische krachten zich zullen richten. Zo
zal van een magneet, die dicht bij een stuk ijzer wordt gehouden,
een aantal krachtlijnen uitgaan naar dat voorwerp. Laten wij daarna
het stuk ijzer los, dan zal het in de richting van de krachtlijnen naar
de magneet worden aangetrokken.
Een methode om zo’n denkbeeldige krachtlijn op te sporen had
Oerstedt al aangegeven, namelijk met behulp van een vrij draaibare
kompasnaald. In een magnetisch veld gebracht, dan gaf de stand
van de naald, nét zoals hij zich anders op het magnetische aardveld
richtte, nü de richting van het magnetische veld aan.
Op deze manier kunnen wij vinden, dat bij een rechte draad, waar
door een elektrische stroom loopt, de krachtlijnen als cirkels om de
draad heenliggen (fig. 17).
Vandaar ook, dat het magneetnaaldje, vlak ónder deze draad
gebracht, zich in de richting van zo’n krachtlijn zal draaien, en lood
recht op de draad zal gaan staan (zie fig. 12).
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Als wij nu eens de draad gaan oprollen tot een spoel en wij sturen
er weer een stroom doorheen, dan zal weer een magnetisch veld ont
staan. De krachtlijnen, die bij de rechte draad in cirkels rondom de
draad lagen, zullen nü buiten de spoel verder uit elkaar komen te
liggen, maar binnen in de spoel juist dichter opeen gepakt. (Zie fig.
18) Hierin zijn voor het gemak maar enkele windingen getekend.
Bij meerdere windingen wordt de veldsterkte in de spoel nog groter.)
Deze „koncentratie” van krachtlijnen heeft ten gevolge, dat het mag
netisch veld in een spoel belangrijk sterker is dan dat van een rechte
draad.

stro om
k ra c h 11 ij n e n

fig- 17

fig. 18
Nóg een methode om het magnetische veld te versterken kan men
verkrijgen door in de spoel een ijzeren „kern” aan te brengen. De
magnetische krachtlijnen blijken namelijk veel gemakkelijker door
ijzer te gaan dan door de lucht. Zo kan de magnetische veldsterkte
in zo’n ijzerkern vele honderden malen groter zijn dan de veldsterkte
in de lucht vóór het aanbrengen van de kern. Op deze wijze kunnen
wij een elektromagneet maken.
Een toepassing van de werking van zo’n elektromagneet vinden we
bij ons thuis in de vorm van de elektrische bel. De klepel van de bel
wordt bewogen onder invloed van de aantrekkende kracht van een
elektromagneet, die gevormd wordt door een spoel van vele honder
den windingen, gewikkeld om een ijzeren kern. Een ijzeren stripje
wordt door deze magneet aangetrokken, de klepel die hieraan is
vastgemaakt, tikt tegen de bel. De stroom, nodig om de elektromag
neet te „bekrachtigen” gaat door een kontaktje, dat óók aan het
ijzeren stripje is bevestigd. Zodra de klepel echter naar de bel toe
wordt getrokken, wordt meteen dit kontaktje weer verbroken en de
klepel valt terug in zijn oorspronkelijke stand. Hierdoor wordt het
kontaktje weer gesloten, de magneet weer bekrachtigd enz.
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Laten we weer even terugkeren naar de oude proef van Faraday,
waarbij een elektrische spanning kon worden opgewekt door een
staafmagneet in een spoel op en neer te bewegen.
De elektrische spanning werd alleen dan in de spoel opgewekt,
als er een verandering optrad in het magnetische veld. Als wij nu
eens de magneet gaan vervangen door een tweede spoel, waardoor wij
een stroom sturen, hebben wij een dergelijke situatie! (zie fig. 19a).
Immers, de stroom door de tweede spoel zal een magnetisch veld
opwekken, en werkt net zo als de staafmagneet bij Faraday’s proeven.
Als er een gelijkstroom door spoel P loopt, zal er geen spanning
in S worden opgewekt (de ,,magneet” is constant van sterkte en be
weegt niet). Gaan we nu echter de spoelen ten opzichte van elkaar
bewegen, nét als Faraday met zijn staafmagneet, dan zal het mag
netisch veld in spoel S van sterkte veranderen, en dus zal er een
induktiespanninkje in de spoel worden opgewekt!
Ook zal dit gebeuren, als we de twee spoelen niet ten opzichte van
elkaar bewegen, maar als wij de stroom door spoel P gaan ver
anderen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wij deze spoel aansluiten aan
een wisselspanningsbron (bijvoorbeeld het lichtnet). Nu zal er een
wisselstroom door de spoel gaan lopen, dit heeft een wisselend
magnetisch veld tengevolge, dat in spoel S een wisselspanning zal
„induceren”.
Dus: aan de éne zijde „stoppen” wij er een wisselspanning in,
aan de andere zijde komt er weer een wisselspanning te voorschijn.
Dit is het principe van de transformator!
Als wij twee spoelen op een dergelijke manier dicht bijelkaar plaat
sen, zodat het magnetische krachtlijnen veld van de ene spoel in de
tweede spoel terecht komt, zeggen wij dat deze twee spoelen met
elkaar zijn gekoppeld.
De spoel van de transformator, die wij met het lichtnet hadden
verbonden, noemen wij de primaire spoel, de spoel, waarin de ge
ïnduceerde spanning wordt opgewekt, noemen wij de secundaire
(spoel).
Door meerdere windingen te nemen voor de secundaire spoel,
zal men de wisselspanning, hierin opgewekt, vrijwel willekeurig kun
nen vergroten. Iedere extra secundaire winding geeft immers een
extra bijdrage tot de opgewekte secundaire spanning. Door de secun
daire spoel veel meer windingen te geven dan de primaire, kan men
zelfs een transformator maken waarvan de secundaire spanning veel
hoger is dan de primaire. Deze transformator „transformeert de
spanning omhoog”. Ook het omgekeerde kan natuurlijk het geval
zijn, hij „transformeert dan omlaag”.
Hiervan zullen wij in de toekomst vele malen gebruik gaan maken.
Ook zien wij nu direkt een van de voordelen van het toepassen van
wisselstroom voor het lichtnet. Wij kunnen namelijk, gebruik maken
de van deze transformatorwerking, de netspanning omzetten in een
wisselspanning van elke willekeurige andere waarde. Bij een gelijk-
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spanningsnet zou dit nooit kunnen, omdat wij hiermee nooit zonder
meer een wisselend magnetisch veld kunnen opwekken.
Bekijken wij nog eens het veld van de primaire spoel (fig. 18).
Binnen in de spoel is het veld het sterkst (grootste concentratie van
krachtlijnen), naar de uiteinden van de spoel neemt het veld af, is
echter zelfs een heel eind buiten de spoel nog niet geheel verdwenen.
Er treedt, wat men dan noemt „spreiding” van het magnetische
veld op.
Door deze spreiding zal een secundaire spoel, op een aanzienlijke
afstand van de andere (de stroomvoerende) primaire spoel geplaatst,
nog steeds de invloed ondervinden van het magnetische veld van de
primaire spoel, al is dit dan ook maar zeer zwak. De spoelen zijn
„los gekoppeld”.
Het is begrijpelijk dat de verhouding primaire spanning: secundaire
spanning niet alleen wordt bepaald door de aantallen windingen op
beide spoelen, doch ook door de koppeling tussen de beide spoelen.
Voor de meeste doeleinden wensen wij een transformator met zo
weinig mogelijk verliezen, waarbij dus zo weinig mogelijk energie
verloren gaat. Eén van de eisen waar dan de transformator aan
zal moeten voldoen, is dat er zo weinig mogelijk spreiding van de
magnetische krachtlijnen optreedt; de spoelen moeten zo vast moge
lijk met elkaar zijn gekoppeld.
Wij zullen dus als het kan alle magnetische krachtlijnen in de
primaire spoel opgewekt, moeten overdragen naar de secundaire spoel
van de transformator. Hiertoe zullen we gebruik gaan maken van
een ijzerkern. Deze kern, die een speciale vorm heeft en gemaakt is
van een speciaal materiaal (meestal met ijzer als hoofdbestanddeel)
concentreert het magnetische veld van de primaire spoel in zich.
Vrijwel alle magnetische krachtlijnen bevinden zich dan ook in de
kern en spreiden weinig daarbuiten.
Wordt nu de secundaire spoel eveneens om deze kern gewikkeld,
dan zal de kern voor een verliesvrij transport van de magnetische
krachtlijnen van primaire naar secundaire spoel zorgdragen.
Nu kan zo’n transformator met ijzerkern nog allerlei vormen heb
ben. In fig. 19 zijn drie verschillende mogelijkheden getekend. In a
zagen wij de twee spoelen echter nog zonder kern. Slechts een klein
deel van de krachtlijnen in de primaire spoel P opgewekt, doorsnijden
de secundaire spoel S. De spoelen zijn „los gekoppeld”. In b is een
ijzeren kern door de beide spoelen heengestoken. De koppeling is nu
wel veel vaster geworden, maar nog steeds spreiden er veel kracht
lijnen in de lucht.
Pas de oplossing c geeft een zeer vaste koppeling. Alle kracht
lijnen „circuleren” nu door de gesloten ijzerkern en er zijn bijna
geen krachtlijnen meer te vinden, die er nog lust voor voelen, de
ijzeren kern te verlaten.
Het maakt nu ook niet veel meer uit, waar wij de spoelen op de
kern plaatsen. We kunnen ze betrekkelijk ver van elkaar plaatsen

43

(bijvoorbeeld op de tegenovergestelde „benen” van de kern) of dicht
tegen elkaar. Vaak zullen wij ook zien, dat de twee spoelen om el
kaar heen worden gewikkeld. Dit laatste geeft wel de allerbeste koppe
ling tussen de spoelen.
j<rac h t I ij n e n

P

a

d

fig. 19

nn

Om bepaalde redenen past men vaak een ijzerkern toe in de vorm
van een E en een I tegen elkaar „gelegd” (fig. 19d). Bij zo’n „mantelkem” worden de primaire en secundaire windingen over elkaar heen
gewikkeld om het middenbeen.
We hebben reeds gezien, dat de secundaire spanning zeker niet
gelijk behoeft te zijn aan de primaire spanning. Dit hing namelijk af
van de mate van koppeling tussen de beide spoelen en de verhouding
van de windingsgetallen van primaire en secundaire.
Bij een transformator, op de zoeven genoemde manier voorzien
van een ijzerkern is de koppeling tussen de primaire en de secundaire
vrijwel ideaal te noemen.
In dit speciale geval zal er per secundaire winding een spanning
worden opgewekt, die even groot is als de aangelegde spanning over
iedere primaire winding.
Dit wil zeggen, dat als wij een primaire en een secundaire spoel
hebben met gelijk aantal windingen, de secundaire spanning gelijk
zal zijn aan de primaire spanning. Heeft de secundaire spoel twéé
maal zoveel windingen als de primaire dan zal ook de secundaire
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spanning twee maal zo hoog zijn als de primaire spanning.
Voorbeeld 12: Een transformator, primair 440 windingen en se
cundair 200 windingen, wordt aangesloten op een netspanning van
220 Volt. Wat is de spanning, die wij kunnen afnemen van de secun
daire spoel?
Antwoord: Primair staat over de 440 windingen een spanning van
220 Volt. Dat is dus per winding 0.5 Volt. Secundair zijn er 200
windingen, dus zal hierin worden opgewekt een spanning van 200 X
0.5 = 100 Volt.
Eenvoudiger gezegd, is de verhouding:
primaire spanning
primair aantal windingen
of:
secundaire spanning
secundair aantal windingen’
Ejs _ np

Es

ns

6)

Nog één ding moeten wij over de genoemde ijzerkern zeggen. We
kunnen maar niet zómaar een stuk ijzer van de gewenste vorm in
de spoelen brengen om als kern te dienen. Binnen een zeer korte tijd
zou de kern gloeiend heet blijken te worden en de transformator in
rook doen opgaan!
Laten we maar eens nagaan: De kern bevindt zich in het magne
tische veld, opgewekt door de wisselstroom in de primaire spoel.
In feite herbergt hij zelfs het gehele veld in zich. Nu kunnen wij wel
inzien dat dit wisselend magnetisch veld óók in het metaal van de
kern zelf een induktiespanning zal willen opwekken, nét zo als hij
dit doet in de windingen van de secundaire spoel. De kern is ge
maakt van een elektrisch goed geleidend materiaal en vormt dus
eigenlijk één grote, gesloten winding. Volgens de wet van Ohm zal
er dan een enorme stroom in de kern rond gaan lopen; de zogenaam
de wervelstroom. Deze stroom kan nu zó hoog worden, dat de kern
een groot vermogen gaat opnemen uit de primaire spoel. Hij kan dit
alleen maar kwijt in de vorm van warmteverliezen (de ijzerverliezen).
Toch wilden wij zo graag een ijzerkern gaan gebruiken, omdat de
twee spoelen van de transformator dan zo vast met elkaar waren
gekoppeld. Nu hebben wij weliswaar bijna geen spreidingsverliezen
meer, maar de ijzerverliezen die wij er voor terug hebben gekregen
zijn minstens even groot! We zijn er dus weinig op vooruit gegaan.
Maar ook hier weten we wel weer iets op te vinden. Wij gaan name
lijk de kern nu niet maken van een massief stuk ijzer, doch we gaan
hem „stapelen” van een groot aantal van elkaar geïsoleerde dunne
plaatjes, die de gewenste vorm hebben (zie fig. 20 b en c). Het resul
taat is nu, dat de kern niet meer zo’n grote kortgesloten winding
vormt. De wervelstormen kunnen nu niet meer zo gemakkelijk rond
lopen en de warmteontwikkeling blijft vrijwel geheel achterwege.
Toch zal hij nog wél ongestoord zijn taak kunnen verrichten als
„transporteur” van het magnetische veld; de baan van de kracht45

lijnen is immers niet onderbroken! Een dergelijke kern noemen wij
een stapelkern of gelamelleerde kern. In fig. 20c is geschetst, hoe
zo’n transformator met stapelkern er uit kan zien.
wervelstromen

/

kern

^s/spoel

fl
o

fig. 20
Nog is er een punt van belang. Met de verhoudingen van de
windingstallen van primaire en secundaire konden we de spanning
naar willekeur omhoog of omlaag transformeren. Het ligt echter wél
voor de hand, dat wij aan de secundaire zijde nooit meer vermogen
zullen kunnen onttrekken aan de transformator, dan wij primair heb
ben toegevoerd. De transformator kan immers zelf geen vermogen
leveren! Bij een ideale transformator (dus zonder verliezen) is het
primair opgenomen vermogen hoogstens gelijk aan het secundair
afgeleverde vermogen. In dit geval kunnen wij allerlei stromen en
spanningen, die door de spoelen van de transformator lopen, be
rekenen.
Voorbeeld 13: We willen op een 127 Volts lichtnet met tussen
schakeling van een transformator een lamp van 220 Volt, 100 Watt
laten branden. Hoeveel vermogen zal er uit het net worden opge
nomen, hoe moeten de primaire windingstallen zich verhouden en
wat is de stroom in de netleiding en door de lamp?
Antwoord: Het vermogen is gemakkelijk te vinden:
Nd = Ns = 100 Watt.

De windingstallen moeten zich verhouden als de spanningen:
(f

i

dp

— =
(formule 6) -

Ep

127

— = 0.578

De primaire stroom zal dan zijn:
.

_ Np

(zie formule 3a) I]
,p “ E„ =
De stroom door de secundaire is:
_ N8 _ 100
= 0,455 A
“ E8 “ 220
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HOOFDSTUK 7

Zelfinduktiespanning, impedantie en zelfinduktie.
Allereerst zullen wij enkele dingen uit het vorige hoofdstuk rekapituleren.
In een spoel kon een wisselspanning worden opgewekt door in de
spoel een wisselend magnetisch veld op te wekken (bijv, door het op
en neer bewegen van een magneet in de spoel). Dit was het principe
van de dynamo.
Ook kon zo’n wisselend magnetisch veld worden opgewekt door
een wisselstroom door een tweede spoel te sturen. Door de spoelen
met elkaar te koppelen hadden we een transformator gekregen.
Laten we nu eens een enkele, stroomvoerende spoel wat nader be
kijken.
De wisselstroom die door de spoel zal gaan lopen als wij hem aan
sluiten op een wisselspanning zal een wisselend magnetisch veld in
en rondom de spoel doen ontstaan. In elke spoel, in dit magnetisch
wisselveld geplaatst, zal een induktiespanning worden opgewekt. Wel
nu, onze spoel bevindt zich óók in een wisselend magnetisch veld,
al heeft hij dit zelf dan ook opgewekt! Nu kan de spoel niet aan
het veld „zien”, of hij dit zélf heeft gemaakt of dat het door een
andere bron werd opgewekt. Er zal dan in de spoel, door zijn eigen
veld opgewekt, óók een induktiespanning ontstaan, die dus in ge
dachten nog moet worden toegevoegd bij de aangelegde spanning.
Dit is het principe van de zelfinduktie.
Het is nu met deze zelfinduktiespanning zó gesteld dat hij net
tegengesteld is gericht aan de aangelegde spanning, hij zal dus trach
ten de invloed van de aangelegde spanning tegen te werken. Wij
vinden dit terug in de wet van Lenz (1804—1865), waarin wordt
gezegd dat de opgewekte induktiespanning steeds zó zal zijn ge
richt, dat hij zijn oorzaak (hier: de door ons aangelegde spanning)
zal tegenwerken.
Dit ziet er op het eerste oog wel wat ingewikkeld uit. Misschien
is het gemakkelijker te begrijpen, als wij aan de hand van een voor
beeldje de verschillende fazen van dit zelfinduktieproces zullen na
gaan.
Een spoel wordt aangesloten op een 220 Volts netaansluiting. De
koperen draad, waarvan de spoel is gewikkeld heeft een lage eigen
weerstand (bijvoorbeeld 10 n). Er zou dan volgens de wet van Ohm
een vrij grote stroom gaan lopen (22A). Door deze stroom wordt
een zeer sterk magnetisch wisselveld opgewekt in en rond de spoel,
dat op zijn beurt in de spoel weer een grote induktiespanning zal
opwekken. We denken nu even in, dat de gehele induktiespanning
in één enkele winding van de spoel wordt opgewekt. (In feite levert
natuurlijk elke winding een kleine bijdrage, maar omdat al deze
bijdragen met elkaar in serie staan, mogen wij het ook in één plaats
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concentreren). De totaal opgewekte induktiespanning zal hier bij
voorbeeld zijn 210 V.
Het lijkt, alsof de spoel ter plaatse is on
derbroken en de nieuwe spanningsbron is
220 d,
v
tussengeschakeld (zie fig. 21). Er zijn dus
10 « spoel
nu opeens twee spanningsbronnen werkzaam
O
in de keten, en om de stroom die er nu
\ifzelfind
werkelijk gaat lopen, te kunnen berekenen,
Q^Jspanning
2JO.
moeten wij ze ook beide in rekening bren
gen; de bronnen staan met elkaar in serie.
Volgens de wet van Lenz is de induktie
fig. 21
spanning steeds zó gericht, dat hij de aangelegde netspanning zal trachten tegen te werken. In totaal zal er
dus over de spoel nog maar werkzaam zijn een spanning van 220 V—
210 V = 10 Volt.
De stroom die er dus werkelijk zal gaan lopen is niet 22 A groot
maar slechts 1 A!
Bij gelijkstroom bepaalden wij de weerstand van een apparaat
volgens de wet van Ohm uit de stroom door de weerstand en de
spanning over de weerstand. Welnu, in het geval wij deze wet gaan
toepassen voor een wisselstroom dan gaat hetzelfde op, nu vinden
wij echter de wisselstroomweerstand, dus:
Wisselstroomweerstand =

wisselspanning
wisselstroom

Meestal gebruiken wij voor de term „wisselstroomweerstand” het
vreemde woord impedantie, omdat het woord „weerstand” onder
deze omstandigheden verwarring kan wekken. We kunnen er hier
niet dieper op ingaan maar gebruiken in het vervolg het woord
„impedantie” en stellen hem voor met de letter Z.
De wet van Ohm wordt dus hier:
E
Impedantie = Z =

Tn

waarbij onder E en I kan worden verstaan de topwaarden van de
wisselspanning en de wisselstroom. *)
Uit het bovenstaande voorbeeldje konden we leren, dat in een
spoel met een aangelegde wisselspanning ter grootte van E Volt,
maar een geringe stroom I Ampère loopt.
Als wij nu de impedantie uit de wet van Ohm willen berekenen
dan moeten wij dus een groot getal delen door een veel kleiner getal.
Dit geeft een groot getal als uitkomst. De impedantie (wisselstroom
weerstand) van deze spoel is dan ook veel hoger, dan zijn weerstand
bij gelijkstroom. Wij zeggen wel, dat de wisselstroom in zo’n spoel
wordt „gesmoord”.
*) In vele gevallen zal het blijken, dat E en I niet op hetzelfde moment
hun topwaarde bereiken.
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De gemonteerde versterker van
alle kanten bezien

Op foto VIII zün de entrees en de aansluitklemmcn voor de voedingsspanningen
goed zichtbaar.
VII (boven)

VI

VIII (onder)

(<

fl

IX (boven)

Het gewikkelde spoeltje

Hier zpn de aansluitingen gemaakt met behulp van 3 mm
holnietjes, die in gaatjes in het bovenplaatje zijn geslagen.
Een andere metode werd aangegeven op pag. 133 en fig.
65b en c.

X (midden)

De gemonteerde kristalontvanger van onderen

Duidelijk is te zien de montage van de entrees, de spoel en
extra ruimte voor

voren gezien

De mate, waarin dit gebeurt is echter nog van enkele faktoren af
hankelijk. De stroom, die uiteindelijk door de spoel ging lopen, werd
zo klein, omdat de zelfinduktiespanning de aangelegde spanning
tegenwerkte. Nu zal deze zelfinduktiespanning des te groter zijn
naarmate er meer windingen op de spoel zitten. Ook zal deze zelf
induktiespanning groter zijn, als wij de spoel voorzien van een ijzerkern. De ijzerkern versterkte namelijk het magnetische veld in de
spoel.
We zeggen nu, dat een spoel met veel windingen of uitgerust met
een ijzerkern een grotere zelfinduktie bezit dan een spoel met weinig
windingen of zonder ijzerkern. Deze zelfinduktie is dus een soort
„grootte bepalende eigenschap” van de spoel.
Een spoel met een grote zelfinduktie zal dus voor een wisselstroom
van een bepaalde frequentie een hogere impedantie hebben dan een
spoel met een lage zelfinduktie.
Er is echter nóg een verschijnsel dat de impedantie van de spoel
bepaalt. Vroeger hadden we al gevonden bij het experiment met de
bewegende magneet in de spoel, dat de in de spoel geïnduceerde span
ning groter was naarmate de wisseling van het magnetische veld
sneller geschiedde.
Maar dan zal nu ook de zelfinduktiespanning des te hoger zijn,
naarmate de wisselstroom door de spoel (die immers het wisselende
magnetische veld deed ontstaan) sneller wisselt met andere woorden,
als de frequentie van de wisselstroom hoger is.
En met een groter wordende zelfinduktiespanning neemt de im
pedantie toe.
De wisselstroomtheorie leert ons, dat men de impedantie van een
spoel in de volgende formule kan uitdrukken:
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impedantie (wisselstroomweerstand) van de spoel
frequentie van de wisselstroom
zelfinduktie van de spoel in Henry
In figuur 22 is het verband
tussen de impedantie van een
spoel en de frequentie grafisch
weergegeven.
We zagen al, dat de waarde
van de opgewekte zelfinduktie
spanning onder andere afhanke
lijk was van het aantal windin
gen van de spoel en of hij al
dan niet was voorzien van een
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toren, die hier in het spel zijn,
fig. 22
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bijvoorbeeld het oppervlak van de windingen en de lengte van de
spoel.
Zoals wij vroeger aan een weerstand een bepaalde waarde toe leer
den kennen (in Ohms), voelen we nu ook behoefte, een dergelijke
„waardemaat” voor de zelfinduktie van de spoel in te voeren.
Deze waardemaat wordt nu uitgedrukt in een aantal Henry, ge
noemd naar de grote Engelse natuurkundige, die veel heeft bijge
dragen tot de wetenschap van het elektromagnetisme.
Was de weerstandswaarde van een weerstand niet afhankelijk van
de frequentie: bij de spoel is dit wel het geval; de impedantie (wisselstroomweerstand) neemt toe met toenemende frequentie (formule 7).
Het getal 6.28 dat in formule 7 voorkomt is een afronding van
het getal 2 tt, een wiskundige grootheid.
Wij gaan de formule nog eens nader bekijken aan de hand van
een voorbeeld:
Voorbeeld 14: Volgens formule 7 zal een spoel met een zelf
induktie van 10 Henry, aangesloten op een wisselspanning met een
frequentie van 50 Hz, een impedantie opleveren van:
Z = 6.28 X 10 X 50 = 3140 52.
Zou de wisselspanning van dit net zijn 220 V, dan zal er een
stroom door de spoel vloeien gelijk aan:

Zoals wij ook in het dagelijks leven de lengte-eenheid de meter in
millimeters, en de gram in milligrammen kunnen onderverdelen kun
nen wij hier een Ampère onderverdelen in 1000 mili-Ampère (mA).
(Zie tabel I op blz. 151.)
De uitkomst voor de stroom in de spoel is dus 0.07 A, of 70 mA.
Net als wij dit bij weerstanden hebben gedaan, gaan wij nu na, wat
er gebeurt, als wij spoelen in serie of parallel gaan schakelen. Indien
wij twee spoelen in serie op een wisselstroombron aansluiten dan
zien wij zonder meer in dat de impedantie van deze serieschakeling
gelijk is aan de som (= optelling) van elk der impedanties onder
ling (denk maar eens aan het geval van de serie geschakelde weer
standen).
Stel dat wij een spoel met de zelfinduktie Lx van 12 H in serie
schakelen met een spoel met een zelfinduktie L2 van 7 H, dan zal de
impedantie van de serieschakeling, aangesloten op een wisselstroom
van 50 Hz, als volgt kunnen worden berekend:
Z8 = 6.28 X 50 X 12 4- 6.28 X 50 X 7 of anders geschreven
Z8 = 6.28 X 50 X (12 + 7) = 6.28 X f X (1^ + L2).
Wij zien dus in het algemeen:
De zelfinduktie van een aantal in serie geschakelde spoelen is gelijk
aan de som van de zelfindukties van elk der spoelen.
In formule: L8 = Lx 4- L2 4- L3 4- .... enz.
8)
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Op een dergelijke wijze kunnen wij afleiden, dat:
bij parallelschakeling van een aantal spoelen met zelfinduktie
L3, enz. de totale zelfinduktie wordt gegeven door:
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Hiermee hebben we voorlopig weer genoeg leren kennen over
spoelen en alles wat daarmee samenhangt. Later komen we nog wel
wat dieper op enkele detailpunten terug, maar allereerst zullen we
nog eens wat gaan neuzen in het volgende onderwerp: de conden
sator.
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Waarin we kennis maken met ladingen, condensatoren en de Farad.
Het volgende onderdeel, dat onze aandacht vraagt, is de conden
sator. Het was in zijn oudste vorm, o.a. als de zogenaamde „Leidse
fles”, al eeuwen bekend.
Zo’n condensator bestaat meestal uit twee metalen geleiders, de
elektroden, door een isolator (het zogenaamde diëlektricum) van
elkaar gescheiden. Aan elke metalen geleider is een aansluitdraad be
vestigd.
Denken wij ons de condensator in deze eenvoudige vorm als een
dunne glazen plaat met aan beide zijden een plaatje koper (fig. 23a).
Het is ons bekend, dat koper een goede geleider is en glas een zeer
slechte; wij noemen glas zelfs een ,,goede isolator”. Ook hadden
wij al gezegd, dat de al of niet goede geleidbaarheid van bepaalde
materialen afhing van de mate waarin de elektronen zich in dat maB
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teriaal konden bewegen. In een goed geleidend materiaal is de be
weeglijkheid van de elektronen veel groter dan in een isolator.
Wat gaat er nu gebeuren, als wij een gelijkspanning aansluiten
tussen de twee platen van de condensator uit figuur 23a. Plaat A
wordt bijvoorbeeld negatief opgeladen, en B positief. Op plaat A
wordt dus een overmaat elektronen gebracht, aan plaat B wordt
een aantal elektronen onttrokken. Tegengestelde ladingen zullen
elkaar willen aantrekken. De elektronen op de linkerplaat voelen de
aantrekkende kracht van de positieve lading op de rechterplaat en
drommen samen op het grensvlak tussen glasplaat en A (fig. 23 b).
In het glas zitten óók elektronen, alleen hebben ze veel minder
vrijheid van bewegen dan die in de koperen platen. Ze voelen echter
wel degelijk de kracht, die er door de lading op de platen op hen
wordt uitgeoefend. Hierdoor zullen ze allen een klein beetje verschui
ven ten opzichte van hun ruststand.
Al vindt deze verplaatsing maar over een heel kleine afstand
plaats, toch blijken ze allen tezamen een grote totale ladingsverschuiving teweeg te brengen, omdat er zo enorm véél aan dit spelletje
meedoen!
Er zal dus in de glazen plaat een negatieve ladingsverschuiving
plaats vinden in de richting van de positieve koperen plaat. Hierdoor
zal in het glas aan de linkerzijde (op de grenslaag met plaat A) een
sterk tekort aan elektronen ontstaan (-J- lading) en aan de rechter
zijde een overschot (— lading).
Aan de grensvlakken staan dus aan de ene kant in het diëlektricum
en aan de andere kant in de elektroden tegengestelde ladingen tegen
over elkaar. Door de aantrekkende kracht die zij op elkaar uitoefe
nen houden deze ladingen zich wederzijds „aan elkaar vast”.
Nu gaan wij eens deze condensator van de gelijkspanningsbron
losnemen. Wat zal er nu gaan gebeuren? We kunnen het misschien
wel raden: er gebeurt niets! De ladingen aan de grensvlakken, die
waren ontstaan door de onderlinge krachtwerking van de lading, die
wij eenmaal op de elektroden hadden aangebracht, zullen nu zo’n
kracht op de elektronen in de platen blijken uit te oefenen, dat de
linkerplaat zijn negatieve lading blijft behouden en de rechter posi
tief blijft (zie fig. 23c).
Werden dus eerst de ladingen in het glas door die op de platen
„vastgehouden”, nu zullen de ladingen in het glas, die er na het
opladen van de condensator waren ontstaan, op hun beurt de ladin
gen in de platen vast blijven houden.
Hadden wij tussen A en B een spanning aangelegd van bijvoor
beeld 100 V, dan blijkt, nadat wij de condensator van de spannings
bron hebben losgenomen, dat de condensator de spanning van 100 V
tussen A en B blijft handhaven. Een condensator kan dus een soort
„ladingsreservoir” vormen! Eén maal tot een bepaalde spanning op
geladen, wil hij deze toestand blijven behouden.
Nu gaan wij eens de platen A en B van onze geladen condensator
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door middel van een draad met elkaar verbinden. Het is nu gemak
kelijk te raden wat er zal gebeuren. Tussen A en B staat immers een
spanningsverschil, en natuurlijk zal er een stroom door de verbindingsdraad gaan lopen. Er was een overschot van elektronen op de
buitenkant van plaat A aanwezig en dat ziet nu kans om het tekort
van elektronen op plaat B aan te vullen.
Maar daarna is dan ook na een korte tijd het spanningsverschil
tussen A en B verdwenen en zullen de elektronen in het diëlektricum
weer zijn teruggekeerd in hun rusttoestand.
Hetzelfde zou natuurlijk gebeurd zijn als wij inplaats van glas
een minder goede isolator hadden genomen, bijvoorbeeld karton of
iets dergelijks. Weliswaar zal deze condensator zich op de zelfde
manier op laten laden, maar na het losnemen van de spanningsbron
zal het karton, dat een klein beetje stroom geleidt, zorgen, dat de
condensator langzaam „leeg lekt”. Het is dus wel zaak om voor het
diëlektricum van een condensator een uitstekende isolator te kiezen.
In de praktijk ziet men vaak mica, een bepaald soort geïmpregneerd
papier, keramisch materiaal, of zelfs lucht als diëlektricum toegepast.
De hoeveelheid lading, die in zo’n condensator kan worden opge
zameld is betrekkelijk gering. Het hangt af van de spanning waartoe
de condensator werd opgeladen, maar ook van het oppervlak van
de beide koperen platen, het soort diëlektricum en de dikte van het
diëlektricum.
Deze laatste drie grootheden bepalen nu de kapaciteit van de con
densator. Dit is net zo’n soort begrip als de zelfinduktie van een
spoel. Dit is dus de „maat” voor de „reservoir-eigenschappen” van
de condensator!
Ook de grootte van de kapaciteit willen we nu weer met een getal
aan kunnen geven. We drukken dit getal uit in een aantal Farads,
ook weer genoemd naar een der grote natuurkundigen die veel hebben
bijgedragen tot de wetenschap van de elektriciteit.
Nu is de „maat” 1 Farad ontzaglijk groot! Een glazen plaat van
1 mm dikte en 1 vierkante decimeter oppervlak, aan beide zijden
voorzien van een even grote elektrode, heeft nog maar een kapaciteit
2
van ongeveer y-n
nnn nnn Farad! En toch is dit een waarde als

wij die vaak in de radioapparaten zullen tegenkomen.
Het is niet prettig om steeds met zulke ontzettend kleine getallen
te moeten rekenen. Zo zullen wij dan vaak in de praktijk de kapa
citeit uitdrukken in micro-micro-Farads (afgekort pp F), of picoFarads) afgekort pF) (zie tabel I op bladzijde 151).
Hierbij is:

1
1.000.000.000.000

Farad = 1 pp F = 1 pF en

1
Farad = 1 p F.
1.000.000
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De zoëven genoemde condensator heeft dan een capaciteit van
200 pF, hetgeen wel een veel gemakkelijker te hanteren getal is dan
2
kapaciteitswaarden die wij in de praktijk veel
10 000 000 000~ F*
zullen tegenkomen, liggen meestal tussen 1 pF en 1000 pF.

Interessant is het, nu eens na te gaan wat er gebeuren zal als wij
een wisselspanning aansluiten tussen de beide platen van de con
densator. Hierdoor zal dus beurtelings elk van de platen positief
en negatief worden geladen.
Denken wij ons even de toestand in van het moment dat juist de
linker plaat — en de rechter plaat -J- is geladen. Op de linker plaat
bevindt zich dan een overmaat van elektronen, op de rechter plaat
een tekort.
Een halve periode later echter zijn de rollen juist omgedraaid; de
rechter plaat zal nu — zijn geladen en de linker 4-. Nu bevindt zich
een overmaat elektronen op de rechterplaat. Er heeft dus een elektronenstroom gelopen door de voedingsbron heen van links naar
rechts. Een volgende halve periode later bevindt zich de condensator
weer in de oorspronkelijke toestand doordat de elektronen weer door
de voedingsbron van rechts naar links zijn „gepompt”, en zo gaat dit
maar steeds door.
Als we dus een wisselspanning op een condensator aansluiten, zal
er een wisselstroom gaan vloeien. Ook hier kan men dus weer spre
ken van een impedantie, die weer, evenals bij een spoel, volgens de
wet van Ohm bepaald wordt door de verhouding tussen wisselspan
ning en wisselstroom.
Hoe groot is nu deze impedantie? Het is gemakkelijk in te zien,
dat de wisselstroom, die door een condensator zal vloeien als wij
hem op een wisselspanning hebben aangesloten, des te groter zal zijn
naarmate het oppervlak van de condensatorplaten groter is. Iedere
vierkante centimeter van de platen zal immers een even grote bij
drage tot de stroom voor zijn rekening nemen. Het oppervlak van
de condensator hadden we al leren kennen als een van de grootheden
die de kapaciteit van de condensator bepalen. Dus zal de impedantie
van een condensator in de eerste plaats al afhankelijk zijn van de
kapaciteit.
Per wisseling van de spanning tussen de platen zal er een groot
aantal elektronen van de éne plaat van de condensator naar de andere
worden gestuwd. De stroom door een geleider, zo hebben we al in
het eerste hoofdstuk gezien, werd bepaald door het aantal elektronen
dat per sekonde door een geleider vloeit. Als wij nu de frequentie
van de wisselspanning op de condensator zouden verdubbelen, dan
zullen er per sekonde ook twee maal zoveel wisselingen plaatsvin
den, en dus ook twéé maal zoveel elektronen per sekonde door de
draad „heen en weer gepompt”; de wisselstroom is dan óók twee maal
zo groot.
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Hieruit kunnen wij zien, dat de impedantie van een condensator,
nét als dit bij een spoel het geval was, afhankelijk zal zijn van de
frequentie van de aangelegde bron. Alleen neemt bij een condensator
de impedantie af, naarmate de frequentie toeneemt, dus juist anders
om als bij de spoel!
De theorie leert nu dat de impedantie van een condensator wordt
1
gegeven door: Z =
10)
6.28 X f X C
Hierin is:
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Z = de impedantie van de
condensator in 2
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selstroom in Hz
C = de kapaciteit van de con
densator in F.
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Het verloop van de impedan
tie met de frequentie is grafisch
voorgesteld in fig. 24.

Voorbeeld 15: Een condensator• van 1000 pF wordt aangesloten
op een wisselspanning van 220 V en
( een frequentie van 10.000 Hz.
Hoe groot is zijn impedantie, en de stroom die door de bron moet
worden geleverd aan de condensator?
Antwoord:
100.000
Z =
6.28 X 10.000 X
1.000
6.28
1.000.000.000.000
= ca. 16.000 2 = 16 k 2.

De stroom volgt uit:
I = * = 220
= 0,0138 A = 13,8 mA
Z
16.000

Uit de formule 10) zien we dat, naarmate de frequentie kleiner
wordt, de impedantie steeds zal stijgen. Voor h.et extreme geval, dat
de frequentie nul wordt (dus voor gelijkstroom) wordt de impedantie
oneindig hoog. Dat wil dus eigenlijk zeggen, dat een condensator
gelijkstroom niet doorlaat, wisselstroom echter wel, en wel des te
gemakkelijker, naarmate de frequentie hoger is.
Vergelijk dit maar eens met het geval van de zelfinduktie. Daar
was precies het tegenovergestelde aan de hand (fig. 22).
Net zoals wij dit bij weerstanden en spoelen hebben bekeken, gaan
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we de impedantie van een serieschakeling van een aantal condensa
toren bekijken. En ook hier wordt de impedantie van zo’n serie
schakeling van een aantal condensatoren gegeven door de som (=
optelling) van alle impedanties van alle condensatoren.
Stel wij hebben een serieschakeling van drie condensatoren C1?
C2 en C3. Zij zullen elk een impedantie bezitten:
1
1
1
Zt “ 6.28 X f X Cx Z
z’2 “
“ 6.28
6.28 X
x ff X
X C
C2 Z;J “ 6.28 X f X C3
De serieschakeling van deze condensatoren zal dan een impedantie
bezitten:
Z. = Zx 4- Z2 + Z3; dit ingevuld:

1
( 1
1
1
Z, “ 6.28 x f \C, + C, + C3/
Uit deze afleiding volgt, dat de kapacitcit van een serieschakeling
van een aantal condensatoren wordt gegeven door:

_1

_

1

1

1
4- .. . enz.
11)
C3
Vergelijk dit nu eens met het geval van seriegeschakelde weer
standen en spoelen.
Op een dergelijke manier kunnen wij ook afleiden, dat een pa
rallelschakeling van meerdere condensatoren een totale kapaciteit op
levert, gelijk aan de som van de kapaciteiten van elk der conden
satoren in de parallelschakeling. Of:

c. c, + c2
" c;

4-

Cp = Cx 4~ C2 4- C3 4- .... enz........... ............... 12)
Qet op het verschil tussen parallel- en serieschakeling bij conden
satoren en spoelen!)
In het nu volgende hoofdstuk zullen we de praktische uitvoerings
vormen van weerstanden, spoelen en condensatoren eens wat nader
onder de loep nemen.
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Hierin wordt beschreven, hoe de onderdelen, die we in de vorige
hoofdstukken hebben leren kennen, er in de praktijk uit kunnen zien.
Wij hebben al in de eerste hoofdstukken gezien, dat men aan vele
van de elektrische gebruiksvoorwerpen een elektrische „weerstand”
kunnen toekennen. In de radiotechniek gebruikt men echter onder
delen, die speciaal zijn vervaardigd omdat zij een bepaalde elektrische
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weerstand bezitten. Een dergelijk onderdeel wordt dan ook vaak
kortweg weerstand genoemd.
Er zijn verschillende soorten weerstanden (zie foto I). Wij onder
scheiden zogenaamde vaste weerstanden, variabele weerstanden en
potentiometers. Eerstgenoemde hebben een bepaalde vaste weerstandswaarde. De weerstand van beide laatste daarentegen, kan op een of
andere wijze worden gevarieerd, bijvoorbeeld door draaien aan een
as. (Zo’n potentiometer vinden we bijvoorbeeld als sterkteregelaar in
ons radiotoestel.)
Allereerst zullen wij de vaste weerstanden gaan bespreken.
Deze kunnen op allerlei manieren worden gemaakt. Men kent bij
voorbeeld de zogenaamde ,,draadgewonden weerstand”. Hier is een
dunne lange draad van een matig geleidend materiaal op een staafje
of een buisje van een of ander isolatiemateriaal gewikkeld (keramisch
materiaal, glas, kunsthars e.d.) (zie fig. 25 a en b).
b
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fig. 25
Weerstanden
a. draadgewonden weerstand op een buisje van isolatiemateriaal,
b. als a, doch voorzien van laklaag.
,.opgedampte" koolweerstand.
d. „kompositie” koolweerstand.
a, c en d uit draadeinden, b met soldeerlippen.
Hoe langer de draad, des te groter de weerstand. Ook een dunne
draad zal een hogere weerstand hebben dan een draad met een gro
tere diameter (vergelijk maar weer met de waterleiding!).
Zo’n draadgewonden weerstand kan worden gemaakt met weerstandswaarden, in het algemeen liggend tussen 0.1 en 100.000 n.
Nóg hogere weerstandswaarden zijn zeer moeilijk als draadgewonden
weerstand te realiseren; de draad zou zó dun moeten worden, dat hij
gemakkelijk breekt of zó lang, dat de weerstand een enorme ruimte
zou gaan innemen.
Soms dompelt men de gewikkelde draadweerstand naderhand in
een soort lak. Als deze lak hard is geworden, dan blijven de win-

57

dingen goed op hun plaats zitten, er bestaat dan geen kans meer, dat
enkele opeenvolgende windingen elkaar zullen raken en sluiting ver
oorzaken (uitvoering h in foto I). Ook past men wel in plaats van
een laklaag een laag emaille toe, die in een oven onder hoge tempera
tuur wordt opgesmolten. Deze geëmailleerde draadweerstanden kun
nen naderhand ook in het toestel waarin zij worden toegepast, vrij
hoge temperaturen verdragen, m.a.w. ze kunnen een groot elektrisch
vermogen opnemen en dissiperen. (Een weerstand wordt immers warm
door de stroom die er door gaat, denk maar eens aan een straalkachel!) Een voorbeeld vinden we terug in foto I, uitvoering i.
Een ander, in de radiotechniek zeer veel gebruikte soort weer
stand, is de zogenaamde koolweerstand (fig. 25 c en d).
Hier is het eigenlijke weerstandslichaam vaak in de vorm van een
dunne laag koolstof op een keramisch buisje aangebracht. Door de
samenstelling, de dikte en de lengte van deze laag te veranderen, kan
de fabrikant weerstanden maken van de meest uiteenlopende waar
den, zo van 10 S2 tot 1000 Mn. Deze koolweerstanden zijn echter niet
zo konstant van weerstandswaarde ten gevolge van veroudering, tem
peratuurschommelingen enz. als de draadgewonden weerstanden
maar ze zijn veel goedkoper en meestal aanzienlijk kleiner. De stabili
teit van zo’n koolweerstand is echter meestal toch nog ruim vol
doende voor vrijwel alle toepassingen in versterkers, radio’s e.d.
(Uitvoeringen e, f en g in foto I).
Ook kennen we nog de zogenaamde ,,kompositie”-koolweerstand.
Hier is het weerstandslichaam gevormd door een massief staafje,
gemaakt van een of ander weerstandsmateriaal met koolstof als
hoofdbestanddeel, meestal omgeven door een isolatielaag (zie fig.
25d en foto I, a, b, c en d).
Vaak worden de toevoerdraden reeds aan de uiteinden van de
weerstand bevestigd. Een dergelijke weerstand kan dan direkt door
solderen aan zijn eigen toevoerdraden in het apparaat worden beves
tigd. Dit is een „weerstand met draadeinden” (fig. 25 a, c en d).
Als wij nu eens een weerstand van 10 ft naast een van 10 Mft
zouden leggen, dan kon het wel eens zijn, dat zij uiterlijk vrijwel niet
van elkaar zijn te onderscheiden, temeer daar de koollaag meestal
nog door een laag lak wordt omgeven.
Het is dus noodzakelijk dat de weerstandswaarde op de een of
andere manier op de weerstand moet worden aangebracht. Soms
wordt dit gedaan met opgedrukte getallen. In dit geval kunnen wij
de weerstandswaarde direkt aflezen; een ernstig nadeel is echter, dat
de letters of cijfers heel gemakkelijk beschadigen en dat nadat wij de
weerstand een paar maal hebben aangepakt het opschrift onleesbaar
is geworden. Ook kan men vaak het opschrift van zo’n weerstand, als
we hem in een apparaat hebben gemonteerd, niet lezen, omdat het net
aan die zijde van de weerstand zit, die van ons is afgekeerd!
Hierom wordt steeds meer gebruik gemaakt van een kleurcode.
Hierbij wordt door een aantal gekleurde ringen of stippen, elk cor-
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responderend met een bepaald cijfer de weerstandswaarde aange
geven. Voor een verklaring van deze kleurcode zie de tabel II op
bladzijde 152.
Een belangrijk ding bij de opgegeven waarde van een weerstand
is nog de tolerantie. Als een fabrikant een groot aantal weerstanden
moet afleveren van bijvoorbeeld 1000 ft, dan is het wel duidelijk dat
al deze weerstanden niet precies 1000,00. . . . ft zullen zijn! Bij elke
produktie van voorwerpen treedt een zekere spreiding op in hun
eigenschappen. Over een groot aantal weerstanden van deze waarde
zal het gemiddelde wel ongeveer 1000 ft zijn, maar stuk voor stuk
kunnen ze nog wel eens aanzienlijk hiervan afwijken. Deze moge
lijke afwijking noemt men de tolerantie. Een weerstand van 1000 ft
met 10% tolerantie wordt dus gegarandeerd met een weerstands
waarde, ergens liggende tussen 900 2 en 1100 ft.
Evenzo zal een ,,10% ” weerstand van 1200 ft een waarde hebben,
ergens liggende tussen circa 1100 en 1300 ft. Het is dus mogelijk
dat de weerstandswaarden elkaar aan de tolerantiegrenzen juist zou
den overlappen. Het heeft dan natuurlijk geen zin, om nog een
weerstand af te leveren met een tussenliggende waarde. Hierom zijn
vrijwel alle normale weerstanden die in de handel worden gebracht,
alleen te krijgen in een aantal diskrete waarden, opklimmende met
een onderling verschil van bijvoorbeeld 20, 10 of 4%. Dit zijn dus
reeksen niet een tolerantie van resp. 10, 5 en 2%. De ,,10%-reeks”,
die wij meestal zullen gebruiken, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, .... enz.
Heeft men nu beslist een weerstand nodig, die een waarde heeft
die binnen nauwere grenzen bekend is, dan zal men over moeten
gaan tot een keuze uit een reeks met kleinere toleranties. Hoe kleiner
de tolerantie echter, hoe duurder de weerstand! In het algemeen zijn
weerstanden te verkrijgen met toleranties van 10%, 5%, 2%, 1%,
en voor heel nauwkeurige precisieweerstanden nóg nauwere tole
ranties.
Een volgend punt dat mede bepalend is voor de keuze van een
weerstand is de maximale dissipatie, met andere woorden het maxi
male vermogen, wat hij moet kunnen opnemen of ook wel populair
genoemd het maximale „wattage”. Wij hebben hier al uitvoerig over
gesproken in hoofdstuk 3. Voor dat wij dus een bepaalde weerstand
in ons apparaat zullen gaan toepassen, moeten wij eerst nagaan wat
het vermogen is, dat hij zal gaan opnemen in de schakeling. Wij zul
len dan een weerstand moeten kiezen met een dissipatie, die ruim
boven dit bedrag ligt. Meestal worden weerstanden geleverd met een
maximale dissipatie van Vs, %, 14, 1, 2, 5, enz. Watt. In het algemeen
geldt: hoe geringer de dissipatie, hoe kleiner de weerstand en hoe
goedkoper! Ook de tolerantie en soms ook de dissipatie vindt een
plaats in de kleurcode.
Variabele weerstanden
Ook deze kennen wij in de vorm van draadgewonden en koolweer59

standen. Bij een draadgewonden variabele weerstand is meestal het
weerstandsdraad stijf naast elkaar (doch natuurlijk wel onderling geisoleerd!) gewikkeld op een smalle strook isolatiemateriaal. Deze
strook wordt dan in de vorm van een cirkel gebogen. Door middel
van een verend, draaibaar opgesteld armpje, dat aan het uiteinde
op de weerstandsdraad rust en kontakt maakt met de windingen,
wordt een deel van de weerstand „afgetakt”. Draait men nu aan de
as, dan verdraait het armpje en verschuift de kontaktpunt over de
weerstand. Op deze wijze kan men een groter of kleiner deel van de
weerstand gebruiken.
Aan de as kan een knop worden vastgemaakt die zich buiten
het apparaat zelf bevindt. Zo kan men dus van buiten af de gewenste
weerstandswaarde instellen (bijvoorbeeld voor de sterkteregeling in
een radiotoestel).
Meestal is behalve het armpje en een zijde van de weerstands
draad, ook de andere zijde naar een uitwendige aansluiting uitge
voerd. Dan hebben wij een variabele potentiometer gekregen.
Ook deze potentiometers worden, net als de vaste weerstanden
veelal uitgevoerd in de vorm van koolweerstanden. Hierin is de
met weerstandsdraad gewikkelde strook vervangen door een met
koolstof opgespoten of opgedampte laag. Ook hier is de koolpotcntiometer in het algemeen veel goedkoper doch ook wat minder stabiel
dan de draadgewonden potentiometer (uitvoering j in foto I).
Soms wordt een potentiometer ook nog voorzien van een schake
laar. Hiermee kan dan bijvoorbeeld de netleiding worden onderbro
ken bij uitschakelen van het apparaat. De kontakten van deze scha
kelaar worden dan geopend als de as van de potentiometer geheel
linksom is gedraaid. Een enkele keer ziet men wel eens een schake
laar, die wordt bediend door de as van de potentiometer in zijn
langsrichting aan te drukken.
In de ontwerpen die wij in de volgende hoofdstukken zullen be
spreken (en gaan bouwen!) zullen wij vaak zo’n potentiometer met
schakelaar gaan toepassen. De potentiometer dient dan voor de
volumeregeling, met de schakelaar kan de netspanning in en uit wor
den geschakeld.

Spoelen
Hierover zullen we in dit hoofdstuk nog kort blijven. De prak
tische uitvoeringsvorm van de diverse soorten zelfindukties lopen zo
sterk uiteen en zijn van zó verschillende factoren afhankelijk dat het
beter is er naderhand nog eens op terug te komen.
Een korte indeling kunnen we echter nog wel geven. In de eerste
plaats kunnen wij een onderscheid maken tussen spoelen zónder de
een of andere kern en spoelen mét een kern.
De eerste soort, die onder andere — zoals wij later nog zullen
zien — veel wordt gebruikt in afstemkringen in een radiotoestel, kan
in vorm variëren van een stuk koperdraad in een lus gebogen, tot
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een spoel van meerdere honderden windingen, gewikkeld op een
„spoellichaam”.
Vaak wordt omdat o.a. de kapaciteit tussen de windingen onder
ling soms zeer hinderlijke gevolgen kan hebben, een zogenaamde
„kruiswikkeling” of „honingraatwikkeling” toegepast waarbij de
windingen niet netjes naast elkaar zijn gelegd, doch kruiselings over
elkaar heen gewikkeld. Ook wikkelt men de spoel wel eens in meer
dere sekties, die in serie zijn geschakeld, in plaats van een enkele
spoel.
De diverse soorten kernen, zoals in afstemspoelen worden gebruikt,
kunnen ook in allerlei vormen voorkomen. Zo’n kern kan er uitzien
als een kort, dun staafje van een of ander geperst pocdermateriaal.
Deze kern wordt dan in de spoel gebracht, die dan meestal op een
pertinax kokertje of een ander isolatielichaam is gewikkeld. Soms
kan men door middel van een speciale sleutel of een schroeven
draaier deze kern meer of minder in de spoel draaien waardoor de
zelfinduktie kan worden ingesteld op een gewenste waarde. (Als de
kern verder in de spoel steekt, omvat hij meer krachtlijnen en zal de
zelfinduktie van de spoel groter zijn.) Soms echter is de spoel ook zó
gevormd dat hij zich niet alleen in de spoel bevindt, maar dat hij ook
om de spoel heen een gesloten pot vormt, bij de zgn. „potkern”.
Vooral voor de grotere zelfindukties en dan meestal voor toepas
sing bij wisselstromen met een lagere frequentie zien we meestal de
kern opgebouwd uit een groot aantal lamellen van transformatorblik (zie hiervoor de bespreking van een transformator op pag. 42).
Soms is het blik van zo’n zelfinduktie om bepaalde redenen ook nog
voorzien van een luchtspleet in de ijzerweg (bijv, bij afvlaksmoorspoelen).
De waarden van de in de radiotechniek veel gebruikte zelfinduk
ties, liggen zo tussen enkele tienden ju.H en enkele tientallen H.

Condensatoren
In de aller eenvoudigste vorm kan een condensator praktisch wor
den opgebouwd uit twee metalen platen („de elektroden”) met lucht
als tussenstof (het „diëlektricum”), zie hiervoor fig. 26a. De kapaciteit
van een dergelijke condensator is zeer gering. Men kan deze ver
groten door meerdere van deze condensatorplaten parallel te scha-
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fig. 26
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kelen. Dit is geschetst in fig. 26b. Hier zijn een aantal platen met
een onderlinge tussenruimte „gestapeld” en om en om door middel
van een draad verbonden. Hierdoor wordt niet alleen de vorm makke
lijker te hanteren dan wanneer een condensator met de zelfde kapaciteit was gevormd door twee grote platen tegenover elkaar, doch
nu worden ook beide kanten van alle platen, uitgezonderd de buiten
ste gebruikt. Zo bestaat de condensator uit fig. 26b dus eigenlijk uit
een parallelschakeling van 6 kleinere kapaciteiten.
Vaak is het nodig, zoals verder nog wel zal blijken, een conden
sator te maken met een variabele kapaciteit, een zogenaamde variabele
condensator. Dit kan men onder andere bereiken door één stel platen
draaibaar tussen de andere op te stellen, zodat als het ware het werk
zame deel van de condensatorplaten naar willekeur kan worden ver
groot of verkleind door het draaien aan een as (zie foto II).
Ook is het vaak gewenst, in een bepaalde schakeling een variabele
condensator op te nemen die slechts één keer bij het afregelen of
„aftrimmen” van het apparaat moet kunnen worden ingesteld. Zo’n
trimcondensator, vaak kortweg trimmer genoemd, kan dan door mid
del van een schroevendraaier of een speciale sleutel op de juiste
waarde worden ingesteld (fig. 27).
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fig. 27
Trimcondensatoren {„trimmers”)
a. „postregeltrimmer”. De elektroden zijn door lucht en een plaatje
mica van elkaar gescheiden.
b. ,.concentrische luchttrimmer”. De concentrische elektroden met
lucht als diëlektricum kunnen meer of minder in elkaar worden
gedraaid.
c. „keramische trimmer”. Het staafje kan meer of minder in de
cilindervormige tegenelektrode worden gedraaid; een keramisch
buisje dient als diëlektricum en isolatie.
Vaak is de kapaciteit van een vaste luchtcondensator veel te klein
voor ons doel. Het is onpraktisch een luchtcondensator te maken met
een kapaciteitswaarde boven enkele honderden pF, terwijl wij soms
tienduizenden malen zoveel kapaciteit nodig hebben! Door het toe-
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passen van enkele kunstgrepen kunnen we echter toch het gewenste
doel bereiken. Door voor het diëlektricum tussen de platen geen
lucht te nemen, doch bijvoorbeeld glas, wordt de kapaciteit van de
zelfde condensator reeds 2.5 maal zo groot. Gebruikt men mica als
tussenstof, dan wordt de kapaciteit ca. 7 x zo groot. Door nu vele
tientallen plaatjes met mica als tussenstof op elkaar te stapelen en
te verbinden als in fig. 26b geschetst, kan men gemakkelijk een con
densator maken met een kapaciteit van meer dan 10.000 pF en een
totale inhoud van niet veel meer dan 1 a 2 kubikecentimeter. Dit is
de gestapelde mica-condensator. Meestal wordt deze dan later in
gegoten in een blokje kunsthars of ander isolatiemateriaal (fig. 26c).
Tegenwoordig worden vaak de elektroden in deze mica-condensatoren ook wel vervangen door zeer dunne zilverlaagjes die op het
mica worden opgedampt. Deze verzilverde mica-condensatoren be
horen tot de beste die er zijn wat stabiliteit betreft, doch worden
slechts gemaakt met kapaciteitswaarden tot enkele duizenden pF en
zijn vrij prijzig.
Meestal gebruikt men als diëlektricum echter een speciaal soort
papier dat met een olieachtige vloeistof is geprepareerd. Als elektro
den fungeren dan twee lange stroken zeer dun aluminiumfolie. Deze
stroken worden dan samen opgerold tot een rolcondensator. Door
een van de stroken aluminiumfolie aan de ene zijde van de rol te
laten uitsteken en de andere strook aan de
andere zijde, kan men de aansluitingen van
de condensator aan beide uiteinden van de
aluminium
koker aanbrengen (zie fig. 28). Omdat de
folie
gebruikte papier- en metaalstroken zeer dun
zijn is de kans op beschadiging zeer groot
en is het nodig een extra beschermingslaag
aan de buitenkant aan te brengen. Men ziet
dan beschermingslagen gemaakt van een
mastiekachtige persmassa, een metalen, een
kartonnen of keramische koker (zie foto III).
Laatstgenoemde condensatoren worden veel
gefabriceerd voor gebruik in de tropen. Rolcondensatoren worden gemaakt met kapaci
geïmpregneerd
teitswaarden, liggende tussen 100 pF en 1
papier
/xF. Voor nog grotere kapaciteitswaarden
brengt men de gerolde condensator (of
fig. 28
soms meerdere van deze condensatoren pa
rallel geschakeld) onder in een metalen bus
met geïsoleerde doorvoeren, de zgn. blokcondensator. Deze worden
gemaakt met kapaciteitswaarden tussen 10.000 pF en 25 p.F.
Voor nog hogere waarden van de kapaciteit is de elektrolytische
condensator ontwikkeld; in de spreektaal vaak afgekort tot „elco”.
Hierin is de tussenstof vervangen door een chemisch gevormd oxydehuidje op een metalen elektrode. Vaak worden deze condensatoren
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op soortgelijke wijze uitgevoerd als de rolcondensatoren, doch het
speciale papier is dan gedrenkt in een geleidende vloeistof; de „elek
trolyt”. De eigenlijke isolatielaag wordt dan niet gevormd door de
papierlaag, dat door de elektrolyt juist geleidend is geworden, doch
door het dunne oxydehuidje op de metalen folie. Meestal wordt
zo’n elco ondergebracht in een aluminium bus die vaak zelf als een
der elektroden fungeert van de condensator.
Bij deze elektrolytische condensatoren moet men echter steeds op
één ding letten: zij bezitten een voorgeschreven polariteit. Dit wil
zeggen, dat als men de condensator op een gelijkspanningsbron aan
sluit moet steeds één der elektroden worden verbonden aan de —
de andere steeds aan de + van de gelijkspanning en nooit andersom!
Zou men dit toch doen, dan zou dit onmiddellijk het overlijden van
de elco ten gevolge hebben. Meestal staat deze polariteit op de con
densator zelf aangegeven, mocht dit niet het geval zijn dan vormt de
aluminium bus vrijwel altijd de minpool.
Veel voorkomende capaciteitswaarden van elektrolytische conden
satoren liggen tussen I en 1000 /z.F.
Bij elk der genoemde condensatoren moet men nog letten op de
toegestane maximale werkspanning, die meestal op elke condensator
is vermeld. Men mag deze spanning nooit overschrijden, anders kan
een ernstige beschadiging het gevolg zijn. De grootte van de werk
spanning die wij in onze eenvoudige apparaten nodig zullen hebben
ligt meestal ergens tussen 25 en 500 Volt.
Wij moeten dus steeds bij de keuze van een condensator denken aan
de gewenste kapaciteitswaarde, de maximale werkspanning en voor
elektrolytische condensatoren aan de polariteit (4- en —).
Ook voor de kleinere condensatoren wordt vaak gebruik gemaakt
van een kleurcode om de waarde aan te geven.
Een ander type condensator dat tegenwoordig steeds meer wordt
gebruikt is de keramische condensator. Hier is een buisje van een
speciaal keramisch materiaal zowel van binnen als van buiten met
een zilverlaag bedekt. Door soldeerverbindingen worden de toevoerdraden aan de zilverlaag bevestigd (zie fig. 29 a en b). Deze kera
mische condensatoren worden gemaakt met kapaciteitswaarden tus
sen één en enkele tienduizenden pF.
zilverlagen

a

keramisch buisje

fig. 29
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HOOFDSTUK 10

Waarin verteld wordt over de verschillende geluidstrillingen, die ons
in ons dagelijks leven omgeven, van mikrofoons en luidsprekers.

Een van de meest bekende trillingsverschijnselen die wij dagelijks
om ons heen kunnen waarnemen is het geluid. Een geluidsbron brengt
ter plaatse de lucht in trilling. Deze trilling kan zich zoals een golf zich
op het wateroppervlak kan uitbreiden, over aanzienlijke afstanden
voortplanten door de lucht.
Wij weten allen uit ervaring, dat de afstand, die wij op deze wijze
kunnen overbruggen, maar zeer beperkt is. Vele onderzoekers heb
ben zich in het verleden bezig gehouden met de gedachte, dit geluid
op een of andere manier te versterken of over grotere afstanden te
verbreiden.
Het was al lang bekend, dat men elektrische energie over een zeer
grote afstand door een leiding kon transporteren. Het hoeft ons dan
ook niet te verwonderen dat dit zelfde medium ook het middel bij
uitstek bleek te zijn, om geluiden over een grote afstand over te
brengen.
Hiertoe moesten eerst echter de geluidstrillingen worden omgezet
in elektrische trillingen (spanningswisselingen) om aan de andere
kant van de leiding weer te worden omgezet in geluid.
Het omzetten van geluidstrillin
gen in een elektrische spanning ge
beurt in de mikrofoon. Er zijn een
groot aantal verschillende soorten
mikrofoons, die op de meest uit
eenlopende principes berusten.
Voorlopig nemen wij er één type
uit: de dynamische mikrofoon (fig.
30).
Aan een konusvormig membraan
M is een spoeltje S bevestigd
dat zich tussen de polen P en Q
fig. 30
van een magneet K bevindt.
Zodra het membraan wordt getroffen door een luchttrilling, zal
dit mee gaan trillen. Het spoeltje, dat aan dit membraan bevestigd is
zal ook deze beweging mee gaan maken, en zal dus gedurende
zo’n trilling meer of minder diep in het magneetveld steken.
De proeven van Farady hadden reeds geleerd, dat in een spoel
een elektrische spanning kon worden opgewekt, door er een staaf
magneet in op en neer te bewegen. Welnu, bij de elektrodynamische
mikrofoon hebben wij hetzelfde geval, alleen staat hier de magneet
stil en beweegt de spoel, maar omdat het steeds om hun onderlinge
beweging gaat, heeft het hetzelfde resultaat.
Op deze manier worden de geluidstrillingen via de bewegingen
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van het membraan in het spoeltje omgezet in elektrische trillingen.
Zijn nu de geluidstrillingen sterk, dan zal een relatief grote wissel
spanning (= grote amplitude) worden opgewekt, wisselt de geluidsdruk snel (= hoge frequentie), dan zal ook de elektrische spanning
snel wisselen. Kortom, de door de mikrofoon afgegeven elektrische
spanning is een soort „afbeelding” van de geluidsdruk!
De toonhoogte van het geluid wordt bepaald door het aantal tril
lingen per sekonde; de frequentie. Een geluidstrilling met een lage
frequentie geeft in ons gehoor de indruk van een lage toon (bijvoor
beeld contrabas, lage orgeltonen). Een trilling met een hoge frequen
tie geeft de indruk van een hoge toon (picolo, triangel enz.).
Vrijwel ieder muziekinstrument geeft, ook al klinkt er slechts voor
ons gehoor een enkele toon, tegelijk een geheel spektrum van fre
quenties weer, bestaande uit een grondtoon, die de eigenlijke toon
hoogte bepaalt, en een aantal bijtonen van een hogere frequentie dan
de grondtoon; de zogenaamde harmonischen.
De frequentie van de orkesttoon a is internationaal vastgelegd op
440 Hz (trillingen per sekonde). Deze toon a, gespeeld op een piano,
klinkt echter geheel anders dan die zelfde toon, gespeeld op een
viool of fluit. Dit verschil in „timbre” wordt bepaald door verschillen
in de harmonischen.
Het geluidsbeeld van een piano bevat bijvoorbeeld tonen met een
frequentie tussen 100 en 6.000 Hz, een viool tussen 250 en 15000 Hz,
een trompet van 150 tot 8000 Hz. Het spektrum van een mannen
stem strekt zich uit tussen 120 en 7000 Hz van een vrouwenstem
tussen 200 en 9000 Hz, enz.
De laagste toon van een groot kerkorgel heeft een grondfrequentie
van ongeveer 20 Hz terwijl van sommige muziekinstrumenten de
hogere harmonischen en hun karakteristieke bijgeluiden zich kunnen
uitstrekken tot boven 20.000 Hz (cello, klarinet, triangel).
Ons menselijk oor kan slechts een beperkt frequentiegebied als
geluid ervaren. Voor jonge mensen ligt dit tussen 20 en rond 18.000
Hz. Bij het stijgen van de leeftijd komt de bovenste hoorgrens echter
steeds lager te liggen. Oudere mensen zullen dus de hoge tonen rela
tief veel zwakker horen dan jongere.
Om ronde getallen te noemen zeggen wij nu, dat het gehele gebied
van de hoorbare trillingen, het zogenaamde laagfrequentiegebied, zich
uitstrekt van 20 tot 20.000 Hz.
Een goede mikrofoon zal dan ook al deze geluidstrillingen natuur
getrouw om moeten kunnen zetten in elektrische trillingen.
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fig. 31
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Naast de elektrodynamische mikrofoon kennen wij ook nog de
kristalmikrofoon. Hierin wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde
pieze-elektrische eigenschappen van bepaalde soorten kristal zoals
Roebelle- of Seignette-zout.
Twee van zulke kristallen, meestal in de vorm van dunne plaatjes,
op elkaar geplakt, hebben nu de eigenschap, een elektrische spanning
op te wekken, als ze worden gebogen (zie fig. 31).
Aan beide zijden van zo’n samengesteld kristal is een metalen
folie geplakt waarvan we de opgewekte spanning
kunnen afnemen.
Door zo’n gecombineerd kristal zelf als membraan
te gebruiken, of met een aluminium membraan te
verbinden hebben we een vrij goedkope mikrofoon
gekregen (fig. 32).
Een kristalmikrofoon geeft een vrij grote span
ning af, als een geluidsdruk op het membraan wordt
uitgeoefend, en is dan ook wel het meest geschikt
voor amateurgebruik.
We moeten bij dit type mikrofoon er echter steeds
rekening mee houden, dat de weerstand, waarmee we
hem „afsluiten” (d.i. bijvoorbeeld de ingangsweerstand
van de versterker) niet al te laag wordt zeker niet
lager dan 0.5 Mn. Als we een lagere afsluitweerstand
fig. 32
kiezen, dan neemt de afgegeven spanning, vooral bij
lage frequenties sterk af.
Zo’n kristal is echter vrij kwetsbaar. Als wij per ongeluk van bui
ten af een elektrische spanning op het kristal zouden zetten, lopen we
een goede kans, dat het kristal overlijdt.
De lekstroom, die er door een minder goede elektrische isolatie
van een soldeerbout naar „aarde” kan lopen, kan al voldoende zijn
om het kristal te beschadigen! Als we dus eens aan één van de lei
dingen van de mikrofoon moeten solderen, doen we verstandig de
andere leiding los te maken, of gedurende deze procedure even de
twee aansluitingen van de mikrofoon kort te sluiten.
Ook moeten we goed onthouden: als het kristal een hogere tem
peratuur dan 50° C krijgt te verduren gaan de piëzo-elektrische
eigenschappen sterk achteruit; dus uit de felle zon houden!
Een ander element, dat trillingen om kan zetten in een elektrische
spanning is de pick-up, grammofoonopnemer of groeftaster, zoals hij
tegenwoordig ook wordt genoemd. Ook hierbij zien we verschillende
systemen toegepast. Zo kennen we o.a. de elektro-dynamische, de
magneto-dynamische en de kristal-pick-up. De eerste twee typen be
rusten in principe op dezelfde werking als de elektro-dynamische
mikrofoon, de werking van de laatste is vergelijkbaar met die van de
kristalmikrofoon.
In plaats van de trilling van het membraan bij de mikrofoon wor67

den in de pick-up de uitwijkingen van de grammofoonnaald op het
spoeltje of het kristal overgebracht.
Een kristalpick-up geeft in het algemeen meer elektrische span
ning af dan de andere typen, we kunnen dan later ook met een vrij
eenvoudige versterker volstaan. De andere typen daarentegen zijn
vaak wat muziek-kwaliteit betreft, wel wat beter, doch ook veel
duurder.
Tegenwoordig heeft men echter ook de kristal pick-ups al zó ge
perfectioneerd, dat ze het tegen vele duurdere typen kunnen op
nemen !
We moeten er wel aan denken, dat voor een kristal pick-up de
zelfde opmerkingen gelden als voor de kristal-mikrofoon, dus geen
elektrische spanning op het element en nooit in de zon!
We zullen de elektrische trilling van de mikrofoon afkomstig ech
ter naderhand ook weer om willen zetten in geluidstrillingen. Dit wordt gedaan in een luidspre
ker. Het meest wordt tegenwoordig gebruik ge
maakt van de elektro-dynamische luidspreker (zie
fig. 33). Deze is in opbouw vrijwel gelijk aan de
elektro-dynamische mikrofoon. Ook hier bevindt
zich een spoeltje in een magneetveld en ook hier
is aan het spoeltje een konusvormig membraan be
vestigd, meestal kortweg „konus” genoemd, dat
hier echter véél groter is dan dat bij de mikro
foon. Indien men nu een stroom stuurt door het
spoeltje dan zal het hierdoor opgewekte magneti
$
sche veld in het veld van de magneet een aantrek
kende of afstotende kracht ondervinden die de
fig. 33
konus uit zijn evenwichtsstand doet uitwijken. Als
er een wisselstroom door het spoeltje vloeit, dan zal ook de konus een
wisselende beweging uit gaan oefenen en de lucht die zich vóór en
achter de konus bevindt in trilling brengen. Deze luchtbewegingen
nemen wij dan weer als geluidsindrukken waar.
Als wij dus een wisselstroom met een frequentie van 440 Hz door
het spoeltje sturen, dan zullen wij uit de luidspreker weer de orkesttoon a te voorschijn horen komen.
Meestal zullen we de luidspreker op een plank of in een kast gaan
monteren. Dit doen we niet alleen maar om een wat mooier uiterlijk
te krijgen; de inbouw van een luidspreker heeft een enorme invloed
op de geluidskwaliteit! Laten we maar eens kijken naar fig. 34a,
waar geschetst is, hoe we de luidspreker op een klankbord kunnen
monteren. We zien, dat de luidspreker aan de voorkant door het gat
wordt gestoken, en daarop met schroeven of beugeltjes is vastge
maakt.
Vaak wordt de luidspreker geleverd in een omhulling van een
dun weefsel, dat strak om het huis van de luidspreker is getrokken.
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Deze omhulling laten we rustig zitten; hierdoor wordt de konus nog
wat extra gedempt, wat de „vervorming” bij tonen van een lage fre
quentie wat verminderen kan.
Als we vóór de luidsprekeropening nog een doekje willen spannen
om het uiterlijk wat te verfraaien, moeten we terdege oppassen!
Elke stof heeft de neiging om de geluidstrillingen van hoge frequen
ties te absorberen; we kunnen dus met zo’n luidsprekerdoekje heel
wat van de hoge tonen kwijtraken! Er is echter speciaal luidsprekerdoek in de handel dat dit effekt in mindere mate vertoont. Beter
is het, om helemaal geen extra doek aan te brengen.

1

60
cm

1
a

80 cm

b

c

fig. 34

De luidsprekerplank maken we van stevig hard hout, het liefst
minstens 2 cm dik. De plank moet namelijk zo weinig mogelijk mee
trillen.
We zullen eens gaan kijken naar fig. 34b, waar die situatie is weer
gegeven, dat de konus van de luidspreker zich juist naar voren heeft
bewogen.
Aan de voorkant wordt dus de lucht samengeperst. Er ontstaat een
drukgolf, die zich nu door de ruimte zal gaan voortplanten. Als de
konus nu een heen- en weergaande beweging maakt, zal de lucht in
deze drukgolf dus in trilling zijn gebracht wat wij weer als geluid
ervaren.
Er zal echter ook een hoeveelheid lucht langs de luidsprekerplank
óm de rand heen trachten weg te lekken naar de achterzijde van de
konus. Deze lek heeft natuurlijk een ongunstige invloed op de sterkte
van de drukgolf, en dus ook op het geluid.
De lucht zal zich steeds verplaatsen met de snelheid van het ge
luid (ca. 340 meter per sekonde). Als de „lekweg” 1 (fig. 34b) nu
eens 0,68 meter bedraagt, dan heeft de lucht er dus
0,68
1
v .
340 = 5Ö0sekonde
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voor nodig om van de voorkant naar de achterzijde te lekken.
Als de konus nu eens in diezelfde tijd nét weer naar de andere
kant heeft bewogen, is de lekstroom dus juist te laat ter plaatse om
nog kwaad te doen! Dit is nu net het geval bij een toon van 250 Hertz.
Voor hogere tonen heeft de luchtlek dus praktisch geen invloed meer,
maar voor lagere frequenties wordt het geluidsverlies zeer aanzienlijk.
Hieruit zien we, dat we voor een goede lagetonen weergave een zo
groot mogelijk klankbord moeten toepassen. Zo bedraagt de minimale
grootte voor een redelijke weergave minstens 1x1 meter! Ideaal
zou zijn een oneindig groot klankbord, zoals een gat in een vlakke
wand van de kamer.
Een andere oplossing is nog gegeven in fig. 34c, waarbij de luid
spreker is geplaatst in een gesloten doos waarbij de twee wanden en
de vloer in de hoek van de kamer worden gebruikt samen met een
klankbord van ca. 80 X 60 cm en een afsluitdeksel aan de bovenkant.
We moeten er terdege rekening mee houden, dat stevig hout wordt
gebruikt (minstens 20 mm dik!) en dat er nergens enige luchtlek mag
optreden. Hiertoe schroeven en lijmen we de bovenplaat op de voor
plaat vast, en trekken het geheel door middel van een groot aantal
stevige schroeven vast tegen de muur. Om trillen te voorkomen kun
nen we een dunne laag vilt tussen hout en muur leggen. Eventueel
overblijvende lekgaten kunnen we desnoods met stopverf dichten.
Om ongewenste resonanties tegen te gaan in de kast, moeten we
van binnen de wanden bekleden met een flinke laag geluidsabsorberende stof, zoals glaswolvezel, een gestikte deken of iets derge
lijks.
Als we een dergelijke luidsprekerkast eens zouden gaan maken,
zullen we versteld staan over de weergave van de lage tonen mits we
een redelijke luidspreker toepassen. Aan te raden is een luidspreker te
gebruiken met een konusdiameter van minstens 20 cm.
Vooral bij onze eerste experimenten met radio-ontvangst zullen
we vaak gebruik gaan maken van een koptelefoon. Ook hierin wor
den, net als bij de luidspreker, elektrische trillingen omgezet in geluidstrillingen. De elektrische stroompjes worden geleid door een
tweetal spoeltjes, gewikkeld om een U-vormige metalen kern. De
metalen kern is zelf permanent gemagnetiseerd; de stroom door de
spoeltjes zal dus een extra magnetisch veld doen ontstaan, dat het
permanente veld kan ondersteunen of tegenwerken.
Een dun metalen membraan, dat zich op geringe afstand van de
metalen kern bevindt, zal dus sterker of minder sterk worden aange
trokken en geraakt dus in trilling.
Met een mikrofoon en luidspreker, resp. koptelefoon zou men in
principe al een telefoon kunnen maken! We hoeven dan de mikrofoon
en de luidspreker of koptelefoon maar door middel van een snoer
met elkaar te verbinden. Eén van de allereerste telefoons werd ook
op een dergelijke wijze uitgevoerd. Helaas blijkt het door de mikro-

70

foon opgewekte vermogen echter zo gering te zijn, dat de luidspreker
of koptelefoon er nauwelijks op „aanspreekt”.
We hebben dus behoefte aan een apparaat dat dit geringe, door
de mikrofoon opgewekte vermogen kan omzetten in een veel groter
vermogen, alvorens het naar de luidspreker toe wordt gevoerd. Een
dergelijk apparaat, een versterker, zullen wij in de volgende hoofd
stukken eens wat nader beschouwen.

HOOFDSTUK 11
Via het „Edison-effekt” maken we kennis met radiobuizen en enkele
van hun eigenschappen.

In het najaar van 1883 ontdekte Thomas Alva Edison tijdens een
van zijn vele moeizame proeven met gloeilampen een verschijnsel
dat hem hoogst merkwaardig en onverklaarbaar toescheen.
Hij had samen met de gloeidraad nóg een draadje in een glazen
ballon ingesmolten. Als hij de lamp, nadat deze luchtledig was ge
pompt, liet branden, dan bleek er door het luchtledige heen een klein
elektrisch stroompje te kunnen lopen van gloeidraad naar het draad
je, zolang dit draadje op een positieve spanning werd gebracht ten
opzichte van de gloeidraad.
Later zou blijken, dat deze stroom werd veroorzaakt door elek
tronen, die de gloeidraad hadden verlaten en werden aangetrokken
door de positief geladen draad.
De Oostenrijker von Lieben en de Amerikaan Lee de Forest deden
een belangrijke uitvinding, die het begin zou betekenen van een
enorme elektronische wetenschap. Zij hadden namelijk in hun „lamp”
voorzien van een gloeidraad en een plaatje metaal (de zogenaamde
„anode”), nog een derde „elektrode” geplaatst in de vorm van een
metalen gaasje, tussen gloeidraad en anode. Het bleek nu, dat net als
bij de proef van Edison, er een elektronenstroom van gloeidraad naar
anode kon vloeien, zolang deze anode op een positieve spanning ten
opzichte van de gloeidraad was gebracht. Door een grotere of klei
nere negatieve spanning op het metalen gaasje (tegenwoordig rooster
genoemd) aan te leggen, bleken zij de anodestroom te kunnen rege
len. Men kon door een geringe verandering van de roosterspanning
een vrij sterke anodestroomverandering bewerkstelligen. Hiermee was
de eerste stap gedaan in de richting van de elektronische versterker!
Hoe gaat dit nu eigenlijk alles in zijn werk? Wij kunnen ons aller
eerst al verwonderen over het feit dat die elektronen blijkbaar zomaar
de gloeidraad verlaten!
Welnu, dat gaat ook maar niet vanzelf. Het gebeurt alleen maar
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dan als de gloeidraad op een flinke hoge temperatuur is gebracht
(voor een wolfraamdraad rond 2700° C.).
De „vrije elektronen” (dat waren de elektronen in het metaal die
niet direkt aan de positieve atoomkernen waren gebonden) kunnen
zich reeds bij kamertemperatuur in zekere mate in het metaal be
wegen. Bij verhoging van de temperatuur wordt hun bewegingstoestand steeds intensiever en bij een bepaalde temperatuur wordt hun
snelheid zó groot, dat er af en toe een elektron uit het metaal vliegt;
het metaal „emitteert” elektronen. Dit verschijnsel noemt men elek
tronenemissie en zouden wij misschien nog het beste kunnen verge
lijken met het verdampen van water, dat op het kookpunt is ge
bracht.
Als er zich in de buurt van de gloeidraad een elektrode bevindt
op een hoge positieve spanning ten opzichte van de gloeidraad (de
anode), dan zullen de (nega
tief geladen) elektronen er door
worden „aangezogen”. Deze
lo
elektronen die dus van gloei
anode
draad naar anode lopen leveren
een anodestroom Ia (zie fig.
• anodeelektronen
35 *).
l batterij
De spanning die wij op de
gloei draad
gloeidraad hebben aangesloten
om hem op gloeitemperatuur te
gloeistroo-n
brengen wordt genoemd de
gloeispanning (Vf), de stroom
-r'F—“
door de gloeidraad de gloei
gloeisponmngsbatterij
stroom (If). Een dergelijke buis
met als elektroden een gloei
fig. 35
draad en een anode noemt men
een twee-elektrodenbuis of diode.
De elektronenstroom of emissie uit zo’n gloeiende wolfraamdraad
is echter nog zeer gering en voor vele praktische toepassingen nog
véél te laag. Door opvoeren van de gloeidraadtemperatuur (door ver
groting van de gloeistroom) kan men weliswaar dc emissiestroom
sterk opvoeren, doch de levensduur van de gloeidraad gaat dan wel
zeer sterk achteruit.
Men heeft echter een methode gevonden om tot een veel grotere
emissiestroom te komen en dit zelfs bij veel lagere temperaturen. Op
de gloeidraad wordt dan een dun laagje materiaal aangebracht, dat
veel gunstigere emitterende eigenschappen heeft dan het zuivere
wolfraam. Meestal is dit een mengsel van barium- en strontium-

B

♦) Hier komen we dus eigenlijk in konflikt met de stroomrichting, die
we volgens bladzijde 14 gaande van de -J- van de batterij naar de —
hadden aangenomen. Uit fig. 35 blijkt duidelijk, dat de richting van de
feitelijke elektronenstroom juist andersom is!
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oxyden. Dit is een helder wit materiaal, dat meestal met een bind
middel tot een pap vermengd op de gloeidraad wordt gespoten. De
emissie van zo’n oxydkatode kan reeds bij een temperatuur van rond
900° C vele honderden malen groter zijn dan die van een wolfraam
gloeidraad op 2700° C. Een praktische uitvoering van een dergelijke
diode is geschetst in fig. 36. In deze buis (type AZ 1) zijn zelfs twee
dioden in een luchtledig gepompte glazen ballon ondergebracht. De
platte, lintvormige gloeidraad is aan beide zijden voorzien van een
emitterende laag terwijl de anode als een doos om de gloeidraad heen
is geplaatst. Hierdoor dragen beide zijden van de gloeidraad aan de
emissie mee.
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fig. 36

In het algemeen zijn de elektroden van de buis ondergebracht in
een luchtledig gepompte glazen ballon (in sommige Amerikaanse en
oudere Europese buizen ziet men nog wel eens een stalen uitvoering
die tegenwoordig echter vrijwel geheel is verdrongen door de „allglass” konstruktie).
De aansluitingen voor de elektroden van de buis moeten dus
ergens door de glaswand naar buiten worden gebracht. Bij de oudere
buizen met „kneepkonstruktie” werd dit gedaan met draadjes van
een speciale metaallegering, die dezelfde uitzettingscoëfficient bezit
als glas. De elektroden zélf zijn gelast op metalen balkjes die in de
glazen kneep zijn gesmolten (fig. 36).
De uiteindelijke aansluitingen van de buis worden gevormd door
een aantal pennen die in een bakelieten huls zijn aangebracht en
waarin de van de kneep komende draden worden gesoldeerd. De
huls zelf wordt met een kit op de glaswand vastgeplakt.

73

Tegenwoordig heeft men deze kneepkonstruktie vrijwel geheel ver
laten, uitgezonderd voor enkele grotere typen buizen, zoals zwaardere
gelijkrichtbuizen. Veel meer wordt echter gebruik gemaakt van bui
zen met geheel glazen bodem. Hier zijn de elektroden direkt gelast
aan de metalen doorvoerpennen die meteen als uiteindelijke kontak
ten dienst doen (zie foto IV). De buis kan dan gestoken worden in
een huishouder, waaraan de bedrading van het apparaat kan worden
gesoldeerd.
Het is natuurlijk nodig, dat we goed weten, wat de verschillende
aansluitingen zijn! Sommige buizen hebben bijvoorbeeld negen pen
nen, die elk met een elektrode zijn verbonden. Er zijn echter buizenboekjes in de handel waarin diverse gegevens van de buizen zijn
opgenomen en waarbij de aansluitingen zijn vermeld. De aansluitingen
worden altijd in aanzicht getekend, dus kijkend naar de pennen van
de buis (zie bijvoorbeeld in fig. 50). Iedere elektrode heeft een eigen
betiteling en een eigen symbool in de schematekening van de buis.
Soms staan er echter bij een aansluitpen de letters „i.c.” vermeld.
Dit betekent „intemal connection” en wil zeggen, dat deze pen niet is
bedoeld als aansluitpen, alhoewel hij in de glasballon wel ergens
met een elektrode is doorverbonden, doch dan alleen voor ondersteu
ning van het elektrodensysteem.
De met „i.c.” aangeduide aansluitingen van de buis laten we dus
steeds vrij!
Die elektrode, die de elektronen in de buis emitteert, noemen we
altijd de katode. In de zoeven genoemde diode werd de katode dus
gevormd door de gloeidraad zelf. Dit noemt men dan ook een direkt
verhitte katode. Om verschillende redenen, die later wel duidelijk zul
len worden, wil men echter vaak het gloeilichaam scheiden van het
eigenlijke emitterende oppervlak. Bij de indirekt verhitte katode is de
emitterende oxydelaag opgebracht op de buitenkant van een nikkelen
katodebuisje. Hierin is dan de gloeidraad aangebracht, elektrisch
geïsoleerd van het buisje. De gloeidraad dient hier alleen nog voor
het verhitten van de katode, terwijl het op temperatuur gebrachte
buisje samen met de emitterende laag zorgt voor de emissie.
Een dergelijke diode wordt vaak gebruikt voor gelijkrichting (om
zetten van een wisselspanning in een gelijkspanning).
In het vervolg zullen wij het meestal hebben over „buizen met
indirekt verhitte katode”, omdat de meeste buizen, gebruikt bij de in
dit boekje beschreven experimenten zullen zijn uitgerust met dit type
katode. *)
Voorlopig zullen wij steeds zonder meer aannemen dat de gloei
draad van de buizen in de te bespreken schakelingen steeds is aan
gesloten op een batterij. Het is immers voor de normale werking van

*) De indirekt verhitte katode is aangegeven in het tekensymbool van
de buis door een niet geheel doorgetrokken boogje in de onderste helft
van de cirkel (zie bijvoorbeeld fig. 38).
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een radiobuis a priori nodig, dat de katode op werktemperatuur is
gebracht. Dit is zo’n vanzelfsprekende eis, dat men meestal hij het
tekenen van een schema de gloeidraadleidingen niet eens meer in de
tekening opneemt! Hierdoor wordt het schema overzichtelijker.

De drie-elektrodenbuis of triode.
Bij de triode is tussen anode en katode nog
een derde elektrode geplaatst het zogenaamde
rooster.
rooster
De meest voorkomende vorm van een derge
lijk rooster is een spiraal gewikkeld op een aantal
(meestal twee) roosterbalkjes (zie fig. 37). De
roosterspiraal is vast aan deze balkjes verbon
balkjes
den, deze zorgen alleen voor de ondersteuning
en bevestiging van het rooster in de rest van de
buis.
Zoals we wel direkt zullen inzien, zal de aan
fig. 37
wezigheid van een rooster in de ruimte tussen
katode en anode van beduidende invloed zijn op de beweging van de
elektronen in de buis. Bekijken wij het geval eens, waarbij wij het
rooster van een triode met de katode hebben doorverbonden (fig. 38a).
Het rooster heeft dan dezelfde spanning als de katode. De anode
echter leggen wij aan de positieve pool van een anode batterij met
een spanning van bijvoorbeeld 100 V. De negatieve pool van de
batterij wordt dan aan de katode gelegd. (De gloeidraden zijn dus
voor de duidelijkheid weggelaten!)
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fig. 38

De elektronen die de katode hebben verlaten, zullen van het rooster
wel enigermate worden gehinderd, het grootste deel echter „lekt” er
toch nog wel doorheen en bereikt de anode.
Maar wat gebeurt er nu als wij het rooster eens sterk negatief
maken ten opzichte van de katode door een batterij met de minpool
aan het rooster en de pluspool aan de katode te verbinden (38b).
Een elektron, dat de katode heeft verlaten zal op zijn weg naar de
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anode het (negatieve) rooster als een ernstig obstakel ontmoeten
(negatieve ladingen stoten elkaar immers af!). Als het rooster maar
voldoende negatief is ten opzichte van
de katode, dan zal er geen enkel elek
tron de anode kunnen bereiken en de
mA
anodestroom van de buis is „afgekne
.20
pen”.
We zien dus, dat we de anode
stroom van een triode sterk kunnen
- 14
veranderen door de spanning op het
p. /I
ƒ I--------- 10
rooster van de buis te variëren.
' I
6
De afhankelijkheid van de anode
/\ ' I
stroom van de roosterspanning wordt
' I ' I
A
>
in grafiekvorm weergegeven in fig. 39,
-U-Ude zogenaamde „Ia—Vg karakteris
volt
5 4 3
tiek”. Uit deze figuur kunnen wij bij
”vg
voorbeeld aflezen, dat de anode van
de buis, waarvoor deze kromme geldt,
fig. 39
bij een negatieve roosterspanning van
4 V, 10 mA bedraagt.
Zouden wij nu de roosterspanning eens instellen op 3 V, (dus 1 V
minder negatief dan eerst) dan zien we dat de anodestroom zal
stijgen van 10 tot 14 mA. In deze buis had dus de verandering van
de roosterspanning met 1 Volt een anodestroomvariatie van 4 miliAmpère ten gevolge.
Daar dit samenhangt met de „steilheid” (de helling) van de kromme
in fig. 39 zeggen wij, dat de steilheid (S) van een buis wordt gegeven
door de anodestroomverandering, die optreedt tengevolge van een
roosterspanningsverandering, gedeeld door die roosterspanningsver
andering. De steilheid wordt meestal uitgedrukt in milli-Ampère per
Volt (mA/V).
Bij de buis, waarvoor de kromme in fig. 39 geldt, had 1 V rooster
spanningsverandering een anodestroomverandering van 4 mA tenge
volge. De steilheid van deze buis is dus 4 mA/V.
Voor de meest gebruikte type radiobuizen ligt de waarde van S zo
tussen 1 en 12 mA/V.
Als we nu eens een weerstand in serie met de anodeleiding aan
brengen, dan zal er door de anodestroom van de buis in deze weer
stand een spanningsval optreden volgens de wet van Ohm: E = I X
R. Stel de anodeweerstand is 10.000 Ohm (10 kft). In het eerste geval
(met de roosterspanning van — 4 V) liep er een anodestroom van
10 mA, dus de spanning over de weerstand was 100 V. In het tweede
geval (Vg = 3 Volt) loopt er een anodestroom van 14 mA. Nu zal
er een spanningsval over de weerstand optreden van 140 V.
Hieruit zien wij dus dat 1 Volt roosterspanningsverandering een
verandering van de spanning over de anodeweerstand van 40 V ten
gevolge heeft; deze schakeling versterkt dus de spanning 40 maal!

• fa
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Het wordt nu ineens duidelijk hoe wij met een dergelijke buisschakeling de zwakke mikrofoonspanninkjes (die soms nog ver onder 1
millivolt kunnen liggen) kunnen versterken tot een veel grotere span
ning. Immers elke roosterspanningswisseling heeft in deze schakeling
een 40 maal zo grote spanningsverandering aan de anode tengevolge.
Is de op deze manier bereikte versterking nu nog te klein dan zetten
wij er nog zo’n „versterkertrap” achter, indien nodig eventueel nog
meer!
Na twee, drie, misschien zelfs vier trappen versterking is het kleine
ingangssignaal zover versterkt, dat wij het aan een luidspreker kun
nen toevoeren.
Met dit gestelde doel voor ogen zullen wij nu zo’n versterker
eens samen proberen op te bouwen.
In de meeste gevallen moeten we proberen te vermijden, dat de
roosterspanning positief wordt ten opzichte van de katode. De elek
tronen die juist de katode hebben verlaten, zouden dan het (posi
tieve) rooster willen verkiezen boven de anode (er zal dan roosterstroom gaan lopen). Als men echter zonder meer de wisselspanning
van de mikrofoon M zou aansluiten tussen rooster en katode zoals in
fig. 40a is geschetst, dan zou het rooster beurtelings positief en nega
tief worden ten opzichte van de katode. Gedurende de positieve mo
menten van de spanning, die de mikrofoon afgeeft, zou er dus een
roosterstroom gaan lopen, hetgeen wij juist wilden vermijden. Maar
ook hier vinden we wel weer wat op.
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fig. 40
In serie met de te versterken wisselspanning van de mikrofoon M
leggen wij nu een kleine gelijkspanning aan (zie fig. 40b). Stel dat de
spanning van M wisselt tussen —1 en + 1 Volt, en wij hebben
een negatieve roosterspanning (Vg) van 2 Volt aangelegd, dan zal nu
de roosterspanning variëren tussen —3 en —1 V. Door deze vaste
roosterspanning in serie met de ingangswisselspanning op te nemen
hebben we dus de gemiddelde roosterspanning zodanig verschoven,
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dat het rooster wel de spanningswisselingen van de bron meemaakt,
doch altijd negatief blijft. Wij moeten natuurlijk nooit het rooster
zóver negatief maken dat de roosterspanning op bepaalde momenten
meer negatief zou worden dan door het punt A in fig. 39 voorge
steld. De buis zou dan zijn „afgeknepen” en er zou helemaal geen
anodestroom meer lopen!
Er is voor elke buis een bepaalde waarde van de negatieve roos
terspanning Vg, waarbij de beste resultaten mogen worden verwacht.
Deze waarde is voor de verschillende huizentypen weer anders en
wordt voor elk type buis door de fabrikant opgegeven. *)
Als wij nu nog eens terug gaan naar de Ia—VK karakteristiek van
de buis (fig. 39), dan zien we dat als de roosterspanning nu wisselt
tussen —3 en —5 Volt, de anodestroom zal variëren tussen 14 en
6 mA. Is de spanning van de mikrofoon nu eens nul, dan zal er nog
steeds de negatieve roosterspanning (hier 4 Volt) op het rooster blij
ven staan en zal de buis een anodestroom opnemen van 10 mA. Het
hierbij behorende punt van de kromme P noemen wij het werkpunt.
Deze schakeling kan ons dus al een redelijke versterking geven.
Maar wij zijn nog lang niet tevreden! Het „signaal” is weliswaar ver
sterkt maar na deze enkele trap nog lang niet genoeg om in een luid
spreker voldoende geluid te kunnen geven.
We gaan er dus nog een versterkertrap achter zetten.
Versterkt elke trap dan bijvoorbeeld 40 maal, dan versterken er
twee achter elkaar 40 X 40 = 1600 maal en dat begint er meer op
te lijken.
Bij zo’n schakeling van meerdere trappen achter elkaar („in cas
cade”) moeten wij de anodespanningswisselingen van de eerste trap
aan het rooster van de tweede trap toevoeren. Maar als wij de anode
van de eerste buis zomaar zouden verbinden aan het rooster van de
tweede buis dan gaat er beslist iets fout!
Laten we maar eens aannemen dat de anodestroom van de eerste
buis varieert tussen 3.0 en 3.1 mA (voor een heel zwak ingangs
signaal). Als de anodeweerstand dan bijvoorbeeld 50.000
is, dan
zal de spanning over deze weerstand variëren tussen 150 en 155 Volt
(de wet van Ohm!). Als de anodebatterijspanning nu eens 300 V be
draagt, dan zal de spanning aan de anode van de buis gaan variëren
tussen 300—150 = 150 Volt en 300—155 Volt = 145 Volt.
Nu is ook wel direkt in te zien waarom we moeilijkheden zouden
krijgen, als we de anode van de eerste buis direkt met het rooster
van de volgende zouden doorverbinden. In dit geval zou de rooster
spanning van de tweede buis steeds een positieve waarde hebben.
Het rooster mocht immers nooit positief worden ten opzichte van de
katode. Van een goede instelling van de buis (d.i. de juiste keuze van
het werkpunt) komt dan niet veel terecht!
*) Deze gegevens kunnen wij weer vinden in het buizenboekje.
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Nu, wat wij willen, is, dat weliswaar de anodespanningsveranderingen van de eerste buis naar de tweede worden overgebracht, doch
dat de instelling van de tweede
buis steeds in de buurt van het
werkpunt blijft. Wij moeten dus
een kunstgreep toepassen om dit
Vu
gestelde doel te bereiken.
c
Laten wij maar eens kijken naar
fig. 41. Dit is het schema van een
Vb
eenvoudige ,,tweetraps”versterker.
In het rooster van de eerste buis
zien wij weer opgenomen de nega
tieve roosterspanning Vg en de
mikrofoon M, waarvan wij de
spanning willen versterken. Voor
V9
de anodevoeding van beide buizen
fig. 41
is een gemeenschappelijke anodevoedingsspanning (Vb) gebruikt.
De kleine spanningsschommelingen in het rooster van BI hebben
zoals we reeds zagen, in de anodeweerstand van deze buis een ver
sterkte spanningsschommeling tengevolge. Wij nemen weer aan dat
de spanning aan de anode van Bi wisselt tussen 145 en 150 Volt.
Als de mikrofoon niet wordt besproken, dan stelt de anode van
de buis zich dus in op een spanning van 147,5 volt. Nu zien wij dat
er zich tussen de anode van Bx en rooster van B2 een condensator
C is opgenomen, terwijl het rooster van B2 door middel van een roosterlekweerstand Rg aan de negatieve roosterspanningsbatterij is ge
legd.
Als de condensator C was vervangen door een kortsluiting, dus de
anode van B: direkt verbonden aan het rooster van B2, dan zou
de roosterspanning van B2 positief willen worden. Maar nu de con
densator in de leiding is opgenomen, zal deze zich onmiddellijk gaan
opladen tot het volledige spanningsverschil tussen de punten a en c.
Immers, zolang dit nog niet geheel het geval zou zijn, zou er over
de weerstand Rg nog een gelijkspanning moeten staan, en zal er een
stroom door de condensator gaan lopen, die hem weer verder zou op
laden. Na een korte tijd heeft de condensator volledig opgeladen, de
stroom door Rg is nul geworden en de spanning tussen b en c even
eens.
Met andere -woorden: het rooster van buis B2 heeft zich ingesteld
op de negatieve roosterspanning Vg.
* Tot zover is dus alles goed! Maar wat gaat er nu gebeuren als wij
de mikrofoon M gaan bespreken?
De roosterspanning van Bi zal dus nu met de mikrofoonspanninkjes op en neer gaan en de spanning van de anode van Bx zal
eveneens gaan variëren. De condensator C, die de verbinding vormt
tussen de anode van Bx en het rooster van B2, zal voor deze wissel-
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spanning een lage impedantie („wisselstroomweerstand”) opleveren
en zal dus zorgen dat de wisselingen onverzwakt worden doorgegeven
naar het rooster van B2.
Een condensator laat immers geen gelijkstroom door, de spanningswisselingen echter wel. Hier hebben wij dus onze eerste toepassing
van een condensator!
Kort samengevat is zijn taak dus het blokkeren van het gelijkspanningsverschil tussen anode en rooster van de twee opeenvolgende
buizen, echter het onverzwakt doorgeven van de spanningswisselingen.
We keren weer even terug naar fig. 41. Wij zien dat het, nu in twee
trappen versterkte signaal, in de anode van B2 aan een luidspreker
wordt toegevoerd, en onze eenvoudige versterker is kompleet.
Het is nu misschien interessant eens de balans op te maken! Wat
hebben wij er zo bij elkaar voor nodig gehad, om het kleine mikrofoonsignaal te versterken tot op luidsprekerniveau. Het blijkt nu, dat
wij er o.a. voor hebben moeten aanschaffen: vier batterijen (één
anodebatterij, twee negatieve-roosterspanningsbatterijen en één voor
de gloeidraadvoeding). Dat wij hier graag van af willen is wel duide
lijk! Batterijen zijn erg kostbaar en zijn snel uitgeput!
We zullen later dan ook aangeven, hoe wij vele van deze batte
rijen kunnen elimineren. Het ideaal zal altijd zijn om alle benodigde
voedingsspanningen uit het lichtnet te kunnen betrekken. Zo zonder
meer gaat dit natuurlijk niet; voor onze voedingsspanningen hebben
we namelijk een gelijkspanning nodig en het net levert een wissel
spanning.
Enkele van de ouderen onder ons zullen misschien nog de ellende
kunnen herinneren uit de begintijd van de radio, toen de toestellen nog
moesten worden gevoed door middel van een aantal batterijen en
een akku! Het gebeurde natuurlijk juist, als de trotse radiobezitter
een aantal kennissen had uitgenodigd om het wonderapparaat te
demonstreren: de akku of een der batterijen had juist de geest ge
geven en de voorstelling ging niet door . ..
Voordat we dieper op dit „voedingsprobleem” ingaan zullen we
eerst nog wat meer over andere typen radiobuizen gaan ontdekken.

De tetrode en de pentode
Met een triode konden we al heel wat bereiken. Met de verschil
lende type trioden die er tegenwoordig in de omloop zijn kan men in
een geschikte schakeling een spanningsversterking, liggende tussen
20 en 75 maal bereiken. Dit was echter nog onbereikbaar hoog in
vergelijking met de trioden uit de begintijd van de radio. Men was
toen al vaak heel blij als men een spanning in een buis 4 of 5 maal
kon versterken! Overal werd er toen gezocht naar een buis, die nog
veel meer kon presteren dan zo’n eenvoudige triode.
Na een lange tijd van onderzoekingen werd de vier-elektrodenbuis
of tetrode geboren.
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Hierin is tussen het gewone rooster, het „stuurrooster” en de anode
nog een tweede rooster geplaatst: het „schermrooster”. Dit rooster
wordt aan een positieve spanning ten opzichte van de katode gelegd
(bijvoorbeeld 100 V).
Wat heeft dit nu voor een invloed op de elektronenbewegingen in
de buis?
Laten we eerst nog eens precies proberen na te gaan wat er in de
triode gebeurde. Er was een groot aantal elektronen die de katode
door de „warmtebeweging” verlieten. Het rooster heeft in het alge
meen een kleine negatieve spanning ten opzichte van de katode. Geen
wonder, dat het merendeel van de — zelf ook negatief geladen —
elektronen weinig lust vertonen, om door het rooster heen te gaan.
Alleen een enkeling glipt er nu en dan door de mazen van het rooster
heen. De rest blijft wat twijfelend „rondhangen” tussen katode en
rooster en vele ervan vallen op een gegeven moment weer terug op
de katode.
Al deze twijfelaars vormen tezamen een soort „wolk” van elek
tronen, de zogenaamde ruimteladingswolk.
De aantrekkende kracht, door de positieve anode uitgeoefend kan
echter nog enigszins „doorgrijpen” door de mazen van het rooster
heen. Zo komt af en toe een elektron dat zich net aan de buitenkant
van de ruimteladingswolk bevindt, in het krachtenveld van de anode
en wordt door de mazen van het rooster heen weggezogen. Dit elek
tron begeeft zich dan met grote snelheid verder naar de positieve
anode.
Bij de triode neemt de anodestroom toe als het rooster minder
negatief wordt gemaakt. Als in de anodeleiding een serieweerstand
wordt opgenomen (zoals in fig. 40), dan zal tengevolge van de toe
neming van de anodestroom de spanning aan de anode dalen. Hier
door neemt echter de doorgrijping van de anode op de elektronen in
de ruimtelading weer af. Dit werkt dus eigenlijk juist tegengesteld
aan de anodestroomvermeerdering! De invloed van de roosterspanningsveranderingen worden dus door de veranderingen aan de anodezijde ten dele weer teniet gedaan.
De versterking van een triode is dan ook in het algemeen maar
matig.
Bij de tetrode bevindt zich echter het sterk positieve schermroos
ter tussen anode en stuurrooster. De doorgrijping van dit rooster is
véél groter dan die van de verder afgelegen anode en is bovendien
konstant, omdat het schermrooster aan een vaste spanningsbron wordt
gelegd. Het aanbrengen van dit schermrooster heeft tengevolge dat
er veel méér elektronen uit de ruimtelading kunnen worden aange
trokken. Het grootste deel van deze elektronen schieten door hun
enorme snelheid (bij een schermroosterspanning van 100 V neemt de
elektronensnelheid toe tot ongeveer 6000 km per sekonde) door de
zeer wijde mazen van het schermrooster heen; zelfs óók nog als de
anodespanning lager is dan de schermroosterspanning.
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De anodestroom bij een tetrode is dan ook bijna niet meer afhan
kelijk van de waarde van de anodespanning. Dit heeft ten gevolge
dat de versterking vele malen groter is dan bij een triode. In een laagfrequentschakeling kan men gemakkelijk een versterking van 150 a
200 maal bereiken.
Helaas vertoonde de tetrode nog enkele nare eigenschappen. Het
blijkt namelijk nog wel eens voor te komen dat er elektronen ,Clan
destien” van de anode naar het schermrooster terug wilden keren.
Door nóg een derde rooster tussen schermrooster en anode in de
buis op te nemen kon men dit verschijnsel afdoende verhelpen, het
zogenaamde vangrooster (g3). Dit rooster is zódanig geplaatst en
heeft zulke wijde mazen dat de elektronen op hun weg naar de
anode er praktisch geen hinder van ondervinden.
Het vangrooster wordt meestal met de katode verbonden. In som
mige buizen is dit zelfs inwendig al gedaan om een extra aansluiting
aan de buisvoet te vermijden.
Helaas is hiermee de reeks van het mogelijke aantal roosters in
radiobuizen nog lang niet ten einde! We kennen nog een buis met
vier roosters: de heptode, met vijf roosters: de hexode, een met zes
roosters: de oktode en zelfs een met zeven roosters: de enneode. We
zullen ze voorlopig maar laten voor wat ze zijn, later komen we er
nog wel mee in aanraking!
We zien dus al, dat er een aantal verschillende typen radiobuizen
mogelijk zijn. Ook per type worden er weer een groot aantal ver
schillende uitvoeringen gemaakt; elk voor een eigen toepassingsge
bied. Zo kunnen we keus maken uit een paar honderd verschillende
uitvoeringen. Om deze verschillende buizen uit elkaar te houden, heeft
men elke buis aangeduid met een typecode, bestaande uit een aantal
letters en cijfers.
In tabel III (bladzijde 153) wordt een verklaring gegeven van deze
typering, die zó is opgesteld, dat we al aan de code kunnen zien,
wat voor soort buis het betreft.
De belangrijkste buizen die wij hebben beschreven zijn voorlopig
de diode, de triode en de pentode. De tetrode wordt in de hierbovenbeschreven vorm vrijwel niet meer gebruikt en kunnen we dan ook
rustig vergeten.
Toch heeft de triode in laagfrequentschakelingen ook nog wel een
voordeel boven een pentode; men kan er een eenvoudigere en goed
kopere schakeling mee opbouwen omdat men geen extra voedings
bron nodig heeft voor het schermrooster. De pentode daarentegen
geeft een veel grotere versterking en is beter in staat een aanzien
lijk vermogen af te geven. Als eindbuis (dat is de laatste buis vóór
de luidspreker) kiest men dan ook vrijwel altijd een pentode.
We gaan nog eens terug naar de versterker van fig. 41, doch nu
gaan wij hem uitrusten met twee pentoden (fig. 42).
De versterking, die wij hiermee kunnen bereiken is langzamerhand
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enorm geworden, maar het heeft dan ook wel wat gekost! Waren
we bij het eerste ontwerp (met twee triodes) al erg verdrietig gewor
den dat wij drie batterijen moesten aanschaffen, nü blijken er nog
twee meer nodig te zijn.
Misschien werpen we nu even een schichtige blik in onze portemonnaie en flitst er even de overweging door ons hoofd om in het
vervolg maar over te gaan tot het aanleggen van een vlinderverzameling of iets dergelijks. . . . Laten we echter niet wanhopen; we zullen
deze dure batterijen stuk voor stuk op een of andere manier wel zien
kwijt te raken!
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In fig. 42 valt ons echter nog een extra onderdeel op; de potentiometer P aan de ingangszijde. Op bladzijde 60 werd reeds een en
ander verteld over de werking van een potentiometer als sterkteregelaar. Op een versterker is een sterkteregelaar nu eenmaal een
noodzakelijk ding. Ons verkeersprobleem zou onoplosbaar worden als
men met een auto alleen maar vol gas zou kunnen rijden of stil
staan!
Door het kontaktarmpje van P naar het „batterij-einde” van P
te verdraaien komt er steeds een kleiner deel van de totale mikrofoonspanning aan de ingang van de versterker terecht. Op deze ma
nier kunnen wij het aan de luidspreker afgegeven vermogen kontinu
regelen.
Maar nu nog die zes dure batterijen (de gloeistroombatterij inbe
grepen)! Als we er nu alvast enkele zouden kunnen elimineren waren
we al een heel eind. Allereerst nemen wij de roosterspanningsbatterijen eens in ogenschouw. Deze moesten de roosters een voorspanning (Vg) geven en wel negatief ten opzichte van de katode. Maar
als het rooster negatief is ten opzichte van de katode, dan kunnen
we ook zeggen, dat de katode positief is ten opzichte van het rooster.
(Als Jan groter is dan Piet, dan is Piet immers kleiner dan Jan!) Als
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wij dus het rooster aan de minleiding leggen en de katode enkele volts
positief ten opzichte van de minleiding dan hebben wij vrijwel de
zelfde situatie.
Dit maakt de zaak ineens veel eenvoudiger, want dit kunnen wij al
bereiken door een weerstand Rk in serie
met de katodeleiding op te nemen (fig. 43).
^b
(We laten in gedachten de condensator Ck
nog maar even weg.) Er loopt een gege
%
ven anodestroom in de buis, zeg bijvoor
beeld 3 mA. Maar diezelfde stroom loopt
óók in de katodeleiding. We zagen im
mers al, dat het stuurrooster geen stroom
trekt zolang het maar negatief is ten op
zichte van de katode, dus alle elektronen,
die van de katode op de anode terecht ko
men moeten via de katodeleiding worden
aangevoerd. Er loopt dus 3 milli-ampère
-Vb
door de katodeweerstand Rk, die wij in dit
geval bijvoorbeeld 1000 S2 hebben ge
fig. 43
maakt. Er zal dus over Rk een spanningsval optreden volgens de wet van Ohm: Vk = 0,003 x 1000 = 3 V.
De katode staat dus 3 Volt positief ten opzichte van het rooster,
ofwel het rooster 3 Volt negatief ten opzichte van de katode.
In het algemeen kunnen wij de volgende regel opstellen: Als de
fabrikant van een gegeven radiobuis opgeeft dat deze dient te wer
ken met een negatieve roosterspanning Vg, en dat de gemiddelde
anodestroom onder die omstandigheden gelijk is aan Ia, dan volgt
de waarde van de toe te passen katodeweerstand uit:

13a)
Ia
Als wij deze formule toepassen bij een triode is dit zonder meer
juist. Voor een pentode, waar óók de schermroosterstroom Ig2 door
de katode moet worden geleverd, wordt de benodigde katodeweer
stand gegeven door:

Rk

Rk =

Ia + Ig2
Welnu, de operatie is gelukt en de eerste batterijen weggewerkt!
Alleen, er zit ergens een klein addertje onder het gras dat ons nog
roet in het eten probeert te gooien. De negatieve roosterspanningsbatterij gaf onder alle omstandigheden een zuivere gelijkspanning.
Nu echter loopt door de katodeweerstand niet alleen de gemiddelde
gelijkstroom van 3 mA, maar als we de buis met een wisselspanning
gaan sturen, zal de anodestroom ook toe en af gaan nemen. De
katodespanning zal dus méé op en neer gaan en de negatieve roosterspanning is niet konstant meer!
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Hier komt ons echter weer een eigenschap van een condensator
te hulp. We hadden al gezien, dat een condensator gedurende een
bepaalde tijd een hoeveelheid elektrische lading op kan zamelen.
Zoals in fig. 43 is geschetst, is een condensator Ck parallel gescha
keld aan de katodeweerstand Rk. De condensator zal zich opladen
tot de spanning over de weerstand. Hij zal zich echter verzetten tegen
elke wisseling van deze spanning. Zodra deze zou willen stijgen (door
een momentele toeneming van de anodestroom) dan zal de conden
sator zich tot deze spanning op moeten laden; dit vergt echter een
grote laadstroom. Als de spanning over Rk echter zou willen dalen
(door afneming van de anodestroom) dan levert de condensator een
extra stroom terug aan Rk. Hierdoor blijft de stroom door Rk prak
tisch konstant; de spanning over de katodeweerstand is vrijwel tot
een konstante gelijkspanning ,,afgevlakt”.
Het is natuurlijk zonder meer duidelijk, dat de condensator niet
in staat is om de spanning over Rk gedurende een onbeperkt lange
tijd konstant te houden; de ladingreservc die hij bezit is immers maar
beperkt. Is de kapaciteit van de condensator groot dan zal hij nog
betrekkelijk langzame spanningsschommelingen kunnen opvangen, hij
is dus nog volledig werkzaam bij lage frequenties van het signaal
dat de buis moet versterken.
Er is dus voor iedere kapaciteitswaarde een laagste frequentie
waarbij nog een goede afvlakkende werking mogelijk is (de grensfrequentie fR).
Als een goede benadering kunnen wij ster n dat de impedantie van
de condensator bij de laagste grensfrequenae fg gelijk moet zijn aan
de weerstand van Rk of:
1_______
6.28 x fE X Q = Rr

Als wij voor een laagfrequent versterker fg eens op 15 Hz stellen,
dan kunnen wij gemakkelijk de volgende vuistregel afleiden:
Ck

10.000
Rr

.....................■......................

14)

Waarin: Ck = de waarde van de afvlakcondensator in pjF.

Rk = de waarde van de katodeweerstand in f2.

Voorbeeld 16. Een triode moet ingesteld worden met een negatieve
roosterspanning van 2 V; bij die instelling trekt hij een anodestroom
van 5 mA. De laagste frequentie die nog versterkt dient te worden
is 15 Hz.
De waarde van Rk volgt uit formule 13a):
Rr

2
= 400 f2
0.005
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de minimale waarde van de condensator Ck wordt dan volgens for
mule 13a):
10.000
= 25 AF
Ck
400
Dit is een vrij hoge kapaciteitswaarde. Hiervoor zal men meestal een
elektrolytische condensator kiezen. De werkspanning, die over de
condensator komt te staan is 3 V. Onze radiohandelaar heeft nu bij
voorbeeld een „elco” in voorraad waar opstaat: 50 pF, 25 V. werk
spanning. Deze is natuurlijk uitstekend geschikt! De kapaciteit mag
wél hoger zijn, dan de hierboven berekende waarde; de afvlakking
wordt dan alleen nog maar beter. De werkspanning van de conden
sator is vele malen groter dan die in deze schakeling ooit zal op
treden en is dus ruimschoots aan de veilige kant.
Wel moeten we er weer op letten, dat een elco een eigen polariteit
bezit; de 4- zijde moet verbonden worden aan de katode, de — aan
de minleiding!
Met deze parallelschakeling van Rk en Ck hebben wij kans gezien
de negatieve roosterspanningsbatterijen voorgoed uit de wereld te
helpen!
Maar in fig. 42 hadden we ook nog batterijen toegepast voor de
voeding van de schermroosters van de pentodes. Ook hier kunnen
we nu een derg?lijk recept toepassen als bij de katodeweerstand. In
fig. 44 is een veel gebruikte oplossing ge
geven. Hierin zien wij, dat het schermrooster door middel van een weerstand Rg2
aan de + van de anodevoeding is verbon
den. De schermroosterstroom (Ig2) zal van
af de anode-voedingslijn door Rg heen naar
het schermrooster gaan vloeien. Er zal hier
door weer spanningsval ontstaan over de
weerstand Rg2 en wel gelijk aan: Ig2 X Rg2.
De buizenfabrikant geeft bijvoorbeeld
op dat de schernVroosterspanning gelijk
moet zijn aan 100 V bij een schermrooster
stroom van 0.3 mA. Hieruit berekenen we
Rg2 als volgt: Bij een voedingsspanning van
300 V moet dan een spanning van 300—
100 = 200 V over Rg2 worden „wegge
fig. 44
werkt”. Rg2 moet dan zijn:

200
R.“E2 “ 0,0003 “ 670 kn

Maar net als de stroom in de katodeleiding zal ook de stroom naar
het schermrooster niet konstant blijven tijdens sturing van de buis.
Ook
zal gaan variëren in het ritme van de roosterspanning. Maar
ook hier kunnen wij weer een condensator gebruiken om de span86

ningsschommelingen af te vlakken. Wij leggen deze condensator (CK2)
bij voorkeur tussen schermrooster en minleiding (zie fig. 44).
Net als dit bij de katodecondensator het geval was, is deze schermroostercondensator echter slechts in staat, niet al te langzame schom
melingen af te vlakken.
Als vuistregel kunnen we hier de volgende formule toepassen:
10.000
C,'g2 — R
15)
IS.g2

Waarin: Cg2 = waarde van de schermroostercondensator in pF.
Rg2 = waarde van de schermroosterweerstand in 2.
Deze formule is dus in wezen gelijk aan formule 14).
Bij de bespreking van de taak van de koppelcondensator C\ heb
ben wij nog niet gesproken over de waarde van de kapaciteit. Het
is natuurlijk duidelijk, net als dit het geval is voor de katode- en
schermroosterontkoppelcondensatoren, dat ook de waarde van Cx
aan bepaalde grenzen is gebonden. Nemen we de waarde te groot,
dan wordt het een volumineus en duur onderdeel, terwijl de oplading
(bijvoorbeeld tijdens inschakelen van de hoogspanning) veel te lang
zaam zal gaan. Maken we €\ echter te klein, dan wordt zijn impe
dantie voor signalen met een lage frequentie (de lage tonen) al zó
groot, dat hij niet alles van Bx naar B2 doorgeeft (vergelijk formule
10!) Het resultaat is dus een verlies van lage tonen. Een enkele maal
willen we wel eens wat ,,minder laag” in onze versterker; we kunnen
dit al heel eenvoudig doen door
drastisch te verkleinen!
De juiste keuze van de waarde hangt nog van een paar andere
faktoren af, een waarde rond 20.000 pF is echter altijd voldoende
als de roosterlekweerstand van de volgende buis minstens 0.5 MSI
bedraagt.
Door een paar handige manipulaties hebben we dus kans gezien
om vier van de vijf batterijen weg te werken. Nog een is er over
gebleven, de anodespanningsbatterij.
Maar er zal altijd één voedingsbron nodig blijven, daar is nu een
maal niets aan te doen! We zullen echter in hoofdstuk 13 een metode
bespreken, waarmee deze voedingsspanning direkt uit het net kan
worden afgeleid.

Wij hebben nog steeds gezwegen over de voeding van de gloeidraden van de buizen. Voor het gemak hadden wij immers in onze
schema’s de gloeidraadbatterij maar weg gelaten.
Bij gebruik van buizen met een indirekt verhitte katode kunnen de
gloeidraden nu ook met een wisselspanning worden gevoed, die wij
via een transformator óók uit het net kunnen betrekken.
Vóór wij nu het volledige schema van onze versterker na de aan
gebrachte verbeteringen gaan optekenen, moet er nog één ding wor
den besproken: de luidsprekertransformator.
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Het is wel mogelijk, een luidspreker te maken, die direkt werkt
in de schakeling, zoals in fig. 42 al was getekend. De luidspreker
staat hier opgenomen in serie met de anodeleiding van B2. Er is
aan deze schakeling echter een aantal nadelen verbonden. Een van de
nadelen is, dat de eindbuis continu een aanzienlijke anodestroom door
het luidsprekerspoeltje stuurt, óók als de versterker geheel geen sig
naal hoeft te leveren. Weliswaar wordt bij uitsturing van de buis de
anodestroom groter en kleiner, maar de gemiddelde stroom blijft
toch vrij groot (bijvoorbeeld 45 mA). Dit is om verschillende redenen
zeer ongewenst.
Door toepassing van een uitgangstransformator of luidsprekertransformator tussen de eindbuis en de luidspreker kunnen wij ech
ter deze grote gemiddelde anodestroom van de eindbuis „uit de luid
spreker houden”. De gelijkstroom door de primaire van de trans
formator zal immers geen spanning in de secundaire wikkelingen
opwekken. Alle veranderingen in de primaire stroom zullen echter
een spanning in de secundaire induceren.
Een dergelijke transformator (in de wandeling meestal uitgangsof luidsprekertrafo genoemd) moet aan een aantal hoge eisen vol
doen. Als we een uitgangstrafo gaan kopen moeten we op een aantal
dingen letten. Op bladzijde 34 hadden we al gezien, dat er bij elke
spanningsbron slechts één bepaalde belastingsweerstand was te vin
den, waarbij door de bron een maximaal vermogen werd afgegeven.
Bij de belasting van de eindbuis van een versterker is iets dergelijks
aan de hand. De juiste werking van de buis hangt sterk af van de
uitwendige belastingsweerstand. Voor elk type eindbuis geeft de
fabrikant dan ook de optimale waarde van de anodebelastingsweerstand (Ra). Voor een eindbuis van het type EL84 is deze waarde
bijvoorbeeld 5200 Ohm.
Wij zullen deze waarde steeds zo dicht mogelijk moeten proberen
te benaderen.
In fig. 42 wordt deze anodebelastingsweerstand door de luid
spreker zélf gevormd. De moderne typen luidsprekers hebben echter
meestal een veel lagere impedantie: 5, 7 of 15 S2, voor speciale scha
kelingen 400 of 800 n.
Dit is dus veel lager dan de optimale belastingsweerstand van de
eindbuis zelf.
De uitgangstrafo zal dus ook als „aanpaselement” tussen eindbuis
en luidspreker moeten fungeren. Zo zullen er primair veel meer win
dingen op zijn aangebracht dan secundair. De verhouding tussen deze
twee wordt nu bepaald door de verhouding van luidsprekerimpedantie
en door de buizenfabrikant opgegeven optimale belastingsweerstand.
Een goede luidsprekerstrafo moet o.a. aan de volgende eisen vol
doen:
1. Een juiste aanpassing verzorgen tussen primaire en secundaire
(bijvoorbeeld 5200 12 op 7 ft).
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2. Voor de gemiddelde gelijkstroom van de eindbuis zijn berekend
(bijvoorbeeld 48 mA),
3. Een goede frequentiekarakteristiek, d.w.z. het gehele laagfrequcnt
spektrum kunnen doorgeven,
4. Het volledige laagfrequent vermogen zonder vervorming kunnen
overdragen (bijvoorbeeld 6 watt).

Het is niet zo eenvoudig aan al deze eisen tegelijk te voldoen.
Het verdient aanbeveling om alleen een uitgangstrafo aan te schaffen
van een bekend merk. In het algemeen kan nog worden opgemerkt,
dat de laagste weer te geven frequentie en het maximale vermogen
bepalend zijn voor de grootte van de kern.
Een goede trafo voor onze versterker zal dan ook een kern moeten
hebben met maten in de orde van grootte van 6x5x2 cm en
voorzien zijn van een luchtspleet in de ijzerweg.
Het is zeer onverstandig om te veel geld uit te willen sparen op de
uitgangstrafo. De uitgangstrafo is één van de meest kritische onder
delen van de versterker. De invloed van een slechte uitgangstrafo
kunnen we later nergens meer mee goed maken!
Onze radiohandelaar zal gaarne van advies willen dienen bij onze
keuze.

Nu we zo een en ander van radiobuizen te weten zijn gekomen
en ze nu ook zullen gaan toepassen, is het wellicht nuttig, eens na te
gaan, wat zo’n buis nu wél, en wat niet kan verdragen.
Voor elke buis is een bepaalde „optimale” instelling van de stromen
en de spanningen door de fabrikant opgegeven. Zolang wij ons aan
die waarden houden, ligt de bruikbare levensduur van de moderne
buizen ver boven de 1000 uur.
Deze levensduur kan echter aanzienlijk achteruit gaan; voorname
lijk door de volgende oorzaken:
a. Te hoge of te lage gloeispanning;
b. Te hoge spanningen op de elektroden;
c. Te hoge stromen.
In de buis komt; nog afgezien van de warmteontwikkeling in de
gloeidraad, een aanzienlijke warmte aan de elektroden vrij. Staat er
op een bepaalde elektrode (bijv, de anode) een spanning V van
bijvoorbeeld 250 Volt, en trekt deze elektrode een stroom van 20
mA, dan zal er door het elektronenbombardement aan deze elek
trode een warmtevermogen vrij komen gelijk aan V X I = 250 X
0,020 = 5 Watt. Dit is dus net als bij een stroomvoerende weerstand!
(Vergelijk pag. 28).
Dit warmtevermogen moet dus door die elektrode weer kunnen
worden uitgestraald. Dit is de zgn. dissipatie van die elektrode. De
fabrikant geeft voor elke buis een maximale anodedissipatie en vaak
ook de maximale schermroosterdissipatie op; waarden die onder geen
omstandigheid mogen worden overschreden!
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Van de pentode eindbuis EL84 is opgegeven, dat de maximale
anodedissipatie 12 watt bedraagt. Dit betekent, dat bij deze anodespanning de anodestroom nooit hoger mag zijn dan

12

= 0,048 A = 48 mA.

Zouden wij bijvoorbeeld een te lage katodeweerstand bij zo’n buis
toepassen, dan kan de anodestroom hoger worden dan toegestaan,
zodat de maximale anodedissipatie wordt overschreden.
Tevens is er een ernstige beschadiging van de buis te verwachten,
als plotseling, bijvoorbeeld door een onderbroken anodeleiding, de
anodespanning zou wegvallen. Het positieve schermrooster zal dan
alle elektronen, die anders naar de anode gingen, tot zich trekken.
De schermroosterstroom wordt dan ontoelaatbaar hoog, de toegestane
schermroosterdissipatie wordt overschreden en het schermrooster
brandt in enkele sekonden weg! Dit gevaar bestaat vooral bij cindpentoden, die meestal met een hoge schermroosterspanning werken.
In het algemeen nemen wij deze regel aan: als wij een katodeweer
stand of schermroosterweerstand voor een buis hebben berekend (dit
zijn de onderdelen die grotendeels de gelijkstroominstelling van de
buis bepalen!) en wij kunnen niet beschikken over een weerstand
van precies deze waarde, dan nemen we altijd de dichtst bijliggende
hogere waarde, dan zijn we altijd aan de veilige kant!

HOOFDSTUK 12

Waarin we zullen zien, hoe we van de netwisselspanning een gelijkspanning kunnen maken.
In het voorgaande hebben we gezien, hoe we het grote aantal be
nodigde spanningsbronnen terug konden brengen tot één voedingsbatterij. Deze bron moet nu alle stromen leveren, uitgezonderd die,
nodig voor de verhitting van de gloeidraden van de buizen.
De totale stroom die door de voedingsbatterij moet worden ge
leverd is dan ook vrij groot en er zal hem dan ook maar een betrekke
lijk kort leven zijn beschoren.
Er zijn natuurlijk altijd apparaten die juist op batterijen zullen
moeten werken zoals verplaatsbare versterkers, kampeerontvangers en
andere apparaten, die moeten werken in gebieden zonder netaansluiting. In zo’n speciaal geval probeert men door het nemen van bij
zondere voorzieningen het stroomverbruik zo gering mogelijk te
houden. Het hele ontwerp wordt dan meestal een compromis tussen
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versterking, gevoeligheid en geluidskwaliteit aan de ene kant en
stroomverbruik aan de andere kant.
Als wij echter kans zouden zien, om alle voedingsspanningen uit
het lichtnet te betrekken, dan hebben wij geen rekening meer te hou
den met levensduur van de voedingsbatterij en drukt de eis van een
laag stroomverbruik veel minder zwaar. Dan kunnen we een veel
gunstiger ontwerp maken!
Het net geeft echter vrijwel overal een wisselspanning met een
frequentie van 50 Hz. Maar we hadden voor de voeding van onze
versterker echter juist een gelijkspanning nodig! Wc zullen dus moe
ten gaan zoeken naar een middel om deze wisselspanning om te zetten
in een gelijkspanning.
Dit doel kunnen we bereiken door toepassing van een gelijkrichter.
We zullen hier gebruik gaan maken van de belangrijkste eigenschap
van een diode, n.1. dat hij alleen elektronen doorlaat in één richting en
niet in de andere. Om dit wat begrijpelijker voor te stellen, gaan we
eens kijken naar fig. 45a).
Hier zien we een transformator T getekend, die via een diode D
verbonden is met de weerstand R. De primaire van T is verbonden
met de netwisselspanning. Aan de secundaire zijde van T verschijnt
dus weer een wisselspanning. Beurtelings wordt dus a positief en
negatief ten opzichte van b.
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We denken ons even de situatie in dat a positief is ten opzichte van
b. De katode van D is via de weerstand R met b verbonden. Zolang er
geen stroom door R loopt is dus de spanning op c gelijk aan die op b.
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Dan zal ook de anode van D positief zijn ten opzichte van de katode.
We voelen direkt wat er gaat gebeuren! De elektronen, die kans heb
ben gezien de katode te verlaten zien een voor hun aantrekkelijke
positieve anode in de buurt en zullen zich met grote gretigheid daar
heen gaan begeven. Er loopt dus een anodestroom. Deze stroom
moet via de katode worden aangevoerd en loopt dus ook door de
weerstand R.
Een halve periode van de netfrequentie later is a negatief ten op
zichte van b. Nü hebben de elektronen geen lust om naar de anode te
gaan; er loopt dus geen stroom en de spanning over R blijft nul.
De diode werkt dus als een soort ventiel; in de éne richting laat
hij stroom door, in de andere richting wordt de weg geblokkeerd.
In fig. 46 is een en ander grafisch voorgesteld. In a zien wij het
verloop van de spanning aan de secundaire van de transformator.
In b is getekend het verloop van de spanning over R. Wat wij dus in
R zien verschijnen is een stroom, die steeds een zelfde richting heeft,
doch van grootte verandert en die de helft van de tijd nul is. Dit noe
men wij een pulserende gelijkstroom.
Dit is echter nog lang niet te vergelijken met de mooie „gladde”
gelijkspanning die we kregen uit een anodebatterij en we zullen er
dus nog wel heel wat aan moeten doen! Maar ook hier snelt ons de
condensator te hulp. Nét zo als de spanningsschommelingen over de
katode- en de schermroosterweerstand van een versterkerbuis met
een condensator konden worden afgevlakt, kan ook hier de pul
serende gelijkspanning worden afgevlakt.
Als wij een „grote” condensator (d.i. een condensator met vele
microfarads) over de weerstand R zetten (zie fig. 45b), dan zal deze
worden opgeladen tijdens dié momenten, dat er een stroom door de
diode loopt (a een hogere spanning dan c). Zodra echter de spanning
punt a weer zakt, stopt de stroom door de diode en zal de geladen
condensator zich langzaam gaan ontladen door de weerstand R.
De spanning over de weerstand R heeft nu een verloop zoals in
fig. 46c getekend en wij zien dus, dat de spanning al een aanzien
lijk minder pulserend karakter heeft gekregen.
De pulserende gelijkspanning is door toevoeging van C afgevlakt
en dit noemen wij dan ook in het vervolg de afvlakcondensator. De
spanning is dus nu reeds een soort gelijkspanning geworden, echter
nog steeds met een aanzienlijke „rimpel” er op, die we nog kwijt
moeten zien te raken. Als we aan de afvlakking niet voldoende zorg
besteden, dan zullen de gevolgen niet uitblijven! Als deze rimpelstroom ook door onze luidspreker vloeit, dan zullen wij een hinder
lijk sterke 50 Hz bromtoon horen.
Als wij de condensator C gaan vergroten, dan zal de afvlakking
zeker beter worden, maar wij kunnen hem om verschillende redenen
maar niet willekeurig hoog maken. Ook zouden we, om voldoende
afvlakking te krijgen, C zó groot moeten maken dat het een zeer
duur en volumineus onderdeel van ons apparaat zou worden.
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Een veel betere afvlakking kunnen we krijgen door achter deze
condensator nog een tweede condensator te plaatsen, aangesloten via
een serieweerstand R? (fig. 45c).
De pulserende gelijkspanning die in C\ al gedeeltelijk werd afge
vlakt, zal nogmaals worden afgevlakt in C2. De sterke spanningsrimpel die op Q staat kan nu grotendeels door Rs worden opgenomen
en de spanning op C2 is dan ook al vrijwel constant.
De allerbeste afvlakking echter die wij van een eenvoudige schake
ling kunnen verwachten, wordt bereikt met de opstelling, geschetst
in fig. 45d. Hier is nog de weerstand Rs vervangen door een smoorspoel met een betrekkelijk hoge zelfinduktie L. Zo’n smoorspoel
heeft een hoge impedantie voor de rimpelstroom en zal er dus maar
weinig van doorlaten naar C2. De gemiddelde gelijkstroom (frequen
tie nul!) laat hij echter onverzwakt door.
Deze afvlaksmoorspoel moet een vrij hoge zelfinduktie hebben
(4—10 H), en is dan ook altijd voorzien van een gelamelleerde ijzerkern (zie pag. 46).
De condensatoren C\ en C2 zijn ook vrij „groot” (10—50 /iF).
Hiervoor worden dan ook meestal elektrolytische condensatoren
(elco’s) gebruikt. Denk dus wel aan de aansluitingen van -F en —!
(zie pag. 64).
Tenslotte zullen we nog een laatste verbetering gaan aanbrengen in
het plaatspanningsapparaat (PSA) zoals dit voedingsgedeelte ook vaak
wordt genoemd. Zoals wij al zagen, wordt de stroom door de gelijkrichtdiode alleen geleverd in dié periodehelft van de transformatorspanning, waarin a positief is ten opzichte van b en dan nog maar
gedurende een klein tijdsdeel.
Het zou gunstiger zijn, als wij óók gedurende de andere halve
periode de condensatoren zouden kunnen opladen. De lading van de
condensatoren zal dan sneller worden aangevuld en wij krijgen een
betere afvlakking.
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Deze verbetering is aangebracht in het schema van fig. 47. Hier
is de secundaire wikkeling van de transformator voorzien van een
middenaftakking en een tweede diode toegevoegd.
Nu gebeurt er het volgende: het aantal windingen op de secun-
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daire van T tussen a en b is gelijk aan het aantal windingen tussen b
en a’, dus zal de opgewekte wisselspanning tussen genoemde punten
ook gelijk zijn. De spanning op het punt a bevindt zich dus altijd
halverwege de spanning a en a’.
We kunnen het spanningsverloop nu voorstellen als de beweging
van het juk van een weegbalans. b is het ophangpunt van de balans
en a en a’ de uiteinden. Gaat a ten opzichte van b naar beneden dan
gaat a’ met hetzelfde bedrag naar boven en omgekeerd.
Op het moment dat a positief is ten opzichte van b (diode Di
geleidt) is a’ dus negatief ten opzichte van b (diode D2 geleidt niet).
Een halve periode later echter is a’ positief (D2 geleidt) en a nega
tief (Dj geleidt niet). We zien dus nu, dat gedurende één hele periode
van de wisselspanning C, twéé maal wordt bijgeladen in plaats van
één maal bij de schakeling met een enkele diode. Het verloop van de
stroom door de belasting R is geschetst in figuur 47b.
Gedurende meer dan twintig jaren was dit dc meest toegepaste
vorm van gelijkrichting in kleine elektronische apparaten. Ook in
het ontwerp voor een grammofoonversterker dat wij verderop in dit
boek zullen gaan uitvoeren, is dit principe gebruikt. De laatste jaren
echter bestaat er een sterke neiging om dc diodes te vervangen door
zogenaamde seleencellen.
Het was al lang bekend, dat een metalen plaatje, aan één zijde
bedekt met een laagje selenium (een metaalachtige stof), dat op een
speciale manier is opgebracht óók een gelijkrichtende werking kon
vertonen (fig. 48a). Pas de laatste jaren is men in staat seleengelijk-

H

SYMBOOL'.

■
ft

anode

a
/ I

elektroden

b

’k at od e"

doorlaat richting

ƒ
selenium
gehjkrichtende tussenlaag

fig. 48
richters te maken die ook in kleine radioapparaten kunnen worden
toegepast.
Deze gelijkrichters kunnen direkt in de plaats van een hoog vacuumdiode worden gebruikt. Op deze manier kan een voedingsapparaat worden gebouwd dat aanzienlijk kleiner is en veel zuiniger
werkt dan één uitgerust met vacuumdiodes, die altijd een vrij aan
zienlijk extra vermogen nodig hebben voor de voeding van de gloeidraden.
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Een enkele seleencel kan echter in de „blokkeerrichting” maar een
beperkte spanning verdragen (bijvoorbeeld 30 V), anders „slaat hij
door”. Door nu meerdere plaatjes op elkaar te stapelen kan echter
een gelijkrichter worden gemaakt voor veel hogere spanningen (vele
honderden V).
Een gelijkrichtcel wordt in een schakelschema meestal weergegeven
door een pijltje met een loodrecht streepje (fig. 48b). De richting van
het pijltje valt dan samen met die stroomrichting die wordt door
gelaten door de cel.
De vlakke seleengelijkrichters, zoals die in de kleinere apparaten
worden gebruikt, zijn meestal op een bijzondere manier geschakeld,
zoals geschetst in fig. 49a.
We zien, dat er eigenlijk vier gelijkrichters worden gebruikt in deze
„Graetz schakeling”. Ze zijn meestal samen in een metalen omhul
ling ondergebracht met vier aansluitlipjes voor de toevoerdraden. Bij
twee aansluitingen is het tekentje
aangegeven (aan te sluiten aan
de transformator), bij de andere aansluitingen staat +, resp. —; de
uitgangen voor de gelijkgerichte spanning.
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Laten we aan de hand van fig. 49 eens nagaan, wat er in de seleengelijkrichter gebeurt. Beurtelings zal weer a positief zijn ten opzichte
van b en omgekeerd. In fig. 49b is de situatie geschetst op het mo
ment dat a positief is ten opzichte van b. De stroom zal dan gaan
vloeien (steeds van 4- naar —, (zie bladzijde 14!) en neemt dus
de weg door de pijltjes aangegeven. D2 en D4 staan juist in hun doorlaatrichting en zullen dus geleiden. (Voor de overzichtelijkheid zijn
alleen de geleidende gelijkrichters zwart getekend). Dj en D3 staan
geblokkeerd.
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Op het moment, dat b positief is ten opzichte van a geleiden juist
Dj en D3 (fig. 49c) en weer vloeit een stroom in dezelfde richting
door de belasting R. Ook hier hebben we dus weer een dubbelfazige
gelijkrichting gekregen; per periode van de netfrequentie wordt twee
maal een gelijkgerichte stroomstoot afgegeven.
Achter deze gelijkrichtschakeling kan nu weer een afvlakfilter
worden geplaatst om de spanning mooi af te vlakken (fig. 49a).
Bij de montage van deze vlakke seleencellen dienen we terdege
met een punt rekening te houden: de koeling. Deze „sperlaagcellen”
mogen slechts werken in een zeer beperkt temperatuurgebied, terwijl
vacuumdiodes een veel hogere bedrijfstemperatuur kunnen verdra
gen.
De warmte, die door verliezen in de cellen wordt vrijgemaakt,
moeten we dan ook goed kunnen afvoeren naar de omgeving.
Hiertoe moet de gelijkrichter, die in een plat aluminium busje
is ondergebracht, altijd vlak en goed aansluitend tegen het chassis
worden gemonteerd, zodat alle warmte direkt kan worden overgedra
gen. Heeft men eenmaal hiervoor gezorgd, dan zal het gebruik van.
deze gelijkrichters geen enkele moeilijkheden meer geven.

HOOFDSTUK 13
Direkt- en indirekt verhitte katoden en de gloeidraadvoeding.

Tot nu toe hadden we maar zonder meer verondersteld, dat de
katode van de gebruikte buizen in staat was om elektronen uit te
zenden; te „emitteren”. Maar hiervoor zullen we altijd eerst de katode
op een voldoend hoge temperatuur moeten brengen!
De buizen Bi en B2 in de versterker uit fig. 42 waren uitgerust met
een indirekt verhitte katode (zie pag. 74). Hierin is de eigenlijke katode
uitgevoerd als een nikkelen buisje, aan de buitenzijde voorzien van
een dunne opgespoten laag emitterend materiaal. Van binnen uit moet
dit buisje nu worden verwarmd met een gloeidraad. Deze moet dus
ook aan een spanningsbron worden aangesloten. Voor indirekt ver
hitte katoden kunnen we zonder bezwaar een wisselspanning gebrui
ken.
Voor de anodevoeding was het absoluut nodig een goed afgevlakte
gelijkspanning te gebruiken; een „rimpel” op de gelijkspanning zou
een sterke brom doen ontstaan in de luidspreker. De verwarming
van de katode gaat echter zó traag, (het duurt circa 15 sek. na in
schakelen van de buis voor de katode op temperatuur is gekomen),
dat schommelingen in de verwarming tengevolge van de wisselstroom
geen invloed meer zullen hebben.
Het heeft verschillende bezwaren om de gloeidraad in een radio-
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buis direkt geschikt te maken voor de 220 Volt netspanning. Het
meest wordt een gloeispanning van 6.3 Volt toegepast. *)
Deze spanning kunnen we nu gaan betrekken uit een aparte secun
daire wikkeling van de voedingstrafo waarop alle gloeidraden parallel
worden aangesloten. Als wij een gelijkrichterbuis toepassen in het
voedingsapparaat dan kunnen we de gloeispanning hiervan ook uit de
nettransformator betrekken. De meeste gelijkrichtbuizen hebben ech
ter een direkt verhitte katode, die op een hoge spanning komt te
staan ten opzichte van de minleiding (bijvoorbeeld 280 V). Dit kun
nen we direkt nagaan aan de hand van fig. 47. (De katode en gloei
draad zijn hier dus verenigd!). Om nu deze hoge spanning niet óók
op de gloeidraden van de andere buizen te krijgen, moeten we de
gloeidraad van de gelijkrichtbuis op een aparte wikkeling van de voe
dingstrafo aansluiten. Het gebruik van een direkt verhitte katode
voor een gelijkrichtbuis heeft geen enkel bezwaar, de eventueel op
tredende brom, veroorzaakt door de wisselspanning op de gloeidraad,
is toch altijd klein ten opzichte van de rimpelstroom van de gelijkrichtschakeling. Bij de latere afvlakking vinden we hier dan ook niets
meer terug.
Onze voedingstransformator heeft nu dus vier aparte wikkelingen
gekregen: één voor de netaansluiting, één voor de hoogspanning en
twee voor de gloeispanningen; het volledige schema van dit PSA
vinden we terug in fig. 50.
Ziezo! we hebben dus uiteindelijk een voedingsapparaat gekre
gen dat ons nu alle gewenste spanningen kan leveren; de voedings
spanning voor alle anodes en roosters in ons apparaat en de gloei
spanningen, terwijl alles wordt betrokken uit het net.
In het volgende hoofdstuk kunnen we nu samen het volledige
schema voor de versterker gaan opstellen.

HOOFDSTUK 14

Waarin we het schema voor de tweetraps versterker gaan ophouwen.
Nu zijn we langzamerhand zover gevorderd dat we het komplete
schema voor onze kleine tweetraps versterker kunnen gaan samen
stellen.

*) Deze spanning is gekozen met het oog op gebruik in autoradio’s en
andere verplaatsbare apparaten. Hier heeft men vaak een akkuspanning
van ongeveer 6 V of een veelvoud daarvan ter beschikking. Tijdens laden
van de akku kan de spanning aanzienlijk oplopen, en tijdens ontladen
zakken tot ver beneden 6 V. De gekozen gloeispanning ligt nu zo, dat de
gloeidraad onder alle normale omstandigheden een voldoende hoge tem
peratuur heeft.
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In fig. 50 is het schema getekend met twee mogelijke oplossingen
van het voedingsapparaat. De bovenste helft van het schema is uit
gevoerd met een voedingsapparaat met vacuumgelijkrichterbuizen;
in de onderste helft vinden we een voedingsapparaat uitgevoerd met
seleengelijkrichters.
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fig. 50

Principeschema tweetraps versterker:
Twee oplossingen voor het voedingsgedeelte zijn gegeven: met vacuumgelijkrichterbuis en met seleengelijkrichter.
De aparte klemmen voor het uitwendig afnemen van de voedings
spanning en gloeispanning zijn getekend in het gestreepte recht
hoekje onder de luidspreker.
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De twee verschillende oplossingen zijn wat werking betreft vol
komen aan elkaar gelijk en zijn ook ongeveer even duur wat de prijs
van de onderdelen betreft. De voeding met seleencellen neemt echter
veel minder ruimte in.
In de praktische uitvoering van deze versterker (zie foto V t.m.
VIII) is de conventionele oplossing gekozen met vacuumdioden.
Laten we samen eerst fig. 50 eens wat nader bekijken.
Als we zo stuk voor stuk de onderdelen nagaan, kunnen we de
meeste ervan wel direkt thuisbrengen en zelfs berekenen als we de
gegevens van de buizen kennen (opzoeken in het buizenboekje!).
Er zijn echter nog enkele dingen, die onze aandacht vragen. Zo
zien we in het schermrooster, resp. stuurrooster van B. de weerstan
den R7 en R5 opgenomen. Dit zijn de zgn. „stopweerstanden”. De
schermroosterweerstand R7 heeft bij B, een heel andere funktie dan
de weerstand R2 in de schermroosterleiding van Bv Daar moest R2
ervoor zorgen, dat de schermroosterspanning d e juiste waarde kreeg
tengevolge van de spanningsval over de weerstand.
De eindbuis B2 (type EL84) is echter zo ontworpen, dat de scherm
roosterspanning bij een anodespanning van 250 V óók 250 V kan
bedragen. Dit is dus al eenvoudig; we zouden hierbij zonder meer
het schermrooster aan de „plus” kunnen leggen. Toch doen we dit
via een kleine serieweerstand van maximaal enkele honderden Ohms.
Deze weerstand is zó klein, dat de door de schermroosterstroom ver
oorzaakte spanningsval te verwaarlozen is; de versterking van de
buis wordt er vrijwel niet door beïnvloed.
Een dergelijk verhaal geldt ook voor de weerstand R5, die in serie
met het stuurrooster is opgenomen.
Zij zijn echter beide aangebracht om de stabiliteit van de schake
ling te vergroten. Het is namelijk wel eens mogelijk, dat een steile
eindbuis instabiliteit gaat vertonen; een verschijnsel, dat te vergelijken
is met het genereren van de éénbuis ontvanger, dat we in hoofdstuk
20 zullen bespreken.
De twee weerstanden R5 en R7 zorgen er voor, dat dit verschijnsel
wordt onderdrukt. Bij het toepassen van een steile eindbuis passen
we steeds deze stopweerstanden toe. We moeten er echter wél op
letten, dat het voor een goede werking noodzakelijk is, dat de weer
standen zo dicht mogelijk bij de buisvoet worden gemonteerd; we
knippen de draad dicht bij de weerstand af, en solderen deze draad
direkt aan het lipje van de huishouder.
In dit versterkerontwerp — dat het eerste is in de reeks van expe
rimenten die we kunnen gaan bouwen — is dus het voedingsgedeelte
ingebouwd. Ook bij onze latere experimenten hebben we echter
steeds weer een voedingsgedeelte nodig.
Om nu echter niet voor elk volgend experiment een apart voedingsapparaat te moeten bouwen, hebben we bij de versterker de voedings
spanning (Vb) en de gloeispanning (Vf) ook via een aantal klemmen
aan de achterzijde van het chassis uitgevoerd.
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We kunnen dan de voor onze experimenten benodigde spanningen
steeds van dit apparaat betrekken.
Ook zouden we natuurlijk een speciaal los voedingsapparaat kun
nen bouwen en ook de versterker hierop aansluiten. De versterker
volgens fig. 50 is echter een compleet apparaat, dat direkt voor het
gebruik klaar staat. Met wat eigen initiatief kunnen we echter na
tuurlijk allerlei andere kombinaties maken.
Voorts valt ons nog in fig. 50 op, dat het midden van de gloeidraadwikkeling van de transformator T2 aan de massa („aarde”) is
gelegd. Tevens zullen in de praktische uitvoering alle gloeistroomleidingen worden „getwist” (om elkaar heen gedraaid). Dit zijn maat
regelen tegen het optreden van brom. Als we wat meer hebben ge
ëxperimenteerd met versterkers, zullen we de brom langzamerhand
wel leren kennen als onze grootste vijand! Dit is ook te begrijpen,
als we weten dat bij de enorme versterking, die we met zo’n ontwerp
hebben gekregen, elk storinkje aan de ingang van de versterker vele
duizenden malen versterkt aan de luidspreker wordt toegevoerd.
Omdat de versterker „uit het net” wordt gevoed, hebben we op
verschillende plaatsen leidingen en onderdelen, die een 50 Hz wissel
stroom voeren. Hierdoor wordt altijd een elektrisch of magnetisch
veld opgewekt, dat door kapacitieve of magnetische overdracht aan
de versterkeringang terecht kan komen. En dan is het mis! We zullen
met de plaatsing van die onderdelen en het leggen van deze draden
de nodige voorzorgen moeten nemen!
Door de gloeidraadleidingen (één van die boosdoeners) in elkaar
te draaien houden we de twee draden steeds vlak bij elkaar. Doordat
het midden van de transformatorwikkeling is geaard, zullen de
bromvelden van de twee draden elkaar netjes tegen gaan werken.
(Als de éne draad op een gegeven moment positief is, is de andere
net evenveel negatief, enz.).
Een andere maatregel tegen storingen is het aanbrengen van af
geschermde leidingen. Als er bijvoorbeeld een netleiding (220 Volt
wisselspanning) in de buurt van de ingangsleiding ligt, dan zullen
deze twee draden onderling een kleine condensator vormen. Via deze
kapaciteit zal nu een kleine wisselstroom worden overgedragen naar
de ingangsleiding.
Door nu een van deze leidingen (of beide) van een metalen mantel
te voorzien, die aan het chassis wordt verbonden, bestaat er geen
direkte kapaciteit meer tussen de beide leidingen en wordt het stoorsignaal onderdrukt. In onze versterker zullen we dan ook de leidingen
naar het rooster van Bx, de leidingen naar de potentiometer P en
de netleidingen van afgeschermd draad maken.
De nodige zorg moet ook steeds worden besteed aan het kiezen
van de aardpunten. Uit fig. 50 zien we, dat er heel wat leidingen
samen komen bij de gemeenschappelijke minleiding. Deze leiding
wordt nu tevens verbonden aan het chassis. Het beste kunnen we
de gehele minleiding uitvoeren als een dikke draad, die we slechts
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aan één zijde, en wel vlak bij de ingangshuis Bn met het chassis
verbinden. Dit geeft soms wel eens wat moeilijkheden met de opstel
ling van de onderdelen. In dit eenvoudige ontwerp kunnen we ons
nog wel een beetje vrijheid veroorloven; als men echter zeer gevoelige
versterkers moet ontwerpen is dit vaak de enige manier om onge
wenste bromsignalen tegen te gaan.
Wel zullen we steeds als gewoonte houden, dat we per buis één
gemeenschappelijk aardpunt aanbrengen, waar dus samenkomen alle
weerstanden en condensatoren, die bij de betreffende buis horen.
Dit punt verbinden we dan ter plaatse met het chassis.
De opstelling van de onderdelen is ook zeer belangrijk. Wij moeten
op de volgende punten letten:
1. de eindbuis moet op een flinke afstand van de ingangstrap worden
opgesteld. Dit is nodig om ongewenste terugwerking te voor
komen;
2. de uitgangstransformator moet zo dicht mogelijk bij de eindbuis
worden opgesteld; zodat de leiding tussen anode en trafo een
minimale lengte heeft.
3. de voedingstransformator en afvlaksmoorspoel moet liefst zo ver
mogelijk van de ingangstrap zijn verwijderd;
door spreiding van de krachtlijnen zullen beide altijd een mag
netisch wisselveld rondstrooien en dus weer brom kunnen ver
oorzaken. De afstand van deze elementen tot de uitgangstrafo
moet minimaal een centimeter of tien zijn, terwijl er voor ge
zorgd moet worden, dat de kern van de uitgangstrafo steeds lood
recht staat op die van afvlaksmoorspoel en voedingstrafo.
4. De huishouders moeten zó geplaatst worden, dat er ruimte over
blijft voor de andere onderdelen, die op montagesteuntjes worden
geplaatst. Tevens moet de ingangshuis zo dicht mogelijk worden
geplaatst bij de volumeregelaar.
5. Vooral voor de ingangstrap is het belangrijk, de opstelling zó te
kiezen, dat de verbindingsdraden naar de buis zo kort mogelijk
kunnen worden gehouden, vooral die aan de stuurroosterzijde (het
gevoeligste punt van de versterker)!
6. De „gevoelige” leidingen moeten zoveel mogelijk dicht langs het
chassis worden gelegd; zij ondervinden van het metaal van het
chassis dan reeds een soort afscherming. Ook dit komt de sto
ringsvrijheid ten goede.
De opstelling van de onderdelen in de versterker van fig. 50 is
gegeven in de figuren 51 en 53.
Slechts enkele maten, die zeker moeten worden aangehouden, zijn
in de figuren opgegeven; de rest kunnen we naar eigen inzicht kie
zen, al mogen we zeker niet veel van de hoofdvorm afwijken.
eenvoudige versterker, die we nu zullen gaan bouwen is werke
lijk tot enorme dingen in staat! We kunnen veel genoegen ervan
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ondervinden als versterker in de huiskamer, als grammofoonversterker bij een feestje, als elektronische ,,baby-sit” enzovoorts.
De versterking is voldoende voor een kleine zaal en de muziekkwaliteit is uitstekend bij gebruik van goede onderdelen (vooral wat
betreft de uitgangstransformator!).
De versterking is zodanig, dat bij een ingangssignaal ongeveer
van c"2------20 milli-volt de eindtrap zijn maximale vermogen levert (ruim 5
Watt).

HOOFDSTUK 15
We zullen, langzamerhand eens wat aan moeten schaffen! In dit
hoofdstuk wordt wat verteld over gereedschap en het gebruik daarvan.
Zo, nu hebben wij ons door een dikke rijstebrijberg van nieuwe
begrippen heen geworsteld en een kompleet ontwerp voor een een
voudige versterker ontwikkeld.
Het is langzamerhand tijd geworden, dat we wel eens wat willen
zien, en vooral. . . . horen!
Aan de hand van het ontwerp voor deze versterker gaan we nu
eens kijken, hoe we dit het beste zouden kunnen uitvoeren.
Natuurlijk zal het bouwen van een ontwerp wel heel wat moeilijk
heden opleveren maar eens zullen we er toch aan moeten beginnen!
Om ons een voorlopige indruk te geven, hoe onze gebouwde ver
sterker er uit komt te zien, kijken wij eerst naar de foto’s V t.m. VIII.
De versterker is gemonteerd op een aluminium chassis (circa 1.5
mm dik materiaal), dat het metalen „skelet” van het apparaat moet
vormen.
Het chassis is voorzien van twee opstaande zijkanten, eventueel
met een smal omgezette rand (voor bevestiging van het apparaat in
een kast). In het chassis zijn een aantal gaten geboord, waarin de
buisvoeten en de afvlakelco’s zijn gemonteerd.
Boven op het chassis zijn de transformatoren Tx en T2 geplaatst.
Aan de onderzijde zijn de weerstanden en condensatoren op draadsteunen gesoldeerd. Aan de achterzijde bevinden zich drie paar aan
sluitingen, één voor het net, één voor de mikrofoon of pick-up en
één voor de luidspreker. De laatste twee zijn uitgevoerd als entrees
met stekerbussen, de eerste als entree met stekerpennen (zie pagina
112 fig. 53 en foto V).
Aan de voorste opstaande zijde is de potentiometer P (met netschakelaar) gemonteerd.
Later komen we wel op de details terug, maar eerst zullen we
de mechanische voorbereidingen gaan treffen.
Iedere vakman zal ons echter kunnen vertellen dat goed gereed103

schap het halve werk betekent; en wij zullen dus eerst eens nagaan
wat wij hiervoor eigenlijk zullen moeten aanschaffen. Het is moeilijk
in te denken, hoeveel werk wij ons kunnen besparen alleen al door
goed gereedschap te gebruiken!
Bankschroef
Allereerst behoort tot de uitrusting van iedere werkplaats een
kleine bankschroef. Aan te raden is een bankschroef te nemen met
parallelgeleiding (hierbij blijven bij het openschroeven de klemvlakken van de bekken steeds evenwijdig aan elkaar). Het prettigste for
maat voor ons doel is een bankschroef met bekken van ca. 10 cm
breed.
De bekken zijn aan de binnenzijde van een scherpe karteling voor
zien. Hierdoor wordt de „greep” op het vastgeklemde materiaal veel
steviger. Bij het verwerken van aluminium echter wordt het inge
klemde materiaal door deze karteling enigszins beschadigd, hetgeen
het uiterlijk van ons werkstuk weinig ten goede komt. Om dit tegen
te gaan, leggen wij tussen de bekken twee omgebogen plaatjes
aluminium van ca. 1 mm dik of een roodkoperen plaatje, ca. 0.5 mm
dik. Dit plaatje maken wij even lang als de breedte van de bekken
van de bankschroef en ongeveer 2 X zo breed als de hoogte van de
klemvlakken van de bankschroef bedraagt. Door de plaatjes over
langs over de helft van de breedte haaks om te buigen, blijven ze
hangen op de bekken als we het werkstuk eruit nemen.
De bankschroef zal ons vaak te pas komen bij het boren, vijlen of
zagen van kleine werkstukken, bij het omzetten van plaatmateriaal
voor het maken van chassis, bevestigingssteuntjes enzovoorts.

Boren
Deze absoluut onmisbare instrumenten zijn in vele uitvoerings
vormen beschikbaar. Veel plezier zullen we ondervinden van een
handboormachine met twee „versnellingen”. Voor de grotere gaten is
n.1. veel kracht nodig en dan kunnen we met gemak een kleine over
brenging kiezen.
De boormachine moet als het kan geschikt zijn voor boren met
een diameter van 10 mm, in ieder geval minstens 7 mm.
Als we het erg goed willen doen, schaffen we ons een elektrische
handboormachine aan, doch velen zullen zich door de hoge prijs
laten weerhouden. Het is echter wél een enorm gemak en bespaart
veel inspanning en tijd.
Ook een aantal boren zullen wij nodig hebben. Het prettigst is een
groot assortiment van de meest uiteenlopende diameters tussen 1 en
10 mm. In ieder geval zullen we nodig hebben boren van 2, 3, 3.5,
4, 5, 6, 8 en 10 mm.
Voor we met boren beginnen zullen we met een centerpons het
begin van de boring moeten maken. Een centerpons is een hardstalen
staafje met een aangeslepen punt. We zetten de punt op de plaats,
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waar het gat moet komen en geven met een hamer een flinke tik op
het andere einde. Zo ontstaat een klein ,,putje” in het metaal.
Als we hierin later beginnen te boren zal het gat precies op zijn
plaats komen; de boor „loopt niet weg”. We moeten er echter altijd
een zwaar vlak voorwerp onder houden, bijvoorbeeld de bankschroef,
de platte kop van een hamer of iets dergelijks anders slaan we een
deuk in het materiaal.
Meestal zullen wij voor onze chassis aluminium gebruiken. Dit
materiaal heeft echter de eigenschap om niet gemakkelijk van de
boor te „lossen”. Het resultaat is een gat met grote bramen aan beide
kanten en ziet er niet fraai uit. Als we tijdens het boren een paar
druppels spiritus op de boor laten lopen dan krijgen we een veel
mooier gat. (Een neusdruppelflesje is hiervoor zeer handig!) Ook
kunnen bramen ontstaan door een te sterk drukken op de boor tijdens
het boren!
De kleine braampjes, die nog mochten zijn overgebleven, nemen
we weg door even met een zachte druk met een veel dikkere boor
(bijvoorbeeld 2—3 X de doorsnede van het gat) aan beide zijden
na te boren. Meestal is één omwenteling voldoende en vaak kan
men dit uit de hand doen.
Voor het boren van gaten groter dan 4 mm is het verstandig eerst
te boren met een boor van 3 mm. Het boren van gaten, groter dan
10 mm is wat moeilijker, doch men heeft hiervoor een aantal handige
instrumenten ontwikkeld, zo kent men bijvoorbeeld de gatensnijder.
Dit is een geslepen beiteltje, dat om een centrale pen in een voor
geboord gat draait en op allerlei diameters kan worden ingesteld.
Met behulp van een gewone timmermansbooromslag en met een
druppeltje spiritus, kunnen we in een minuut tijds een gat boren
met een doorsnede tot ca. 6 cm in een 2 mm dikke aluminium plaat.
Ook de gatenpons is handig. Hier wordt een speciaal geslepen ronde
pons door het werkstuk gedrukt. Door het aandraaien van een moer
wordt de kracht, nodig voor het ponsen van het gat, geleverd. De
op deze manier geponste gaten zijn zeer mooi en zonder bramen;
het nadeel is, dat men voor ieder gat met andere diameter een andere
pons nodig heeft. Ook hiervan moet men dus, net als bij de boren,
een aantal verschillende maten aanschaffen.
Vijlen

Onontbeerlijk zijn ook enkele vijlen. Het verdient aanbeveling, om
een aantal verschillende maten en soorten aan te schaffen. Zo zullen
we veel nodig hebben een halfronde vijl, ca. 25 cm lang, ca. 3 cm
breed; een rattestaart (dunne ronde vijl) met een diameter van 3 mm,
en één met een diameter van 7 mm, beide voor het bijwerken of
groter maken van een voorgeboord gat. Voor het netjes bij werken
van gevijlde vlakken is het prettig een zogenaamde zoetvijl aan te
schaffen (zeer fijne tanden). Bij het bewerken van aluminium moet
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men er rekening mee houden, dat een fijne vijl zeer snel verstopt
raakt. Een zoetvijl dus nooit voor aluminium gebruiken!
Tangen
Ook hiervan is het prettig een kleine collectie te hebben. Veel
gemak zullen we in de eerste plaats kunnen ondervinden van een
buigtang. Hierin zijn er o.a. in de handel uitvoeringen met ronde en
met platte bekken. Het laatste type, een zogenaamde plattang zullen
we wel het meeste gebruiken.
Een heel prettige tang, waarmee men kan buigen, knippen, moer
tjes tegenhouden enzovoorts, is de zogenaamde radiotang. Deze
tang heeft gebogen bekken van ca. 6—8 cm lengte; vlak bij het
draaipunt zitten nog een paar snijkanten waarmee dunne draadjes
kunnen worden doorgeknipt. De vorm van de tang is bijzonder han
dig, ook voor het vasthouden van moertjes op moeilijk bereikbare
plaatsen, draadjes vasthouden tijdens het solderen enzovoorts.
Voor het afknippen van draden is echter toch een echte kniptang
beter geschikt. Het prettigst is de zogenaamde zijtang. Hier is de
snijkant aan een zijkant van de tang aangebracht. Ook een zogenaam
de koptang wordt veel gebruikt; de zijtang is echter prettiger als we
diep in een apparaat een draadje moeten doorknippen.
Voor het vastzetten van grotere moeren is een kombinatietang
zeer nuttig.

Schroevedraaiers
Enkele schroevedraaiers kunnen we natuurlijk ook niet missen!
In ieder geval dienen we er een te hebben voor middelgrote schroe
ven (bijvoorbeeld met een eindstuk van ca. 5 mm breed) en een fittingschroevedraaier. Dit is een zeer smalle uitvoering, speciaal voor
kleine schroefjes, of die te diep verzonken zijn om met een brede
schroevedraaier te worden aangedraaid. Schroevedraaiers met een
geïsoleerd handvat zijn voor ons doel het meest aan te bevelen.

Elektrische soldeerbout en soldeer.
In de begintijd van de radio waren de meeste radioonderdelen
voorzien van schroeven en moeren, waarmee men de verbindingen
kon vastmaken. Dit wordt tegenwoordig bij de gewone onderdelen
nooit meer gedaan en worden vrijwel uitsluitend soldeerverbindingen
toegepast.
Door middel van een elektrisch verwarmingselement wordt de
punt van de soldeerbout op een hoge temperatuur gebracht (ca.
300° C). Hiermede wordt het tinsoldeer, bestaande uit een mengsel
van tin en lood, vloeibaar gemaakt. Dit soldeer vloeit tussen de
twee voorwerpen, die men met elkaar wil verbinden en verzorgt een
uitstekend elektrisch kontakt dat ook bij buigen en schokken niet
loslaat.
Verontreinigingen op de te solderen oppervlakken kunnen echter
verhinderen dat het soldeer goed hecht of ,,vloeit”. Hiertoe moeten
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we zorgen dat vuile soldeerplaatsen van tevoren goed schoon ge
maakt zijn, bijvoorbeeld door afkrabben of schuren met schuur
papier. Om het soldeer beter te laten vloeien moet echter een vloeimiddel worden gebruikt dat van tevoren op de kontaktplaatsen wordt
aangebracht. Dit is nogal een hele bewerking! Doch gelukkig hebben
we tegenwoordig soldeer, waarbij het vloeimiddel in de vorm van een
kern in het draadvormige soldeer is opgenomen. Dit „kernsoldeer”
is in verschillende dikten te koop; een dikte van 1.5 mm is voor ons
werk het meest geschikt. Voor het solderen van de verbindingen
in de tweetraps versterker uit fig. 50 hebben we aan een lengte van
ca. drie meter meer dan voldoende.
Bij het solderen van een verbinding wordt de soldeerplaats eerst
verwarmd met de soldeerbout, daarna wordt het soldeer er tegen
aan gedrukt. Het vloeimiddel smelt dan en verspreidt zich over de
gehele soldeerplaats; daarna gaat het soldeer smelten en vloeit uit.
Als de aan elkaar te solderen voorwerpen reeds van te voren zijn
vertind (zoals dit voor de meeste onderdelen al in de fabriek is ge
daan) hoeven we meestal bij het gebruik van dit soort soldeer de
kontaktplaatsen niet meer eerst schoon te krabben, alleen als de
draden erg vuil zijn blijkt het nog wel eens nodig. Vandaar dat wij
alleen maar vertind montagedraad zullen gaan gebruiken. Ook de
meeste onderdelen zoals weerstanden, condensatoren etc. zijn uit
gevoerd met vertinde koperen draadeinden, die dus direkt zonder
voorafgaand schoonmaken in de bedrading kunnen worden gesol
deerd.
Soldeerbouten zijn in vele grootten en soorten te krijgen. Voor
klein radiowerk is een bout met een cilindervormig verwarmings
element met een vermogen tussen 70 en 100 Watt en een ronde
koperen soldeerpunt, die onder een hoek van ca. 150° is omgebogen,
een prettige uitvoeringsvorm. De diameter van de omgebogen punt
moet liefst niet groter zijn dan 8 mm en het buitenste rechte deel
van de punt moet ongeveer 4—6 cm lang zijn.
Het verdient aanbeveling, van wat plaatmateriaal een U-vormige
standaard te maken met een paar inkepingen, waar de hete bout in
kan worden gelegd als we hem even niet nodig hebben.
Handig is het voorts te beschikken over een stevige platenschaar
of blikschaar. Hiermee kunnen we zelf onze aluminium plaat op
maat knippen.

HOOFDSTUK 16
We gaan de versterker monteren!
We zullen dus onze onderdelen gaan monteren op een metalen
chassis (zie de foto’s V t.m. VIII).
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Als materiaal hiervoor gebruiken wij meestal aluminium; het is
licht van gewicht en laat zich gemakkelijk met eenvoudige middelen
bewerken. Voor kleine chassis (niet groter dan 20 x 20 cm boven
vlak) kunnen wij volstaan met aluminium met een dikte van ca. 1.5
mm, voor grotere chassis gebruiken wij bij voorkeur 2 mm dik
materiaal.
In de radiohandel kunnen wij vaak een „maagdelijk” chassis kopen
(wel gebogen doch nog zonder gaten). Het heeft echter vele voordelen
uit te gaan van een gekochte plaat aluminium die we zelf omzetten
tot een chassis. Als de plaat te groot is kunnen wij met een flinke
platenschaar op maat knippen. Met enige oefening kunnen we dit
heel netjes doen! Nog netter gaat het echter met een slagschaar, die
we bij een bevriende kachelsmid wel kunnen vinden. Van te voren
geven we met een scherpe kraspen dan de uiteindelijke afmetingen
aan op het materiaal.
Zoals duidelijk te zien is uit de foto’s voorzien wij het chassis van
twee omgezette kanten van 6 cm hoogte. Handig is het echter aan
één zijde (de achterkant) nog een bevestigingskant van ca 1 cm breedte
aan te brengen. Hierop kan dan later het apparaat in de kast worden
vastgezet.
Deze vorm van apparatenbouw heeft als voordelen: het is licht,
stevig, geeft een goede scheiding tussen warmteontwikkelde onder
delen (bijvoorbeeld buizen) en de rest, en maakt een goede elektrische
afscherming mogelijk. Op dit laatste komen wij nog terug.
Het omzetten van de hoeken kan ook het netst worden gedaan bij
een goed uitgeruste kachelsmid, in een zethank. Thuis kunnen we
dit nabootsen in onze bankschroef. Hiertoe nemen we twee stukken
hoekijzer (lang ca. 35 cm en breed ca. 3 X 3 cm). Deze stukken
zetten we rug aan rug in de bankschroef met de aluminium plaat
er stevig tussen geklemd. Met een stevig, recht stuk beukenhout,
dat aanligt over de hele breedte van het om te zetten materiaal druk
ken we de aluminium plaat haaks om de kanten van de hoekijzers,
zorgen voor een rechte buignaad. Plaatselijke oneffenheden kloppen
we er daarna uit met een hamer, doch steeds met een beukenhouten
balk er tussen! (Anders slaan we putjes in het materiaal.)
Zo, ons chassis is dus nu zóver klaar dat we er de gaten in
kunnen boren. Eerst zullen wij dan hun plaats moeten bepalen. Voor
ieder nieuw ontwerp zal dit weer anders zijn en de plaatsing van de
onderdelen hangt van een aantal faktoren af, die later wel aan de
orde komen. Maar laten we ervan uitgaan, dat de juiste plaatsing
al is vastgesteld. Natuurlijk heeft men wel enige vrijheid, om de
plaats van de onderdelen te bepalen. In grove lijnen moeten we ons
echter wel aan de opstelling, zoals geschetst in fig. 51a houden. De
te boren gaten volgen dan uit fig. 51b. Aan de bovenzijde van het
chassis bevinden zich bijvoorbeeld de buizen, transformatoren en
afvlakelco’s. Aan de voorkant wordt de potentiometer bevestigd,
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aan de achterzijde de aansluitingen voor de pick-up of mikrofoon,
de luidspreker en de netaansluiting.
In dit eenvoudig ontwerp zullen de eerste twee aansluitingen ge
woon met losse stekers en entree’s worden uitgevoerd. Dit zijn pertinax plaatjes (een bruinachtig isolatiemateriaal) waarop een paar
metalen stekerbusjes zijn bevestigd, waarin de stekers van buitenaf
kunnen worden gestoken (zgn. „entrees met kontaktbussen”) of voor
zien van een paar verende pennen, waarin een contrasteker kan
worden gestoken, bijvoorbeeld het netsnoer („entrees met pennen”).
Wij zullen als gewoonte houden, de luidspreker en mikrofoonleidingen elk te voorzien van twee losse enkele stekers, zgn. banaan
stekers (dit ter onderscheiding van de dubbelpolige netsteker!) Heb
ben wij het eind van zo’n snoer te pakken, dan zijn we meteen ge
waarschuwd. Denk er aan, dat een mikrofoon of luidspreker in het
netstopkontakt gestoken zonder aarzelen de geest geeft!
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fig. 51
Bovenaanzicht chassis met onderdelen.
b. Bovenaanzicht te boren gaten.
Het chassis mag ook yvel wat groter worden genomen dan geschetst;
de opstelling van de onderdelen en de vermelde afstanden moeten
echter zoveel mogelijk worden aangehouden. De juiste plaats van
de gaten kunnen we met een kraspen aftekenen, nadat we de onder
delen provisorisch op hun plaats hebben gezet.

a.

Het is gunstig een kleurensysteem aan te houden voor de ver
schillende stekers om vergissingen te voorkomen. Dit zullen wij trou
wens ook straks in de bedrading van het apparaat ook gaan doen
door draad van diverse kleuren te gebruiken.
Zo kunnen we voor de pick-up of mikrofoonleiding bijvoorbeeld
een blauwe en een zwarte steker nemen; laatstgenoemde komt dan
aan de chassiszijde van de ingang (punt 6 in fig. 50).
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De luidsprekerleiding kunnen we dan voorzien van twee witte
stekers, en het netsnoer van een zwarte dubbelpolige steker.
Men kan dan bij de entrees op het chassis met een gekleurde stip
de corresponderende kleur aangeven. Op deze manier is vergissen
uitgesloten. Bij duurdere apparaten zal men vaak verschillende typen
aansluitpluggen toepassen die onderling nooit kunnen worden verwis
seld omdat ze niet passen in de andere contrapluggen. Deze pluggen
zijn echter wel wat kostbaar en in ons ontwerp zien we van deze
oplossing dan ook maar af!
Op de plaats waar de huishouders moeten komen maken wij eerst
de benodigde gaten. Meestal is dit één groot centraal gat, waar de
huishouder gedeeltelijk in verzinkt en twee kleine gaten voor de
bevestigingsschroefjes. Soms is het gunstig met het oog op korte ver
bindingen of de ligging van de onderdelen die aan de lipjes van de
huishouder moeten worden gesoldeerd, om de huishouder in één
bepaalde stand te monteren. Hier moeten we dus al rekening mee
houden bij het boren van de twee gaatjes voor de bevestigingsschroeven.
Het maken van het grote centrale gat doen we met behulp van
de gatensnijder of gatenpons. In beide gevallen moeten we een gat
voorboren, gelijk aan de diameter van de centrale pen van het
gereedschap. Ook kunnen we met een 4 mm boor een aantal gaatjes
naast elkaar in een cirkel boren. De dunne wandjes tussen twee
opeenvolgende gaten halen we dan weg en vijlen het gat mooi rond.
Ook kunnen we eerst boren met een boor van 4 mm, dan naboren
met een boor van 10 mm en daarna met de rattenstaartvijl het geheel
op maat brengen. Natuurlijk wordt ieder gat eerst „gecenterd” met
de centerpons en tijdens iedere bewerking een druppel spiritus toe
gevoegd.
De voedingstransformator wordt met schroefjes vastgezet op het
chassis en de elco’s meestal in een gat van het chassis met een grote
moer.
Omdat de metalen huls van een afvlakelco meestal de negatieve
„pool” van de condensator vormt en deze pool meestal direkt aan
het chassis wordt verbonden (zie C5 en Cc in fig. 50) moet een goed
kontakt verzekerd zijn. Soms ziet men wel gebruik maken van
een klemring tussen de huls van de elco en chassis om dit kontakt
te verbeteren.
Voor de bevestiging van de meeste onderdelen kan men het beste
gebruik maken van 3 mm schroefjes en moertjes. Dit is de meest
voorkomende waarde en het is prettig hiervan steeds een voldoende
hoeveelheid in voorraad te hebben.
De montage van de potentiometer (volumeregelaar) levert ook al
weinig moeilijkheden op. Het makkelijkst is dié uitvoering van de
potentiometer die met een moer om het lager van de as op het
chassis wordt vastgemaakt; de zgn. „potentiometer voor ééngatsmontage”.
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Omdat de volumeregelaar met de hand moet kunnen worden be
diend, monteren wij hem aan de voorzijde van het chassis in de op
staande kant. Meestal zit er een nogal lange as aan; met het op
lengte afzagen kunnen we echter beter wachten tot het apparaat
geheel klaar is.
Moeten we een verbinding met het chassis tot stand brengen, dan
kunnen we gebruik maken van een soldeerlipje (fig. 52a) dat via een
klemplaatje met schroef en moer wordt vastgezet op het chassis.
Tijdens het stevig aandraaien van de schroef dringen de scherpe kan
ten van het klemplaatje in het chassismateriaal en maken een uit
stekend kontakt (fig. 52b).
Vaak is het nodig om leidingen van onderdelen boven het chassis
naar onderen te voeren. Dit doen wij door een gat in het chassis,
waarin een rubber tule is gelegd (fig. 52c). De rubber tule behoedt
de isolatie van de doorgevoerde draad tegen beschadiging aan de
scherpe kanten van het gat.

fig. 52

De opstelling van de onderdelen moet in het algemeen zó zijn, dat
ze niet kunnen slingeren als er tegen het apparaat wordt gestoten.
Hiertoe is het nuttig om zgn. draadsteuntjes te gebruiken. Dit is in
het algemeen een stukje isolatiemateriaal, voorzien van een aantal
soldeerlipjes en één of meer bevestigingsbeugeltjes (zie fig. 52d en e).
We monteren een dergelijk draadsteuntje op het chassis en solderen
de bedrading aan de lipjes vast. De bedrading is dan mechanisch
stevig opgehangen.
In fig. 51b is een werkplan gegeven voor de verschillende gaten
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in het chassis. Daar de afstanden van de benodigde bevestigingsgaten
voor onderdelen van verschillend fabrikaat nogal uiteen kunnen
lopen kunnen wij hier niet een komplete maatschets geven voor alle
te boren gaten. Uitgaande van de opstelling uit figuur 51a zullen we
de plaats van de gaten dus zelf moeten bepalen. We moeten wel zo
veel mogelijk de opstelling uit fig. 51a aanhouden, anders kon het
resultaat wel eens tegenvallen!
Als we nu alle gaten hebben geboord, kunnen we alle onderdelen,
die met schroeven worden vastgezet, monteren. Dit zijn de voedings-
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fig. 53

Bedradingsschema tweetraps versterker
De opstaande kanten zijn in hetzelfde vlak getekend als de boven
plaat. De vier klemmen voor de voedingsspanningen bevinden zich
op een plaatje isolatiemateriaal, dat gemonteerd is aan de buiten
zijde van de achterste opstaande kant (zie foto VIII).
Indien een seleengelijkrichter wordt gebruikt in plaats van de vacuumgelijkrichter valt Buishouder Bs weg; de seleencel kan het
beste vlak worden gemonteerd tegen de achterste opstaande kant
(zie opmerkingen pag. 96).
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trafo en afvlaksmoorspoel, de huishouders, de elco, de draadsteuntjes,
de entrees en de potentiometer. Ook gaan we de rubber tules aan
brengen.
Nu kunnen we de bedrading gaan aanbrengen. Hierbij raadplegen
we fig. 53, waarin de plaatsing van de onderdelen en de ligging van
de verbindingen is aangegeven.
Het elektrische schema (fig. 50) kunnen we het allerbeste zelf
eerst overtekenen op een flink stuk papier. Iedere gelegde verbinding
kunnen we dan op dit schema met een potlood doorkrassen. Op
deze manier kunnen we niet gemakkelijk verbindingen overslaan t
Voor het maken van de verbindingen in onze versterker maken
we gebruik van montagedraad.
Dit is onder andere te krijgen in de vorm van blank vertind koper
draad, geïsoleerd vertind koperdraad en afgeschermde draad.
Het blank vertinde koperdraad laat zich, nét als de andere goede
soorten montagedraad bij het gebruik van kemsoldeer (zie blz. 107)
zonder voorafgaande reiniging goed solderen.
Het draad is in verschillende diktes verkrijgbaar, een dikte van
0.8 mm is voor ons doel het meest geschikt.
Meestal zullen wij gebruik maken van het geïsoleerde montage
draad. Dit is een blanke vertinde koperdraad, omgeven door een
laag isolatiemateriaal, dat gemakkelijk kan worden verwijderd door
het rondom weg te snijden en van het draadeinde af te schuiven.
Er zijn echter speciale „striptangetjes” in de handel verkrijgbaar,
waarmee men dit veel gemakkelijker kan doen. Als wij echter al de
beschikking hebben over een kniptang (zie blz. 106) (een zijtang of
een koptang) kunnen wij een soort striptang zelf maken door het
slijpen van een klein inkepinkje in de snijkant van de bekken. Als wij
dan de geïsoleerde draad in de tang nemen, met de draad net in de
inkeping, dan snijdt de tang wel door de isolatie heen, maar de
koperen draad blijft onbeschadigd. Trekken we nu aan de draad dan
schuift de isolatie er gewoon af.
Ook het geïsoleerde montagedraad is in verschillende dikten te
koop, een dikte van 0.8 mm (voor de koperen kern) is voor ons doel
ook een zeer geschikte maat. Het draad is te krijgen in een enorm
aantal verschillende kleuren. Omdat wij meerdere kleuren zullen
gaan gebruiken is het aan te raden van de kleuren rood, zwart, groen
en blauw een paar meter in voorraad te nemen.
Het afgeschermde montagedraad is om de isolatielaagheen nog voor
zien van een metalen omvlechting (de mantel). Bij de bespreking van
de bouw van onze versterker zullen wij dit montagedraad tegen komen
en gaan dan wel wat dieper in op het doel van de metalen mantel.
Omdat we soms betrekkelijk lange stukken montagedraad strak
langs het chassis willen leggen en ook omdat we prijs stellen op
een net uiterlijk van ons werkstuk is het aan te raden het montage
draad van te voren te strekken. We snijden dan het draad in stukken
van 1 tot 1.5 meter lengte, klemmen deze stukken een voor een in
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de bankschroef en rekken de draad ongeveer één centimeter uit. De
draden zijn nu volkomen strak en zonder bochten.
Ziezo, het meeste mechanische werk is gedaan en het grote mo
ment breekt aan: we gaan solderen!
Eerst nemen we een stuk geïsoleerd montagedraad en strippen met
onze geïmproviseerde „striptang” een stukje isolatie ter lengte van
ca. 3 mm af. In het algemeen moeten we niet meer isolatie verwijde
ren dan strikt noodzakelijk!
Voor we de bedrading in de versterker gaan aanbrengen, zullen
we eerst wat gaan exerceren op een proefstukje.
Het gemakkelijkst is het solderen aan een soldeerlipje, zoals bij
voorbeeld van de aansluitingen van een huishouder of van een draadsteuntje.
Het blank gemaakte einde van het stukje montagedraad steken we
door het oogje van de soldeerlip. Nu nemen we de soldeerbout in de
ene hand en het kernsoldeer in de andere. De punt van de soldeer
bout leggen we tegen het soldeerlipje op de plaats van de te maken
soldeerlas. Dan drukken wij zachtjes met het einde van de soldeerdraad tegen het op temperatuur gebrachte soldeerlipje. Het soldeer
smelt, vloeit uit, en vult het hele oogje. Dan nemen we de soldeer
bout weg en geven het soldeer gelegenheid om hard te worden. De
las is gemaakt!
Maar hoe hebben we het er nu afgebracht? Als we het door een
ander zien doen lijkt het kinderspel, maar de praktijk valt toch wel
wat tegen. Het lijkt in het begin of we minstens een paar handen te
kort komen!
Daarom moeten we altijd de te solderen draden van tevoren zo
buigen dat ze liggen in de stand, die ze na het maken van de las
moeten hebben. Als er dus een draadje aan een soldeerlipje moet
worden vastgemaakt: eerst in de vorm buigen, doorsteken, dan los
laten en solderen!
In de fabriek worden vaak de draden vóór het solderen óm het
lipje heen gebogen, zodat ze mechanisch al vast zitten. Maar als ze
dan eenmaal vastgesoldeerd zijn, zijn ze ook nooit meer op een een
voudige wijze los te krijgen. Een amateur wil nog wel eens wat experi
menteren dus laten we deze ombuigerij maar weg.
Het is wel erg belangrijk, dat de gehele lasplaats goed op tempera
tuur wordt gebracht. Het soldeer moet net als een druppel water
over de hele las heen vloeien zowel over het lipje als over het draadje.
Er is voor een goede verbinding maar erg weinig soldeer nodig,
1 a 2 mm lengte van het soldeerdraad is meestal voldoende. In het
algemeen laten we net zoveel soldeer smelten, dat juist het gaatje in
het soldeerlipje geheel is dichtgevloeid.
Gedurende de stoltijd van het soldeer mag het draadje beslist niet
bewegen ten opzichte van het lipje, anders brokkelt het nog niet ge
heel vaste soldeer los. De las moet er na het stollen mooi glimmend
uitzien.
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We moeten er ook aan denken, de bout beslist niet langer tegen
de las te houden dan strikt nodig, anders vloeit het soldeer uit over
een groter oppervlak dan nodig, ook kan de isolatie van de draad
en andere onderdelen smelten of verkolen. Gedeeltelijk verkoold
pertinax geeft geen goede isolatie meer!
Hebben we eens een verkeerde verbinding gemaakt of willen we
een verandering in de bedrading aanbrengen dan smelten we het
soldeer weer met de bout en trekken de verbinding los. Is er wat te
veel soldeer achtergebleven dan maken we de soldeerbout even schoon
(snel afvegen aan een lapje of „afslaan” als een koortsthermometer)
en nemen het teveel met de bout weg.
Zo gaat dat dus al een beetje! Nu gaan we de eerste echte ver
binding maken in de versterker.
Als gewoonte nemen we nu aan, allereerst alle gloeidraadleidingen
te leggen, die we van te voren hebben „getwist” (om elkaar gedraaid;
ca. 3 slagen per decimeter lengte).
We moeten nooit met solderen beginnen vóórdat we de draad
in zijn geheel op zijn plaats hebben gebracht!
De leidingen — en vooral de gloeidraadleidingen — moeten steeds
zo dicht mogelijk langs het chassis worden gelegd. Dan krijgen we
een overzichtelijke bedrading en de diverse draden van het apparaat
beïnvloeden elkaar (elektrisch gesproken) minder, dan wanneer ze
verder van het chassis af zijn gemonteerd.
Tevens houden we dan zoveel mogelijk ruimte vrij voor de later aan
te brengen bedrading en onderdelen.
Bij het aanbrengen van de bedrading nemen we als voorbeeld het
bedradingsschema uit fig. 53. In ons geval beginnen we met de
gloeidraadleiding die van Bj naar B2 loopt en maken eerst de soldeerverbinding aan de aansluitingen van Bj (dit zijn de aansluitingen
no’s 4 en 5 aan de huishouder, zie fig. 50). We moeten er op letten
dat de door de lipjes van de huishouder gestoken einden van het
montagedraad geen sluiting kunnen maken met het metalen busje
in het midden van de huishouder, ook niet als we na het solderen
het draadje wat heen en weer bewegen!
De gloeidraadleidingen, die van B._. naar de voedingstransformator
gaan, maken we weer van getwist montagedraad.
Door een rubber tule voeren we de draad dan door het chassis
naar de bovenkant waar de voedingstransformator is opgesteld. Pas
als deze leiding in de vorm is gebogen en op zijn plaats gelegd, kun
nen we de punten 4 en 5 van de huishouder van B2 solderen. Ver
volgens leggen we de gloeidraadverbindingen naar de aansluitklemmen op de achterste opstaande kant.
Na de gloeidraadleidingen zullen we enkele afgeschermde leidin
gen gaan leggen (in fig. 50 is de afscherming aangegeven door een
stippellijn langs de verbindingslijn). Dit zijn de verbindingen van en
naar de potentiometer P en de netleidingen naar de schakelaar.
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Hiervoor gebruiken we afgeschermd montagedraad, bij voorkeur
tweeaderig afgeschermde leiding, voorzien van een isolatiemantel.
Aan één zijde verwijderen we de isolatielaag
over een afstand van ca. 3 a 4 cm. Dan ligt
de gevlochten metalen mantel bloot, die we
gemakkelijk kunnen losmaken door met een
scherp mesje of een ander puntig voorwerp
isolat ie
de strengen één voor één uit te trekken. Ten
slotte draaien we de losgerafelde strengetjes
in elkaar (fig. 54).
De twee aders zijn nu vrijgekomen, die we
nu verder net als het gewone geïsoleerde
montagedraad in het apparaat kunnen sol
deren. Om de twee aders van elkaar te kun
nen onderscheiden zijn ze meestal verschil
naar buiten
uitgevoerde
lend gekleurd, bijvoorbeeld zwart en grijs.
afscherming
In hoofdstuk 15 hadden we al de nadruk
gelegd op een zorgvuldige keuze van de aardpunten. Het is erg belangrijk, dat we de
afschermmantel slechts aan één zijde van de
leiding aarden, de andere kant houden we
dus vrij. Tevens zullen we in dit ontwerp
aders
voor de ingangshuis Bj en de bijbehorende
onderdelen één gemeenschappelijk aardpunt
fig. 54
nemen, en wel zeer dicht bij de buis.
De afschermmantel van de leiding van het rooster van Bi naar
de potentiometer P leggen we dan tevens hieraan vast. De „onder
zijde” van P (punt 3) moet óók met dit aardpunt worden verbonden.
Hiervoor gebruiken we één van de twee aders (volgens ons kleuren
schema de zwarte) van het afgeschermde draad dat we eerst op lengte
hebben geknipt en aan de andere zijde op dezelfde wijze van de
isolatie hebben ontdaan. Let wel op de volgorde van de aansluitingen
1, 2 en 3 van de potentiometer, anders regelt de geluidssterkte net
verkeerd om! Linksom draaien moet zijn: minimale geluidssterkte.
De andere (grijze) ader van de leiding kan nu worden gelegd van
het rooster van Bx naar punt 1 van P.
We moeten er wel steeds aan denken, dat vooral de leidingen aan
de ingang van de versterker zo kort mogelijk moeten worden gehou
den. Iedere centimeter extra geeft weer meer mogelijkheid tot op
treden van brom!
Na de roosterleiding van Bj komt de netleiding aan de beurt, die
loopt van de entree naar de schakelaar op P en vandaar via een tule
door het chassis naar de voedingstrafo T2. De mantel van deze
leidingen solderen we bij de potentiometer aan de mantel van de
eerstgelegde roosterleiding.
Het kan voorkomen, dat de radiohandel ons niet kan helpen aan
tweeaderig geïsoleerd afschermdraad, doch wel aan éénaderig draad
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zonder isolatiemantel. In dat geval zijn we gedwongen, de mantel
van iedere leiding apart met het aardpunt te verbinden. Het ont
breken van de isolatiemantel is in deze eenvoudige versterker nog
niet zo’n ramp, al is het dan wel aan te raden om een lange verbin
ding op een paar plaatsen met een bengeltje op het chassis vast te
zetten. (Als de afscherming af en toe tegen het chassis kontakt maakt,
kan er wel eens een kraakstoring optreden.)
Het beste kunnen we nu de bedrading naar de gelijkrichterbuis B3
aanbrengen. Ook hier worden de wisselstroomvoerende draden weer
getwist (de gloeidraadleidingen en de verbindingen met de hoogspanningswikkeling van T2).
Hierna komen de leidingen naar en van de luidsprekertrafo Tx
aan de beurt.
Met het monteren van de kleinere onderdelen, zoals de weer
standen en condensatoren kunnen we meestal het beste wachten tot
het allerlaatste. Doen we het juist andersom, dan lopen we een goede
kans dat we niet meer bij de soldeerlipjes van de huishouders kunnen
komen om bijvoorbeeld de gloeidraden aan te sluiten!
We zullen nu verder niet stuk voor stuk alle te maken verbindin
gen hier gaan bespreken, we moeten zelf maar eens proberen het te
doen. Aan de hand van het schema uit fig. 50 en het bedradingsplan
in fig. 53 zullen we dit gemakkelijk uit kunnen zoeken. Blijkt het
later misschien, dat we een verkeerde verbinding hebben gemaakt
dan doen we het gewoon nog eens over!
Op enkele punten moeten we echter nog wel even letten. In het
midden van de huishouder bevindt zich een metalen busje, dat als een
soort afscherming fungeert tussen de tegenover elkaar liggende lipjes
van de huishouder. Dit busje leggen we dus weer aan het aardpunt,
evenals een van de punten „s” (punt 2 of 7 van de huishouder).
Hieraan is namelijk een afschermkooitje, dat zich in de buis be
vindt, verbonden. We hoeven slechts één van deze aansluitingen te
„aarden”. (Dit kooitje is in de buis direkt op de aansluitpennen ge
last. Alleen om wat grotere stevigheid te krijgen heeft men twee
pennen gebruikt in plaats van één.)
Als kleurenschema voor ons montagedraad nemen wij bijvoorbeeld
aan:
zwart — aarde, rood — hoogspanning (rood = gevaar!)
groen — gloeidraden, grijs — andere verbindingen.
Als we de katodecondensatoren C\ en C.4 gaan aanbrengen, moeten
we terdege letten op de polariteit (plus en min). Hier komt de min
pool steeds aan het chassis; de pluspool aan de respectieve katoden.
Bij het monteren van de onderdelen op de draadsteuntjes steken
we steeds de draad door het lipje heen en knippen hem zodanig af,
dat hij nog ongeveer 1 a 2 mm uitsteekt. Dan kunnen we de ver
binding solderen.
De uitvoering van deze versterker (foto V) wijkt misschien in
enkele details wat af van het bedradingsplan uit fig. 53, maar is in
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algemene opzet toch gelijk. Aan de hand van de twee figuren en
het schema fig. 50 kunnen we verder onze eigen weg wel vinden!
Als we in onze uitvoering liever seleencellen willen toepassen dan
vacuumgelijkrichters (de onderste helft van fig. 50), dan moeten we
wel even rekening houden met de montagevoorschriften, zie hier
voor de opmerkingen op pag. 96 en 112.
Mochten we onverwacht voor moeilijkheden komen te zitten dan
zal de radiohandelaar, waar we onze spullen hebben gekocht, ons
zeker wel van advies willen dienen.
Als we nu tenslotte het montagewerk aan de versterker hebben
beëindigd zouden we de vlag uit kunnen steken! Maar laten we nu
niet al te voorbarig zijn. Als we eens een verkeerde verbinding heb
ben gemaakt, dan zou er wel eens een onherstelbare schade kunnen
worden aangericht aan een van de buizen of een van de andere
onderdelen als we zo zonder meer ons levenswerk aan de macht van
het lichtnet zouden toevertrouwen. Nee, laten we ons nog even be
dwingen en serieus de hele bedrading nog eens vergelijken met het
schema.
We tekenen daartoe het schema nog eens over op een apart stukje
papier en schrappen stuk voor stuk alle verbindingen door, die we
hebben gecontroleerd. Pas nadat we alles hebben goedgekeurd, er
zitten geen klodders soldeer tussen diverse kontakten, er zijn geen
losse verbindingen meer te vinden, prikken we de buizen in de cor
responderende buisvoeten, sluiten de pick-up en de luidspreker aan,
draaien de potentiometer geheel naar links (tegen de richting van
de klok in) zodat de netschakelaar wordt uitgeschakeld, verbinden
het netsnoer. ... en steken de stekker in het stopkontakt. Er mag nu
nog niets gebeuren. Nu draaien we de knop een beetje naar rechts,
zodat het apparaat wordt ingeschakeld.
We zullen soms zien, dat de onderzijde van de gloeidraad van Bj
direkt na het inschakelen erg fel opgloeit. Dit is echter een normaal
verschijnsel, naarmate de rest op temperatuur komt, neemt dit gloeien
snel af.
Als we na een angstige halve minuut nog geen vuur-, knetter- of
rookverschijnselen hebben kunnen ontwaren, kunnen we zeggen dat
het proefdraaien tot zover goed is verlopen! We draaien de volume
regelaar wat verder open (naar rechts) en gaan voorzichtig met onze
vinger langs de naald van de pick-up. Dit moet een enorm lawaai in
de luidspreker geven, het is namelijk de beweging van het naaldje,
die een spanning aan de ingang van de versterker doet ontstaan dat
vele malen versterkt in de luidspreker terecht komt!
Zijn we nu eenmaal zover, dan is er geen vuiltje meer aan de lucht,
we zetten de grammofoonmotor aan, zetten de pick-up op de plaat en
het feest is begonnen! We zullen versteld staan over de eigenschappen
van dit, eigenlijk nog eenvoudige, versterkertje.
Mochten er tijdens het proefdraaien fouten aan het licht komen, dan
zullen we moeten gaan zoeken naar de oorsprong. In de meeste
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gevallen zal de oorzaak wel gezocht moeten worden in foutieve be
drading of het gebruik van verkeerde onderdelen. Laten we dan de
hele schakeling nog maar eens goed nakijken. Ook moeten we goed
opletten of er geen draden onderling sluiting maken of dat de isolatie
van de binnengeleider van de afgeschermde draden is beschadigd,
zodat ergens sluiting met de afscherming wordt gemaakt. Soms is
ook een druppel soldeer tussen twee bedradingspunten de oorzaak van
een sluiting.
Mocht er soms een hevige brom in de luidspreker hoorbaar zijn,
dan kan bijvoorbeeld een slecht aardkontakt van C5 of Cc de oorzaak
zijn, de aarding van de middenaftakking van de gloeistroomwikkeling
van T2 is vergeten of de mantel van een van de afgeschermde draden
is niet geaard.
Mocht de fout met eigen initiatief niet zijn te vinden, dan zal zeker
de leverancier van de gekochte onderdelen of een radio-gezinde ken
nis wel genegen zijn een helpende hand te bieden.
Natuurlijk zou dit eenvoudige ontwerp nog wel op verschillende
punten van uitbreidingen en van allerlei verfraaiingen kunnen worden
voorzien zoals toonregelingen en dergelijke.
In het beknopte bestek van dit boekje willen we er één noemen: de
hoge tonen regeling. In sommige gevallen wensen we wel eens wat
„hoog af te snijden”. Bij grammofoonweergave kan het naaldgeruis
wel eens wat hinderlijk zijn en in de avonduren hebben we bij radioontvangst wel eens last van een hinderlijke hoge fluittoon.
Een eenvoudig instelbaar „afsnijfilter” kunnen we in de versterker
aanbrengen tussen de anodeaansluiting van Bj en massa (chassis). Het
filter kan dan bestaan uit een condensator van ca. 2200 pF, (werk
spanning minimaal 300 V) en een potentiometer van 1 MS2. De con
densator gaat dan aan één zijde naar de anode van B,, aan de andere
zijde naar het draaikontakt van de potentiometer (middelste aanslui
ting). Eén zijde van het vaste deel van de potentiometer (één der
buitenste aansluitingen) gaat dan naar de massaverbinding.
Is de potentiometer geheel uitgedraaid dan is de condensator direkt
tussen anode van Bi en massa verbonden. Voor de lage frequenties is
de impedantie van deze condensator zó hoog, dat hij vrijwel geen
invloed op de werking van de versterker uitoefent. Voor de hoge
frequenties is de impedantie echter wel laag, zodat een groot deel van
de anode wisselstroom van Bi naar de minleiding wordt afgevoerd.
Deze hoge frequenties worden dus sterk verzwakt weergegeven.
Door de potentiometer meer of minder uit te draaien heeft men de
mate van „hoog afsnijden” in de hand.
Deze potentiometer kan, net als de volumeregelaar P aan de voor
zijde van het chassis worden aangebracht, op ongeveer de helft van
de breedte.
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HOOFDSTUK 17
We gaan in dit hoofdstuk onze eerste schreden zetten op het glibberige
pad van de radio-ontvangst.

Tot nu toe hadden we nog steeds angstvallig gezwegen over de
ontvangst van radiogolven. Het was veel beter, ons eerst wat te ver
diepen op enkele punten van de versterkertechniek die we ook later bij
de radio-ontvangst weer hard nodig zouden hebben.
Het „wonder” van de radio heeft zo langzamerhand voor de mees
ten van ons wel opgehouden nog een echt wonder te zijn. Het is meer
een normaal verschijnsel geworden in ons hedendaagse huishouden.
En toch kunnen wij ons heel goed indenken wat het voor de pioniers
op dit gebied, zoals Hertz en Marconi betekend moet hebben, om
voor het eerst in staat te blijken, energie zomaar door de lucht over
te zenden!
Guiglielmo Marconi (1874—1937), een Italiaan van geboorte, had
reeds in 1894 een aantal proeven op zijn zolderkamer gedaan, die
duidelijk bewezen hadden, dat elektriciteit ook door de lucht kon
worden overgedragen.
De Duitse natuurkundige Hertz had tussen 1884 en 1893 aan de
hand van een groot aantal, wat meer wetenschappelijke, experimenten
bewezen dat men hier te doen had met een trillingsverschijnsel dat
zich net als het licht rechtlijnig door de lucht voortplantte. Deze
„radiogolven” kon hij laten reflekteren tegen een gladde metalen
wand of vlakke spiegel.
Het waren min of meer bevestigende proeven van de wereldberoem
de wetten van de Engelse theoretikus Maxwell, die al ongeveer twintig
jaren van tevoren had afgeleid, dat warmte, licht en ook deze golven
alle min of meer van dezelfde aard, van dezelfde „familie” waren.
Omdat deze golven deels elektrische en deels magnetische eigenschap
pen bezaten, werden ze elektro-magnetische golven genoemd. Het
enige principiële verschil tussen licht-, warmte- en radiogolven bleek
hun golflengte te zijn!
Waren de laboratoriumproeven van Hertz speciaal van belang voor
het theoretische inzicht in dit nieuwe verschijnsel, de proeven van
Marconi waren er meer op gericht om praktische toepassingen te
vinden. Marconi droomde reeds in het begin van het draadloos over
brengen van berichten en spaarde zich niet om dit ideaal te ver
wezenlijken.
De draadtelegrafie was toen reeds algemeen bekend. Tussen twee
stations op een grote afstand van elkaar gelegen kon men door een
kabel of luchtlijn elektrische seinen overbrengen. Morse had reeds
vele jaren vroeger een codesysteem ontwikkeld, waarbij iedere letter
of cijfer van het bericht werd voorgesteld door een aantal punten
en strepen. Door middel van een seinsleutel werd een stroomketen
gesloten en geopend in het ritme van de tekens van de „morse-code”
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Aan de andere zijde van de lijn kon men deze stroomstoten ontvangen
en het bericht ontcijferen.
Marconi had de mogelijkheid van het draadloze energietransport
reeds aangetoond en zag onmiddellijk in, dat hij dan ook in staat
zou moeten zijn, berichten over te seinen door gebruik te maken van
de morse-code.
In 1896 wist hij — toen 22 jaar oud — vooral bij zijn niet onbe
middelde familie zoveel aandacht te trekken dat men hem steunde
om naar Engeland te gaan waar hij meer kans zou hebben om „voor
uit te komen”.
Eenmaal in Engeland aangekomen heeft de jonge Marconi hard
moeten werken en veel tegenstand moeten overwinnen. Zo zagen de
Engelse posterijen in hem — toen zijn experimenten ook over langere
afstand gunstig bleken te verlopen — een ernstige konkurrent. Vooral
na de ontdekking van de coherer van Bradley, een instrument dat de
door de ontvangantenne opgevangen trillingen om kon zetten in een
vrij sterke gelijkstroom, te detekteren, lag een enorme toekomst voor
hem open.
Zo werd in 1897 de Marconi Wireless Telegraph Company opge
richt en stond de 23-jarige Italiaan aan het hoofd van een firma met
het oprichtingskapitaal van <£. 100.000.—.
Rond 1900 werd de eerste verbinding gemaakt over het Kanaal.
Marconi dacht op zeer gunstige voorwaarden te kunnen konkurreren
met draadtelegrafie en richtte diverse telegraafkantoren op. Zo een
voudig ging dit echter niet! De Engelse posterijen gaven geen toe
stemming tot het draadloos overseinen van berichten op het Engelse
grondgebied en ook wilde zij geen telegrammen, die door Marconi
naar het vasteland zouden worden overgeseind, aannemen. Zo moest
een telegram dat van Londen naar Parijs moest worden overgeseind
eerst worden aangeboden aan een Marconi-telegraafkantoor. Dan
werd het telegram per snelle koerier overgebracht naar het kuststation
om vandaar draadloos naar het vasteland te worden overgeseind. Op
deze manier duurde het vaak nog langer dan via de normale draadtelegraaf!
Het ging dan ook vrij slecht met de financiën van de Maatschappij.
Pas na de grote ramp met de Republic in 1909 en de Titanic in 1912
waarbij honderden mensen in de golven omkwamen, brak een betere
tijd aan voor Marconi. Het was namelijk gebleken dat vele mensen
hadden kunnen worden gered als de schepen die zich in de buurt
van de zinkende schepen bevonden ten tijde van de ramp, op tijd
de draadloze noodseinen maar hadden ontvangen.
In vele landen werden toen wetten afgekondigd dat voortaan alle
schepen van een draadloze zend- en ontvang-installatie moesten zijn
voorzien. Aan de Marconi Company werden vele concessies ver
leend voor de levering van deze apparaten en de jaarcijfers van de
maatschappij gingen met sprongen omhoog.
De eerste jaren van de „draadloze” werden volledig beheerst
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door de telegrafie. Pas vele jaren later bleek het mogelijk te zijn ook
gesproken woord en muziek over te brengen en in de twintiger jaren
ontstonden de eerste omroepstations.
De draadloze telegrafie wordt tegenwoordig echter ook nog veel
vuldig gebruikt. De „hoogfrequente” trillingen van de draadloze tele
graaf van Marconi hadden al bewezen honderden kilometers te kun
nen overbruggen. Deze trillingen waren echter van geheel andere aard
dan de geluidstrillingen en waren op zichzelf onhoorbaar. De laagfrequente geluidstrillingen wilde men ook graag over een grote af
stand overzenden. Het lag dus voor de hand dat men bij de
„draadloze telefonie” naar een middel ging zoeken om de hoorbare
geluidstrillingen te kombineren met hoogfrequente trillingen. Het
blijkt namelijk mogelijk te zijn de hoogfrequente trillingen als „dra
ger” te laten fungeren voor de laagfrequente geluidstrillingen. Eerst
worden hiertoe de geluidstrillingen door middel van een mikrofoon
omgezet in een laagfrequente wisselspanning. Met behulp van dit
laagfrequente signaal wordt nu de sterkte (de „amplitude”) van de
hoogfrequente trillingen gevarieerd.
Bij de draadloze telegrafie werd de uitgezonden draadgolf in het
ritme van de morsecode aan en uitgeschakeld, bij de telefoniezender
wordt dus de draaggolf in het ritme van de laagfrequente trillingen
in sterkte gevarieerd. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt in principe
weergegeven in de figuren 55 en 56.
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Dit is een zogenaamd blokschema. Een dergelijke sterk vereen
voudigde voorstelling is dus geen volledig bedradingsschema waar
in alle onderdelen zijn opgenomen, maar geeft alleen een soort
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frequent trilling opgewekt (signaal a). De frequentie van het signaal
is zó hoog, dat hij door de ether over een grote afstand zou kunnen
worden overgedragen. Deze trilling wordt nu toegevoerd aan een
hoogfrequent versterker, die op zijn beurt weer is aangesloten aan
de antenne.
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fig. 56

Door middel van een seinsleutel kan de versterker „aan-” en
„uit” worden geschakeld in het ritme van de morse-code (signaal b).
Het aan de antenne toegevoerde signaal is dus een periodiek onder
broken hoogfrequent signaal (signaal c).
In fig. 56 is het blokschema getekend voor een telefoniezender.
In de onderste helft van de figuur is de gang van het laagfrequente
signaal getekend. In de mikrofoon wordt het geluid omgezet in een
elektrische wisselspanning. De grafische voorstelling van deze trilling
is bij de mikrofoonlijn aangegeven (a). Dit signaal komt na het pas
seren van de laagfrequentversterker vele malen versterkt weer te voor
schijn (b) en wordt naar het eigenlijke zendergedeelte gevoerd.
De bovenste helft van de figuur geeft de gang van het hoogfrequen
te draaggolfsignaal. In de oscillator wordt weer het hoogfrequente
signaal opgewekt (de trilling c).
In de volgende trap, de modulator komen nu het hoogfrequente
draaggolfsignaal c en het laagfrequente signaal b bij elkaar. Is de
laagfrequente spanning b net nul, dan wordt het oscillatorsignaal door
de modulator rustig doorgelaten. Wordt echter de spanning b nega
tief, dan laat de modulator minder van het signaal c door. Als b op
een bepaald moment positief wordt dan neemt de uitgangsspanning
weer toe.
We zouden de modulatortrap misschien het beste kunnen verge123

lijken met een kraan in een waterleiding, die meer of minder wordt
dichtgedraaid!
Werd bij een telegrafiezender het draaggolfsignaal geheel onder
broken of doorgelaten, bij deze telefoniezender wordt de uitgangsspanning in sterkte („amplitude”) gevarieerd („gemoduleerd”). Dit
amplitudegemoduleerde signaal (d) kan nu nog een keer versterkt
worden in de hoogfrequent versterkertrap, alvorens het aan de
antenne wordt toevertrouwd (e). Hierna kan het zijn grote reis door
de ether beginnen.
Aangekomen ter plaatse van de ontvangantenne zal het zendersignaal hierin een kleine wisselspanning induceren. Doordat de uitge
zonden radiogolf zich over een geweldig groot gebied heeft uitgebreid
is de sterkte hiervan enorm afgenomen. Van de duizenden volts wissel
spanning, die in de zendantenne door de zender werden opgewekt
blijven er nog maar enkele honderden micro-volts over aan het einde
van de ontvangantenne, vaak nog wel minder!
We zullen er dus nog heel wat mee moeten doen, voor er weer
een hoorbaar iets van is gemaakt.
Weliswaar heeft het signaal dus tijdens het transport door de ether
enorm veel van zijn sterkte verloren, maar het is in feite nog altijd
voorzien van dezelfde amplitudevariaties, (de modulatie), die er in de
zender op werden aangebracht!
Nu gaat het ons juist om die modulatie! Dit was immers de elek
trische „afbeelding” van het geluidsbeeld ter plaatse van de mikrofoon, terwijl de draaggolf alleen diende om het signaal over de grote
afstand te kunnen overbrengen. We zullen dus nu weer gaan zoeken
naar een methode om deze modulatie van de draaggolf te scheiden;
het signaal moet worden „gedetekteerd”.
Aan de ontvangerzijde gaan we nu eens een koptelefoon tussen
antenne en aarde aansluiten. Er zal door het spoeltje van de kop
telefoon het zwakke hoogfrequent stroompje dat er door het zendersignaal in was opgewekt gaan lopen maar de frequentie, die dus ge
lijk is aan de draaggolffrequentie van het zendersignaal, er van is zó
hoog, dat het membraam het niet kan volgen.
Maar wat zal er gaan gebeuren, als we eens een gelijkrichtdiode
parallel aan de koptelefoon aan zouden sluiten? (zie fig. 57a). Het
kleine wisselstroompje, door de antenne afgeleverd, kan nu óók door
de diode naar aarde in plaats van door de koptelefoon. Zolang de
antennestroom loopt van de antenne naar de aarde, zal er in de diode
niets gebeuren; deze is „geblokkeerd” en alle stroom loopt door de
koptelefoon. Als de antennestroom echter van richting omkeert,
zal er een stroom door de diode gaan lopen. Op dat moment zal dus
de stroom niet door de koptelefoon lopen maar alles gaat door de
diode. Dat wil dus zeggen, dat op dié momenten, waarop de antennespanning negatief zou willen worden ten opzichte van de aarde
(antennestroom in de richting van het pijltje van de diode), de stroom
van de koptelefoon wordt „weggevangen”. De diode „knipt” dus alle
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negatieve piekjes van de antennespanning af, het signaal dat nu naar
de koptelefoon gaat ziet er uit als geschetst in fig. 57d.
Nu zullen we ineens in de koptelefoon het station kunnen horen!
De diode zorgt blijkbaar voor de detektie van het antennesignaal.
Dit is inderdaad het geval! Weliswaar wordt de koptelefoon nog
steeds in het snelle hoogfrequent ritme aangestoten, dat zó hoog is
dat het membraan de trillingen niet kan volgen, maar de stootjes
zijn allemaal één zelfde kant uit gericht en doen dus samen het mem
braan naar die kant uitwijken.
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fig. 57

Bij een sterk hoogfrequent signaal aan de antenne zal de uitwijking
van het membraan van de koptelefoon groter zijn dan bij een zwak
signaal; is het antennesignaal dus amplitudegemoduleerd dan zal het
membraan uitwijken precies volgens de sterktevariaties (de modulatie)
van het zendersignaal!
Inderdaad hebben we dus kans gezien het modulatiesignaal van de
draaggolf te scheiden; het signaal is „gedetekteerd”. In zoverre zijn
we dus al volledig in onze opzet geslaagd.
Maar wat zal er gaan gebeuren, als er nu eens meerdere stations
tegelijk „in de lucht” zijn? Onze detektor ziet geen kans ze van
elkander te scheiden en dus zullen we ze allemaal door elkaar heen
horen! Wij zullen dus vóór de detektor nog een scheiding tussen de
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verschillende stations moeten kunnen maken; de ontvanger moet
kunnen worden „afgestemd”.
Dit wordt gedaan met behulp van een afstemkring, die in het vol
gende hoofdstuk zal worden besproken.

HOOFDSTUK 18
Waarin we de slingerkring leren kennen en de kristalontvanger verder
wordt vervolmaakt.

We hadden vroeger al gezien, dat een hoeveelheid elektrische ener
gie (lading) kon worden opgezameld in een condensator. Als we nu
eens zo’n geladen condensator parallel schakelen aan een spoel, dan
blijken er merkwaardige dingen te gebeuren (fig. 58a).

fig. 58

De lading van de condensator zal allereerst willen afvloeien naar
de spoel (de condensator ontlaadt zich). De stroom die er door de
windingen van de spoel vloeit zal hierin een magnetisch veld op
wekken. De elektrische energie (ladingsenergie) zal dus overgaan in
magnetische energie van de spoel. Dit gaat net zolang door tot de
condensator geheel is ontladen. Dan bevindt zich alle energie in het
magnetische veld van de spoel.
Van nu af aan zal er echter het tegenovergestelde gaan gebeuren;
het magnetische veld van de spoel zal nu weer gaan afnemen, hier
door zal een induktiespanning in de spoel worden opgewekt die de
condensator weer zal gaan opladen. En hiermee zijn we na enige tijd
weer in de begintoestand aangeland!
De energie, die we aanvankelijk in deze „kring” hadden gebracht
door de condensator op te laden, gaat nu heen en weer slingeren
tussen condensator (als ladingsenergie) en de spoel (als magnetische
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energie). Als we dan ook de spanning op de condensator gaan be
kijken dan blijkt dit een soort wisselspanning te zijn (fig. 58b). De
slingeringen zijn niet konstant van grootte doch blijken steeds kleiner
te worden doordat er door verliezen in de kring steeds wat energie
verloren gaat.
Zo’n kring is vrijwel geheel te vergelijken met de slinger van een
klok! (zie fig. 58c). Als we een slinger éénmaal een uitwijking geven,
zal hij „uit gaan slingeren”, net zolang tot alle energie door wrijving
is verloren gegaan.
In een klok moet dan ook steeds wat energie aan de slinger worden
toegevoerd om deze energieverliezen weer aan te leveren. Daarom
wordt bij een klok bij iedere slingering een „duwtje” aan de slinger
gegeven. Zolang er maar steeds een duwtje wordt gegeven in het
„eigen ritme” van de slinger (de „eigen frequentie”) dan is er maar
heel weinig energie voor nodig om de slingeringen in stand te houden.
Maar probeer eens de slinger in een afwijkend ritme aan te stoten!
Dan is er veel meer kracht voor nodig; de slinger wil zich tegen dit
vreemde ritme verzetten.
uitwijking

spanning

impedantie

A ’[A In
slingeringen
per sekonde

a

frequentie

frequentie
h

c

fig. 59

1

Als wij met een bepaalde, konstante kracht de slinger proberen aan
te stoten, dan zal het geheel van het ritme (de frequentie) afhangen,
wat de uitwijking van de slinger zal zijn. Hoe deze twee van elkaar
afhangen is grafisch voorgesteld in fig. 59a. Op de frequentie fr is de
uitwijking het grootst, het gehele stelsel bevindt zich in resonantie.
De frequentie fx noemt men dan ook de resonantiefrequentie van de
slinger.
De slingerkring, die wij hadden gemaakt van een spoel en een con
densator vertoont analoge verschijnselen. Als wij een wisselstroom
door de kring gaan sturen, dan zal de spanning over de kring ook
afhankelijk zijn van de frequentie van deze stroom.
Fig. 59b toont hoe de invloed van de frequentie is op de spanning
over de kring. Hierin is uitgezet de spanning als funktie van de
frequentie. Als bij een gegeven stroom in een bepaald geval een
hogere spanning over de kring ontstaat dan in een ander geval, dan
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wil dat zeggen dat de impedantie van de kring in het eerste geval
hoger is dan in het tweede.
In fig. 59c is dan ook het verloop van de impedantie van de kring
uitgezet tegen de frequentie.
De parallelkring heeft dus een hoge impedantie in de buurt van
de resonantiefrequentie, echter een zeer lage impedantie voor stro
men met een sterk afwijkende frequentie.
In de slingerkring hebben we nu een middel gevonden om het ge
wenste station uit de vele anderen „uit te zeven”.
Alle radiostations bevinden zich namelijk op een verschillende
frequentie. Hoe nu dit uitzeven in zijn
werk gaat zullen we eens bekijken aan
de hand van fig. 60. Hierin zien wij
de kring opgenomen tussen antenne
en aarde. De diode is hier iets anders
a D
geschakeld dan in fig. 57, maar de
b
werking is in principe gelijk.
—M
Door de antenneleiding vloeit het
L
zwakke hoogfrequentstroompje dat af
4=ci
^5=
komstig was van de zender. Dit
stroompje zal over de kring LC\ een
wisselspanning doen ontstaan. Deze
wisselspanning zal in de diode worden
gelijkgericht (als a negatief is ten op
Tm
zichte van b zal de diode geblokkeerd
zijn, als a positief is ten opzichte van
fig. 60
b loopt er een pulserende gelijkstroom
door de diode).
De condensator C2 die over de koptelefoon is aangebracht zal nu
de gelijkgerichte piekjes „afvlakken” en er blijft over het signaal
dat volledig overeenkomt met het modulatiesignaal van de zender
(vergelijk fig. 57).
Natuurlijk moeten we C2 niet al te groot maken, anders gebeurt
er precies hetzelfde als in het afvlakfilter van een PSA; het gewenste
laagfrequente signaal zou dan volledig tot een gelijkspanning worden
afgevlakt en we zouden ook van de laagfrequentspanning niets meer
over houden! De afvlakking moet echter wél zó groot zijn, dat de
gelijkgerichte hoogfrequent „piekjes” verdwijnen, doch de gemiddel
de spanning ongestoord naar de koptelefoon wordt gelaten.
In het voorgaande hadden we al gezien, dat de impedantie dan de
kring LC\ laag was voor die frequenties, die veel verschilden van de
resonantiefrequentie fr en hoog in de buurt van fr. Het ontvangen
radiostation, dat een draaggolffrequentie heeft, overeenkomend met
fr zal dus veel harder te horen zijn in de koptelefoon dan een even
sterk station, dat een heel andere frequentie heeft.
De scheiding van de diverse zenders is dus mogelijk geworden! Om
nu nog onze ontvanger op een bepaald station „af te kunnen stem-
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men”, moeten we de resonantiefrequentie van de kring nog kunnen
variëren.
Het blijkt, dat wij de resonantiefrequentie van de kring kunnen
verlagen door de zelfinduktie van de spoel L of de kapaciteit van de
condensator C gaan vergroten. De wisselstroomtheorie leert ons dat
wij de resonantiefrequentie van een kring kunnen uitdrukken in de
volgende formule:
fr =

1
6,28 V

L x C

16)

hierin is:
fr = de resonantiefrequentie in Hertz (Hz)

L = de zelfinduktie van de spoel in Henry (H)
C = de kapaciteit van de condensator in Farad (F)
Uit deze formule blijkt, dat als wij L bijvoorbeeld vier maal zo
groot gaan maken, de resonantiefrequentie twee maal zo klein wordt.
Om fr van de kring in onze ontvanger te kunnen veranderen moeten
we dus L of C kunnen variëren of beide tegelijk. In vele gevallen
blijkt het het eenvoudigste om de condensator variabel en instelbaar
te maken en de zelfinduktie van de spoel konstant te houden.
Voor C zullen we dan ook een variabele condensator gaan toe
passen (zie bladzijde 62). We kunnen nu aan de as waaraan de draai
bare platen zijn bevestigd, een knop vastmaken en onze ontvanger af
stemmen op de gewenste frequentie.
Om ons een indruk te geven van de „grootte” van L en C in de
afstemkring gaan we eens een paar getallen invullen in formule 16).
De draaicondensatoren die voor dit doel normaal in de handel zijn,
hebben meestal een maximale kapaciteit (als de platen geheel zijn
ingedraaid) van ongeveer 500 pico-Farad (pF). Deze maximale kapa
citeit moet met de spoel bijvoorbeeld een afstemming geven rond
550 kHz (de laagste frequentie die we in de omroepband, die zich
uitstrekt van 550 tot 1500 kHz, nog willen ontvangen). Als we dit
invullen dan volgt hieruit dat de zelfinduktie L moet zijn rond 170 /xH
(micro-Henry).
Als we nu zonder meer het apparaat volgens fig. 60 zouden gaan
bouwen, kunnen we zeker een redelijke ontvangst van minstens twee
stations verwachten. Alleen zal de selektiviteit (het vermogen om
twee naast elkaar liggende stations van elkaar te scheiden) nog niet
bijster groot zijn. Het blijkt namelijk, dat de kring door de antenne
en de diodeketen sterk wordt „gedempt”. Deze demping kunnen we
vergelijken met een sterke wrijving bij de slinger van een klok. Van
een goede slingerwerking en dus ook van het resonantieverschijnsel
komt dan weinig terecht!
Als wij de resonantiekromme uit fig. 59c zouden gaan opmeten
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in het geval dat hij zo sterk wordt gedempt dan zal blijken dat hij veel
breder en lager is dan bij een geringere demping. We wensen echter
een grote selektiviteit (smalle krom
me) en zullen dus moeten proberen
de demping op de kring zo laag mo
gelijk te maken.
Allereerst maken we de antenne
van de kring los en verbinden hem
D
aan een aparte antennespoel die niet
a
de afstemspoel wordt gekoppeld.
Voorts verbinden we de diode niet
C
2=F
L1
aan de bovenzijde van de kring maar
b
op een aftakking (op circa 1/3 van
de onderkant) van de spoel (fig. 61).
d
Weliswaar zal er op deze aftakking
ook maar een deel van de spanning
7/77i
over de hele kring staan, doch door
de sterke vermindering van de dem
fig. 61
ping op de kring neemt de span
ning weer aanzienlijk toe! De aparte
antennekoppelspoel kunnen we nu zó bemeten dat de spanning in
de afstemkring tot een vrij hoge waarde kan „opslingeren”. Met een
redelijke buitenantenne (circa 10 meter lang) kunnen wij drie tot vier
stations goed ontvangen op een koptelefoon.

w

We gaan zo’n spoeltje nu eens zelf wikkelen en daar komt nog wel
wat bij kijken!
In vele handboeken zijn allerlei tabellen en formules te vinden,
waaruit we het aantal windingen van een willekeurig gevraagd spoel
tje kunnen opzoeken. Er zijn echter zo’n groot aantal faktoren die een
rol spelen bij het maken van hoogfrequentspoelen, dat we voorlopig
verstandiger doen door maar zonder meer een wikkelvoorschrift op
te volgen.
Enkele algemene dingen kunnen we er echter nog wel over zeg
gen. In de allereerste plaats zullen we het spoeltje moeten wikkelen
op een spoellichaam, dat min of meer als de
mechanische drager van de spoel zal moeten fun
spoelgeren. In de handel zijn handige spoelvormpjes
,-L lichaam
verkrijgbaar. Zeer geschikt hiervoor zijn die van
het type als in fig. 62 getekend. Deze spoelvorm
I
pjes zijn geperst van een zwarte kunsthars en
♦ I !'
hebben de vorm van een buisje, circa 20 mm
dn
schroeflang met een buitendiameter van 7 mm. Aan een
m—kern
zijde bevinden zich twee zijstukken met gaatjes
I
ter bevestiging aan een chassis. In het spoelvormpje bevindt zich een „poederkern” van een be
fig. 62
paald geperst materiaal dat ook op deze hoge
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frequenties nog gunstige eigenschappen bezit. Een normale gelamelleerde ijzerkern zoals wij bij de nettransformator en afvlaksmoorspoel
leerden kennen, zou bij deze hoge frequenties zulke hoge verliezen
leveren, dat van onze mooie slinkerkring niets meer terecht zou
komen! Vroeger paste men daarom dan ook liever geheel geen kern
toe in dit soort spoelen. Tegenwoordig zijn er echter materialen ont
wikkeld, die deze nare eigenschappen niet vertonen. Deze bestaan
vaak uit een materiaal met poedervormig ijzeroxyde als hoofdbestand
deel. Bijzonder gunstige eigenschappen hebben de moderne zgn. „ferrieten”, zoals ferroxcube, dat wij ook bij ons spoeltje zullen gebruiken.
Het gebruik van zo’n kern heeft ook bij hoogfrequentspoelen toch
wel bijzondere voordelen. Doordat het magnetische veld zich in de
kern gaat concentreren zal er minder magnetische energie door sprei
ding van de krachtlijnen verloren gaan; de „kwaliteit” (Q) van de
spoel wordt dus hoger.
Ook zal de zelfinduktie zoals wij vroeger al zagen, sterk worden
verhoogd door het aanbrengen van de kern. Als de kern van een
schroefdraad is voorzien kan hij minder ver of verder in de spoel
worden gedraaid. Hiermee kunnen we de zelfinduktie van de spoel
ongeveer 30% regelen. Mocht het spoeltje zelf dus niet geheel de
juiste zelfinduktie bezitten, met de kern kunnen we hem dan mak
kelijk afregelen op de juiste waarde.
Het spoeltje zelf zullen we voor deze hoge frequenties nooit gaan
wikkelen van massief koperdraad. Door het zogenaamde „huideffekt”
zal de stroom niet meer, zoals bij gelijkstroom, gelijkmatig door de
gehele doorsnede van de draad lopen, doch zich voornamelijk willen
concentreren langs de buitenkant. Bij hoge frequenties speelt er dus
eigenlijk maar een heel dun huidje van de draad mee in het stroomtransport! Hierdoor wordt de elektrische weerstand van de draad (en
dus warmteverliezen) véél hoger dan bij een lagere frequentie. Door
nu niet een massieve draad te gebruiken, maar een streng van vele
van elkaar geïsoleerde dunne adertjes wordt dit effekt aanzienlijk
verminderd. Dit draad noemt men litzedraad. Hierin bevinden zich
bijvoorbeeld 15 koperdraadjes, elk met een doorsnede van 0.05 mm,
onderling geïsoleerd. Van zo’n streng adertjes is het totale huid
oppervlak veel groter dan van massief koperdraad met de zelfde
totale koperdoorsnede.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat voor het wikkelen van
kleine afstemspoelen massief koperdraad (meestal met een emaillelaag voor de isolatie) kan worden gebruikt als de resonantiefrequentie van de kring ligt tussen 0 en 50 kHz. Tussen 50 kHz en 3 MHz
(Mega-Hertz) gebruikt men meestal litzedraad boven de 3 MHz geeft
ook litzedraad niet veel verbetering meer en past men weer massief
koperdraad toe, doch dan van een vrij grote doorsnede (0.5—1 mm),
soms zelfs verzilverd.
Het litzedraad wordt in enorm veel verschillende dikten en aan
tallen aders gefabriceerd. Het meest geschikt voor ons spoeltje is
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draad met 10—15 aders van 0.04—0.06 mm dikte. De fabrikant
geeft bijvoorbeeld op: 15 X 0.05, waarbij het eerste getal duidt op
het aantal, het tweede getal op de diameter van de aders.
We gaan dus nu ons spoeltje wikkelen. In een volgend ontweip
(met een of meer buizen uitgerust) hebben we weer net zo’n spoeltje
nodig, alleen nog van een derde wikkeling voorzien. De andere twee
zijn volledig gelijk aan die voor de kristalontvanger uit fig. 61. Als
we nu meteen deze extra winding erop leggen hoeven we voor het
latere ontwerp niet wéér een apart spoeltje te maken.
Het komplete spoeltje krijgt dus drie aparte wikkelingen (fig. 63);
tussen a en b de antennespoel, tussen c en d de afstemspoel en tussen
e en f de „terugkoppelspoel” die we dus in onze kristalontvanger nog
niet zullen gebruiken.
We beginnen met de afstemspoel. Die zal ongeveer 105 windingen
moeten bevatten. Om dit wat netjes te kunnen wikkelen wordt vaak
gebruik gemaakt van een zogenaamde „kruiswikkeling”. Hierbij
wordt tijdens het wikkelen om het spoellichaam de draad heen en
weer bewogen zodat iedere winding kruiselings over de vorige komt
te liggen. Met deze wikkelmethode zijn meteen de parallelkapaciteit
en bepaalde verliezen van de spoel aanzienlijk verminderd.
Voor dit kruiswikkelen heeft men echter een speciale wikkelmachine nodig. Voor ons amateurs is er echter nog een andere wik
kelmethode, die gemakkelijk toe te passen is en vrijwel de zelfde
gunstige resultaten oplevert: de „schijvenwikkeling”.

= =t2.
a

fig. 63

15>

2- 1

b

fig. 64

Hiertoe knippen we van een dun, sterk isolatiemateriaal, zoals
presspaan, tufnol of een andere soort hardpapier, met een dikte van
ongeveer 0.5 mm, 6 schijfjes met een diameter van 15 mm. In het
midden voorzien wij ze van een gat van 7 mm. Van de rand naar
het midden knippen wij aan één zijde de aldus gevormde „ring” door
(zie fig. 64a). Daarna maken wij met een klein driehoeksvijltje een
viertal ondiepe insnijdingen over de gehele omtrek van het spoellichaampje (fig. 64b). Niet te diep; de wand van het lichaampje is
maar 1 mm dik!
Met grof schuurpapier maken we nu de buitenkant van het spoellichaampje enigszins ruw. Hierna schuiven wij de 6 pasklaar gemaakte
schijfjes over het lichaam en plakken ze stevig vast (bijvoorbeeld met
velpon, in benzol opgeloste trolituul of dergelijke isolerende plak-
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middelen). Het spoelvormpje komt er dan uit te zien als in fig. 64c
geschetst. Nadat het spoeltje minstens 12 uur heeft gedroogd kunnen
we met het wikkelen beginnen.
De draad wordt nu door de spleet van het onderste schijfje getrok
ken en wel zó dat het einde circa 5 cm uitsteekt. Nu wikkelen we
35 windingen in sektie no. 1 van de spoel. Dan gaan we via de spleet
in het tussenschijfje door naar sektie 2 en leggen hier eveneens 35
windingen in. De laatste winding van deze tweede sektie komt nu
juist overeen met de aftakking (g) op de spoel. Daarom maken we
vóór we aan de derde sektie beginnen, een lus, van een cm of vijf in
de draad door hem over een lengte van 10 cm dubbel te vouwen. Om
losschieten te voorkomen draaien we dus de lus even in elkaar en
beginnen met het wikkelen van sektie 3. Hierin komen weer 35 wik
kelingen. De laatste winding hiervan is tevens het einde van de spoel.
Om dit voorlopig even vast te leggen, steken we het losse einde onder
de voorlaatste winding door en knippen het vrije einde af op 5 cm
van de spoel.
De afstemspoel is nu gewikkeld en de antennespoel komt aan de
beurt. Hiervoor leggen we in sektie 4 op dezelfde manier 350 win
dingen van geëmailleerd koperdraad van 0.1 mm diameter. Het begin
van de eerste winding steken we weer door de spleet in het schijfje,
het vrije einde van de laatste winding plakken we voorlopig op het
spoeltje vast met een stukje bijenwas.
Als laatste komt de terugkoppelspoel aan de beurt, bestaande uit
15 windingen geëmailleerd koperdraad van 0.1 mm gewikkeld in
sektie 5. We plakken de laatste winding weer even vast met was en
knippen de draad op 5 cm van de spoel af.
De spoeltjes zijn nu, voor zover het de wikkelarij betreft gereed.
We zouden de aansluitingen van de spoelen nu direkt wel in de rest
van het apparaat kunnen vastsolderen. De draadjes zijn echter heel
dun en breken gemakkelijk af. Ter wille van de stevigheid is het dan
ook aan te raden de aansluitingen voor de spoelen eerst op een apart
aansluitplaatje vast te maken. We kunnen dan later het geheel ge
makkelijk uit de schakeling losnemen zonder het gevaar te lopen,
dat de dunne draden zullen afbreken.
Dit aansluitplaatje kunnen we als volgt maken. Een stevig plaatje
isolatiemateriaal van ca. 20 X 25 mm, en 1.5—2.5 mm dik, zoals
pertinax of plexiglas, voorzien we van 8 gaten zoals in fig. 65a aan
gegeven. Door de zeven buitenste gaten steken we een vertinde koper
draad, die we twee maal buitenom halen (fig. 65b). Hiermee hebben
we een aantal geleidende aansluitingen gemaakt waaraan later de
draden van de rest van het apparaat kunnen worden gesoldeerd. Als
onze handelaar toevallig kleine holnietjes in voorraad heeft, dan kun
nen we hiermee nog fraaiere aansluitingen maken.
Nu plakken we het genoemde plaatje op de buitenkant van sektie 5
en laten het weer enkele uren drogen.
Vervolgens gaan we de uitstekende draden van de spoel vertinnen.
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Voorzover het de antenne- en de terugkoppelspoel betreft is dit nogal
eenvoudig; met een scherp mesje maken we de draad even blank en
het vertinnen is zo gebeurd. Het litzedraad echter moet eerst een
geheel andere behandeling ondergaan. Hiervoor moeten we de be
schikking hebben over een klein bakje ter grootte van een vingerhoed,
dat we bijna tot aan de rand toe vullen met spiritus. Dit zetten we op
een schoteltje en steken de spiritus met een lucifer aan.
___________ ^7x3^
c 0 JL
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fig. 65
De vrije uiteinden van het litzedraad vouwen we eerst over een
lengte van ongeveer een centimeter met een scherpe knik om (fig.
65c) en houden het omgebogen deel van de draad, dus met isolatie
en al boven in de spiritusvlam. Eerst zien we de isolatie wegbranden,
daarna gaat de koperkern gloeien. Zodra deze een lichtrode kleur
heeft gekregen, dopen we de draad heel snel onder in de spiritus.
Dit moet heel snel gebeuren, zodat de draad nog roodgloeiend is op
het moment, dat hij ondergedompeld wordt. Nu trekken we snel de
draad uit het bakje en we zien, dat het rond de bocht mooi blank
koper is geworden, dat zich nu heel gemakkelijk laat vertinnen. Nooit
een vrij uiteinde van het litzedraad in de vlam houden; de fijne
draadjes verbranden dan onmiddellijk!
Nadat de draadjes aldus blank zijn gemaakt, draaien we ze nog
even (met schone vingers) in elkaar en steken het aldus gevormde
eind door het gaatje in het aansluitplaatje en laten het gaatje vollopen
met soldeer.
Het spoeltje is nu bijna klaar. Het is echter nog wel aan te raden,
tegen een warme soldeerbout wat bijenwas te smelten en dit over het
spoeltje te laten druppelen. De windingen worden hierdoor stevig
vastgehouden en ook vocht zal niet zo gemakkelijk meer tussen de
windingen kunnen komen. Echter wel oppassen, dat geen was komt
in de schroefdraad van de kern. Die zou dan ook vast komen te zitten
en dat is niet de bedoeling!
Het maken van zo’n spoeltje brengt wel wat werk met zich mee,
maar het is een dankbaar werk het eens zelf te doen. Het doet beslist
niet onder voor een spoeltje dat we in de winkel kunnen kopen en
is zeker 5 X zo goedkoop! i).
1) Aan een spoeltje, gemaakt volgens dit recept, werd gemeten een
„kwaliteitsfaktor („Q”) van 90; waarbij het spoeltje was uitgerust met
een ijzerpoederkern, met een kern van Ferroxcube 3B was de Q 140, beide
gemeten bij een frequentie van 1.000 kHz en met het spoeltje op een
metalen chassis gemonteerd.
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Een amateur hoeft zich heus niet te schamen zelf spoelen te wikke
len voor zijn apparaten. Op een zelfde wijze kunnen heel gemakkelijk
alle hoogfrequentspoelen en MF-transformatoren worden gemaakt
voor een eerste klas superheterodyne toestel! Denk toch niet te gauw:
„dat kan ik niet”!
Het spoeltje is voor het gebruik gereed en nu gaan we eindelijk
eens beginnen met het bouwen van onze kristalontvanger!
Eén ding hadden we echter nog niet besproken; de diode D.
Vroeger gebruikte men hiervoor een stukje kristal van carborundum of loodglas, dat gelijkrichtende eigenschappen bleek te bezitten.
Hiertoe moest een „gevoelig” plekje op het oppervlak worden
opgezocht met het puntje van een metalen veertje, dat de andere
elektrode vormde. Had men na enkele minuten zoeken eindelijk een
goed plaatsje gevonden, dan bleek het luistergenot meestal maar van
korte duur; één stoot tegen de tafel en weg was het station weer! Het
woord „kristalontvanger” stamt ook nog uit deze tijd!
Tegenwoordig zijn er echter zogenaamde kristaldiodes (germaniumdiodes) in de handel verkrijgbaar; een klein glazen lichaampje, ca. 12
mm lang en 4 mm diameter, waaraan twee toevoerdraden zijn beves
tigd. Dit is een komplete gelijkrichter, uitstekend geschikt voor ons
doel. Bij deze diodes vervalt de noodzaak een gevoelig plekje op te
zoeken en zij zijn direkt voor het gebruik gereed. De diode kunnen we
dus direkt aan deze toevoerdraden in de schakeling solderen. We
moeten alleen wel oppassen, dat de toevoerdraden ter plaatse van de
glaswand tijdens het solderen niet te warm worden, anders kunnen
we het kristal beschadigen. Het veiligst is om minstens 2 cm toevoerdraad tussen de diode en de soldeerplaats aan te houden. Ook is het
gunstig om tijdens het solderen de toevoerdraad vlak bij de diode met
een plattang vast te houden. De warmte vloeit dan gemakkelijk af
naar de tang.
De opstelling van de onderdelen in onze kristalontvanger is hele
maal niet kritisch, als we de draden maar korter houden dan ongeveer
10 cm.
Het ontvangertje kan heel goed op een plankje of in een sigaren
kistje worden gebouwd.
Om echter wat meer ervaring te krijgen met het bouwen op een
chassis zullen we dat hier ook gaan beschrijven. Een schets voor het
chassis en de bedrading is gegeven in fig. 66. Naderhand zullen we
dit ontwerp echter kunnen uitbreiden tot een éénkrings- en weer later
tot een tweekrings-buizenontvanger. We kunnen hier dan ook al vast
met de te boren gaten rekening gaan houden. De gaten voor de huis
houders kunnen we er eventueel al meteen in boren (gestreept aan
gegeven in de fig. 66).
Veel zullen we er verder niet over zeggen. De figuren spreken voor
zichzelf!
In fig. 66 zijn alleen aangegeven de belangrijkste maten. Natuurlijk
kan even goed een kleiner of groter chassis worden genomen, zolang
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deze onderlinge maten maar ongeveer worden aangehouden. Voor de
draaicondensator C\ kunnen we het beste meteen een tweevoudige
(duo-)condensator van 2 X 500 pF nemen. We gebruiken hier dan
maar één helft; de tweede helft hebben we echter later toch nodig.
C, is een keramische condensator van 1000 pF, D een kristaldiode,
type OA85. Voorts zijn
: " naast het chassis nog nodig: twee entrees
ca. 1 50

o
o

•$C

L—nP"
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fig. 66

Chassisplan voor de ontvanger
a bovenaanzicht chassis. Getrokken zijn de duocondensator C£
(wtutrvan bij de kristalontvanger en de éénknnger alleen de helft C,
(waarvan dij
alieen in gebruik in deze twee
ballen
komt het gat. aangegeven met Bi in
gebruik ' voor de tweekringer worden alle getrokken en gestreepte
gaten toe^p^' iaagfrequent versterkerdeel en de voeding bijgebouwd'wordt ^ie W-W is het handiger het chassis Wat groter
te nemen, bijv. 140 X 220 mm.
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met stekerbussen, een rubber tule en een draadsteuntje met zes soldeerlipjes.
Het resultaat van dit kleine ontvangertje is werkelijk frappant!
Natuurlijk is het geluid in de koptelefoon nog maar betrekkelijk
zwak, maar we kunnen er toch veel plezier van beleven! De twee
Lopik zenders (of: Hilversum I en II) zullen over het hele land te
horen zijn, in de grensprovincies meestal ook nog een paar buiten
landse stations! Het is leuk speelgoed; we kunnen er ook veel van
leren.
We kunnen bijvoorbeeld eens proberen, wat er gebeurt als we de
diode een aan de bovenzijde van de kring (punt C in plaats van g uit
fig. 63). Ook kunnen we de antenne eens aan punt C leggen. Mis
schien wordt het geluid dan wel wat sterker, maar we horen meerdere
stations door elkaar (teveel demping van de kring!).
Mochten we de versterker uit fig. 50 ook al hebben gebouwd, dan
kunnen we eens proberen deze in de plaats te zetten van de kop
telefoon (uitgang kristalontvanger aan de ingang van de versterker).
Nu pas komt de ware ontvangst tot zijn recht! Overdag zullen wij
hier een uitstekende geluidskwaliteit mee kunnen bereiken, in het
algemeen beter dan met een standaard radiotoestel, dat door ver
schillende oorzaken minder hoge tonen weergeeft.
In de avonduren, als ook de buitenlandse stations sterker worden,
zal echter storing kunnen optreden, vooral van een hoge fluittoon.
Dan zullen we in de versterker echter weer wat „hoog moeten gaan
afsnijden” met behulp van de toonregeling, zoals aangegeven op
pag. 119.

HOOFDSTUK 19
Waarin we een buis als detektor gaan schakelen en de ontvangst
mogelijkheden enorm zien verbeteren.
Al hebben we misschien een tijdje met genoegen gespeeld met onze
kristalontvanger, tevreden zijn we nog niet! We willen, nu we er de
smaak van te pakken hebben gekregen, beslist hoger op. Hiertoe gaan
we de ontvanger uitbreiden tot een éénkrings buizenontvanger, vaak
kortweg „éénkringer” genoemd.
We zouden zonder meer een buis als laagfrequent versterker achter
de kristalontvanger kunnen schakelen om het geluidsniveau wat om
hoog te halen. Het blijkt echter mogelijk de funktie van detektor en
versterker in één buis te kombineren. Zodoende sparen we de dristaldiode uit!
Allereerst nemen we fig. 67 eens in ogenschouw.
De hoogfrequent wisselspanning die tengevolge van de antennestroompjes door Lx in L2 worden geïnduceerd komt via C2 (die bij

137

deze hoge frequenties een lage impedantie bezit!) terecht op het roos
ter van de triode.
De „lekweerstand” Rj heeft een zeer hoge waarde, zodat er slechts
een zeer geringe stroom door loopt. Aanvankelijk laten we hem in
gedachten maar even weg. Omdat de buis geen katodeweerstand heeft,
krijgt het rooster geen negatieve voorspanning ten opzichte van de
katode.
>+vb

R2

>L2 #C1

Ri

V

fig. 67

Als op een bepaald moment ten gevolge van de hoogfrequent wis
selspanning op de kring de spanning gaat stijgen zal ook de span
ning op het rooster (via C2) willen gaan toenemen. Doch dan zal
het rooster dus positief worden ten opzichte van de katode en zal er
een roosterstroom gaan lopen. (De elektronen van de katode worden
door het positieve rooster aangetrokken. Het rooster werkt dus nu net
als de anode in een diode)!
Deze roosterstroom loopt alleen in die momenten, dat het rooster
positief is ten opzichte van de katode; het is dus weer een pulserende
gelijkstroom. Deze gelijkstroom moet via C2 worden aangevoerd
die hierdoor dus zal worden opgeladen. Door deze oplading wordt het
punt b negatief ten opzichte van a, waardoor dus de gemiddelde
spanning op het rooster van de triode zal gaan dalen en wordt dus
negatief ten opzichte van de katode! Hoe sterker nu de hoogfrequent
wisselspanning op de kring, des te groter de negatieve spanning on
het rooster zal worden. Er treedt dus detektie op in het roostercircuit
van de buis. Het hele proces is dus vergelijkbaar met wat gebeurde
bij de kristalontvanger!
Omdat er in deze buis tevens een anodeweerstand (R„) js OD„
nomen, komen de gemiddelde roosterspanningsvariaties2 dus v?1p'
malen versterkt aan de anodeweerstand weer te voorschijn. Bii pp
goede detektorwerking moeten nu de anodespanningsvariaties ?ui» °
evenredig zijn met de variaties m de amplitude van de kringspann
Stel dat de amplitude van de wisselspanning op de kring eens ]a g’
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zaam toe gaat nemen, dan zal ook de gemiddelde negatieve voorspanning van het roostei van de buis groter worden. Dit komt dus
overeen met wat we graag wilden!
Neemt nu echter de amplitude van de kringspanning af, dan zal er
ineens geen roosterstroom meer lopen. De condensator is echter
nog steeds opgeladen! Wij wilden echter graag zien, dat de lading van
de condensator ongeveer evenredig op én neer gaat met de grootte
van de kringspanning. Hiertoe is nu de weerstand Rx aangebracht.
Hierdoor zal nu een lekstroom gaan vloeien, zolang de condensator
C2 is geladen. De roosterstroom zal dus steeds de condensator C2 op
willen laden, de stroom door de roosterlekweerstand R2 zorgt er voor
dat de lading weer kan weglekken. Zo houden beide stromen de
lading van de condensator „op peil”. Neemt de hoogfrequent wissel
spanning op een bepaald moment toe, dan laadt de roosterstroom C2
op tot een hogere spanning; zakt de hoogfrequentspanning dan houdt
de roosterstroom op en de condensator ontlaadt zich door Rv
Het resultaat is dus, dat de lading op de condensator netjes alle
amplitudewisselingen van de hoogfrequentspanning zal gaan volgen.
Er treedt dus aan de roosterzijde detektie van het hoogfrequent sig
naal op! Dit noemt men dan ook roosterdetektie.
De weerstand Rx mag niet te laag zijn anders wordt de kring te veel
gedempt, hij mag ook niet te hoog zijn, want dan kan C2 zich niet snel
genoeg ontladen als de amplitude van de kringspanning afneemt.
Meestal kiest men Rx ergens tussen 100 k2 en 1 MH.
Tenslotte zien wij nog de condensatoren C3 en C4 opgenomen aan
de anodezijde van de buis. Eerstgenoemde heeft tot taak om het
(eveneens versterkte) hoogfrequente signaal af te vlakken en alleen de
gedetekteerde laagfrequente spanning door te laten (vergelijkbaar
met de taak van C2 in fig. 60). De condensator C4 is een scheidingscondensator, die dezelfde taak vervult als de condensator C3 in
fig. 50.
De hele werking van deze „eenkringer” lijkt erg veel op die van
de kristalontvanger, alleen is het afgegeven geluid heel wat sterker!
Ook hier kunnen we de selektiviteit van de ontvanger weer wat
groter maken door de roostercondensator C2 niet aan de bovenkant
van de kring aan te sluiten, doch op een aftakking (vergelijk fig. 61).

Een enorme verbetering kunnen we echter nog op het schema aan
brengen door het toepassen van „terugkoppeling”. Hoe dit kan wor
den uitgevoerd is geschetst in fig. 68.
Hierin zien we, dat de anodestroom van de buis door de spoel L3
induktief wordt teruggekoppeld naar L2. Het is interessant eens na
te gaan, wat dit voor een invloed heeft op de werking van de ont
vanger.
Elke hoogfrequent spanningswisseling op de kring L2 Cx wordt via
C2 aan het rooster van de buis toegevoerd. Hierdoor ontstaat in de
anodeleiding en dus in de spoel L3 een stroomstootje. Hierdoor zal,
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daar L2 en L3 met elkaar zijn gekoppeld, weer een spanninkje in L,
worden geïnduceerd.
Al naar gelang de wikkelrichting van L3 ten opzichte van L2 zal
dit „terugkomende” spanninkje in dezelfde richting werken of tegen
gesteld gericht zijn aan het oorspronkelijke spanninkje in L2. Het kan
dus bijdragen tot het versterken van het oorspronkelijke signaal in L2
of tegenwerken.
+ Vb

l|R2

>3

EZ
t
—llF7-Rj
- :cj

-------- JL

P FZ

fig. 68

Alleen de eerste situatie is voor ons interessant. Omdat dan de
kringspanning (afkomstig van de antennespoel Lx) wordt ondersteund
door het signaal, dat via de buis en L3 wordt teruggekoppeld, is de
hoogfrequent wisselspanning op L2 veel groter dan zonder de terug
koppeling: de ontvangstgevoeligheid is dus flink toegenomen\ Wij
zeggen ook wel dat de kring L2CX door de terugkoppeling wordt
„ontdempt”.
Maar er is nog een tweede winst mee te behalen! Bovengenoemde
werking van de terugkoppeling is alleen volledig werkzaam op die
frequentie, waarop de kring een hoge impedantie bezit; de resonantiefrequentie fr. Voor frequenties, hoger of lager dan fr is de impedantie
van de kring veel lager en is de ontdempende invloed van de terug
koppeling veel geringer. Dat wil zeggen dat de gevoeligheid van de
ontvanger in de buurt van de resonantiefrequentie veel meer wordt
vergroot dan voor verder afgelegen frequenties. Hierdoor is de selektiviteit (het vermogen van de ontvanger om twee radiostations met
een gering onderling frequentieverschil van elkaar gescheiden te ont
vangen) aanzienlijk toegenomen. We zeggen ook wel, dat de band
breedte van de ontvanger aanzienlijk is verminderd.
Dit betekent een enorme winst! Konden we met ons ontvangertje
zonder terugkoppeling met een flinke antenne misschien vier stations
van elkaar gescheiden ontvangen: met een goed uitgevoerde terug
koppeling kunnen we ermee in de avonduren meerdere tientallen
stations „binnen brengen”!
Tot zover leek dus alles nog koek en ei, maar meestal (en dus ook
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hier) zitten er nog wel ergens wat haken en ogen, waar we terdege
mee moeten rekenen.
De mate van terugkoppeling die we toe kunnen laten is erg be
langrijk. De terugkoppeling kunnen we indien nodig, vergroten door
L3 dichter bij L2 te plaatsen. De spoelen zijn dan vaster met elkaar
gekoppeld en er zal meer terugwerking zijn. We kunnen dan dus
weer meer winst verwachten. Maar we kunnen hiermee niet straffe
loos tot in het oneindige doorgaan! (dit letterlijk en figuurlijk be
doeld, zoals later zal blijken!).
Stel, dat we de twee spoelen eens heel dicht tegen elkaar hebben
gebracht. De koppeling kon nu wel eens zó vast zijn geworden, dat er
meer wisselspanning via de anodeketen op L2 wordt teruggevoerd,
dan er oorspronkelijk op L3 aanwezig was. Maar dan zal de wissel
spanning op L2 ook niet meer konstant van grootte blijven doch
steeds in amplitude toe gaan nemen. Dit wil echter zeggen, dat de
schakeling zelfstandig in staat blijkt te zijn, om een wisselspanning
op te wekken en zelf als een miniatuur radiozender te gaan fun
geren! We zeggen dan dat de schakeling „oscilleert” of „genereert”.
We moeten er wel terdege aan denken, dat zo’n genererende ont
vanger, als we hem op een antenne hebben aangesloten, nog op vele
honderden meters afstand een enorme storing kan veroorzaken, het
geen uiteraard bij de wet is verboden! Deze storing was vroeger
alom berucht onder de naam van „Mexikaanse hond”, vanwege het
huilende geluid dat ontstaat bij interferentie met een andere zender.
Het genereren moeten we dus steeds vermijden. Het heeft trouwens
geen enkele zin; normale ontvangst is dan toch ook niet mogelijk.
De juiste instelling is als de ontvanger „op het randje van gene
reren” staat ingesteld. Dit is echter een vrij kritische instelling: het
verdient dan ook aanbeveling, de ontvanger zó te bouwen, dat de
mate van terugkoppeling met de hand kan worden ingesteld.
De allerbeste methode is nog altijd die, welke bij de oudste radio
toestellen al werd toegepast, waarbij de spoelen L2 en L3 ten opzichte
van elkaar kunnen worden bewogen. Vroeger had men dan ook vaak
de grote „honingraatspoelen” boven op het apparaat geplaatst, die
dan door een indrukwekkend stel stangen ten opzichte van elkaar
konden worden ingesteld.
Tegenwoordig kunnen wij echter veel betere spoelen maken die
tevens nog veel kleiner zijn dan de oude honingraatspoelen (zie ons
eigen ontwerp) en daar is het probleem van de beweegbare terugkoppelspoel veel moeilijker op te lossen. Daarom zullen wij moeten
gaan zoeken naar een heel andere oplossing.
Eén methode is, om de versterking van de buis te regelen. Hier
door hebben we ook de hoeveelheid teruggekoppeld signaal in de
hand. We zouden dit bijvoorbeeld kunnen doen door de anodespanning van de buis door middel van een potentiometer instelbaar te
maken. Een nadeel van deze methode is echter, dat de buis dan bij
een bepaalde stand van de potentiometer niet goed meer werkt als
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laagfrequent versterker (bijvoorbeeld omdat de anodespanning veel
te laag is geworden), terwijl hij juist netjes „op randje van genereren”
staat!
-0*Vb
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r2

r3|

c
R4

P
*1
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fig. 69

Weer een andere methode is in het schema van fig. 69 aange
geven. Hierin zien we een aantal veranderingen tegelijk aangebracht.
In de eerste plaats is hier niet meer een triode, maar een pentode
(type EF86) toegepast. Dit kan natuurlijk zonder meer! De terugkoppelingspoel L3 is nu echter niet meer direkt in serie met de anodeleiding opgenomen, doch door middel van een klein condensatortje
(C3) ermee verbonden. Ook dat zal ons geen bezwaar opleveren, voor
de hoge frequenties, waarop de ontvanger werkt, betekent C3 toch een
heel lage impedantie. Het laagfrequente (gedetekteerde) signaal aan
de anode van de buis wordt er ook praktisch niet door gehinderd
(voor deze lage frequenties is de impedantie van C3 juist heel hoog).
Nu staat er echter in serie met de terugkoppelspoel L3 nog de potentiometer P opgenomen. Hiermee kunnen we nu de grootte van de
hoogfrequentstroom door L3 — en dus de mate van terugkoppeling —
naar believen regelen.
Op de anodeleiding van de buis staat, naast het gedetekteerde
laagfrequentsignaal, een vrij grote hoogfrequentspanning, die we
liever niet in de uitgang willen hebben. Door de condensator C5
sluiten we dit hoogfrequent signaal praktisch kort naar aarde; voor
het laagfrequent signaal betekent C5 echter weer zo’n grote impe
dantie, dat het ongehinderd kan passeren. De weerstand R4 is beslist
noodzakelijk; als we hem weg zouden laten, zou alle hoogfrequent
signaal op de anode (dat we juist nodig hadden voor de terugkoppe
ling!) via C5 naar aarde worden kortgesloten.
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STUKLIJST BEHORENDE BIJ FIG. 69
Aant.

Waarde en opmerkingen

Soort

1

Ri

1

R2

1

Ra

1

Ri

1

p

potentiometer

100

%

Ci

draaicondensator

2 X 500 pF

keram. condensator

koolweerstand

150 kS2 > Vz Watt ± 10%

100 kfi
1 MO

99

ioo kn
kS2 lin.

1

C2

1

C3

1

C4

1

Cö

keram. condensator

1000 pF

1

C0

papiercondensator

22.000 pF

1

s

spoeltje

volgens recept hoofdstuk 18

papiercondensator

1

Buis EF86

1

Buishouder Noval

4

Entrees met stekerbussen

1

Rubber tule, gat

15

100 pF

> 300 V

220 pF
22.000 pF
99

7 mm

3 mm boutjes en moertjes

2

1,5 mm boutjes en moertjes

1

Chassis (zie fig. 66)

3 m Podur montagedraad in kleuren rood, groen, grijs, zwart
koperen ader 0,8 mm

2m Kernsoldeer, 1,5 mm dik
Opmerking: met het teken
of groter”

wordt bedoeld „gelijk aan
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De condensator C6 heeft weer de taak van scheidingscondensator,
zoals we al eerder zagen op pag. 79 en 139.
In de „eenkringer” van fig. 69 hebben we ook meteen weer de buis
aangesloten op de aftakking van het spoeltje.
De potentiometer P is in dit schema opgenomen in het hoog
frequent gedeelte van het apparaat. Eigenlijk zijn ze hiervoor niet
speciaal ontwikkeld, maar in de praktijk valt het best mee. In som
mige schema’s zien we de potentiometer ook wel vervangen door een
draaicondensator. Dit gaat ook heel goed, maar er bestaat kans, dat
door het draaien aan deze „terugkoppelcondensator” de ontvanger
een beetje „verstemt” (van afstemming verschuift), terwijl een derge
lijke draaicondensator (hij zou hier een maximale kapaciteit van ca.
500 pF moeten hebben) ook veel meer plaats inneemt dan een
potentiometer. Mochten we echter tóch ergens nog zo’n condensator
hebben liggen dan kunnen we hier ook eens mee experimenteren.
In dat geval kan nog de condensator C3 met voordeel worden wegge
laten; de terugkoppelcondensator aan de onderzijde van L3 heeft
voor het laagfrequentsignaal toch een zeer hoge impedantie.

1
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R
r

X
x - -Ri'

r2-H
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"
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É.
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&
C.

ï

-y

----- W

fig. 70
Bedradingsplan voor de eenkringer uit fig. 69.
Ter wille van de overzichtelijkheid is de condensator Cn niet ge
tekend. Deze moet nog worden aangebracht tussen de punten x en y
op het draadsteuntje.
Gestreept is aangegeven de plaats voor de huishouder de spoel en
het draadsteuntje voor de tweekringer volgens fig. 71. De afstand
tussen de twee spoelen moet minstens 8 cm bedragen!
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In fig. 70 is het onderaanzicht gegeven van de bedrade éénkringer.
Wc zien, dat voor deze uitvoering het chassis van onze kristalontvanger is gebruikt. De huishouder is geplaatst in één van de gaten die
gestippeld waren aangegeven in figuur 66. In fig. 70 zien we, dat de
potentiometer P dicht bij het spoeltje is gemonteerd. Dit is beslist
noodzakelijk! Ook moeten we de andere verbindingen zo kort moge
lijk houden, anders krijgen we allerlei kansen op ongewenste neven
verschijnselen !
Zoals we op pag. 140 al hadden uitgelegd, konden we het spoeltje
L3 op twee manieren aansluiten; al naar gelang de richting van de
stroom door het spoeltje kon het teruggekoppelde signaal het signaal
op de kring ondersteunen of tegenwerken.
Natuurlijk moeten we het van de eerste situatie hebben! Mocht
het geluid van de ontvanger soms zwakker worden als we de weer
stand van de potentiometer kleiner maken (door het draaien aan de
as met de klok mee) dan is het net verkeerd! Alles wat we dan te
doen hebben, is het onderling verwisselen van de twee aansluitdraden
aan het spoeltje L3 en de zaak is in orde! Mocht de regeling van de
terugkoppeling niet geheel soepel zijn, dan kunnen we wat experimen
teren met wat grotere of kleinere waarden van C3. In het algemeen
moeten we niet verder gaan dan 470 pF.

Veel zullen we er verder niet over zeggen. Met de bouw van de
versterker hebben we al zoveel ervaring opgedaan, dat we onze eigen
weg wel kunnen vinden aan de hand van de figuren 69 en 70.
De voeding van de gloeidraden en de hoogspanning kunnen we
via de entrées aan de achterkant van het chassis betrekken van het
voedingsgedeelte van de versterker. Ook zouden we de spanningen
natuurlijk van een los voedingsapparaat kunnen afhalen.
In plaats van de koptelefoon kunnen we ook weer, net als bij de
kristalontvanger, via de versterker overgaan op luidsprekerontvangst.
We moeten er dan wel op letten, dat de aardzijde (chassiszijde) van
de ontvanger ook met de aardzijde van de versterkeringang wordt
verbonden, anders krijgen we weer een enorme brom te horen!
Tenslotte zullen we in het volgende hoofdstuk de eenkringer nog
eenmaal verder gaan uitbreiden tot een „tweekringer”.

HOOFDSTUK 20
Waarin we — voorlopig tenslotte — de eenkringer gaan uitbreiden
tot een tweekringer.

Als laatste uitbreiding aan onze éénkringer kunnen we nog een
extra ingangshuis aanbrengen, ook weer met een afstemkring in de
roosterleiding. We hebben dan een „tweekringer” gekregen.
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Hierbij wordt het te ontvangen signaal dus tweemaal in een kring
„uitgezeefd”, waardoor de selektiviteit weer een stuk groter is ge
worden. Tevens is het signaal vóór de detektortrap minstens 40 X
versterkt, dus is de gevoeligheid ook veel groter.
Dit wordt dus zo langzamerhand een ontvanger „van formaat”,
waar we evenveel stations kunnen ontvangen als met het beste radio
toestel, dat we in de winkel kunnen kopen!
Laten we samen figuur 71 eens bekijken. Hierin zien we in de
rechter helft van de figuur precies hetzelfde schema als dat van de
eenkringer uit fig. 69, uitgezonderd de trimcondensator Cc. De ingangskring is er gewoon vóóraan gebouwd. Er is dus onder andere
bijgekomen de spoel L15 L2 (let op de andere nummering!) die we
weer zelf moeten maken volgens het recept uit hoofdstuk 19. Het
kleine terugkoppelspoeltje van 15 windingen wordt hier niet gebruikt
en zouden we dus eventueel weg kunnen laten.
Als draaicondensator (CJ wordt nu de tweede helft van de duocondensator gebruikt. Tot nog toe hadden we deze helft nog steeds
buiten werking gelaten, maar nü komt hij ons van pas.
Als de detektorkring, door het draaien aan de afstemknop wordt
afgestemd, moet natuurlijk de afstemming van de eerste kring ook
méé verschuiven! We moeten dan ook de twee kringen precies gelijk
maken, opdat er een perfecte „gelijkloop” van de twee afstemfrequenties ontstaat over het hele afstembereik. Hier komen we nog wel
even op terug.
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fig. 71

Zoals we zien uit fig. 71 is de eerste buis Bx voorzien van een
katodeweerstand en afvlakcondensator net ah wij dit zouden hebben
gedaan in een laagfrequent versterkertrap (zie pag. 84). Hier echter
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STUKLUST BEHORENDE BIJ FIG. 71
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P
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s2
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Soort

Waarde en opmerkingen

koolweerstand

180 f2 > % Watt, 10%
47 kf2
99
99
150 kf2
99
100 kf2
99
99
1 M2
99
99
99
100 kf2
99
99
99
potentiometer
100 kf2 lin.
draaicondensator
2 X 500 pF (Samen met Cs)
trimmer
max. > 35 pF
papiercondensator
47.000 pF
22.000 pF
99
draaicondensator
2 x 500 pF (Samen met Ci)
trimmer
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35 pF
keram. condensator 100 pF
220 pF
22.000 pF
papiercondensator
keram. condensator
1.000 pF
papiercondensator
22.000 pF
Volgens recept hoofdstuk 18
spoeltje
99
»>
Buis EF89
Buis EF86
Buishouders Noval
Entrees met stekerbussen
Draadsteuntjes met 6 lippen
3 mm montageboutjes 4- moertjes
1% mm montageboutjes + moertjes
Chassis (zie fig. 66)
Podur montagedraad, kern 0,8 mm, in vier kleuren
Kemsoldeer 1,5 mm
99
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is de katodecondensator (C3) heel wat kleiner genomen. Dit hangt
namelijk samen met de hoge frequenties waarop deze trap moet
werken (ca. 550—1500 kHz, overeenkomende met een golflengtebereik van 550—200 meter). C3 kan dan ook veel kleiner worden
genomen dan in een laagfrequentversterker, waar de laagste frequen
tie 20 Hz kan bedragen.
De gebruikte buis in de ingangstrap moet héél anders werken dan
die in een laagfrequent versterkertrap. Was daar de anodespanning
meestal vrij laag door de spanningsval over de anodeweerstand, hier
is de onderzijde van de spoel L3 direkt aan de 250 volt hoogspanning
verbonden. Deze spanning komt dus via L3 direkt op de anode van
de buis terecht.
Vanwege deze totaal afwijkende omstandigheden is de vroeger ge
bruikte buis (type EF86) minder geschikt en nemen we liever een buis
van het type EF89, die speciaal is ontwikkeld voor het gebruik in
hoogfrequent versterkertrappen. Van deze buis is opgegeven (zie de
gegevens in tabel IV op bladzijde 154), dat de aanbevolen waarde van
de schermroosterweerstand 50 kn bedraagt. De katodeweerstand
volgt uit een berekening, net als wij dit bij de laagfrequent versterker
trap al eens hadden gedaan (zie pag. 84).
De bouw van deze voortrap zal al heel weinig moeilijkheden geven.
Het meeste werk zit nog in het maken van een tweede afstemspoeltje
geheel volgens het recept uit hoofdstuk 18!
Hebben we dit eenmaal klaar, dan kunnen we een extra gat voor de
huishouder maken in het chassis van onze eenkringer (al gestippeld
aangegeven in fig. 66 en fig. 70) en het spoeltje monteren.
We zijn nu zo langzamerhand zó ver gevorderd, dat we niet meer
zullen gaan werken volgens een bedradingsschema. Zolang we er
maar rekening mee blijven houden, dat de verbindingen zo kort
mogelijk moeten worden gehouden, dan krijgen we het best voor
elkaar!
We moeten er echter wel op letten, dat de twee spoelen op een
redelijke onderlinge afstand worden geplaatst (minstens 8 cm). Doen
we dit niet, dan kan er wel eens een ongewenste terugkoppeling ont
staan, zodat de eerste buis gaat genereren!

We zeiden al, dat het voor een goede werking van de ontvanger
nodig is, dat de twee kringen een goede „gelijkloop” vertoonden.
Dat wil zeggen, dat beide kringen in alle standen van de draaicondensator onderling op dezelfde frequentie staan afgestemd. Dit kan al
leen, als de spoelen precies gelijk zijn én tegelijkertijd de kapaciteitsvariatie van beide condensatoren precies gelijk is. De spoelen kunnen
we gelijk maken door de poederkern in of uit te draaien; om variaties
in de parallelkapaciteit te kunnen „bijtrimmen”, gebruiken we de
trimcondensatoren C2 en Cc. De trimprocedure is nu als volgt: Eerst
draaien we de condensator Cc en de ijzerkem in L4 half in. Daarna
stemmen we de ontvanger af, op het laatste station dat we nog kun-
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nen horen voordat de condensator geheel is ingedraaid (bijvoorbeeld
Brussel-Frans). Nu draaien we aan de kern van L, totdat het station
het hardst te horen is. Hierna zoeken we een niet al te sterk station,
dat te horen is met zoveel mogelijk uitgedraaide draaicondensator.
Tenslotte draaien we de trimmer C2 net zo lang tot ook dit station zo
hard mogelijk is.
Laten we dit heel goed in onze gedachten prenten: de kernen van
de spoelen altijd trimmen bij zoveel mogelijk ingedraaide draaicon
densator, de trimcondensatoren steeds bij zoveel mogelijk uitgedraaide
condensator. Op deze manier gaat het trimmen het snelst; eventueel
doen we het een paar maal achter elkaar. Mocht het blijken, dat de
kern van L2 of de trimmer C2 voor de juiste afstemming helemaal
„uit” of juist helemaal „in” moet worden gedraaid, dan kunnen we
de hele afstemming wat verschuiven, door de kern van Lt of de trim
mer CG wat verder „in” of „uit” te draaien. Daarna doen we het nog
eens over, nét zolang tot alles „op zijn plaats zit”.
Zoals uit de maatschets en het bedradingsplan blijkt, is er nogal
wat extra ruimte op het chassis als we de ontvanger hebben uitgebreid
tot een tweekringer.
Het is altijd verstandig om voor een dergelijk experimenteel appa
raat wat extra plaats open te laten voor een eventuele verdere uit
breiding.
Natuurlijk kunnen we voor luidsprekerontvangst een aparte ver
sterker achter plaatsen; het is echter ook mogelijk de eindtrap (met
een enkele EL84) op het chassis van de ontvanger bij te bouwen.
Hiervoor kunnen we de eindtrap van de versterker uit fig. 50
copiëren. In plaats van de roosterlekweerstand R., uit fig. 50 nemen we
dan een potentiometer van 0.5 MSI op; het kontakt voor het draaiarmpje (middelste aansluiting komt dan aan de roosterstopweerstand
(R5 in fig. 50), de onderkant aan de massa, de bovenkant gaat naar
de koppelcondensator (CM in fig. 71). We hebben dan een komplete
ontvanger voor luidsprekerweergave gekregen.
Ook kunnen we het voedingsgedeelte bijbouwen, zodat we niet een
los voedingsapparaat weer nodig hebben.
In zo’n definitieve vorm willen we ook wel graag een afstemschaal
met stationaanduiding op de draaicondensator aanbrengen. Het be
knopte bestek van dit boekje laat het niet toe, dieper op deze details
in te gaan; een handige knutselaar vindt daar echter ook wel wat op!
Met de uitvoering van dit ontwerp hebben we voorlopig heel wat
bereikt! Naast het genoegen van het luisteren naar onze ontvanger
hebben we ook nog de vreugde beleefd van het „zelf bouwen”. We
zullen heel wat fouten hebben gemaakt, maar zonder vallen (en op
staan!) gaat het nu eenmaal ook niet!
We hebben geleerd, hoe we zo’n schakeling op konden bouwen en
hoe we de onderdelen konden berekenen. Het is erg belangrijk dat
we hebben leren weten, waarom we nu juist hier een condensator en
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daar een weerstand hebben geplaatst, en wat hun waarde moest zijn.
Met een minimum aan formules, maar met een gezond verstand
kunnen we nu zelf verder, we kunnen eens proberen een nieuwe
schakeling te bedenken, kortom alle geneugten van de radiohobby
staan voor ons open!
Het is misschien nog wel eens nuttig, van tijd tot tijd nog eens een
hoofdstuk van dit boek na te lezen; met wat ervaring „achter de rug”
zien we de problemen soms ineens weer heel anders! We zullen heus
nog wel eens voor onverwachte moeilijkheden komen te staan, maar
gelukkig is er vrijwel altijd nog wel iemand te vinden die ons een
helpende hand wil bieden.

!
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TABEL I

VEEL GEBRUIKTE AFKORTINGEN IN DE RADIOTECHNIEK

Eenheden:
stroom
spanning
vermogen
energie
weerstand
zelfinduktie
kapaciteit
frequentie

A
V
W
Wh
S2
H
F
Hz

Ampère
Volt
Watt
Watt-uur
(omega) Ohm
Henry
Farad
Hertz

Getallen:
micro-micro
pico
nano
micro
milli
kilo
Mega
Giga

MM

P
n
m
k
M
G

0,000.000.000.001
idem
0,000.000.001
0,000.001
0,001
1.000
1.000.000
1.000.000.000

Bijvoorbeeld:
1200 /x/xF = 1200 pF = 1,2 nF = 0,0012 jxF.
0,32 A = 320 mA.
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TABEL H

l

KLEURCODE VOOR WEERSTANDEN

—tolerant ie

|---------------------- 1------- eerste cijfer

|

L_---------------- 1
.

tweede cijfer

■■ .-vermenigvuldigingsfaktor-

fig. A

Verklaring kleuren
Kleur
zwart
bruin
rood
oranje
geel
groen
blauw
violet
grijs
wit
goud
zilver
geen kleur

Cijfers

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vermenigvuldigingsfaktor

1
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000.000
0,1
0,01

tolerantie

(%)

5
10
20

Ook bij sommige condensatoren wordt de kleurcode toegepast.
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TABEL Dl

TYPERING VOOR MODERNE EUROPESE RADIOBUIZEN
Het type wordt aangegeven door twee of drie hoofdletters, gevolgd door
een getal van 2 cijfers. Als er zich meer dan één huizentype in dezelfde
ballon bevindt, wordt elk type door een aparte hoofdletter aangegeven.

Eerste letter:
aanduiding type
gloeidraad

Tweede en volgende
letters: huistype

A = 4V wisselstroom
serie
B = 180 mA gelijkstroomserie
C = 200 mA G/W
serie
(gelijkstroomwisselstroom)
D = 1,2—1,4 V batterijserie
E = 6,3 V wissel
stroom en autoradioserie
F = 13 V autoradioserie
H = 4 V batterijserie
K = 2 V batterijserie
U = 100 mA G/W
serie
(gelijkstroomwisselstroom)
V = 50 mA G/W
serie
(gelijkstroomwisselstroom)

A = diode
B = duodiode
C = triode, uitgezon
derd de eindbuizen
D = triode-eindbuis
E = tetrode
F = h.f.-pentode
versterkerbuis

Getal:
volgnummer
Bij het verschijnen
van een nieuw type
van een bepaalde buis
wordt hiervoor het
eerstvolgende vrije cij
fer gebruikt.

H = hexode of heptode
K = oktode
L = pentode-eindbuis
M = Elektronenindikator
X = dubbelfazige gelijkrichtbuis met
gasvulling
Y = enkelfazige
hoogvacuum
gelijkrichtbuis
Z = dubbelfazige
hoogvacuum
gelijkrichtbuis

Voorbeelden:
DF 21 = pentode met 1,4 V gloeispanning
ECH 81 = triode-heptode met 6,3 V gloeispanning
ECC 82 = dubbele triode met 6,3 V gloeispanning

153

TABEL IV

ENKELE GEGEVENS VAN DE IN DIT BOEK TOEGEPASTE
RADIOBUIZEN

Type AZ 41 — Toepassing: dubbelfazige gelijkrichtbuis
Gloeidraad Vf = 4 V, If = 0.72 A. Anodespanning: 2 X 300 V
wisselspanning. Maximale anodestroom (= door de buis gelijkge
richte stroom) = 70 mA.
Type EF 86 — Toepassing: laagfrequent versterkerbuis
Gloeidraad: Vf = 6.3 V, If = 0.2 A. Voedingsspanning: Vb =
250 V. Steilheid: S = 1,85 mA/V. Inwendige weerstand R, =
2.5 Md. Maximale anodedissipatie 1 Watt.
Aanbevolen instelling: Anodeweerstand Ra = 0.22 MSI.
Schermroosterweerstand: R 2 = 1 Mfl, katodeweerstand: Rk =
2200S2
« Vangroosterspanning: Vg3 = OV (met katode doorverbinden).
Type EF 89 — Toepassing: hoogfrequent versterkerbuis
Gloeidraad: Vf = 6.3 V, If = 0.2 A. Anodespanning: Va = 250 V.
Steilheid: S = 3.6 mA/V. Inwendige weerstand: Rj = 1 M2.
Maximale anodedissipatie 3 Watt.
Aanbevolen instelling: Schermroosterweerstand: Rg2 = 50 kft.
negatieve roosterspanning: Vgl = — 2 V, vangroosterspanning:
Vg3 = OV (met katode doorverbinden).
Anodestroom: Ia = 9 mA, schermroosterstroom Ig2 = 3 mA.
Type EL 84 — Toepassing: laagfrequent eindversterkerbuis
Gloeidraad: Vf = 6.3 V, If = 0.76 A.
Steilheid: S = 11.2 mA/V, Anodespanning: Va = 250 V.
Maximale anodedissipatie 12 Watt, maximale schermroosterdissipatie 3 Watt, inwendige weerstand: 38 kfl.
Aanbevolen instelling: Schermroosterspanning = 250 V, negatieve
roosterspanning V^ = —7,3 V, Anodestroom: Ia = 48 mA,
schermroosterstroom: Ig2 = 5.5 mA, optimale anodebelastingsweerstand: Rft = 5200 fi, afgegeven laagfrequent vermogen = 6 W.
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TABEL V

VEEL GEBRUIKTE SYMBOLEN IN RADIOSCHEMA’S
weerstand

X

idem (verouderd)

01
T

elementenbatterij

idem (verouderd)

gelijkrichter
(halfgeleiderdiode)

potentiometer

antenne

vaste condensator

«zLf

variabele condensator

+■
£

galvanisch element

koptelefoon

trimmer

elektrolytische
condensator

spoel

aarde, massa- of
chassisverbinding

luidspreker

£
4

mikrofoon

pick-up

spoel met instelbare
kern

kruising van twee draden
(geen verbinding)

transformator met
gelamelleerde ijzerkern

knooppunt van draden
{doorverbinding)

aansluitklem

afgeschennde leiding met
geaarde mantel
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WOORDREGISTER
Pag.
Aanpassing
34, 88
aardpunten
101
afgeschermde draad
116
afknijpen
78
afstemkring
126
afvlakking
92
Ampère
17
amplitude
66
amplitudemodulatie
124
anode
71
anodespanningsbatterij
87
atoomkern
16
bankschroef
104
batterij
35
blokcondensator
63
boren
104
huishouder
74
chassis
103
condensator
51
demping
129
detektie
124, 138, 139
51
dielektricum
diode
72, 91, 124, 135
dissipatie
29, 59, 89
draadsteun
111
dynamo
37
Edison
71
eenkringer
137
82
eindbuis
41
elektrische bel
elektrolytische condensator 63, 93
elektrode
31, 51
elektromagneet
41
120
elektro-magnetische golven
36
elektro-magnetische induktie
elektro-motorische kracht
32
elektron
15
72
emissie
26
energie
entree
109
82
enneode
53
Farad
37
Faraday
38
frequentie

galvanisch element
gatenpons
gatensnijder
geleider
gelijkloop
gelijkrichter
gelijkstroom
gloeidraad
gloeidraadvoeding
gloeistroom
golflengte
Graetz schakeling
gram mofoonopnemer
groeftaster
Henry
heptode
Hertz
hexode
huideffekt
impedantie
induktie
inwendige weerstand
ion
isolator
kapaciteit
katode
katodeweerstand
katodecondensator
kern
klankbord
klemmenspanning
klemplaatje
kleurcode
kneepkonstruktie
konus
koppelcondensator
koppeling
koptelefoon
krachtlijn
kristaldiode
kristalmikrofoon
laagfrequent
lading
lekweerstand

Pag.
21
105
105
18
146
91
36
71
87
72
39
94
67
67
49, 50
82
38, 120
82
131
48, 54
36
32, 34
31
18
53
74, 96
84
84
61
68
33
111
58, 152
73
65
79, 87
43
70
40
135
67
66
14, 51
138
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Pag.
Lee de Forest
71
Lenz
47
Litzedraad
131
luidspreker
68
luidsprekertransformator
87
Marconi
120
mica-condensator
63
mikrofoon
65
modulator
123
montagedraad
107, 113
Oerstedt
36, 40
Ohm
18
oktode
82
oscillator
112
parallelschakeling
22, 51, 56
pentode
82
pick-up
67
piezo-elektriciteit
66
plaatstroomapparaat
93
polariteit
64
18
potentiaalverschil
60
potentiometer
potkern
61
primaire
42
resonantie
127, 129
63
rolcondensator
75
rooster
81
ruimtelading
schennrooster
81
87
schermroostercondensator
86
schermroosterweerstand
schroevedraaier
106
secundaire
42
seleencellen
94, 96
selektiviteit
129, 140
serieschakeling
21, 50, 56
soldeer
107
soldeerbout
107
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soldeerlip
solderen
spanning
spoel
spreiding
steilheid
stopweerstand
stroom
stroomrichting
stroomsterkte
tangen
tetrode
terugkoppeling
terugkoppelspoel
Thales
tolerantie
toonhoogte
toonregeling
transformator
trimcondensator
trimmen
triode
tule
tweekringer
vangrooster
veld
vermogen
versterker
uitgangstransformator
Volta
Von Lieben
vijlen
wisselstroom
ijzerkem
ijzerverliezen
zelfinduktie
zelfinduktiespanning
zender
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17
14, 16
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139
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